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Presentació

Aquest llibre no estava previst. Com tampoc ho estava que en Jordi ens deixés a l’octubre 
de 2007. Sense ell, al Seminari de Professorat de Geografi a i Història li ha costat posar-se 
en marxa aquest curs 2007-2008. No ho vam comentar mai però tots teníem clar que 

una sessió havia de ser especial. El tema el teníem decidit, en Jordi Burguera
Aquest document és un recull de les aportacions acadèmiques i  personals per aquesta 

sessió tan particular.  La primera part es pot dir que ja l’hem trobada preparada. Només ens ha 
calgut triar alguns treballs entre la gran quantitat de materials en Jordi tenia sobre els llibres de 
text d’Història, la  tesi doctoral que no ha tingut temps de presentar. Hem afegit algunes col-
laboracions de les persones més properes amb les que va compartir la recerca del tema. L’altra 
part ha sortit bastant sola, només ens ha calgut recollir les emocions i les veus de tots nosaltres 
recordant els moments compartits.

Grup DHIGECS
Juny 2008





Intel·ligència i sensibilitat: record del nostre 
company Jordi Burguera

Joaquim Prats Cuevas

Quan surts per fer
el viatge cap a Ítaca

has de pregar que el camí sigui llarg.
Ple d’aventures, ple de coneixences

Que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port 

que els teus ulls ignoraven,
 i vagis a ciutats 

per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.

Has d’arribar-hi, és el teu destí, 
però no forcis la travessia.

Kavafis

Aquests són els versos que Jordi Burguera pensava posar en la primera pàgina de la seva 
tesis doctoral, que no va acabar. Recordo que m’escrivia mostrant el seu entusiasme per la 
investigació que realitzava  sobre els llibres de text.  En una carta  refl exionava sobre el seu 

treball i sobre el que experimentava com investigador que s’iniciava en aquesta aventura que es 
descobrir un nou coneixement. «Fer una tesi, em deia en una carta, converteix a l’autor en un es-
pecialista que esdevé la màxima autoritat d’aquella petita parcel·la del coneixement, posa en 
marxa una rica activitat intel·lectual, plena de dubtes i angoixes, però també de petites satisfacci-
ons. Així com també obra unes expectatives molt interessant molt atractives. Caldrà tenir present 
el bell poema de Kavafi s:  «entraràs en un port que els teus ulls ignoraven…».

Durant cinc anys navegarem junts preocupats per conèixer, des d’una òptica sociològica i 
didàctica, el paper del llibre de text en la secundaria i el tipus d’ utilització que es fa d’ell a les 
classes. Com sempre acostuma a ocórrer quan s’inicia un camp nou d’investigació, eren tants 
els interrogants i les perspectives de treball que, he de reconèixer, que vam estar a la deriva 
durant un temps. Finalment, situarem la investigació que en Jordi casi conclou situant-nos al 
principi del procés: cóm i perquè s’escollien uns o altres llibres de text?. 

Ho manifestava en la introducció de la seva tesis quan deia que:  «en tots aquells casos que he 
pogut conèixer a les escoles i instituts, la discussió sobre el canvi d’editorial dels llibres de text ha 
estat marcada per opinions i criteris subjectius  dels diferents professors del departament, del 
nivell o de l’etapa educativa. Sovint les diferents posicions són sostingudes sobre  prejudicis i 
sense fonamentar-se en dades objectives. No s’acostuma, en aquestes discussions, a fer servir cap 
esquema d’anàlisi comparativa o avaluativa dels llibres de text, ni cap indicador fi able per argu-
mentar la tria d’una editorial. A més, fa pocs anys hem viscut polèmiques  que han posat en evi-
dència la fragilitat en la que es troben els docents a l’hora de la tria i l’ús dels llibres de text d’his-
tòria. Aquesta mancança de criteris objectius i professionals ha estat un del dels desencadenants 
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inicials de voler fer una aportació des de la recerca, per tal de fornir als docents d’eines d’anàlisi 
d’aquest material curricular, d’ús tan estès arreu dels centre educatius».

Aquest fou el primer pas per a un projecte que havia de fi nalitzar en treballs sobre utilitza-
ció dels textos en diferents contextos i sobre els aprenentatges i processos que genera, passant 
per l’anàlisi en tots els seus aspectes. Àngel Blanco es va situar amb la seva tesi, ja defensada 
amb èxit, sobre el tractament del temps en els llibres de l’ESO. Ja hi ha altres persones treballant 
sobre aquesta interessant línia d’investigació que ha iniciat el nostre grup DHIGECS. El treball 
de Burguera era pioner en un nou tractament científi c d’aquest tema, fi ns a ara,  massa centrat 
en qüestions historiogràfi ques o de contingut ideològic, alguns d’aquests treballs de dubtós 
rigor metodològic. Iniciava un tractament molt més lligat als problemes didàctics.  

Conèixer els criteris i els processos d’elecció de llibre era i és una qüestió de gran interès per 
analitzar el procés didàctic. També és un indicador de gran rellevància per a l’anàlisi de la pro-
fessionalitat del docent. En la mesura que l’estatus d’un professional exigeix que aquest pren-
gui a cada moment les decisions que són més convenients en el seu treball, il·luminades pel 
seu fer tècnic i pel «seu saber fer»,  la selecció del material que va a emprar deurà ser una con-
seqüència lògica de la seva manera d’entendre l’acció didàctica. Dita d’altra forma, en la mesu-
ra que la selecció dels llibres (que orienten de manera decidida la seqüenciació i la selecció de 
continguts i les activitats) és una decisió que s’emmarca en un plantejament lligat a una anàli-
si professional, la seva funció passarà a ser la d’un mer recurs pedagògic. En realitat, la qualitat 
del recurs pedagògic (els llibres i materials ho són) va lligada a les seves possibilitats de ser usat 
amb criteris professionals i, per tant, el rellevant de l’instrument  és el seu grau de funcionalitat, 
que deurà situar-se en el context didàctic de cada professor o equip de professors.

Aquestes refl exions i possibilitats estaven contingudes en el treball que iniciem i que, desgraciada-
ment no concloem. En els meus records estan presents les llargues converses amb Jordi Burguera so-
bre la importància del llibre, sobre la deixadesa de l’administració al tractar aquesta qüestió (en ocasi-
ons em va proposar que impulsàrem la creació d’una agència d’avaluació de materials curriculars 
entre els quals preteníem incloure els llibres de text), sobre la qualitat que havien de tenir aquest recurs 
i sobre la necessitat d’elaborar-los amb criteris pensats en el procés d’ensenyament-aprenentatge i no 
sobre criteris de mercat o del que els historiadors podien considerar políticament correcte.

Compartíem la idea que la millor qualitat i la major efi càcia de l’acció docent ha d’anar lli-
gada al major grau possible de mobilització intel·lectual, experiencial, afectiva i indagativa de 
l’alumnat. Per això, el paper del llibre de text hauria d’estimular l’esmentada mobilització sobre 
la base de la seva funcionalitat que vindria donada, en primer lloc, per les estratègies i accions 
didàctiques que es planifi quessin per a fer possible l’aprenentatge; en segon lloc, per les carac-
terístiques del llibre (o material) que faran possible l’esmentada funcionalitat.

I en això estàvem quan ens va deixar.  Crec que la bondat és una de les formes més elevades 
de la intel·ligència. I en això, i altres coses, Jordi era molt intel·ligent.  Com en aquest llibre que 
publiquem els seus companys del GRUP DHIGECS ja s’enalteixen les seves virtuts humanes i 
intel·lectuals, no abundaré en això. Solament recordaré com amic i professor seu que vaig ser, 
que sempre em va impressionar la seva intel·ligència i la seva sensibilitat. 

La sensibilitat és una explosiva combinació de racionalitat i passió, de teoria i sentiment. Pensar 
amb sensibilitat permet pensar quan profunda i misteriosa és la capacitat de coneixement, ja que 
combina tendència i desig, i enriqueix la percepció. Per això, la sensibilitat posseeix una extremada  
força que sembla irracional i és capaç d’assentar certeses de difícil fonamentació. La combinació 
d’intel·ligència i sensibilitat caracteritzaven la personalitat del nostre benvolgut company. La seva 
sensibilitat estava molt per sobre d’una infantil sensibleria pedagògica, tan present en molts educa-
dors. La seva sensibilitat formava part de la seva actitud davant la realitat i feia interessant el seu 
punt de vista i el seu enfrontament als problemes d’indagació que planteja una investigació de ci-
ències socials. És per això pel que he titulat aquesta introducció al llibre que li dediquem com record, 
intel·ligència i sensibilitat, sens dubte dues de les seves virtuts.



1. Els llibres de text i l’ensenyament
de la Història





L’educació i els llibres
Jordi Burguera Gómez

«La incomprensió del present neix fatalment de la ignorància del passat» Marc Bloch1

1. L’educació i els llibres en el procés d’humanització

L’objectiu d’analitzar els actuals llibres de text d’història el pretenc assolir, en part, des del co-
neixement de quin ha estat el recorregut que han tingut l’educació i els llibres al llarg de la 
història. La meva formació en història m’ha decantat d’inici per un recorregut cronològic per 
poder entendre i explicar millor aquesta eina educativa.

En aquest primer capítol parlarem del procés d’humanització de l’espècie que ha fet de la 
tria de la millor eina un exemple de coneixement científi c, aquesta tria es va iniciar amb l’apa-
rició de l’escriptura i dels primers llibres. En una recerca històrica el coneixement de l’origen 
etimològic del mot llibre i de cada una de les parts d’aquesta eina és fonamental; així com, 
també, l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura ha anat lligat a la transmissió d’un valors 
culturals: al sophia, l’amor pel coneixement i la transmissió d’aquesta saviesa. En aquest recor-
regut farem exposarem les aportacions als primers historiadors i als primers llibres d’història, a 
l’afecció per al col·leccionisme de llibres, al mateix temps que apareixia la primera crítica a 
l’aprenentatge a través dels manuals, però també a la destrucció dels llibres, al paper del pro-
fessor, a les religions del llibre, a les aportacions del pensament del Renaixement i dels pensa-
dors humanistes, al desenvolupament de la impremta i les seves conseqüències, en la difusió 
del llibres, fent un breu esment de la Didàctica de Comenius i l’Enciclopèdia d’Alambert, arri-
bant en aquest primer capítol fi ns a la introducció de l’ensenyament obligatori amb la Revolu-
ció Francesa de 1789.

1.1 L’educació en el procés d’humanització

La història de l’educació és una història íntimament lligada al procés d’humanització. L’educa-
ció presenta una característica destacada: més que cap altre procés cultural, arrossega amb ella 
mateixa tota la tradició del nostre passat, retrata el nostre present i, alhora, projecta el nostre 
futur. És per tot això que, si és vol arribar a assolir una comprensió de l’educació en el ple sentit 
de la paraula, es fa necessària una descripció i una explicació històrica, i aquesta va molt lligada 
als llibres, que des de la seva aparició han esdevingut el suport que ha permès el procés cultu-
ral d’humanització de la nostra espècie.

En l’àmbit de l’educació hi ha plantejades moltes qüestions que difi culten un pensament 
entenedor, perquè com activitat humana intel·lectual que és, els factors que hi incideixen són 
molts; d’entre tots ells, ocupa un lloc preferent el confl icte latent entre una concepció de l’edu-
cació com activitat de conservació del coneixement, la cultura i els valors assolits, per un costat; 

1. Marc Bloch. Introducción a la historia. (1949). Pàgina 38
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mentre que per l’altra, hi ha una concepció que la veu com una activitat de creació de nous 
coneixements, d’unes habllitats per afrontar el futur incert, d’una nova cultura i d’uns nous va-
lors. En la realitat educativa no existeix aquesta dicotomia de forma dissociada, en la mesura 
que ambdós aspectes de l’educació formen part d’un procés de transmissió i reconstrucció 
crítica de la cultura, però el confl icte existeix; ha donat lloc a vius debats i ha portat a ruptures 
socials de gran transcendència. Per exemple, la rivalitat entre una educació humanista i una 
educació tècnica: els partidaris de la primera consideren a la segona com a estreta de mires i 
amb una gran pobresa espiritual, mentre que els representants de la segona veuen a la prime-
ra com a refl ex d’una societat inútil i poc moderna. Aquesta rivalitat també s’ha manifestat en 
els llibres de text.

Per afrontar millor aquest confl icte i per entendre’l, cal anar als orígens amb la intenció de 
trobar una explicació que sigui global i coherent. En el nostre cas, l’estudi del llibre de text, com 
a objecte material, que al mateix temps és expressió i vehicle de cultura, requereix d’aquesta 
font de coneixement que és la història. 

En una història del llibre de text cal anar als orígens de la humanitat per entendre que el 
llibre ha estat un objecte que ha permès a l’espècie humana evolucionar. És per això que em 
permeto anar a trobar les aportacions dels investigadors dels nostres orígens, per coincidir 
amb el doctor Eudald Carbonell, eminent arqueòleg i codirector del projecte d’excavacions 
d’Atapuerca, a Burgos, que expressa: 

«No hi ha dubte que les claus del passat ens han d’obrir les portes cap al futur; és per aquesta raó que 
l’estudi de l’evolució humana no és tan sols una forma de conèixer la nostra història, sinó una estratè-
gia consistent, plena d’elements explicatius del nostre comportament i de la nostra actitud. Hem de 
posar la racionalitat que posseïm els éssers intel·ligents al servei de la transformació de les nostres co-
munitats, intel·ligentment i operativament, de manera concreta, no de manera teòrica o ideal.
Estem convençuts que tot canviarà quan trenquem l’esquizofrènia que patim per la barreja entre el 
nostre comportament primat i la nostra activitat com a humans. Però abans hem d’adonar-nos-en. Tal 
com he repetit moltes vegades, defensem que el procés d’hominització s’ha acabat i que hem comen-
çat el procés d’humanització.»2

Aquest procés d’humanització s’inicia amb el domini de les eines. Unes eines que progres-
sivament han permès a l’espècie humana avançar en la seva supervivència i, al mateix temps, 
en la seva evolució, gràcies al desenvolupament del llenguatge.

