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Tergiversar Ia histdria d' Espanya?
I Ia nostra qud?
loan Corbaldn
l'lnforme de la Real Academia de la Historia (el document es podia consultar fins fa poc a h F://
wv. el p a i s. es / p / d/ 20 o o0 626 / s o i e d a d/ i u fo nx e. h m) ha trasbalsat
'.v
el m6n de les Humanitats, especialment la histdria. Un informe'en certa
manera' manipulador i manipulat pels mitjans de comunicaci6 de caricte! diguem-ne, espanyolista, i que va tenir Ia seva continuaci6 marcaes de fa uns mesos
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dament politica amb el manifest o declaraci6 de San MillSn de la Cogolla
de 800 parlamenrarrs del hrtit Popular el passar juliol, ha servit per crear
un clima forEa enrarit vers una matEria ja de per si forga maltractada .
La Histdria ha estat des de sempre una matEria politicament conflictiva I manipulada, ara per ara encara ho continua essent. La trama
escolar que es va iniciar amb I anomenada "Relorma ha estat camp de
cultiu per als molt detractors d'aquest nou sistema d'ensenyament,
tenint com a objecte d'anAlisi critica d'aquest sisema fnicament, en
molts casos, l')mbit humanistic: llengies, literatures socials principalment. Perd tamb€ ha significat per a les diverses comunitats autdnomes la possibilitat d'explicar 1a seva histdria (i la seva llengua i la seva
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literatura), i tamb6 d'exolicar la histdria d'Espanya, des d'un altre punt
de vista no tan centralista.
A primer cop d'ull. Les critiques de Irnforme que els mrtjans de co
municaci6 han ventat per les ones no diuen res de res, res que es pugui
contrastar empiricament; moltes de les seves afirmacions no les demos
tren, tan sols s6n critiques dels llibres de text que, d'altra banda, ni tan
sols s'esmenten. A m6s evidencien una necessitat de fer molta histdria
politica (alld de les "batalletes') i molta cronologia dels principals temes
hispinics. Primeres qiiestions: quins llibres s6n aquests? qui els ha llegit
i qui ha elaborat l'informe? Aquestes preguntes les haurien de respondre els acaddmics de la RAH, perqud fins avui s6n tota una incdgnita.
Sap la RAH les hores que disposem, almenys fins ara, el professorat de
socials per impartir el temari? els importa gaire l'amplitud d'aquest?
Perd anant mds enlli de l'Informe (i 6s una critica m6s), caldria apro
fundir en el tema del nacionalisme i en el curriculum que s'ensenya
aqui, a Catalunya (una Catalunya que, d'altra banda no s'esmenta mai,
tan sols es fan referdncies genbriques a les autonomies amb llengua prdpia). Per div€rsos decrets, en els curriculums de l'alumnat catala un 45 %
del total han de reflecLir la nostra realirat, Ia nosLra hrsLdria, etc. Aixo
representa que existeix una diferenciaci6 dbvia en els diversos llibres de
text que es fan servir a l'estat espanyol, a Espanya. No podem tenir una
altra histdria que la que ha passat, no la podem (o no l'hauriem)
d rnventar. Cal que es respecti allo que hom coneix com el [eL diferencial... No tots som iguals i aixd s'ha de reflectir.
Podem anar m6s enll) i entreveure que aquest informe 6s una manipulaci6 (o un intent) que prova de construir una histdria d'Espanya
diferent a la real. En diversos debats en els quals he pogut interyenir al
llarg dels darrers anys (el pnmer va ser en els temps de la ministra Aguirre), moltes de les persones que hi participen presenten una mancanga
molt important en el coneixement del concepte d'estat. AJgunes d'elles
pensen i defensen que Espanya comenEa la seva histdria comuna allA en
els temps dels romans, o b€ que ja es pot parlar d'Espanya pels temps
dels Reis Catdlics... Que la cosa mds imporlant ds ecludiar Lot allb que
uneix, que presenta simptomes de connexi6 entre els diferents poblesregions de l'Espanya actual... No entenen, segurament per aquesta mancanqa d ESTAf modern. que el conjunr actual d Espanya td els seus ori.
gens durant el segle XVIIL I si tornem al ja fam6s informe de la RAH,
trobem que m6s o menys 6s el que es pot ilegir i es pot entendre: inventar la imatge d'una Espanya ancestral, rinica (no m'atreviria a dir "unidad
de desiino en 1o universal") sense fissures, homogbnia. Tot el contrari de
la "realitat'histdrica... Es aqui on caldria observar que, potser, €s una
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maniobra del nacionaiisme espanyol en el sentit m6s centralista, per
desautoritzar Ia rica cultura i histdria de les "comunitats de parla prdpia".
Pe(d, no 6s aquest un dels debats m€s importants que encara no s'ha
pogut resoldre des dels temps de la transici6? No hi ha una cultura homogdnia a l'estat espanyol, existeixen diferdncies molt marcades (les
llengries en s6n el reflex m€s que evident) i periodes histdrics on les
confrontacions entre els diferents estats que formaven la peninsula estaven a l'ordre del dia. En voldria citar uns quants exemples: el mateix
''Cid Campeador- va fer presoner un comte de Barcelona: els castellans
van fer fora a krran d'Arag6 a la mort de Ia seva esposa Isabel de CasteIIa; les revoltes del 1640 de Portugal i laCorona d'Arag6 contra Castella;
la Cuerra de Successio entre Carles d'Austria i Felip de Borb6. podrlen
ser uns bons exemples...

