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Una altra manera d'encarar
la histdria
Jonquim Ven tura
Filileg

urant el juliol del 1999 es va celebrar a Santiago de Compostel la
el2n Congrds internacionai d"'Historia a Debate". Aquest con-

gris rnicrava. per als alli presents. un pas endavanL pel que fa
al futur m6s proper de Ia HISTORIA, amb majirscules. Es va qrjestionar, o m6s ben dit, es van debatre temes tan diferents que van des de la
tasca social de l'historiador fins a la utilitzaci6 de les noves tecnologies
en aquesta mateda, passant per temes tan diversos com qud s'entenia per
histdria, quins s6n els camps de la histdria, la interdisciplinarietat i la relaci6 amb d'altres mataries, com donar a condixer la histdria, les diferents
visions historiogrAfiques, aixi com tamb6 les concepcions "geogrifiques"
que marquen la vrsi6 histdrica... Unes intenses jornades que van comptar

amb la participaci6 de veterans

i

consagrats historiadors juntament
amb altres m6s joves i que van disposar de poc temps per analitzar el futur
que espera a aqu€sta matEria disciplina. Un futur que ja es va estar treballant durant aquells dres. EI resulrar d aqueJJs rnreressanrs debats han
vist la IIum fa pocs mesos en forma de la publicaci6 de les Actas del II
Cotgreso Inettacional'Hktoria a Debate' (3volums), coordinades peren Carlos
Barros. Tot seguLt en lem una reflexro
Els congressos. en oquests remps nostrec d'irrupcio de 1es noves tec
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nologies, s6n act€s sovint passats de moda. M'explico: si l'objectiu 6s
publicar unes actes sobre un tema o genere homogeni n'hi hauria prou,
fet per fet, amb enviar les col'laboracions per correu electrdnic als coor
dinadors. Ouina seria Ja utilirat dels congressos4 Oualsevol pelsona acobe1s contac
ers debars,
oeoats, que els
tumada a assrst[-nl
assistir-hi respondru
respondrF fdcrlment
Iacument que els
tes personals. D'acord: els congressos es justifiquen pels )pats i per les
copes; pels debats, no, perqud les intervencions posteriors dificilment
s6n recollides en les actes postedors. I, un cog acabat el congr6s, cadascri cap a casa seva i aqui pau i despr6s gldria. Es per aixb que un congr6s
com aqvest Histotia a debate (celebrat a Santiago de Compostela el juliol de 1999) ens apareix amb unes peculiaritats forga interessants.
En primer lloc per fer del debat, de la discussi6, de la reflexi6 el seu
leit notiv.Les sessioos no es limitaven a una exposici6 freda de les andlisis de cada ponent sin6 que, a mds, hi havia diverses taules rodones per
a la reflexi6 i el debat. Perd aixd no ho 6s tot: aprofitant les potencialitats de les noves tecnologies, el congr6s va poder ser seguit per internet
i, un cop clausurat, va obrir un forum a la xarxa, especialment actiu en
relaci6 a la historiografia llatinoamericana. Recentment n'ha obert un
altre referit a l'Ambit especificament gallec.
En segon lloc, per saber aprofitar les sinergies (turistiques, medi)ti
ques, institucionals) dels anys jacobeus per fer de la capital de Calicia
un referent de la reflexi6 historiogrifica. Aixi, els debats i les celebracio
ns tenen una continuitat, un cop fora dels murs del palau de congressos, en els carrers, en les places, en les esgl6sies, en complicitat amb els
milers de visitants que convoca la ciutat de l'apdstol.
En tercer lloc, perqui deixa de banda I'andlisi de la Histdria empiri
ca per a centrar-se en com l'entenem, en com l'ensenyem i en com la
relacionem amb altres fendmens socials. No €s un congr6s d'erudici6,
de descobriments, sin6 d'introspecci6 i, en part, d'autocritica. Es a dir,
no 6s un congr6s de revisi6 de passats (recents o no) sin6 de prese nts (i
de futurs o futuribles).
En quart lloc perque, sense menystenir naturalment l'aportaci6 dels
professors universitads (la majoria dels assistents ho eren), el congr6s
estava presi.dit per l'antidogmatisme i la manca d'encotillament Senadc
que hom suposa a una instituci6 cientifica com 6s, en aquest cas,
l'lnstituto Padre Sarmiento de Estudos Calegos (vinculat al Centro Su
perior de Investigaciones Cientificas).
Les actes estan recollides en tres volums: Canbio de siglo, Nuetos paradignas i Problenas le histcricgrafia. Tot i la diversitat, el conjunt de
res rraga
POnencles I rnrervencions s ar ttc.rla al volrant de le" linies me"t
des pels organ.tzadors Ai,<i hom Lrascende x le, connoto.ton. racto
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nacionalistes en un moment de globalitzaci6, d'anuncis de "fi de
la Historra", ds a drr, un moment d'incerteses que, com assenyala
l'editorial de presentaci6, ha pogut provocar un refugi en la seguretat
del (neo)positivisme de matriu noucentista. En definitiva, por al futur,
por a la modernitat, por al canvi.
La circumstincia cronoldgica obligava, d'alguna manera, a lepassar
la historiografia del segle que acabava. P€r aixd, aquest embit va s€r un
dels que va contenir m6s comunicacions. En estreta relaci6 amb aquest
tema, trobafiem com enfocar l'ensenyament de la Histdria en el nou
segle i una nova definici6 de l'ofici d'historiador, aixi com situar-lo en
l'horitz6 de la glo balitzci6. Perd aquests temes, satel.lts al punt de can
vi, de segle, no d eixen de ser incdmodes, sobretot per a reflexionar i
formular noves premisses. Aixi, temes com la historiografia poscolonial (€s a dir, la recuperaci6 o creaci6 en molts casos d'una tradici6
d'escriure la prdpia histdria), com fer histdria global, la histdria ecoldgica, o el protagonisme social davant la fi de la viollncia van quedar
com sengles comunicacions testimonials, tot i el seu atractiu i la quali
tat de les propostes.
Aixd ens indica que alguns temes que, en la vida informativa, politica i social ens apareixen com a centrals (drets humans, ecologia, iden
titat nacional, la pau com a motor del canvi) encara no estan presents
en la reflexi6 historiogrifica. Especialm€nt interessants van resultar les
aportacions i els debats en aquells Ambits geogrdfics que tenen una
dualitat interpretativa. Em refereixo a )mbits com el de la historiogra
fi.a gallega (aplicable d'alguna manera al nostre imbit, Catalunya: 6s
possible una historiografia gallega, aurdnoma de l'espanyo la, sense que
nals