El llenguatge ha permès la comunicació. Amb el llenguatge la humanitat ha pogut cre-
ar un món simbòlic i convencional, amb significats que comparteix amb els seus congène-
res. El millor camí cap a la cultura, cap a la humanització és el llenguatge. L’objecte que ha 
recollit millor el camí recorregut fins ara han estat el llibre. Aquest objecte ha tingut diver-
ses formes i diversos suports, però sempre ha servit perquè, generació a generació, els és-
sers humans aprenguéssim i ens forméssim en els coneixements bàsics, de cada època, ens 
ha permès evolucionar socialment, de forma geomètrica i exponencialment en el procés 
d’humanització.

Des de sempre, els humans hem tingut una força que ens empeny cap a la recerca de la 
nostra identitat biològica i cultural, és per això que voler anar als nostres orígens és la mane-
ra de poder conèixer-nos millor. Des de l’aparició dels homo sapiens, que van començar a 
emprar símbols i grafi es amb fi ns utllitaris, en aquelles activitats inicials hi havia una voluntat 
d’expressió i de comprensió de la comunitat humana, al mateix temps, hi havia una voluntat 
de transformació de la realitat. Aquells símbols i grafi es encara no eren llibres, però servien 
perquè de les noves generacions s’eduquessin, i consolidessin el procés que ens ha portat 
fi ns als nostres dies.

2. Eudald Carbonell, (2003) Els somnis de l’evolució. Pàgina 228.
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1.2 L’etimologia del mot llibre

En la recerca del coneixement sobre el llibre, també cal saber l’origen etimològic dels diferents 
noms que aquesta eina ha rebut. Per als antics, trobar l’etimologia d’un mot era descobrir el seu 
veritable, étymos, sentit, és a dir, el lligam que unia un mot a la cosa. En el nostre cas l’etimologia del 
mot llibre ens remet, també, als orígens de l’escriptura en el Pròxim Orient

Les tauletes de fang, primer, i després de fusta van ser el primer suport dels veritables lli-
bres. Les paraules que designen al llibre en grec, biblos, i en llatí, liber, tenien el sentit original 
d’escorça d’arbre; en xinès l’ideograma que designa el llibre el representen una forma de tau-
letes de fusta o de bambú, com ens informen Albert Latorre (1970) i Svend Dahl (1972) en les 
seves obres sobre la història del llibre.

Diversos han estat els materials sobre els que, des de l’antiguitat, les diferents civllitzacions 
han escrit: les escorces dels arbres, en especial de la palmera, que assecades i untades d’oli es fe-
ien servir en els manuscrits de l’antic Egipte i de la Índia; la seda, sobre la que s’escrivia amb fi na 
ploma de bambú o amb pinzells de pel de camell, que recolliren la literatura profètica de Confuci, 
a l’antiga Xina; els rotlles de cuir de xai, en que els pobles nòmades del pròxim Orient transporta-
ven les paraules sagrades de les seves divinitats; en la pedra on, segons la tradició hebraica, 
Yahvéh lliurà els «Deu manaments» a Moisès, i li ordenà que construís una arca per guardar-los.

Un dels primers suports vegetals van ser les fulles de papir. El papir és una planta que creix 
a les vores dels rius, com el Nil. L’escorça d’aquesta planta es tallava en tires, aquestes s’ajunta-
ven en capes perpendiculars, que després es deixaven assecar al sol, posteriorment se li afegia 
una capa de cola per facllitar-ne la cohesió. El comerç d’Egipte amb el port de Biblos, a la costa 
fenícia de la mar Mediterrània, va portar a l’intercanvi de fulles de papir. Més tard, els grecs 
anomenaren biblos a la part del papir destinada a la fabricació de material per escriure. Més 
endavant s’adoptà la forma biblión, per designar el rotlle de papir. Els grecs anomenaren a la full 
de papir en blanc chartes, que passà al llatí com a charta; mentre que el full escrit s’anomenà en 
grec biblión, se suposa que derivaren la paraula del nom de la ciutat d’on ells, també, importa-
ven el papir, per designar el rotlle de papir empraren el mot kylindros, mentre que els romans 
l’anomenaren volumen, paraula que s’ha mantingut en molts idiomes actuals. Una altra parau-
la, tomos, en grec, i tomus en llatí, s’aplicava a un rotlle format per una sèrie de documents lli-
gats els uns amb els altres.

A l’antic Egipte es desenvolupà una literatura sapiencial que servia de base formativa als es-
cribes, els quals, a més de l’aprenentatge de les tècniques de l’escriptura i la lectura, també tenien 
per objectius el control econòmic i religiós, de formar als seus alumnes en la moral de portar una 
vida digna. Els escribes egipcis van esdevenir una casta de funcionaris al servei del faraó, que re-
saven abans i després d’escriure. La seva formació estava impregnada de coneixements de la 
lectura i l’escriptura. i ensems dels rituals místics. Els escribes rebien el reconeixement i el privilegi 
de pertànyer a una casta, que es protegia amb coneixements secrets i màgics. L’ascens en aques-
ta casta suposava un llarg aprenentatge, que portava als escribes a memoritzar la fl ora, la fauna, 
la geografi a, les matemàtiques, l’astronomia i, evidentment, la mitologia. Després de molts anys 
d’exercir l’ofi ci d’escriba, s’assolia el grau de gran germà i fi nalment el de mestre. Aquest darrer 
grau alliberava a l’escriba de tota culpa i li permetia tenir accés als principals privilegis. 

Tant els escribes egipcis, com els mesopotàmics, així com, també els funcionaris xinesos 
que havien de portar el recompte i el control de l’economia i de la cultura, per desenvolupar 
aquesta tasca havien de ser iniciats en la comprensió de la simbologia dels diferents signes, és 
el que anomenem aprendre a llegir i a escriure. Com diu Gordon Childe: 

«La veritable importància de l’escriptura radica en la seva força de transmissió del coneixement humà.(...) 
Constitueix el primer pas per elevar a la ciència per sobre dels límits de l’espai i el temps». 3

3. V. Gordon Childe. Ob. Cit. Pàgina 227.
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La invenció de la escriptura assenyala un fi ta en el progrés de la humanitat. Aquesta inven-
ció resulta important, perquè ofereix l’oportunitat de penetrar en el pensament i els coneixe-
ments dels nostres avantpassats, a comunicar-nos en el present i a projectar-nos vers al futur.

2. El llibre al llarg de la història. Dels orígens de l’escriptura a la Revolució Francesa

En una història del llibre de text cal anar als orígens de la humanitat per entendre que el llibre 
ha estat un objecte que ha permès a l’espècie humana evolucionar socialment, de forma geo-
mètrica i exponencial, en el procés d’humanització. En aquest subepígraf pretenem fer una 
exposició de com des dels orígens de l’escriptura, sobre diferents suports, ja es va manifestar la 
necessitat de transmetre el coneixement a les noves generacions. Aquest subepígraf , en algun 
moment l’exposició entra a aspectes molt detallats d’aquesta evolució de les diferents formes 
i intencions que hi ha hagut en la transmissió de coneixement, en altres es produeixen grans 
salts en el temps per tal d’anar a trobar personatges que han tingut un protagonisme, més o 
menys gran, en la història del llibre, de l’educació, de la transmissió del coneixement o de 
l’aportació d’una nova visió del món.

L’aparició de l’escriptura i dels primers llibres

Els estudis d’arqueologia prehistòrica ens diuen que les restes lítiques són les eines que van fer 
més hàbils a la nostra espècie, que li van permetre accedir a una millor alimentació, a una major 
seguretat, en defi nitiva a superar les adversitats i a evolucionar, en el procés anomenat homi-
nització. Com diu Gordon Childe:

«En el procés de producció dels seus instruments, les comunitats primitives van haver de construir una 
tradició científica, anotant i transmetent quines eren les pedres millors, on es podien trobar i com ha-
vien de ser manipulades». 4

La necessitat de sobreviure va desenvolupar la transmissió del coneixement, el que aquest 
investigador anomena la «construcció d’una tradició científi ca» a partir de la construcció dels 
propis instruments. És en aquesta construcció que el llibre està lligat a l’escriptura. En conse-
qüència, és convenient conèixer els orígens de l’escriptura i seguir la seva gènesis per entendre 
com sorgeix el llibre. La nostra eina que ha servit per difondre i conservar els coneixements de 
la nostra espècie. Com ens apunta Albert Labarre: 

«Podem considerar com una etapa preliminar, de la història de l’escriptura, l’art rupestre del homes de 
l’època glacial, en la que la imatge es va convertir en un símbol, que poc a poc va esdevenint un signe, 
mitjançant l’esquematització. Després, aquesta imatge – signe va evolucionar; de la pictografia van 
sorgir els primers sistemes d’escriptura: la cuneïforme del sumeris, els jeroglífics dels egipcis, els ideo-
grames xinesos».5

El registre d’aquest procés va ser paral·lel, a l’hora que es va accelerar, amb l’aparició de 
l’escriptura en les civllitzacions que inventaren l’agricultura i formaren les primeres ciutats. A 
partir d’aleshores podem parlar d’història. Aquesta etapa equival a poc més de 5.000 anys o el 
que és el mateix a 400 generacions humanes.

L’aparició del llibre està vinculada als suports de la escriptura. Els més antics sembla que 
van ser les pedres, des dels pictogrames rupestres fi ns a les esteles i inscripcions lapidàries, per 
recordar el record de grans esdeveniments i els personatges més apreciats i signifi cats; l’estudi 
d’aquests primers textos, amb un evident valor documental, és l’epigrafi a. Però no es pot dir 
que aquestes anotacions i els seus suports puguin ser considerats com a llibres.

4. V. Gordon Childe (1936). Los orígenes de la civllización. Pàgina 65.
5. Albert Labarre. Historia del libro. 1970
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L’origen de l’escriptura, segons tots els estudis arqueològics se situa al Pròxim Orient, a 
l’antiga Mesopotàmia, entre els rius Eufrates i Tigris, aproximadament fa 5.300 anys. En aquest 
territori, una societat agrícola i sedentària va començar a concretar la seva cultura amb uns 
signes sobre unes tauletes de fang. El fet que disposessin d’un sistema d’escriptura i, més enda-
vant, d’una literatura els ha atorgat el qualifi catiu d’inventors de l’escriptura. Pels seus signes de 
trets en forma de cunyes, ha rebut el nom d’escriptura cuneïforme

La mitologia mesopotàmica atribueix l’origen de l’escriptura al gran déu escriba Nabú, 
mentre que a l’antic Egipte aquest va ser Theut. En ambdues cultures, aquest origen tenia fi na-
litats religioses i alhora econòmiques de control sobre les collites. En aquestes civllitzacions, un 
nou ofi ci es va consolidar: l’escriba, sembla ser que hi havia algunes barreres per a ingressar en 
aquesta professió, el motiu era el prestigi i la millora social que representava per al qui assolia 
el coneixement de la lectura i l’escriptura. Les tauletes de fang van ser els primers llibres, escri-
tes en llengua sumèria. És a dir que aquests serien els llibres de text més antics, perquè els 
aprenents d’escriba els utllitzaven per aprendre a llegir i a escriure. El més semblant a un llibre 
actual procedeix d’aquesta època, quan els escribes dissenyaren textos en els que la part supe-
rior s’indicaven els noms de redactor i del supervisor. Aquestes tauletes de fang tenien unes 
dimensions d’entre els 30 i 40 centímetres.

Cap a l’any 2000 abans de Crist s’establí en les planes del que és avui el sud Bagdad, un grup 
ètnic que fundà la ciutat de Babilònia. El seu rei més conegut fou Hammurabi que organitzà el 
seu imperi conquerint els pobles veïns, destruint els seus arxius i traslladant les tauletes 
d’aquests pobles al seu palau, on ordenà als seus escribes la recopilació i unifi cació jurídica en 
un sol codi, que portaria el seu nom, el codi d’Hammurabi. 

Al segle setè abans de Crist, Asurbanipal, rei assirià, va reunir la primera gran biblioteca, a la 
ciutat de Nínive, també dins l’àrea mesopotàmica. Fou el primer monarca que aprengué a es-
criure en les taules de fang, a valorar-les i a fomentar-ne la seva conservació, esdevenint el pri-
mer gran col·leccionista de llibres del món antic, per al seu gaudi: Asurbanipal es jactava de la 
seva passió:

«(...) El millor de l’art de l’escriba, que cap dels meus avantpassats ha aconseguit; la saviesa de Nabú, 
els signes de l’escriptura, tots els que han estat inventats, els he escrit en tauletes, els he ordenat en 
sèries, els he col·leccionat i els he guardat al meu palau per a la meva contemplació(...)»6

L’escriptura a les tauletes de fang tou es feia amb punxons de metall, fusta o ivori de secció 
triangular, aquesta forma de l’instrument dibuixava la grafi a cuneïforme. Després de ser escri-
tes, aquestes tauletes eren assecades al sol o eren cuites al forn fi ns a obtenir la duresa del maó. 
També s’han trobat, entre les restes de la gran biblioteca de Nínive, tauletes de fusta, d’uns 45 x 
28 x 1,7 centímetres, lligades per frontisses de metall. 

