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A m6s a m6s. ens hem trobat recentment amb la publicaci6 d'un
informe que pret6n ser el resultat d'una investigaci6 cientifica- realrtzat
per I'Acaddmia de Ia Histdria, on es posen sobre la taula innombrables
mancances en l'ensenyament de la histdria a l'etapa secund)ria, i especialment 1a diversitat dels curriculums que s'utilitzen a les diferents
nacionalitats i autonomies, posant l'accent en l'oblit per aquestes de la
histdria d'Espanya, com a conjunt, i criticant l'ensenyament Parcialitzat de la histdria prdpia d'aquelles.
Diu I'Acadbmia qu€ l'ensenyament de la histdria esti "desatbs i la
ignor)ncia sobre el passat s'utilitza com a finalitat politica d€ tergiversar i d'aoostar per determinades opcions'.
Es a iir, I'ensenya-ent de la histdria avui, degur a la LOCSE i a ia
influEncia dels nacionalismes perifdrics, seria responsable de I'ascens del
nacionalisme m6s radical, sobretot entre la joventut.
El drlema 6s: quin ds el nacionalisme adequat a qui?
Es per aixd que em sembla que per to[ plegat estem davant d un
diAleg de sords, perqud no es parla d'ensenyament, no €s parla gaireb6 ni
d'histdria, i quasi no es parla de res, potser nom6s d'interessos politics
clarament partidistes que obliden la situaci6 dels/les alumnes pels quals
tant es preocupen, i dels professionals de l'ensenyament que s6n els que
veritablement saben de l'ensenyament de Ia histdria, d'histdria i de les
dificultats en qud es troben per fer b6 la seva feina, amb una clara mancanga de possibilitats d'investigaci6 i de consideraci6 de la importdncia
de la seva feina en ei conlunr de la soctetat.
La histdria €studia els fets, perd nom6s alguns d'ells. Selecciona determinats esdeveniments i, partint d'ells, elabora relats que posseeixen
un cert sentit.
No estem exactament davant un informe, sin6 davant d' un mani
f€st en el que es desenvolupen una sirie de tesis orientades Politicament en un determinat s€ntit, el del nacionalisme espanyol m6s tradicional i prepotent, e1 qual critica els altres nacionalismes perifdrics que
opten al reconeixement dels seus ciutadans amb les mateixes eines perb
sense les mateixes possibilitats.
Penso que l'Acaddmia sobrevalora una mica la infludncia que els llibres de text poden tenir en la formaci6 dels/les adolescents, i minusvaIora la feina dels professionals docents que no nom€s treballen amb llibres de text o amb l'estricte contingut del curriculum. S6n professionals que treballen amb continguts, perd tamb6 amb metodologia i amb
eines per a proporcionar als/les alumnes el sentit clitic necessari i la
possibilitat de trobar altres fonts d'informaci6 i descodificar-les.
D'altra banda,l'AcadEmia desconeix les tdcniques que la ciincia politi
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utilitza per analitzar

d'identitat nacionai, la difusi6 de
les ideologies i la construcci6 d'identitats col.lectives. A m6s de descondixer potser els /les mateixos/es adolescents, degut a la distlncia
cronoldgica que els separa de la joventut.
ca

els processos

Seria recomanable que els acadlmics passessin dels textos a les situacions reals en les quals els textos s'ensenyen,6s a dir, que s'informessin
de com s6n exactament les classes d'histdria que es donen arreu qriesti6 que reconeixen descondixer- i s'apropessin (potser amb l'ajuda de
l'antropologia?) al m6n real en el qual viuen elslles joves, amb la final!
tat d€ saber quins s6n els problemes que m6s els preocupen i com es

