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L'ensenyament de les Ciincies Socials
Santiago Cuturella
Carednn. le Cecgaln t Htsrua a I Fn<envaryea Sc,undan

oincidint amb la majoria absoluta del Partit Popular a les Corts
Cenerals, la Rzal Academia de la Histona, una institucr6 de la
qual, entre nombroses medrocritats, en formen part tamb6 nsrgnes historiadors, perd poc o gens representativa del m6n de la drdictrca, ha fet priblc un informe segons el qual l'ensenyament de la hrstdna a l'Estat espanyol, a secundlria, es troba en una srtuaci6 de precanetat absoluta, especialment pel que fa a la transmissi6 de determmats
coneixements del que ells anomenen I istona conin.
En el moment d'escrrure aquestes ratlles -setembre de 2000
m'arnben noticres que una fantasmagdrrca assocracr6, que pret6n atorgar-se la representativitat dels gedgrafs, ha comenEat a demanar a les
edrtorials els seus llibres de text, per tal de fer-los passar tamb€ per la
seva particular censura, no fos cas que a les escoles de determinades comu-

nitats autdnomes no s'ensenyds el que ells creuen que cal ensenyar
S'atreviran a parlar tamb€ de "geografra comrin'? Probablement cercaran algun eufemisme, perqud 1'atreviment dels ignorants no t6limits,
perd caldri guardar les formes, perqub drficrlment podem parlar de vegetaci6, d'orografra, o de clima comi entr€ Canlries, Calicta, o el Pais
Valencii, per posar nom€s alguns exemples.
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No cal, perd, que hi donem m6s voltes. Davant el frac)s de l'tntent
de la reforma de I'ensenyament de les Humanitats que va intentar la senyora Esperanza Aguirre quan era ministra d'Educaci6 d'un govern sense
un suport parlamentari sdlid, calia esPerar temps millols i aprofitar tots
e1s recursos posibles per fer diana en l'objectiu de retrocedir, en els continguts curliculars i en les estratdgies didictiques de 1'ensenyament de
les tibncies Socials, a bpoques que crtiem definitivament superades, i
convertrr aquesta brea en un instrument d adoctrtnament ideoldgic segons la mesuru dels estrets t carrinclons parimerres de la dreta conservadora espanyola.
Una dreta que compta amb la col laboraci6 d'institucions fossilitzades que van mantenil-se en un silenci compltce durant els anys en quE
el franqursme r I'Esgldsra Catdlica van utihtzar Ies escoles com a instruments descarats de transmissi6 ideologica del naclonalcarolicrsme. perd
que'casualmenL" ara han ressusciLar per fer el trist paper de cort{eus al
dictat de ies directrius qu€, implicita o explicitament, emanen del Mi
nisterio de Educaci6n que -paradoxes de la histbria en l'actualitat nom€s administra l'espanyolissim 'teritorio com6n' de Ceuta i Melilla.
En el seu informe, els acadEmics no esmenten directament Catalunya i centren les seves critiques especialment en una editorial de Calicia
i en l'ensenyament de la histdria a les ikastolas basques, perd Ia seva
agudesa intel lectual els indueix a dividir els diversos pobles de fEstat
en dos grups: els que tenen llengua prdpia i els que no €n tenen; talment
com sil l'Estat espanyol hi hagu6s milions de persones mudes l6s que
el subconscient els traeix vergonyosament. SeSons ells, el normal6s parlar
castele, mentre que expressar-se en algun altre idioma 6s una mena
d'exotisme, tolerable fins a cert punt, mentre no ultrapassi el nivell de