La sóphia de l’antiga Grècia i els primers llibres d’Història

La transmissió del coneixement a l’antiga Grècia va ser possible per diversos factors, alguns 
dels quals exposarem per la seva rellevància. L’ampliació del vocabulari de la llengua grega, 
que gràcies a l’adquisició de l’alfabet fenici, i la millora amb la introducció dels sons vocàlics, va 
permetre una utllitat pràctica, alhora que alliberava a l’escriptura de les connotacions místi-
ques, que comportaven en altres llengües. Els grecs orientaren la seva llengua i el seu pensa-
ment cap a una activitat intel·lectual que suposà un gran pas cap al desenvolupament de l’es-
perit d’investigació, d’amor intrínsec al coneixement pur, a la sóphia dels deixebles pitagòrics. 
Aquests primers fi lòsofs grecs expressaren que el món pot ser sotmès a una anàlisi matemàti-

6. M. Weitmeyer, «Archive and Library Yechnique in Ancient Mesopotamia», Libri 6, 1956, p22. Citat per Fernando 
Báez a Historia universal de la destrucción de libros, p36.
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ca, i que aquesta anàlisi pot contribuir a la recerca d’una comprensió del món físic fi nit a partir 
de la construcció d’una estructura racional. Aquests mestres de professió, els sofi stes, es dedi-
caven a ensenyar als joves en les arts de la dissertació i de l’oratòria, ampliant el seu vocabulari. 
Un grec del segle V a. C. tenia sufi cient vocabulari per designar a un home com a arquitecte, 
matemàtic, meteoròleg o físic. A tots els que amb la seva activitat explicaven perquè les coses 
eren com eren força autors els consideren com «els pares de la ciència». El doctor Finley, en la 
seva obra ens tradueix el nostre concepte actual de ciència pel terme grec d’episteme, aquesta 
activitat intel·lectual que:

«(...) aporta el coneixement de les causes i dels primers principis, que s’ha adquirit mitjançant els raona-
ments. En això consisteix la saviesa, la sóphia, i d’aquí que el seu posseïdor sigui un filòsof7».

Aquests sofi stes, molts d’ells professors ambulants es traslladaven de ciutat en ciutat, ense-
nyant matemàtiques, donant conferències sobre medicina o astronomia i lliçons de retòrica i 
política. Un d’aquest sofi stes va ser Herodot, nascut a Halicarnàs, a la costa oriental, va passar 
per la ciutat d’Atenes i va fer lectures públiques de la seva Història, potser el primer llibre d’his-
tòria. Alguns l’anomenen com «el pare de la història8 » i el primer cronista d’Occident. En la seva 
àmplia obra va narrar les guerres dels pobles grecs contra els perses. 

«Herodot va ampliar les mires de la logografia abraçant una àrea molt més gran, en la que entressin 
diversos pobles: els grecs, els lidis, els perses, els escites i els egipcis; es va proposar verificar moltes da-
des acumulades en anteriors escrits, mitjançant investigacions personals fetes en els mateixos indrets 
on havien succeït. Va fer una anàlisi racional de les informacions que va recollir i va registrar la genea-
logia dels reis assiris, perses i egipcis, tot procurant establir una cronologia exacta, al menys per als cent 
o cent cinquanta anys immediatament anteriors. (...) L’audàcia d’aquesta obra és sorprenent, havia 
passat més d’una generació des del final de les guerres contra els perses i Herodot va reconstruir els 
esdeveniments amb molts detalls, aprofitant la memòria dels descendents dels supervivents9».

Herodot va ser un producte del sofi sme jònic, molt infl uït per la Ilíada d’Homer, que entenia 
la dinàmica històrica com una conjunció de caràcters i de situacions dels seus protagonistes. 
En el seu tractat, Històries, aquest sofi sta va superar la logografi a, amb la creença que «la història 
és comprensible, com Tales de Milet deia del cosmos, que també pot ser entès10». Com a prova de la 
penetració de les concepcions científi ques en la ment dels fi lòsofs grecs, del segle V a. C., és 
l’aportació de Tucídides, el gran rival d’Herodot. Aquest sofi sta va rebutjar l’explicació sobrena-
tural com a causa històrica que havia fet el seu predecesor, per a Tucídides l’explicació de les 
guerres s’havia de fer amb una descripció dels fets i les connexions d’aquests amb les seves 
causes, eliminant la fi cció del relat. Tucídides va escriure la Història de la guerra del Peloponès, on 
va donar una forta dimensió política als esdeveniments bèl·lics, tot destacant la importància 
que els fets econòmics i socials podien exercir sobre la psicologia d’una població. Com esmen-
ta el professor Josep Alsina: 

«la finalitat que el guià a escriure la seva Història fou la de fer intel·ligible als seus contemporanis i a la 
posterioritat, el veritable sentit del conflicte, cercant de distingir el que anomenà com la veritable cau-
sa, per diferenciar-la dels pretextos adduïts pels bàndols bel·ligerants11».

L’obra de Tucídides va servir de manual de política per a moltes generacions posteriors. En 
aquesta obra se li reconeix l’esforç de destacar les causes polítiques, econòmiques i socials com 
a generadores d’un confl icte bèl·lic. Aquesta argumentació, encara avui, és vigent per entendre 

 7. M.I. Finley. Los griegos de la antigüedad. (1966). Pàgina 122
 8. Ibidem. Pagina 114.
 9. Ibidem. Pàgines 113 i 114.
10. B. Farrington. Ciencia y filosofía en la antigüedad. (1971). Pàgina 86
11. Josep Alsina. Tucídides. (1980)
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les guerres. Més endavant trobarem com des de posicions crítiques, historiadors i pensadors 
contemporanis han fet anàlisis dels enfrontaments mllitars, tot remarcant les veritables causes 
d’aquests, alguns d’ells bons coneixedors de l’obra d’aquest fundador de la historiografi a.

L’elogi de la paraula i les col·leccions de llibres 

A les ciutats gregues, saber llegir, escriure i comptar era habitual entre els ciutadans lliures. Els lli-
bres consistien en rotlles de papir, generalment tenien uns 25 cm d’ample, i la seva longitud po-
dia arribar a tenir prop de nou metres. La superfície era d’un color crema pàl·lid, tot i que amb el 
pas del temps s’han anat enfosquint. S’escrivia començant per l’extrem esquerre del rotlle, en 
columnes verticals, i només per la cara interior. S’empraven lletres capitals seguides les unes de 
les altres, sense separar les paraules, per assenyalar el fi nal d’un període es feia una marca, cone-
guda com paragraphos, a l’inici de l’última línia del període, aquesta paraula encara es fa servir per 
indicar les parts del text. A mesura que s’anava escrivint el papir s’enrotllava per l’esquerra, i al fi -
nal havia d’enrotllar-se de nou. Per llegir calia desenrotllar-se amb la mà dreta, mentre que amb 
l’esquerra s’enrotllava de nou el tros llegit. Per distingir uns rotlles dels altres, quan estaven enrot-
llats o apilats, era imprescindible disposar d’un indicador visible en l’extrem superior del rotlle, 
aquesta mena d’etiqueta els grecs la van anomenar syllibos, i els romans titulus. El receptacle on 
es conservaven els rotlles va rebre el nom de bibliotheke per part dels grecs. Segons sembla, les 
primeres referències als rotlles de papir es troben en Plató, aquest al·ludeix a 

«l’afirmació de Sócrates segons la qual a l’orkhestra (mercat de rotlles de papir de l’àgora d’Atenes) 
podien comprar-se per una dracma les obres d’Anaxàgores12». 

La passió, entre els grecs, pels llibres va provocar l’aparició del primer comerç de llibres, que 
l’erudit Pòlux va anomenar Bibliotheekai.13 Aquesta recol·lecció de llibres estava fonamentada 
en l’organització del món grec, on la fi xació de les lleis per escrit va signifi car un pas determi-
nant. L’existència de biblioteques i d’arxius va enfortir el poder del poble, al possibllitar la veri-
fi cació o la falsedat d’una mentida.

L’existència d’aquests rotlles en una ciutat com l’Atenes del segle V a. C., ciutat hegemònica 
entre les polis gregues, denota la presència d’una gran quantitat d’escribes, que ja no eren una 
casta funcionarial com a l’antic Egipte, si no, més aviat, esclaus cultes, així com també, ciutadans 
que havien après la tècnica de l’escriptura en una didaskaleion, escola per a joves, no necessà-
riament de l’aristocràcia; només els escribes amb responsabllitat rebien el títol de grammateus. 
Tot aquest desenvolupament cultural va portar a qualifi car d’analfabets, els que no tenien alfa-
bet, és a dir, als que no sabien llegir ni escriure. El fet de saber escriure era el requisit mínim per 
poder votar a les assemblees anuals, on els ciutadans havien d’escriure en una llosa de fang, 
l’óstraka, el nom de la persona que havia de sofrir el càstig a l’ostracisme14.

El poder de la paraula escrita

En els confl ictes entre els ciutadans de les polis gregues, l’absència de juristes va fer aparèi-
xer un nou ofi ci: la logografi a, que consistia en redactar els discursos que s’havien de pro-

12. Plató, Apologia, 26d. Citat a James Bowen (1985), pàgina 115.
13. Onamastikon, 9, 47 . Citat a l’obra de Fernando Báez, pàgina 45.
14. A l’antiga Atenes —i a les ciutats que imitaven la seva constitució—, l’ostracisme era el judici i veredicte del 
poble que consistia a apartar o allunyar del poder polític durant un període de deu anys els ciutadans amb ambició 
desmesurada o que posseïen una acumulació de poder o de riqueses excessiva, i, per tant, eren considerats perillo-
sos per a la seguretat i la cohesió de l’estat. L’ostracisme no comportava pèrdua o confiscació de béns i, en aquest 
sentit, era més una mesura de caràcter policíac que no pas una pena o una condemna a l’exlli. Fou instituït, sembla, 
en temps de Clístenes (510 aC), però no fou aplicat abans del 487 aC. Recollit de l’obra de M. I. Finley (1966).
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nunciar davant dels tribunals. També els logògrafs van esdevenir en narradors dels fets que 
havien succeït amb anterioritat. D’aquesta costum van sorgir les primeres compilacions de 
discursos i de narracions, venuts per a l’estudi a les noves escoles de retòrica o bé per con-
feccionar manuals d’instrucció en l’art de la retòrica. Consistien aquest manuals de retòrica, 
en regles i normes orientatives per a la composició de discursos, en contraposició a les col-
leccions d’autèntics discursos. La retòrica defi nida com l’art de l’eloqüència, de l’expressió 
oral i escrita, fi xada d’acord amb unes regles que, introduïdes a Grècia pels sofi stes, es per-
petuaren i s’enriquiren en la tradició successiva. Cal cercar-ne els orígens a Siracusa (Sicília), 
com a resposta a l’estímul de la necessitat oratòria, incrementada per la lluita política i judi-
cial del segle V a. C. Gòrgies (483 – 380 a. C.) i el seu deixeble, Trasímac de Calcedònia, foren 
els primers que a Atenes, ensenyaren i imposaren els criteris que havien de regir la prosa 
artística, amb la qual cosa feren que la retòrica fos, a l’hora, la tècnica del parlar i també la 
tècnica de la bona escriptura. Gòrgies elevà l’ideal del «parlar bé» a un ideal de cultura, tot 
destacant-ne el poder de la paraula ordenada en el discurs. En el seu Elogi a Helena exposà 
la força de les paraules:

«XI. La persuasió que les paraules brinden a través de ficcions és incompatible; perquè, si cada u tingués 
record del passat, coneixement del present i anticipació del futur, el poder del discurs no seria tan gran. 
Però tal com s’esdevé, com els homes no són capaços de recordar el passat, ni observar el present, ni 
predir el futur, l’engany resulta fàcil.
XII. Així, la persuasió mitjançant el discurs equival al segrest per la força, de manera que ella (Helena) 
es veié obligada a acceptar allò que es deia i a consentir en el fet. En aquest cas, fou el seductor, i no 
Helena, qui cometé el greuge. Cal, per això, que sigui culpat.
XIII. Que la persuasió, quan s’afegeix al discurs, pot, també, generar en l’ànima aquella impressió que 
hom desitgi. És palesa, primerament, en els arguments que utllitzen els meteoròlegs, els quals, quan 
bandegen un opinió i n’estableixen una altra, aconsegueixen que allò que és increïble i invisible apare-
gui davant dels ulls de la ment; en segon lloc, en les disputes jurídiques, en les quals un discurs pot in-
clinar i persuadir una multitud per l’habllitat de la seva composició i no per la veritat de les seves raons; 
en tercer lloc, en els debats filosòfics, en les quals la rapidesa del pensament es manifesta fàcilment en 
el canvi d’opinions.
XIV. El poder del discurs sobre la constitució de l’ànima es pot comparar a l’efecte de les drogues sobre 
l’estat corporal. Així com, quan aquestes expulsen els diferents humors de l’organisme, aconsegueixen 
posar fi a la malaltia o a la vida, semblantment s’esdevé en el discurs: diferents paraules aconsegueixen 
despertar dolor, plaer o bé temor. També, mitjançant una persuasió nociva, hom pot narcotitzar i feti-
llar l’ànima.»15

La recerca del què s’amaga darrera del discurs, darrera de les paraules, va ser una de les idees 
que va plantejar Socràtes (470- 399 a. C.). Isòcrates (436-338 a. C.), un dels molts deixebles de So-
cràtes, també volgué dedicar-se a la retòrica, però les seves limitacions com a orador, el portaren 
a la professió de la logografi a, però des d’un vessant més crític cap a l’ús de les paraules escrites 
en els rotlles de papir, com a substitutius de la instrucció oral. La retòrica va ser exalçada per sobre 
la fi losofi a i destacada als programes de les escoles superiors.

«El mode d’expressar una idea va arribar a ser més important que la mateixa idea16».