possible formarJos.
Nom6s els/les historiadors/es poden determinar, amb un acord generalitzat, quina f6rmula 6s la millor per arribar a un resultat satisfactori que tingui en compte tot€s les opcions i el que €s mds adequat als
les alumnes als quals han de transmetre els coneixements. Si la qiiesti6
segueix essent politico-paltidista, seguir) essent un didleg de sords.
El nucli essencial de la discussi6 6s la relaci6 entre histdria i politica.
Convindria potser que, per part de cadasct, s'analitzessin els diferents punts de vista que poden donar una visi6 tergiversada, i ser m6s
relativistes en els plantejaments.
Aquest relativisme ens permetria admetre diferents interpretacions
de la histdria, totes elles parcials per definici6, i utilitzar m6s el mltode
cientific que 6s l'rlnic que ens pot donar garanties: la utiiitzaci6 de diferents hipdtesis de treball, la sistemAtica verificaci6 d'aquestes i el coneixement de tot el que es refereixi als fets estudiats per tal que el coneixement histdric no es modifiqui conforme a determinats interessos

/

politics.
Tenint present que les competencies educatives estan tlaspassades a
les comunitats autdnomes, qualsevol iniciativa ministerial sobre curriculums i continguts ha de negociar-se i consensuar-se amb elles.
Respecte al paper dels/les professionals de l'ensenyament en aquesta qtesti6, no es tant discutir quants temes estan inclosos en el curriculum, sin6 quin tipus d'histdria s'ha d'ensenyar i amb quins metodes i
continguts s'ha de transmetre als/les alumnes.
Avui el debat entre els/les ensenyants este centrat en la dimensi6
didlctica de la histdria i el seu valor formatiu, donat que els continguts
s6n depenents de la funci6 que se'ls atribueix.
lensenyament de la histdria, en un context de globalitzaci6 i dins
l'actual marc constitucional espanyol, ha de ser congruent amb aquesta
doble situaci6: la de la inserci6 en un m6n cada vegada m6s interconnectat i en una realitat plurinacional com €s l'espanyola.
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Cada generaci6 d'historiadors,/es i d'ensenyants es troba davant el
repte d'elaborar 1a seva prdpia interpretaci6 histdrica a partir del context socioecondmic, cultural i politic on es mou.
Hem de tenir pres€nt que l'ensenyament de la histdria ens ha de
servir per a fer la histdria del futur, amb els/les alumnes als quals
ensenyem.

Hem de partir de Ia prdpia realitat per poder fer comprendre a
I'alumnat Ies causes que han produit la diversitat d'identitats, i analitzarles com a valors positius en una societat cada vegada mes
pluricultural.
S'ha de posar l'accent en la riquesa que suposa conEixer cultures diferents, amb les seves llengiies, formes socials i grupals diferenciades.
Es tracta d'aprendre del passat per a construir €l futurj sens€ perdre

la prdpia identitat, conviure amb l'altre.
Educar als/les alumnes del nou mil leni significa, m6s que mai, educar en el respecte a les diferents identitats i cultures.
I que cadasci apliqui aquesta f6rmula al seu propi punt de vista.
Davant d'una histdlia apologetica del poder, utilitzada i manipuiada per a generar una lleialtat sense fissutes entre els votants, s'ha de
contraposar una histdria social, enriquida amb ies aportacions dels/les
antropdlegs, economistes, socidlegs i pedagogs, que aporten el punt de
vista de les veus tradicionalment marginades de la histdria amb majriscules, de 1a histdria politica tradicional.
Per aixb, per tractar d'evitar intromissions manipuladores, si el marc
general ve donat per lleis generals i superiors, 1'elaboraci6 i el desenvolupament dels curriculums ha de ser feina dels/les historiadors i els/les
professors, els veritables professionals de l'ensenyament de la histdria,
com en qualsevol altra matelia, sigui la liengua, les matem)tiques o la
fisica. De fet,6s una obvietat aixd que acabo de dir, perd de vegades les
obvietats cal recordarJes perqub sin6 s'obliden nomds som capagos de
generar didlegs de sords.