Caldria tenir present que molts dels conceptes que a nosaltres, historiadors "catalansn, ens semblen fAcrls que uriJLzem normalment, per
a d altres hisroriadors no ho s6n tant. No els hem de donar per sabuts,
cal treballar perqui aqu€sta normalitat arribi a tothom.
Pots€r estem vivint amb l'excusa de les humanitats un proces, una
IIuita, dels nacionalismes (els d'aqui iels d'alli) per imposar la seva concepci6 de Ia histdrra. 2On era, ja fa uns quanls anysr la MH quan en
una enquesta realitzada a alumnes universitaris que havien estudiat
I'ampli temari (tamb6 m€s o menys homogeni) del 3r BUP d'Histdria
d Espanya molts desconeixien quiera elgeneral Franco? On era la MH
quan moltes vegades, per no dir mai, aquest temari no arribava al final,
6s a dir als nostres dies final del segle XX-? I aixd que l'Informe co
menga manifestant, que l'Acaddmia reconeix mancances en els coneixements de la histdria que tenen els alumnes avui en dia, no es pot anomenar hipocresia?
El fet de drscutrr qurna historra cal ensenyar l'informe de I'Acadbmia
no aconsegueix desvirtuar-lo, mds aviat al contran. Han apareSut articles en diversos diaris (LaVanguardia del29 de juny de|2000, El Peri6dico
del 2 de juliol del 2000, o b6 el m€s recent aEl TenVs de juliol del 2000 (es
pot consultar ahttp,//wvoveltemps.con/dossiers/tetu/infunefundacioboftll.htmtl
on s'afirma que els llibres de text, amb noms i cognoms d'autors i
d'editorials, s6n correctes, no s'allunyen del curriculum marcat per la
llei i que, per tant, la histdria que s'ensenya -o que es pot ensenyar- 6s
l'adient i desvirtua tal vegada un tema clau i molt m€s important: com
ensenyar la histdria. A m€s de la histdria politica i cronoldgica existeixen d'altres'histdries" que poden servir als docents per motivar
l'alumnat per a l'estudi en general i en el de la histbria en particular...
per qui no es fixa la RAH aquests objectrus? Per qui no toca de peus a
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terra iarriba a finals del segle XX. on hi ha una Espanya plural r diversa?
Saben com s6n els nostres i les nostres alumnes? Segurament la resposta a aquesta darrera pregunta seria no, no €n tenen ni idea; ni crec que
tinguin idea de com aplicar els temaris immensos. Durant Lany passat
es va celebrar a Compostel la el TT Congrds "La Hjsroria a debate'. En
una taula rodona sobre la reforma de les humanitats (algunes aporta
cions al tema es poden cotsuftar a huV,//www.h-debate.com) va ser prou
significatiu observar com cap dels seus compon€nts era professor de
secundiria (tots ells eren professors universitaris) i es dedicaven a criticar l'ensenyament secundari... Nomds un va recontixer el let, pero no
es va estar de la critica... Poca serietat €n aquesc debat. Cal esrar mds
ben informat sobre qualsevol tema per poder fer un debat.
Per millorar les Humanitats no cal dotar el curriculum de m6s conceptes, ni fomentar molt els 'conceptes memoristicso, no cal ampliar el
nombre de dies lectius... Potser nom6s amb m6s recursos econdmics per
part de les AdmlnlsLracions corresponents i rebaixant les rirro, d'alumnes
per aula es podrien aconseguir molts objectius minims dels que marca
i'Ensenyament Secundari Obligatori. Personalm€nt aprofito Ia histdria
(r les crencies socials en Seneral a I'ESO) com una eina que em serveix
per tal que e1s meus alumnes pensin, estudiin i puguin ser critics i respectuosos. Iormant, tal com diuen els objectius minims de l'etapa secund)ria obligatdria, persones amb un sentit critic i responsables. De
fet la histdria, la nova histdria, hauria de representar un r€pte important p€r tal qu€ arribi a tothom, que no es negui de bon comengament
(cada principi de curs escolto sempre alld de "que avorrida que 6s Ia
historlal!). Cal dotar-la. doncs. de nous mi'todes m6s actrus i que [omenrrn la comprensr6. Ens caL a rothom 0 a la RAH tamb€) plantejarnos molt seriosament una revisi6 general de la histdria: per qud fem
histdria? per a qui la fem? Acostem-la ai ptblic en general, fem una
histdria sdriosa i rigorosa, perd atractiva i popular. Expliquem quina
6s la seva utilitat no nom6s a les aules, sin6 tamb6 a la poblaci6 en
general.
Cal una revisi6 de moltes m€s coses que no pas les humanitats. Mi
llorar la qualitat de I'ensenyament passa per d'altres aspectes, molts
m6s, que no pas reformar inica i exclusivament les humanitats.
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