L’oposició als biblión, manuals de retòrica, era deguda al fet que a Atenes, continuava domi-
nant la tradició de la instrucció oral. L’aprenentatge a través dels manuals de retòrica creava 
una dependència respecte de la paraula escrita, que no permetia l’assoliment dels dos pressu-
pòsits grecs bàsics: la rectitud moral de la classe culta i rica, i l’acceptació dels cànons tradicio-
nals de la conducta ètica.

15. Gòrgies: Elogi a Helena (fragments). Citat a Antoni Baig i altres: Iniciació a la Història de la Filosofia. Pàgina 33
16. M.I. Finley. Los griegos de la antigüedad. (1966). Pàgina 117.



Els llibres de text i l’ensenyament de la història  |  19 

L’ideal platònic i la crítica als manuals

Contemporani i també deixeble de Sòcrates, Plató (428-348 a.C.) va mostrar un gran interès en 
els estudis pitagòrics que li forniren una formació sòlida. Després de l’execució del seu mestre 
Sòcrates -«el més just de tots els homes», segons el propi Plató- a mans d’un govern democràtic 
que teòricament havia de ser millor que el de la tirania dels Trenta. Inicià un llarg periple de vi-
atges arreu de la Mediterrània, que li permeteren desenvolupar les seves teories. Plató abando-
nà la idea de dedicar-se a la carrera política i començà a ensenyar en el gymnasion del bosc 
dedicat a Academos, aquesta circumstància donà nom a la seva «Acadèmia». La decisió de Pla-
tó de convertir-se en mestre, sembla que fou deguda, al menys en part, a la seva insatisfacció 
pel règim de la democràcia popular, i per les seves simpaties aristocràtiques17. Basant-se en la 
seva creença de l’existència d’un bé superior al de la voluntat popular, i rebutjant l’humanisme 
de Protàgores (l’home com a mesura de totes les coses), Plató afi rmà la seva fe en una mesura 
absoluta: la justícia, fora de l’abast de tota manipulació humana. El millor de tots els móns pos-
sibles és aquell en el que domina l’harmonia social i política, gràcies a l’actuació de la justícia; 
però no és possible arribar-hi sense un govern, on els homes més il·lustrats administrin la justí-
cia. Aquesta teoria va guiar tota la seva acció educativa a «l’Acadèmia», la difusió de la qual es 
troba en el seu programa docent, del que només se’n coneix la Carta setena, on expressa la seva 
crítica contra les lliçons formals i contra el costum de consignar-les per escrit en manuals d’ins-
trucció, tot negant que les notes escrites siguin d’ajut per a la memòria, ja que segons Plató: 

«la veritat, una vegada coneguda, no pot ser oblidada mai més»18. 

En un altre mite, Plató restava importància a l’escriptura perquè podia descuidar la memòria: 

«el fet de prendre apunts constitueix simplement una forma d’activitat memorística que només dóna 
una aparença de coneixement»19.

D’això pot deduir-se que els ensenyaments de Plató seguien les pautes dels seus diàlegs: 
una successió de preguntes i respostes orals. D’aquesta acció educativa va prendre gran im-
portància el concepte de la dialèctica, paraula clau dels escrits platònics, que designa les activi-
tats de discussió, discurs, debat i argumentació, per tal de capacitar a una persona per respon-
dre a les preguntes de la forma més adequada i científi ca. El concepte de la dialèctica com a 
procés mental de comprensió del real mitjançant la contraposició i la síntesi dels contraris, 
d’acord amb la mateixa condició de la realitat, sempre complexa i constituïda per elements 
antitètics. La dialèctica, segons aquesta defi nició, abasta tant el mode discursiu (dialèctica del 
pensament) de comprendre la realitat, sempre dinàmica i integrada per un complex d’interre-
lacions, com aquesta mateixa realitat (dialèctica de les coses). En La República, l’obra més exten-
sa de Plató, refl ecteix les seves més fermes conviccions fi losòfi ques, antropològiques i socials, 
alhora que presenta el que hauria d’ésser la ciutat ideal, l’ordenació més adequada de l’estat: 
amb la jerarquia, com a principi bàsic; amb la divisió de la comunitat en tres classes o ordres 
socials —la dels treballadors, la dels guardians i la dels dirigents (que hom anomenaria polítics 
i que Plató exigeix que siguin fi lòsofs)—, com a estructura fonamental; amb l’educació progra-
mada i ascendent, com a mètode per a seleccionar els millors, només aquests poden assolir el 
poder, l’ideal del qual és, doncs, l’aristocràcia, en el sentit etimològic del terme.

Aristòtil: el mestre i el col·leccionista de llibres

Aristòtil (384-322 a. C.), deixeble durant prop de vint anys de Plató, va fer una gran contribució a 
l’ordenació dels coneixements, amb grans aportacions d’ordre metodològic, i amb la creació de 

17. Ibidem. Pàgina 120.
18. Plató, Carta setena, 341 b-e. Citat per James Bowen (1985) Op. cit. Pàgina 148.
19. Plató, Fedre, 275 a-b. Citat per James Bowen (1985). Op. cit. Pàgina 149
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la seva pròpia escola de fi losofi a, «el Liceu», on els ensenyaments eren politemàtics. Però més 
enllà de la seva metodologia, per a l’era hel·lenística i per a les posteriors, Aristòtil representà 
l’encarnació de la fi gura del professor per excel·lència, fou el mestre d’Alexandre el Gran fi ns a la 
seva mort, també és la representació de l’erudit intrínsecament preocupat per la vida de l’intel·-
lecte i que ensenya les seves teories als estudiants que l’envolten. Amb el seu ideal de la vida 
intel·lectual – exemplifi cat en la seva pròpia biblioteca personal, sistemàticament ordenada i ca-
talogada, una de les primeres del gènere en tota la història i que serviria de model, pocs decennis 
després al Mouseion d’Alexandria20- i amb la seva creença que el bé suprem radica en el conreu 
de la areté intel·lectual, Aristòtil va introduir en el procés d’humanització un concepte nou: si 
Plató havia orientat la seva escola cap a la meta pràctica de la creació de l’estadista il·lustrat, Aris-
tòtil es proposa com objectiu el coneixement desinteressat. Aristòtil va aplicar a les dades sensi-
bles i observables els mètodes del raonament sil·logístic i inductiu a fi  de produir un cos establert 
i ordenat de coneixements. Aquest coneixement havia de permetre el conreu de la virtut intel-
lectual, la sóphia, així com l’alliberament de l’individu respecte els lligams de les modalitats vege-
tativa i apetitiva de l’existència. D’aquesta manera es desenvolupà durant l’era hel·lenística, per 
infl uència d’Aristòtil, el concepte de les arts liberals primitivament introduït ja per Plató. Els pita-
gòrics i Plató havien donat forma a les matemàtiques, en un coneixement ordenat: aritmètica, 
geometria, astronomia i harmonia, que consistia sobre tot en el contingut. Als mètodes d’ordena-
ció i sistematització, fonamentalment la retòrica i la dialèctica, Aristòtil hi afegí la lògica i els inicis 
de la gramàtica, i així contribuí a promoure el naixement de les set arts liberals, que durant els 
següents mil cinc cents anys havia de constituir la base de tota educació.

Després d’Aristòtil, la història de l’educació es va fer més complexa: evolucionà de formes 
molt diverses i en llocs molt diferents. A Atenes es crearen noves escoles d’ensenyament 
superior, representants de fi losofi es distintes, entre les que destacaren l’estoicisme i l’epicu-
ricisme, mentre que «l’Acadèmia» , «el Liceu» i les diverses escoles de retòrica prosseguien els 
seus propis ensenyaments. L’educació es va fer més sistemàtica, s’implantaren diverses me-
todologies, proliferaren els manuals específi cs, els cànons crítics, i les diferents escoles van 
obrir polèmiques erudites i fi losòfi ques. El paper del professor va començar a conèixer una 
mobllitat social creixent que els permeté establir-se pel seu propi compte i crear noves esco-
les. Iniciant-se el desenvolupament de la noció de l’ensenyament com a vocació, i la gran 
demanda de professors i d’escoles d’ensenyament superior a les noves ciutats gregues d’ori-
ent, de les colònies de la Magna Grècia i d’Egipte van constituir un al·licient suplementari i 
van difondre la cultura hel·lènica.

La Biblioteca d’Alexandria: la casa dels llibres

La cultura d’Atenes, el gran centre d’educació i de controvèrsia, es va difondre per la Mediterrà-
nia oriental conquerida per Alexandre, i s’assentà en nombroses ciutats gregues establertes a 
l’Àsia Menor, Síria, Palestina i Egipte. També en aquestes regions es plantejaren els problemes i 
les discussions que prèviament s’havien conegut a Atenes. La ciutat fundada per Alexandre el 
Magne a Egipte, en el fayum del Nil, situada en una península de fàcil defensa, amb un bon port 
i sense problemes d’abastament d’aigua, en va fer una localització immillorable. Durant el reg-
nat de Ptolomeu Soter (323-285 a. C.) es construïren les cinc grans obres arquitectòniques: el 
far, el palau, el temple, el museu i la tomba d’Alexandre. El Mouseion, literalment casa de les 
muses, es convertí en la institució educativa més gran del moment, era un centre residencial 
per acollir als erudits i els estudiosos del món hel·lènic, atrets per la ciutat. En aquest centre 
educatiu hi destacà la biblioteca. La prodigiosa activitat intel·lectual desplegada pels grecs en 
els segles anteriors havia donat un corpus enorme de saber i de cultura escrita. Tota la literatura 

20. Svend Dahl, Historia del libro. (1972). Pàgina 25
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i el saber grec estaven pensats per ser parlats i escoltats, per ser llegits en veu alta. Al mateix 
temps, les tècniques de la escriptura, l’extensió de la capacitat de llegir i escriure, així com el 
comerç local de fulles de papir promogueren el creixement de la producció literària i el desen-
volupament de les biblioteques.

«Aquestes biblioteques han desenvolupat un paper capital en la transmissió dels textos. Aquests centre 
de cultura acollien tallers de copistes, tan per a les seves pròpies necessitats, com per a la difusió comer-
cial. En aquests centres es donava forma a un exemplar únic de cada obra, que rebia el nom d’arquetipus. 

Aquest servia de model per a les còpies que es distribuïen arreu del món hel·lènic21».

Prèviament ja havien existit biblioteques de tipus més primitiu. Les antigues cultures de 
Mesopotàmia i d’Egipte conservaren col·leccions de documents als seus temples, com hem 
comentat més amunt en el cas del monarca assirià Assurbanipal. També. els grecs micènics 
emmagatzemaren tauletes de fang en cistells de vímet. Sembla que en els seus viatges per la 
Magna Grècia, Plató havia recollit manuscrits pitagòrics, i molts dels seus contemporanis pos-
seïen petites col·leccions de manuscrits. La primera crònica documentada que dóna fe de 
l’existència d’una biblioteca personal és la que fa referència a Aristòtil, qui, en consonància a la 
seva inclinació a l’ordre, la catalogà sistemàticament. Paral·lelament sorgiren i es desenvolupa-
ren els mercats de llibres, entre els que destacaren els d’Atenes i el de Rodes. 

Però la biblioteca del Mouseion d’Alexandria era de llarg, la més gran de totes, i ho va ser fi ns 
ben entrat el segle III de l’era cristiana. Durant els primers anys, els corresponents al segle III a. C., 
la principal activitat de la biblioteca es va centrar en la col·lecció de manuscrits, aquests eren 
rotlles de papir, referents a tota mena de temes i escrits per tots els autors coneguts. Una vega-
da recollits, els manuscrits havien de ser catalogats, corregits i, en molts casos, restaurats. Amb 
el pas del temps s’emmagatzemaren escrits en molts idiomes i amb diverses cal·ligrafi es: egíp-
cia, babilònica, grega, hebrea i hindú. Això va provocar l’aparició de noves feines, com la recen-
sió i la traducció, que desenvoluparen uns nous coneixements: la fi lologia, la crítica textual.

El creixement de la biblioteca alexandrina constituí un estímul per a l’aparició d’altres biblio-
teques. Com va ser el cas de la biblioteca de la polis Pèrgam, que va entrar en competència amb 
la biblioteca d’Alexandria per tal d’obtenir manuscrits. Aquesta competència va provocar un con-
fl icte polític, fi ns a l’extrem que el faraó Ptolomeu Epifanes sotmeté a embargament les exporta-
cions de papir del Nil. Aquesta situació de falta de matèria primera per a la confecció de rotlles de 
papir, portà a l’augment d’ús de pells d’animals com a substitutiu. El cuir ja havia estat emprat 
com a superfície per a escriure des de feia dos mil anys. Aquest succés dóna nom a les pells d’ove-
lla que s’empraven per a produir vitel·les per escriure, els pergamins.

En un primer moment la paraula fi lologia signifi cava simplement amor al discurs científi c22, 
però més endavant, el seu ús es va estendre i va passar a designar el conreu de l’erudició literà-
ria. En l’època hel·lenística la fi lologia abraçava tots els aspectes verbals de la fi losofi a, especial-
ment la lògica, la retòrica i la gramàtica. Cap a l‘any 100 a. C., la tradició alexandrina d’estudis 
fi lològics es va condensar en la famosa gramàtica grega, Tekné grammatike, de Dionís Traci, que 
es va convertir en el model de referència durant tot el mil·lenni següent23. Les activitats dels 
erudits alexandrins es van especialitzar en la sistematització de la herència literària i cultural 
grega, fent una dedicació important als mètodes de recensió i autentifi cació. La comparació de 
documents escrits en diferents idiomes originà una major sensibllitat per a la morfologia i l’es-
tructura gramatical com a disciplina fi lològica. 