sigui nacionalista) o les interpretacions de la Histdria, tradicionalment de matriu criolla, quan l'indigenisme passa a ser subj ecte actiu (a
propdsit del fenom€n zapatista a Mbxic). Tan apassionada va ser aquesta discussi6, que encara recordo una conversa amb un professor
mexicA mentre esperivem l'autobis que ens havia de dur al centre
de Santiago.
Aquest conjunr d exercicrs reflexius ens obren una nova dimensro de
la historiografia. Ja no ens podem limitar a la interpr€taci6 del passat,
en un Ambit concret i en funci6 dels parimetres tradicionals (historicisme, economicisme, inclts les noves aportacions de la Histdria de les
mentalitats). Aixi, cal incorporar nous punts de vista pe! una anAlisi
m6s )mplia i alhora m6s aprofundida (per exemple, el paper de
l'alimentaci6 en l'evoluci6 humana, l'impacte de les agressions al medi
ambient). De Ia mateixa manera, cal saber treballar amb Ies eines que
ens donen nous imbits de recerca estudi, com La polemologra, I'etologia
t9
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o la prospectiva que ens Permetin av€nturar futuribles en l'evoluci6 de
les societats.
f"-Ue es fa evident que cal superar la visi6 eurocdntrica (i en el
inaorporo les societats blanques de matriu crjstiana de Nord,"r-a
"urode forma que els altres pobles tambd puguin.exercir de.subiec
amirica),
tes histSrics. Pero aquesra assumpci6 no podem [er-la des de la mala
que
consciEntia petit burgesa, de vegades esnob i m6s tranquilitzadora
altra cosa. No 6s qiiesii6 d'exercir I autocritica per l'autocritica Per aquell
manioueisme que [a bons als conquertts i doients als conqueridors Senpassar de-la
se oblidar la necessitat de ser rtgorosos, no cjndru sentit
Histdria dels vencedors (posem per cas els paradigmes !9 Ia-ur-ne.t.a
Valbncia i a Mallorca, o ilern6n Cortds a Mexic) a la Histdria dels
u"niuii f"rt -utut-ans o l'imperl azteca: recordem el ' numanLinisme"
com a rdpic del nacionalisme espanyol mds ranci)
Com a vacuna contra Iestretor d'anilisis i com a eines a iavor de Ia
cidncia i dels drets individuals i col.lectius, la reflexi6 i la continuitat
J.tr J"Uutt tO" t"t -iliors eines. I les actes del Congr6s i la connexi6 als
t-bit, qu" la xarxa d'internet ens ofereix, s6n eines al nostr€ abast'
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