simple anicdota complementirta del veritable subiecre que

6s

I'enienyament de la llengua castellana, en llengua castellana i amb mentalitat castellana. Especialment aixd darrer, que ells entenen com a sindnim de mentaiitat espanyola.
Per aixd insisteixen tant en la qiiesti6 de la histdria comuna, entenent com a tal la que oculta els enfrontaments i discrep)ncies que han
existit entre les diverses nacions que avui configuren I'Estat i que,
parai lelament, exalta les gestes comparLides davant enemics comuns.
La que han esc t sempre els vencedors. els que des de fa segles s han
entestat en uniformirzar les nactons perifirtques segons la llengua, els
usos, les lleis, les institucions i els costums de la Corona de Castella.
En una [ase d assimilaci6 tan avanEada com la que ens trobem els pobles no eastellans de I'Estat, cal accelerar el proc6s des de la base-l'escola
ila televisi6- i dotar el proc€s de legitimirat democrbtica i. sr ds possi1()
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ble, d'un vernis de cosmopolitisme i d'universalitat que el franquisme,
per raons 6bvies, no va poder proporcionar i que ara comenga a ser posiible, ates el grau de substituci6 demogr)fica i d'espanyolitzaci6 que,
amb la complicitat de determinada esquerra, incapaE de combinar la
defensa dels drets socials amb els drets nacionals, s'ha assolit als hisos
Catalans. a Calicia i a Euskadi.
Aixi doncs, sense silenciar Ia corresponsabilitat dels diversos partits
nacionalistes espanyols en el retroc6s democratic a qub estem assistint,
cal denunciar ara la manipulaci6 que, des de determinades institucions
precesament acadEmtques i des d'alguns mit jans de comunlcaci6 que es
proclamen rndependenLs, s'estb lenr de la situaci6 de l'ensenyamenr en
general i, m€s en particular, del de les Cidncies Socials.
Una manipulaci6 qu€ amaSa sistemeticament la tergiversaci6 de la
veritat cientifica que, en relaci6 a la llengua, es fa en els llibres de text
que homologa el govern de 1a Ceneralitat valenciana, una administraci6 capaE de nomenar professorat per a escoles amb linies d'ensenyament
en vaiencid, que han d'ensenyar, doncs, les CiBncies Socials en catald,
sense haver comprovat prEviament la seva competencia li ngriistica, tal
com determina la llei.
Una desinformaci6 que oculta que, entre els molts problemes que hi
ha en l'ensenyament de les Cibncies Socials, hi ha el de Ia selecci6 i formaci6 permaneDt del professorat, sovint poc preparat, no ja per explicar hisioria pretesament comuna, sin6 per transmetre els m6s elementals trets d'identitat de la comunitat autbnoma on exerceix, sovint sense el mds minim control de qualitat pel que fa a la seva docencia i a
l'idioma vehicular que usa dins l'aula.
finforme de la Real Acadbmia de la Histdria i els tr€balls periodistics
que determinats diaris han publicat sobre la qtjesti6 estan obsedits pel
nombre de cops que apareix la paraula Espanya als lllbres de texr de
determinades iomunitats autdnom€s, perd no s'han aturat a denunciar
Ia impunitat amb que es prescindeix d'altres realitats, inclosa l'europea,
en els llibres que homologa el Mitisteio de Educaci6n
PerquE els acadbmics que ara han pontificat, no han plantejat les
mancances en materia de didictica facilment d€tectables, tant en els
cunicula actuals com en la formaci6 del professorat, talment com si no
estiguessin assabentats que els m6s moderns corrents pedag6gics han
abandonat ja la patttica concepci6 de l'alumnat com un mer objecte
passiu a qui cal imbuir uns coneixements degudament garbellats, i l'han
substituida per una altra que veu en els aprenents els subjectes de llur
aprenentatge, uns nois i noies que van construint els seus coneixements,
degudament induits no pas adoctrinats- pel seu professorat.
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I6s que aquests acaddmics no semblen haver-se assabentat que, si
m6s no a l'ensenyament secundari (ells encara en diuen eftseianzas medias, com si esti1uessim als anys cinquanta), el que ha de prevaldre en
una societat democrltica, lluny del cronologisme que els obsedeix, 6s
I'educaci6 per a la ciutadania. I que ja ha passat a la histdria (mai millor

dit) la separaci6 en compartiments estancs de les diverses disciplines
queconfiguren el que anomenem CiEncies Socials, que a nivells no uni
versitaris han de presentar-se com un tot que contribueixi decididament
a que l'alumnat faci el trajecte precls que el condueixi a la condici6 de
ciutadi o ciutadana d'un pals lliure i democrAtic. Uns ciuradans i ciutadanes que, seguint el doctor Estalella, intentarem entre tots plegats que,
a m6s, siguin savis i, si 6s possible, que gaudeixin tamb€ de bona salut.
Perd en primer terme, que sigui ciutadans o ciutadanes. Amb tot el que
aixd significa, que no 6s pas poc.
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