21. Albert Labarre. Historia del libro. (1970). Pàgina 20
22. La filologia en els seus inicis, a l’antiga Grècia, era un coneixement auxlliar de la història, que estudiava i inter-
pretava els textos antics i les seves relacions amb les civllitzacions i cultures que els feien de marc. Aportava ar-
gumentació sobre la validesa i l’autenticitat d’un document, per a aquestes funcions, la filologia efectua la crítica 
textual i la crítica literària. Justí Bruguera. «Filologia». (1974)
23. Citat per James Bowen. (1975). Vol. I. Pàgina 220
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Al mateix temps, Alexandria va assolir un gran desenvolupament en la tekné de la preparació i 
condicionament dels manuscrits, es van introduir nous formats i disposicions externes de les obres: 
va ser adoptada la idea de dividir una obra en «llibres», així com la de donar un «títol», consistent en 
recollir les dues o tres primeres paraules de l’obra, o bé un breu text descriptiu.

En l’era hel·lenística, els estudis secundaris estaven basats en les escoles gramaticals, presidi-
des per la perspectiva fi lològica, que inspirava els ensenyaments en les tres disciplines institucio-
nalitzades: retòrica, gramàtica i lògica, mentre que el seu contingut es basava en l’estudi de la li-
teratura i de les matemàtiques. La progressiva substitució de la tradició oral per una nova cultura 
educativa escrita va introduir a les aules els rotlles de papir, en els que els alumnes aprenien a 
llegir. Tot i així, la tradició oral es va mantenir, els alumnes continuaren aprenent de memòria al-
guns textos literaris, declamats en l’estil tradicional, però aquestes activitats es van ampliar amb 
lectures en veu alta de manuscrits i de l’exposició oral dels trets més característics dels principals 
autors, a partir de la categorització establerta en els manuals de retòrica. En paral·lel a aquestes 
metodologies i a aquests continguts, a l’escola gramatical es feia molt èmfasi en la forma i l’estil, 
fruit de l’anàlisi de models lògics. Les activitats no susceptibles d’aquest tractament, com ara la 
música, l’art i la gimnàstica, van perdre protagonisme, mentre que les tasques escolars van pren-
dre un tarannà més formal i llibresc. La individualitat i la creativitat van quedar subordinades a la 
conformitat i a la imitació, l’escola va passar a centrar-se cada cop més en un cos formal de conei-
xements preexistents a aprendre segons les regles determinades, a l’hora que es distanciava pro-
gressivament de la realitat i de la vida pràctica. Els estudis de l’escola gramatical van adquirir un 
caràcter abstracte i intemporal. Malgrat el permanent confl icte entre retòrica i fi losofi a, el model 
hel·lenístic d’educació, encarnat en el concepte de la enkyklios paideia (educació general) i basat 
en la disciplina intel·lectual a partir de l’estudi analític de la paraula escrita, va constituir l’aporta-
ció defi nitiva dels grecs. L’obra que recull la visió hel·lenística, L’educació dels infants, on es postu-
la l’excel·lència moral com a camí cap a la felicitat.

Aquest objectius tan clars i ambiciosos no es van tornar a explicitar fi ns que les aportacions 
del Renaixement van confl uir amb les aportacions de la ciència moderna, així ho afi rma el pro-
fessor Farrington:

«(...) fins al segle XVII després de Crist no es va tornar a assolir a les ciutats europees el grau de cultura 
científica que havia assolit el coneixement hel·lenístic a Alexandria dos mil anys abans24».

El fi nal de la cultura hel·lenística molts estudiosos la fan coincidir amb les diverses destruc-
cions que va haver de patir la biblioteca d’Alexandria. Sembla que en les guerres civils del 
triumvirat romà ja va patir una important destrucció, Juli César l’any 48 a. C. va atacar a Marc 
Antoni que s’hi havia refugiat amb Cleopatra.

«en qualsevol cas, Marc Antoni va voler recompensar a Cleopatra, tot demostrant-li el seu amor, obse-
quiant-la amb els llibres de la biblioteca de Pèrgam25».

Dins del recinte del Mouseion d’Alexandria, s’hi trobava el temple de Serapis, que fou des-
truït probablement cap a l’any 391 després de Crist, quan els cristians, sota el guiatge de l’ar-
quebisbe Teòfi l d’Antioquia l’enderrocaren. Sobre la destrucció de la biblioteca i la desaparició 
dels milers de rotlles de papir no existeix unanimitat, un diuen que foren els romans, altres els 
cristians i d’altres els musulmans. El que és cert és que la desaparició de la biblioteca d’Alexan-
dria ha quedat en la memòria de la humanitat com un acte de bibliofòbia i d’anorreament dels 
coneixements assolits per les diferents civllitzacions antigues.

En aquest recorregut per la història del coneixement antic, per la història de l’escriptura i dels 
llibres, sembla que a vegades, cíclicament, es torna als escenaris de la memòria per explicar vells 
relats que ens ajuden a entendre els nostres problemes actuals. Com és el cas, de la conferència 

24. Benjamín Farrington. (1971), Pàgina 169.
25. Fernando Báez. Historia universal de la destrucción de libros. (2004). Pàgina 61
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pronunciada per Umberto Eco, en l’acte inaugural de la restauració de l’actual biblioteca d’Ale-
xandria. En aquesta conferència l’eminent semiòleg va fer referència a l’obra Fedre de Plató: 

«Quan Hermes – o Theut, el suposat inventor de la escriptura- li va presentar el seu invent al faraó 
Thamus, va rebre molts elogis, perquè aquesta tècnica desconeguda permetria als éssers humans re-
cordar el que potser haguessin pogut oblidat. Però el faraó Thamus no estava del tot content. Theut – li 
digué - , la memòria és un gran do que ha de viure gràcies a l’entrenament continuat. Amb el teu invent, 
les persones no es veuran obligades a exercitar-la. Recordaran les coses, però no per un esforç intern si 
no per un dispositiu exterior26».

Aquesta referència erudita d’Umberto Eco ens col·loca en una de les posicions clau de 
l’evolució de l’espècie humana. El coneixement científi c, racional ha estat capaç de crear eines 
i instruments que, contra el que les aparences indicaven, han ajudat a defensar-se de les adver-
sitats, a educar les noves generacions i a entendre la pròpia existència.

L’educació, els llibres i les biblioteques a l’antiga Roma

Les infl uències hel·lèniques es van escampar arreu de la mar Mediterrània com a conseqüència 
de la colonització grega i de les conquestes romanes. A la península itàlica, aquestes infl uènci-
es van arribar fi ns a Roma. Els generals romans tornaven victoriosos a Roma amb els seus bo-
tins de guerra i, amb ells portaven col·leccions de llibres grecs i esclaus grecs, que esdevindrien, 
ben aviat els educadors dels fi lls dels tribuns romans. La llengua grega es va convertir en la 
llengua culta i de formació de les classes dirigents.

El més important progrés de la part llatina de l’Imperi romà quan va assimilar la cultura ci-
entífi ca grega fou la recreació de la mateixa llengua llatina. Però com ens descriu el professor 
Farrington:

«L’amor propi dels romans exigia que els seus ideals no tinguessin com a únic mitjà d’expressió la llen-
gua dels grecs conquerits. Es va iniciar un moviment per crear una literatura pròpia en llengua llatina. 
El vocabulari s’amplià, els girs d’expressió es multiplicaren i la gamma d’idees expressables en la seva 
llengua va augmentar. Cada escriptor romà fou un gramàtic i un estllista27».

Tota l’educació grega va adaptar-se a la nova llengua. La retòrica, amb el subsegüent de-
senvolupament de la tradició dels manuals, va tenir una fàcil acceptació. El propi Cató va fer 
servir les habllitats oratòries en la polèmica defensa de les virtuts de l’home bo, expert en par-
lar públicament. Aquestes virtuts s’havien d’aprendre en l’ensenyament superior, fonamentat 
en l’oratòria, la retòrica i en l’estudi dels manuals. El mateix Ciceró, en el segle I abans de Crist, 
en la seva obra De oratore, on reconeix la inspiració dels clàssics grecs, exposa la naturalesa de 
l’educació28. Aquesta obra va esdevenir el primer gran tractat romà, i infl uí poderosament en 
autors posteriors. L’argumentació de Ciceró es basava en l’alta valoració de la vida pública, que 
exigeix competència i experiència en l’habllitat de parlar en públic, però amb una qualitat dis-
tintiva, el sentit ètic, que ell denomina humanitas, terme llatí corresponent al grec paideia. 

El període de la Roma imperial va caracteritzar-se per l’augment de la paraula escrita. Es 
publicaren grans quantitats de llibres sobre tota classe de temes, d’entre d’ells els educatius, 
denominats indistintament ars, introductio i manuale, que van passar a formar part del material 
de treball dels diferents tipus de mestres. El seu format era el del rotlle de papir al voltant d’una 
barnilla de fusta (el liber, en sentit propi), els extrems de la qual s’acostumaven a decorar amb 
uns botons pintats, mentre que el rotlle es lligava amb una cinta, s’embolicava amb una cober-
ta protectora de pergamí i es guardava en una caixa. Les tiges de papir continuaven important-

26. Umberto Eco. Conferència sobre el futur dels llibres. 2003.
27. Benjamin Farrington . (1971). Pàgina 175
28. James Bowen. (1975). Vol. I. Pàgina 251
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se d’Egipte, d’on ja sortien en forma de fulls, paginae, i en forma de rotlle. També s’empraven la 
vitel·la i el pergamí, que des de Pèrgam s’havien difós per tot l’Orient. Les pells d’animals eren 
més fàcils de doblegar que d’enrotllar. Va aparèixer un altre tipus de llibre. Doblegades en qua-
tre fulls, les pells es cosien i es lligaven pel seu costat esquerra, en alguns casos es recobrien 
amb unes tapes encartonades, constituint així el prototipus de llibre modern. Els rotlles de pa-
pir es venien pels carrers, on hi havia col·leccionistes que els compraven per a les seves biblio-
teques privades. «La primera biblioteca pública romana fou planifi cada per Juli Cèsar, i fou oberta 
quan aquest fou assassinat, el 15 de març de l’any 44» 29. La passió pels llibres i les biblioteques 
dels romans va anar creixent fi ns al punt que la construcció d’aquests espais va esdevenir un 
dels elements que prestigiaven als senadors i emperadors. L’augment de la publicació escrita 
va comportar l’aparició de biblioteques també a la Roma Imperial; durant el regnat d’August 
n’existiren dues: una, la biblioteca Palatina, i l’altra situada al camp de Mart. A mesura que aug-
mentava la burocràcia imperial, va augmentar el nombre de funcionaris, aquest fet va compor-
tar que l’ofi ci d’escrivent fos tingut per respectable, fi ns al punt que Ciceró, en època republica-
na ja afi rmés que és honrós que l’home aspiri a professions que exigeixen gran intel·ligència i 
confereixen una funció social útil, i de forma explícita cita la medicina i l’educació. El creixe-
ment de l’aparell burocràtic va fer que molts càrrecs fossin ocupats, també, per estrangers, es-
pecialment grecs, així com lliberts. D’entre aquests estrangers que es dedicaren a l’educació va 
destacar Quintllià de Calagurris (Calahorra), durant el regnat de Domicià. Marc Fabio Quintllià 
va escriure un tractat sistemàtic de la totalitat del procés educatiu, l’Institutio oratoria, de l’any 
96 després de Crist, que comparteix el mateix objectiu que Ciceró, la formació de l’home expert 
en l’habllitat oratòria30. Però el gran mèrit de l’obra de Quintllià resideix en el reconeixement 
del paper fonamental del mestre en el paper de mediador del procés d’aprenentatge, desta-
cant la necessitat d’estudiar el caràcter de l’infant i el comportament del mestre.

En el camp de la història van ser diversos els escriptors romans que van recollir documents i 
testimonis per reconstruir els esdeveniments que explicarien els orígens. Estrabó fou un geògraf 
i historiador grec que viatjà per tota la Mediterrània, redactà una Història i una Geografi a, especi-
alment aquesta darrera obra refl ecteix les relacions entre els homes i el medi físic, va esdevenir en 
una de les fonts clàssiques més referenciades. Plini el Vell, al segle I d. C. redactà una Història de 
Roma i la Naturalis Historia, dedicada a l’emperador Titus, aquesta obra de caràcter enciclopèdic 
contenia moltes dades cosmològiques, geogràfi ques, mèdiques, botàniques i arquitectòniques. 
Plutarc, coetani de Plini el Vell, fou un historiador grec que amb una extensa obra sobre diversos 
temes morals, mitològics, aconseguí una gran fama per l’obra Vides paral·leles, on s’equiparen les 
biografi es d’un grec i d’un romà amb un caràcter conclliador i moralitzador.

El primer segle de l’imperi va conèixer un augment de l’ús de la paraula escrita. Es publica-
ren llibres de tota classe de temes, d’entre ells els manuals educatius, anomenats indistinta-
ment ars, introductio i manuale31, que eren els materials de treball dels diferents tipus de mes-
tres. Els llibres tenien el format habitual, els rotlles de papir, que s’enrotllaven al voltant d’una 
barnilla de fusta, el liber en el sentit propi, els extrems s’acostumaven a ornamentar amb bo-
tons pintats, mentre que el rotlle es lligava amb una cinta, embolicat d’una coberta protectora 
de pergamí (membranum) i es guardava en una capsa. Per preservar el fràgil papir, un cop escrit, 
es protegia amb una fi na capa de reïna de cedre, que donava a la superfície una suau brillantor 
setinada. Les tiges de papir, que es continuava important d’Egipte, arribava en fulls (paginae) i 
també en forma de rotlles.

La difusió del coneixement de l’escriptura i de la lectura va augmentar la circulació de llibres, 
molts amb vocació educativa i altres amb una intenció divulgativa. Cap al segle III d. C., Filó de Bi-

29. Fernando Baez (2004). Pàgina 89
30. James Bowen. (1975). Vol. I. Pàgina 277
31. Ibídem. Pàgina 267
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blos32 va proposar una llista de textos recomanats en el seu tractat especialitzat Sobre l’adquisició i 
selecció de llibres, que ocupava 12 rotlles de papir, en els que recomanava la lectura de les obres es-
collides de Sòfocles i Aristòtil, seguint la tradició grega d’establir un cànon o model, que servia per 
conèixer i estudiar els valors ètics i virtuosos, transmesos des de l’antiguitat. Aquest tractat o còdex 
es va difondre en un nou format: el suport de pergamí, escrit per les dues cares. 

La Bíblia i les religions del llibre

El terme Bíblia és una forma plural del mot grec biblíon, diminutiu de biblios, que signifi ca fulls 
escrits. A partir de l’edat mitjana hom va començar a interpretar-lo com un mot singular llatí, 
forma que ha arribat fi ns als nostres dies en moltes llengües33. Actualment, aquesta paraula 
signifi ca el conjunt de llibres, molts dels quals són tinguts per inspirats, i consegüentment per 
normatius, per les religions jueva i cristiana.

En els seus orígens el cristianisme va aparèixer com un fenomen complex, síntesi d’ele-
ments grecs i hebreus, que sota el control polític i mllitar de l’imperi romà va cristal·litzar ara fa 
dos mil anys. Per un costat el pensament grec, des dels primers sofi stes, passant per l’estructu-
ració del coneixement acadèmic d’Atenes, fi ns a l’esplendor hel·lènic del Mouseion alexandrí, es 
va anar formant una voluntat de comprensió de l’absolut, el signifi cat i el coneixement darrer, 
amb una visió unitària de la natura, cap a la creença que una força única i transcendent –logos- 
com a explicació. Per una altra banda, els hebreus també es trobaven en actitud de recerca 
d’una comprensió. El seu itinerari sorgia d’una revelació religiosa, centrada en el Déu monista 
del que havien parlat els profetes i s’esforçaven per conèixer la voluntat d’aquest Déu, per fer-
ne la base de la seva acció i del seu pensament, segons el qual només ells eren el poble escollit 
de l’únic Déu veritable, convertint-se en veïns difícils dins de la cosmopolita civllització del 
Mediterrani oriental.

La pax romana va actuar de catalitzador en aquest territori, perquè l’establlitat política i la 
protecció de les fronteres de l’imperi romà permeteren el desenvolupament del pensament 
grec i hebreu, que es concretà en el cristianisme primitiu. Fins aleshores la fi losofi a grega va 
estar en confl icte permanent amb els conceptes del Déu exclusivista dels jueus.

Les tradicions jueva i cristiana consideren la Bíblia com la paraula de Déu, és a dir un llibre 
d’inspiració divina, amb una clara funció teològica. Filó d’Alexandria, Flavi Josep i els rabins consi-
deren els textos bíblics com d’oracle de Déu. La conseqüència d’aquesta consideració és que la 
Bíblia conté un coneixement veritable, però la veritat de l’Escriptura és sempre la que vol comu-
nicar l’hagiògraf. Com descriu Frederic Raurell, parlant de la interpretació dels llibres bíblics:

« Condició indispensable per a la recta exegesi34 d’un llibre és determinar el gènere literari a què per-
tany i descobrir les peculiaritats i les lleis de cada un dels gèneres. La crítica textual i al crítica literària 
ajuden a valorar els escrits bíblics35».

Els cristians divideixen la Bíblia en dues parts: l’Antic Testament i el Nou Testament. L’Antic 
Testament recull l’aliança entre Déu i el poble d’Israel. Els jueus divideixen aquesta part en tres 
grups: la llei (Torà), els profetes (Nebi’im) i els escrits (Ketubim)36, aquests tres grups, els cristians els 
anomenen: llibres històrics, llibres didàctics i llibres profètics. El Nou Testament format per tres 
sèries : cinc de textos narratius, vint-i-un en forma epistolar i un de profètic.

La civllització hebrea va seguir un procés similar a molts pobles del Pròxim Orient, que passa-
ren d’una vida nòmada i pastorívola a una vida sedentària, agrària i urbana. Aquesta gran trans-

32. Ibídem Pàgina 289
33. Frederic Raurell (1971). «Bíblia». Gran Enciclopèdia Catalana. Vol III. Pàgina 519
34. Exegesi: Disciplina teològica que estudia científicament la Bíblia.
35. Frederic Raurell. (1971) «Bíblia». GEC. Vol III. Pagina 521
36. Ibídem. Pàgina 519
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formació va produir-se en diversos segles, amb moltes convulsions i confl ictes. Durant l’exlli a 
Babilònia, entre els segles VIII i VI a. C, els hebreus van començar a escriure en pergamins els seus 
episodis mitològics i les seves genealogies. Els escribes, pertanyents a la casta sacerdotal, a més 
començaren a escriure les seves lleis i a ensenyar-les. De retorn a Palestina, amb la reconstrucció 
del temple de Jerusalem, aquesta casta sacerdotal es va convertir en un cos funcionarial que va 
introduir la tradició sapiencial. Originàriament, la saviesa de l’antic Orient tenia una orientació 
pràctica, no especulativa, però la saviesa israelita hi va afegir un fort caràcter religiós, d’aquí que 
el llibre dels Proverbis (segle IV a. C.) siguin considerats com una literatura amb una funció de pro-
selitisme. Entre els segles III i II a. C., l’Antic Testament fou traduït al grec com una mostra clara de 
l’hel·lenització de la Mediterrània Oriental. 

L’educació hebrea feia molt èmfasi en la responsabllitat famlliar, que consistia en la trans-
missió i l’observança de les lleis i pràctiques heretades generació rera generació. Unes lleis 
dictades per Déu, que els diferenciaven de la resta de civllitzacions, i recollides per escrit a la 
Bíblia. La instrucció jueva ortodoxa, es basava en la Torà, que havia de ser recitada oralment i 
que calia memoritzar, a més s’hi afegien unes nocions d’escriptura i de càlcul.

Les diferents revoltes jueves dels segle I i II d. C. arribaren al punt més àlgid amb la destruc-
ció del temple de Jerusalem per part de Titus, l’any 70 d. C. i l’expulsió dels jueus de Jerusalem 
per part de l’emperador Adrià l’any 135 d. C. A partir d’aquest fets la concepció específi cament 
hebrea de l’educació es va dispersar fora de Palestina i la seva infl uència no ha tornat a ser sis-
temàtica. Els seguidors de Jesús de Natzaret, un grup de jueus reformadors van construir una 
síntesi religiosa amb una forta consciència moral. Aquest seguidors, que consideraren a Jesús 
com el salvador que ell els havia promès, l’anomenaren com l’ungit: messiah en hebreu, khristos 
en grec. Aquesta secta va saber recollir i sintetitzar les aportacions del pensament i el coneixe-
ment grec i la tradició hebràica.

Al segle IV d. C. no existia una cap teoria unifi cada de l’educació cristiana. El llibre bíblic de 
l’Apocalipsis, redactat a fi nals del segle I d. C., havia consolidat la doctrina del milenarisme, una 
creença en el retorn imminent de Crist, que havia de regnar durant mil anys. Aquest factor va 
contribuir a dissuadir a les esglésies primitives de fundar escoles o a elaborar teories educati-
ves que perseguissin la consolidació de la cultura i al civllització cristiana.

La difusió i consolidació del cristianisme es va fer a través de al creació dels monestirs. En 
aquests centres d’origen contemplatiu, es va desenvolupar una activitat d’ensenyament de la lec-
tura i de l’escriptura, que va esdevenir en una de les activitats principals en els segles següents, 
amb la creació d’un scriptiorium. Cap al segle V es va introduir la innovació de la paginació dels cò-
dex, fi ns a les hores els rotlles de papir, en els que el text s’escrivia en columnes, feien innecessària 
aquesta tasca. La numeració dels fulls, foliació, fou l’inici, posteriorment s’amplià la numeració or-
denada de l’anvers i el revers dels fulls, és a dir la paginació que ens ha arribat als nostres dies. 

Però aquestes innovacions de caràcter més pràctic no van signifi car gran aportacions en el 
món del coneixement científi c, ni en la consolidació d’una educació preocupada per formar les 
noves generacions amb l’esperit crític. El professor Farrington sosté que:

«Quan la meitat oriental de l’Imperi es va separar de l’occidental, quan el coneixement del grec va dis-
minuir en la meitat occidental i el llatí va quedar com a únic idioma de la cultura, el seu escàs contingut 
científic positiu, la seva insegura comprensió del significat i el mètode de la ciència, i el seu complet fracàs per 
crear una tradició d’investigadors, va fer impossible una educació basada en el coneixement de la natura. 
L’educació es va centrar més en les paraules que en les coses. Disciplines com la retòrica, la gramàtica i la 
lògica no van desaparèixer pe complet, però la natura fou un llibre que no es va consultar directament37».

Mentre que a l’Imperi Romà d’Orient la bibliofília dels bizantins va abraçar tots els camps, ells 
es consideraren els hereus de la cultura de l’antiga Grècia i de la tradició de la Roma imperial. Els 
bizantins es dedicaren a copiar, a llegir, a conservar i, en defi nitiva, a valorar les obres de Plató, 

37. Benjamín Farrington. (1971). Pàgina 184
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Aristòtil, Herodot, Tucídides o Arquímedes. Els bizantins continuaren emprant el papir, el pergamí 
i introduïren l’ús del paper. El paper va arribar a Constantinopla a través dels musulmans, que 
l’havien importat de la Xina. A l’actualitat, el manuscrit grec sobre paper més antic és el Còdex 
Vaticanus, escrit cap a l’any 800 per algun escriba musulmà38.

L’Alcorà i l’expansió musulmana amb el llibre

L’interès dels àrabs per la literatura grega va fer que aquesta s’expansionés amb la religió mu-
sulmana. Arreu del domini musulmà es van anar creant a les mesquites i a les cases dels califes, 
biblioteques que recollien obres que eren copiades pels escribes. La cal·ligrafi a àrab va assolir 
un gran prestigi, i les frases de l’Alcorà va esdevenir un element decoratiu de gran prestigi. 

L’Alcorà és el llibre sagrat dels musulmans que inclou la predicació del profeta Mahoma. El 
signifi cat en àrab del mot qur’an signifi ca recitació salmòdica. És anomenat, també, furqan (dis-
criminació entre el be i el mal), dikr (amonestació) i hudà (guia)39. El text actual de l’Alcorà és el 
resultat d’una llarga elaboració, així com en el seu origen va rebre infl uències de les tradicions 
hebraiques i cristianes. Per als musulmans, aquest llibre conté la mateixa paraula de Déu, amb 
la qual cosa, aquesta inspiració divina converteix el seu contingut en expressió dogmàtica. El 
valor de l’Alcorà resideix en el seu missatge de salvació més enllà de la vida, per la prometença 
d’un premi després d’una vida de lluita i de rectitud moral. Per això la Sunna, conté un recull de 
normes ètiques i jurídiques que la tradició atribueix al profeta.

L’aportació de l’Islam al coneixement científi c és la relació de l’home enfront de la creació, 
que cal conèixer, comprendre-la i adaptar-la, per poder viure de la millor manera possible. Per 
això els savis musulmans van lligar el coneixement i la teoria amb l’aplicació d’aquest i la seva 
pràctica. En el camp de les ciències, els musulmans, recollint les aportacions del coneixement 
clàssic, feren importants aportacions en el camp de la matemàtica, l’astronomia, de la medeci-
na, la química i la biologia.

L’interès pel coneixement dels musulmans té les arrels en la cultura grega. Les mesquites i 
les madrasses islàmiques foren els nuclis d’alfabetització i de difusió del coneixement, en 
aquests centres, la còpia i la traducció de les obres clàssiques va tenir una gran importància per 
la recollida d’aquestes. La funció de difusió va anar lligada a un interès artístic, la cal·ligrafi a 
àrab va assolir un gran prestigi. La primera gran biblioteca musulmana fou la de Bagdad, però, 
posteriorment, també assoliren un gran prestigi la biblioteca de la nissaga fatimita d’El Caire i 
la biblioteca dels omeies de Còrdova; després de la caiguda dels omeies fou a Toledo on 
s’instal·la una de les escoles de traducció més importants. Com comenta Svend Dahl: 

«A Còrdova, el califa Al-Hakem II va reunir 400.000 volums, portats d’Alexandria, El Caire, Bagdad i 
Damasc. A Còrdova si anava a trobar ciència. Allí va anar-hi el monjo Gerbert d’Orlach, futur Papa Sil-
vestre II, a trobar-hi llibres d’aritmètica i d’astronomia. Còrdova va adquirir molta importància el mer-
cat de llibres, segurament molt més barats que els cristians, perquè feien servir el paper. Van arribar a 
prendre el nom de la ciutat els cordovans, emprats entre d’altres usos per a l’enquadernació i molt 
apreciats arreu d’Europa40».

Les biblioteques característiques de l’edat mitjana a Europa van ser les eclesiàstiques, habitu-
alment annexes a un monestir o a una catedral. Acostumava ser una sola estança amb pocs lli-
bres, que s’anaven copiant en l’escriptori. La concepció d’una biblioteca tancada, creada per una 
comunitat religiosa per al seu propi ús, amb un fort control sobre els llibres que s’havien de vene-
rar i copiar, com és el cas de la Bíblia i alguns pocs textos religiosos. L’edat mitjana europea va ser 
un llarg període de persecució dels llibres, de destrucció de les biblioteques. L’obra de Fernando 

38. Albert Labarre. Historia del libro. (1970). Pàgina 26
39. Josep Ribera. «Alcorà». Gran Enciclopèdia catalana. (1969). Vol I. pàgina 470
40. Svend Dahl. Historia del libro. (1972). Pàgina 49
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Baez41 és un tràgic recorregut per la destrucció de les primeres tauletes de fang sumèries al re-
cent saqueig de les biblioteques de Bagdad, passant per la destrucció de la llegendària biblioteca 
d’Alexandria, passant per l’obsessió destructora de l’imperi xinès de Shi Huando, fi ns a la bibliofò-
bia de la Inquisició i del règim nazi del segle XX. 

En aquest llarg viatge, des dels orígens de l’espècie humana fi ns a la caiguda de l’imperi romà, 
hem volgut il·lustrar com el procés d’humanització ha anat en paral·lel a la invenció de l’escriptura, al 
registre del coneixements en «llibres» i en l’educació de les noves generacions per tal de reproduir i 
conservar aquest coneixement, així com també, en alguns casos la formació d’un esperit crític que 
permeti afrontar els nous reptes col·lectius. Aquest procés no ha estat ni lineal ni exempts d’actes 
destructius, com diu Fernando Báez: «I és que a totes les civllitzacions i en totes les èpoques el llibre, com a 
font de saber, ha hagut de lluitar contra la intransigència i la barbàrie42» .

La infl uència del humanisme renaixentista 

Al llarg dels segles XI, XII i XIII, a Europa sorgiren noves biblioteques a redós de les primeres univer-
sitats: Bolonya, Paris, Pàdua, Oxford, i, per una altra banda, la major difusió social de la cultura es-
crita gràcies al comerç, també de llibres, produïren una forta embranzida al moviment de la còpia 
de llibres al naixement de col·leccions i biblioteques. Hom hi començà a trobar, a més de les obres 
religioses i litúrgiques, les obres científi ques i fi losòfi ques, sovint traduïdes de l’àrab, de l’hebreu, 
o, fi ns i tot, del grec, obres enciclopèdiques, històriques, de gramàtica i d’autors de l’època.

Els segles XIV i XV, l’augment de l’activitat comercial i urbana va afavorir les activitats culturals i 
artístiques, que va coincidir amb el desenvolupament de produccions literàries en les diferents 
llengües vernacles. La reconstrucció humanística del saber va lligar els coneixements científi cs, 
l’acció moral i cívica. El Renaixement es va caracteritzar per la recuperació dels valors estètics, fi lo-
sòfi cs i literaris de l’antiguitat grega i llatina, i per una visió antropocèntrica i individualista.

El Quattrocento italià va ser decisiu en aquest procés de recuperació de l’humanisme. Per 
entendre’l millor, és molt il·lustratiu el relat que James Bowen apunta: 

«Si el dirigent milanès Giangaleazzo Visconti hagués aconseguit el propòsit d’incorporar Florència a la 
influència de la tirania llombarda, la idea que els florentins tenien de la llibertat se n’hagués anat en orris, la 
destrucció dels esforços de Dante i Petrarca s’hagués perdut. L’element central d’aquesta defensa florentina 
era el recurs a la història, a aquesta consciència de si mateixos i de la pròpia llibertat. (...) En particular 
l’aportació de Petrarca que contemplava el passat amb la necessitat de justificar i de legitimar l’estat repu-
blicà. (...)La tendència de veure la història de Roma en termes de república més que no pas d’imperi fou ini-
ciada per Petrarca al trobar-lo en les Cartes a Àtic de Ciceró, així com més tard ho exposà, també, Boccaccio 
en l’estudi de la Historia de Tàcit43». 

Els erudits fl orentins van expressar la seva convicció que la grandesa de Roma residia en el 
seu passat republicà, i que l’època imperial havia estat un retrocés. La tirania s’equiparava amb 
l’imperialisme, arribant, en el pensament fl orentí, a qualifi car-lo de sinònim d’inconstitucionali-
tat. Recollint aquest concepte de Salutati, que en la seva obra De tyranno. 

«(...)defensava que el gran valor del republicanisme consisteix en permetre a l’individu el màxim grau 
de llibertat personal, requerint, al mateix temps, d’aquest individu un considerable esforç en defensa 
de bé públic. La llibertat exigeix responsabllitat, i l’acció conjunta d’ambdues es deriva la millor forma 
possible d’Estat44».

Aquesta defensa de la llibertat i del valors humanístics van ser cabdals en el programa educa-
tiu del Renaixement. Qui el va recollir de la tradició clàssica i va escriure l’obra que recull el progra-

41. Fernando Báez (2004). Historia universal de la destrucción de libros. De las tablillas sumerias a al guerra de Irak.
42. Ibidem. Pàgina 25
43. James Bowen. (1975). Vol.II. Pàgina 290 
44. Ibdidem. Pàgina 291
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ma educatiu de l’humanisme va ser Petrus Paulus Vergerius (1349- 1420). Professor de lògica, dret 
i medicina a les universitats de Pàdua i Florència, que l’any 1404 va redactar un breu tractat didàc-
tic en llatí, que va intitular De ingenuis moribus (L’educació del gentilhome). Aquesta obra va tenir 
un gran èxit, se’n van fer còpies manuscrites per a les biblioteques cultes d’Europa, i a fi nals del 
segle XVI se n’havien fet més de quaranta reedicions impreses. En aquesta obra es destaquen la 
història, la fi losofi a moral i l’eloqüència com la base de l’educació liberal.. Una educació liberal 
que pretén transmetre el valor de la virtut cívica:

«Concedeixo el primer lloc a la història, basant-me tan en el seu atractiu com en la seva utllitat, quali-
tats ambdues que interessen per igual a l’erudit que a l’home d’Estat. Segueix en importància la filoso-
fia moral, que és especial, un «art liberal», atès que té per fi ensenyar als homes el secret de la veritable 
llibertat. La història ens presenta exemples concrets dels preceptes inculcats per la filosofia. Jo indicaria 
com a tercera branca principal l’estudi de l’eloqüència, que realment ocupa un lloc privilegiat entre les 
arts cultes. Per la filosofia aprenem la veritat essencial de les coses, que l’eloqüència ens ajuda a expo-
sar amb ordre i bellesa, de forma que arribem a convèncer a tota classe de ments. I la història ens pro-
porciona la llum de l’experiència, una saviesa acumulativa que serveix de complement a la força de la 
raó i a la persuasió de l’eloqüència45».

En aquesta signifi cativa obra, preocupada per la importància d’elaborar les teories educati-
ves humanistes, amb la recuperació de les teories i les pràctiques de la Grècia i la Roma clàssi-
ques. Tot posant d’exemple a Fllip de Macedònia, que havia posat el seu fi ll Alexandre, sota la 
tutela d’Aristòtil, perquè li ensenyés l’alfabet. Al destacar el paper del mestre com a transmissor 
dels coneixements cap a l’alumne. A partir d’aquest postulat, Vergeri va elaborar un seguit de 
propostes metodològiques de gran vigència:

«la necessitat d’ordenar el material educatiu i proposar-lo en petites dosis fàcilment assimilables, la impor-
tància de dominar un punt per passar al següent i d’organitzar tots els coneixements al voltant d’unitats de 
contingut sistemàticament articulades, la utllitat d’espaiar l’estudi i la instrucció al llarg del dia. Per facllitar 
l’aprenentatge va recomanar algunes estratègies pedagògiques, com el repàs a intervals regulars, freqüents 
debats a classe i fer que l’alumne ensenyi a altres el que ha après, amb l’objectiu d’activar els seus propis 
coneixements. Tots aquests suggeriments, eminentment pràctics, tenien el seu origen en Quintllià, però calia 
fer-los conèixer a principis del segle XIV46».

L’èxit de l’obra de Vergeri es va veure reforçat per un altre esdeveniment, que sembla fou fortuït: 
la troballa i posterior difusió del text complet de l’Institutio oratoria de Quintllià, en la biblioteca del 
monestir benedictí de Saint Gallen, per part d’un notari fl orentí, que per encàrrec de la cúria romana 
s’havia traslladat fi ns a Constança, on l’any 1415 es va celebrar un conclli ecumènic per resoldre el 
cisma dels tres papes: Joan XIII, Gregori XII i Benedicte XIII; a més d’ocupar-se de l’heretgia del rector 
de la Universitat de Praga, Jan Hus. Amb aquesta troballa, els humanistes fl orentins van creure haver 
trobat el perdut Grial on es trobava dipositada tota la saviesa educativa dels clàssics, que recolliren 
en les biblioteques públiques dels Médici, proposades per Petrarca i sintetitzades per Vergeri.

El desenvolupament de la impremta

L’invent de la impremta es perd en els orígens de l’escriptura. Els primers indicis de llenguatge 
imprès ja apareix en segells trobats a Mesopotàmia al voltant de fa 5.000 anys. Cap el segle IX d. 
C. Es va desenvolupar a la Xina un moviment literari que gravava les produccions en pedra. A 
principis del segle XIV d. C. es va començar a fer servir a Europa, gravats en fusta, la xilografi a. Les 
primeres obres impreses amb aquest procediment eren col·leccions de gravats, jocs de cartes 
de la baralla i llibres de contingut religiós. El pas defi nitiu es va donar al segle XV, i aquest s’atri-
bueix a Johann Gutenberg (1394- 1468), un gravador de Magùncia, que des de 1434 s’havia 

45. Petrus Paulus Vergerius. De ingenius moribus. Ob. Cit. A James Bowen. (1975). Vol. II. Pàgina 295.
46. James Bowen. (1975). Vol. II. Pàgina 300
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establert a Estrasburg, on va idear la construcció d’un instrument de foneria força pràctic per a 
la producció de tipus mòbils. Fou una Bíblia impresa l’any 145647, que es considera el primer 
llibre imprès amb aquesta tècnica. 

Els primers llibres impresos, anomenats «incunables» cercaven de reproduir la tècnica de 
l’escriptura a mà. La difusió de la impremta o com fou anomenada, «la tècnica d’escriure artifi -
cialment», va permetre la difusió de les obres dels literats i pensadors humanistes.

Els confl ictes i les disputes dins de l’església cristiana no es va tancar amb el conclli de Cons-
tanza. Els abusos de poder a l’interior de l’església van continuar al llarg dels segles XV i XVI, i van 
ser una causa de les successives campanyes reformadores de Luter, Calví i Ignasi de Loiola. La 
intransigència reial i papal va precipitar el confl icte entre Enric VIII d’Anglaterra i el papa de 
Roma. Aquests esdeveniments van infl uir en la vida intel·lectual, i en conseqüència van generar 
importants canvis en l’educació.

En el naixement de la ciència moderna, són molts els que citen a Nicolàs Maquiavel (1469-
1527) com un dels homes renaixentistes més infl uents. Polític i escriptor fl orentí, d’una àmplia 
obra escrita, d’entre les que destaca El Príncep (1513), on descriu el mode que tot governant ha 
de seguir per aconseguir el poder i mantenir-s’hi. Ha passat a la història com el teòric del realis-
me polític, de la «raó d’estat», amb la famosa afi rmació: «els fi ns justifi quen els mitjans». Maquia-
vel, republicà per formació, va teoritzar sobre la necessitat del poder absolut, en determinades 
situacions de perill extrem per l’estat.

Als territoris de la corona de Carles I de Castella i Aragó, la infl uència més destacada fou la 
del cardenal Cisneros (1436-1517), que l’any 1508 va fundar la Universitat d’Alcalà, des d’on es 
difongueren els estudis d’humanitats, enfront del estudis més escolàstics que s’impartien a la 
Universitat de Salamanca. L’obra més destacada de la nova Universitat d’Alcalà fou la Bíblia 
Poliglota Complutense, en sis volums (1514-1517), la primera obra d’aquest gènere publicada a 
Europa. D’entre els professors que van ensenyar en aquesta Universitat cal destacar Elio Anto-
nio de Nebrija (1444- 1522), que a més d’un Dictionarium latinum – hispanum et hispanum – la-
tinum, de la que es van publicar nombroses edicions fi ns al segle XIX, aquest professor fou l’au-
tor d’una Gramática castellana (1492), la primera en una llengua vulgar en castellà.

La difusió de l’humanisme, gràcies a les universitats, les biblioteques i a la gran publicació 
de llibres clàssics amb la impremta, va afectar a l’educació. Al llarg del segle XVI, la teoria i la 
pràctica educativa es van veure modifi cades pels confl ictes religiosos i les innovacions científi -
ques. La personalitat d’Erasme de Rotterdam (1466-1536) va veure en l’educació, des d’una 
posicions ideològica criastiana, un instrument útil per promoure, defensar i mantenir la fe reli-
giosa. Erasme de Rotterdam ha passat a la història per una extensa obra escrita, en la més co-
neguda l’Elogi de la follia, feu una lúcida síntesi de l’esperit humanístic. Cap al fi nal de la seva 
vida va publicar un tractat sobre De l’educació dels nens, en al que ja feia una crua crítica al mal 
ensenyament d’alguns mestres ignorants, i va defensar que:

«Les escoles tenen necessitat de bons mestres, homes de tremp semblant al d’Aristòtil, capaços d’instruir 
a una nova generació com ell ho havia fet amb Alexandre48».

Per Erasme de Rotterdam la importància de l’educació, fonamentada en la lectura activa de les 
fonts, per tal de fer front a tota imprecisió, i la defensa del lliure debat de les idees socials i polítiques 
van fer d’ell un precursor de la Reforma religiosa del segle XVI, des d’una posició més humanista.

Comenius i la seva Didaktika

En una història del llibre escolar cal fer una escala important en l’aportació de Comenius, l’obra 
del qual es troba molt lligada a les polèmiques religioses del segle XVI i XVII, però al mateix temps, 

47. Svend Dahl. Historia del Libro. (1972). Pàgina 100
48. Citat per James Bowen. (1975). Vol. II. Pàgina 472
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pel desenvolupament de la ciència i la fi losofi a de la seva època. Altres estudiosos dels llibres 
de text, com és el cas de Graciela Carbone (2003), també hi ha fet una referència signifi cativa en 
l’apartat teòric de les seves obres.

Conegut amb la versió llatina del seu nom, Comenius, Jan Amos Komenský (1592-1670) nas-
cut a Moravia i educat en la fe protestant minoritària de la Unitas Fratrum (Unió de Germans), una 
secta anababtista que basava la seva inspiració en la vida i martiri del gran reformador bohemi i 
rector de la Universitat de Praga, Jan Hus (c.1369-1415), que havia mort en la foguera, quan es 
dirigia cap a Constanza, on es celebrava el conclli que havia de revisar les seves obres, defensores 
de la identitat txeca enfront de la pressió alemanya. Comenius va veure aparèixer la primera ver-
sió txeca de la seva Didaktika entre 1627 i 1632 . Entre 1633 i 1638 revisà el text i l’amplià amb el 
títol de Didactica magna. El 1657 es publicà en llatí a Amsterdam una edició de les seves obres 
completes sobre l’educació, Opera didactica omnia en dos volums. En aquesta obra que es consi-
derada com el primer assaig important de sistematització de la pedagogia. 

El pensament pedagògic central de Comenius és que cal donar una instrucció elemental i 
una formació humana, física i espiritual a tothom, sense distinció de classe, sexe o religió. Pre-
conitzà uns estudis amb progressió concèntrica de matèries, advocà per una ciència enciclopè-
dica i pel una llengua universal. Defensà la idea de la unitat que rau en tota experiència huma-
na. Acceptà la unitat perceptiva del món com un axioma, la interpretació de la qual constitueix 
l’objecte de les seves preocupacions. Comenius va formular la idea que no existeixen divisions 
en la natura i que les classifi cacions eren artifi cis dels humans, aquest concepte el va sintetitzar 
en el mot pansofi a , la ciència universal. Estava convençut que res no entra en l’intel·lecte si no 
és a través dels sentits i de que tot el saber depèn de les experiències perceptives adequades, 
afi rmà que es necessitava un nou ajut per a les escoles. Aquest havia de ser un llibre petit, 
d’abast enciclopèdic amb el contingut organitzat en torn a les imatges dels objectes acompa-
nyades dels seus noms i de descripcions verbals. Comenius havia simplifi cat el text de Jan Hus, 
que amb les il·lustracions afegides seria el seu nou llibre de lectura de llatí, però observà, que al 
no existir ni un artista apropiat ni un impressor a Hongria, envià el manuscrit a Nurenberg, im-
portant centre de publicació de llibres. Quatre anys més tard, el 1658, a Amsterdam aparegué 
la primera edició de Orbis pictus en llatí i alemany. Un llibre per aprendre a llegir i a estudiar, 
amb imatges, el primer antecedent dels manuals il·lustrats actuals49. En la primera edició el text 
apareixia en columnes paral·leles, el llatí a l’esquerra i l’alemany a la dreta. Acompanyava cada 
un dels 150 capítols una petita il·lustració gravada en fusta, en blanc i negre, amb noms que 
indicaven els objectes anomenats en el text.

La tipografi a era molt vistosa i incloïa una rara combinació de quatre tipus de lletra, aparei-
xent el text llatí amb els caràcters romànics característics, i l’alemany en negreta o lletra gòtica 
i amb tipus més destacats per a les paraules especialment enumerades. L’ús d’aquestes tècni-
ques d’èmfasi visual en un llibre escolar era una innovació considerable.

L’Orbis Pictus fou un èxit immediat i l’any següent es publicà a Londres en una versió llatina 
i anglesa. 

La preocupació didàctica de Comenius era molt gran. Aquesta preocupació el va portar a fer 
una anàlisi crítica de l’ensenyament que s’impartia en la seva època. La seva crítica era sobre el 
desordre que imperava a les classes, a l’absència de criteri per organitzar-les, el desordre dels lli-
bres que es feien servir en l’ensenyament. Sobre la redacció dels llibres escolars va proposar una 
estructura dialògica, seguint la tradició clàssica dels diàlegs de Plató i Ciceró.

«(...) que els llibres estiguin disposats, quan sigui possible, en forma de diàleg. Per aquestes raons: 
1.  Per la facllitat en adaptar les matèries i l’estil a l’enteniment infantil, i així res els semblarà impossible 
o difícil en extrem, atès que res hi ha de més famlliar i natural que la conversa mitjançant la qual pot 
l’home ser portat poc a poc, i sense adonar-se’n, al punt que es vulgui.

49. Núria Sales. «Comenius». GEC (1971). Vol. V. Pàgines 385-6.
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2.  Els diàlegs exciten, animen i mantenen l’atenció, tan per la varietat de les preguntes i respostes, ba-
rrejades amb les seves raons i formes (...) com per la diversió i la mutació de les persones que intervenen 
en ells, amb la qual cosa es manté l’esperit sense cansament.
3.  Fa la instrucció més sòlida. Igual mode que tenim més viu el record d’aquelles coses que hem vist 
que d’aquelles altres que només hem sentit, així s’adhereix amb major tenacitat al nostre enteniment 
quan coneixem mitjançant una comèdia o una conversa –perquè a més de sentir-ho, ens sembla que 
ho veiem- que tot el que escoltem en la breu recitació del preceptor, segons la diària experiència ens 
confirma50».

Aquesta proposta pedagògica de Comenius, fonamentada en la tradició clàssica, és vigent 
avui dia. El diàleg afavoreix l’apropament de l’alumne a la paraula escrita i el col·loca en una 
situació molt més activa, que contrasta amb la posició de l’alumne que només escolta amb una 
actitud molt més passiva.

De la Il·lustració a la Revolució Francesa. Denis Diderot i l’Enciclopèdia

El segle XVIII, conegut com el Segle de les Llums o de la Il·lustració, va ser una època de transició 
entre els valors de l’antic règim de privilegis socials i la Revolució francesa de 1789. L’obra d’un 
grup de pensadors infl uenciats pels canvis produïts en el segle XVII va commoure la societat i la 
pròpia monarquia absoluta. L’aristocràcia va afavorir l’aparició de salons, on en un ambient a 
vegades frívol i altres vegades més intel·lectual, va promoure el desenvolupament del coneixe-
ment i van fomentar canvis en l’organització social, política i econòmica que van qüestionar la 
validesa de la mateixa monarquia absoluta. Els homes de la Il·lustració van desenvolupar les 
seves idees de crítica al poder de l’església i als convencionalismes tradicionals més obscuran-
tistes. Aquests homes cercaven un nou humanisme basat en una confi ança en la raó i una fe en 
el progrés; l’obra que representa més bé aquesta recerca és l’Enciclopèdia.

L’Enciclopèdia51 va ser l’obra que va sintetitzar el pensament de la Il·lustració i va revaloritzar 
els sabers pràctics que ajudaven al progrés del coneixement fonamentat en la raó. L’obra està 
formada per 28 volums, els quals contenen 71.818 articles de diferents temàtiques de les ciències, 
les tècniques i el pensament de l’època. L’obra de Denis Diderot consta de disset volums, als que 
se n’hi afegiren cinc més. A més de recollir les idees dels pensadors de la Il·lustració com: Jean 
Baptiste d’Alembert, Jean Jacques Rousseau, el baró de Montesquieu i Voltaire, fet que la destaca 
com a fi ta en el naixement del nou règim que apareixerà a partir de la Revolució Francesa. En el 
Discurs preliminar a l’Enciclopèdia Jean Baptiste D’Alembert proposà dos objectius: fer un diccio-
nari raonat, és a dir, un inventari crític de les ciències, les arts i els ofi cis, que fos a l’hora una histò-
ria dels coneixements humans, dels lligams existents entre ells i del seu progrés.

«L’objectiu d’una enciclopèdia és reunir els coneixements escampats arreu; exposar el sistema general 
organitzat d’aquests als homes amb els que convivim i transmetre’ls a les noves generacions, amb la 
finalitat que els treballs dels segles passats no hagin estat inútils per als segles que han de venir, que els 
nostres fills, al fer-se més instruïts, siguin al mateix temps més virtuosos i més feliços (...)»52 

Amb aquest objectiu educatiu, propi de la Il·lustració, defensava la difusió del coneixement 
i la creació d’un nou home crític i lliure, en la qual l’ Enciclopèdia esdevenia el llibre de text per 
transmetre tots els coneixements de forma ordenada, sota les idees del racionalisme i l’empi-
risme. Aquest format que pretén recollir tots els coneixements existents va generar una corrent 
del pensament: l’enciclopedisme, i amb el pas del temps, també a donat nom a un tipus de 

50. COMENIUS, Jan. Didàctica Magna. Citat a Graciela Carbone (2003). Libros escolares. Una introducción a su análi-
sis i evaluación. Pàgina 23
51. DIDEROT, Denis. (Dir) Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société 
de Gens de lettres. (1751-1772).
52. Ibídem. Volum V. Citat a la web: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/ddiderot.html#Enciclopedia, 
(consulta realitzada el 1/10/2005).
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coneixement que es pretén global i exhaustiu. La concreció d’aquesta visió del coneixement en 
els llibres escolars ha donat lloc a enciclopèdies escolars, que contenen tot allò que cal saber. 
En el segle XVIII va servir per ordenar els coneixements i va signifi car un gran pas endavant, però 
quan al llarg del segle XIX es va ampliar el nombre de coneixements i el grau de complexitat van 
fer que el qualifi catiu d’enciclopèdic ja fos emprat per diversos autors del món de l’educació, 
més endavant en farem referència quan parlem de Rafael Altamira, un dels primers professors 
d’història d’exposar una crítica a aquest tipus d’educació.

A la França de la segona meitat del segle XVIII, la societat de l’antic règim no s’adequava a la 
nova realitat econòmica i social. Les idees de la Il·lustració que proclamaven la dignitat i la igual-
tat de tots els homes, els ideals de progrés i de felicitat per a tothom. La novel·la pedagògica 
Emlli de Jean Jacques Rousseau ja havia posat en dubte la presència dels continguts religiosos 
en l’educació, però no va ser fi ns al període revolucionari que Charles Maurice Talleyrand, en un 
Informe sobre la instrucció pública presentat davant de l’Assemblea Constituent, declarava: 

«És necessari que llibres elementals, clars, precisos, metòdics, distribuïts amb profusió, converteixin en uni-
versalment famlliars totes les veritats i estalviïn els inútils esforços per aprendre-les.»53

L’educació havia de ser accessible per a tots els ciutadans, i havia de perseguir l’objectiu de fer 
als homes millors i més feliços. Durant la Revolució Francesa, Joseph Lakanal54, responsable d’or-
ganitzar la instrucció pública per a la joventut, estimava que el llibre escolar, conjuntament amb 
les festes populars, eren l’eina més adoptada i més potent per a la difusió de les noves idees. El 
paper irreemplaçable que se li atorgà a la formació del ciutadà justifi cava la creació d’una comis-
sió responsable d’aquesta tasca. Cal destacar en la cita de Talleyrand la utopia que marcava l’iti-
nerari cultural de la societat republicana: la universalització de totes les veritats, que serien la base 
dels valors revolucionaris: la igualtat, la fraternitat i la llibertat. L’obligatorietat escolar establia els 
coneixements que l’escola elemental havia d’assegurar, això feia dels manuals escolars una pro-
posta uniforme, específi cament dedicada a la instrucció, calien llibres elementals, clars, precisos i 
metòdics, que estalviessin els inútils esforços d’haver d’aprendre les veritats. Una de les caracte-
rístiques essencials de l’edició escolar va ser la seva dimensió nacional. Des de la formació dels 
estats nació i la constitució dels sistemes educatius que tendeixen a generalitzar un ensenya-
ment popular i uniforme, el llibre de text ha participat, en el mateix nivell que la moneda o la 
bandera, de la simbologia nacional: és a l’hora testimoni d’un procés d’integració social i cívica. 

3. Conclusió

En aquest primer capítol sobre l’educació i els llibres hem exposat el lligam entre el procés 
d’humanització i l’educació. Aquesta activitat humana conté unes característiques dialècti-
ques: per un costat com a element de transmissió dels coneixements adquirits, al mateix temps 
com a eina per transformar la realitat i poder afrontar el nous reptes. En aquest procés dialèctic 
l’escriptura és l’eina que ofereix l’oportunitat d’adquirir el pensament i els coneixements dels 
nostres avantpassats, de comunicar-nos en el present i de projectar-nos vers el futur. L’objectiu 
de conèixer millor el suport en el que fi ns ara ha recollit el suport de l’escriptura, ens ha portat 
a explicar el lligam d’aquesta eina amb l’origen del mot llibre. El viatge al llarg de la història del 
llibre comença en els orígens de l’escriptura en la mitologia de les primeres civllitzacions me-
sopotàmiques i en la creació del vocabulari bibliogràfi c, que ens ha arribat fi ns avui dia. L’antiga 
Grècia mereix un espai força extens perquè les seves aportacions encara ens són útils: el gust 
pel coneixement, l’elogi i la crítica de la paraula i les col·leccions de llibres van iniciar un procés 
intel·lectual encara vàlid avui dia. L’expansió del procés intel·lectual en l’antiga Roma i les reli-

53. Citat per Alain Choppin, 1992. Manuels Scolaires: Histoire et actualité, Pàgina 108
54. Joseph Lakanal. (1762-1845). Va ser el fundador de les escoles normals i del sistema educatiu a la França re-
volucionària, que es consolidà ne l’època napoleònica.
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gions del llibre van ampliar el seu ús i la seva anàlisi. Els llibres van servir per difondre les creen-
ces religioses i el coneixement científi c. El Renaixement i la invenció de la impremta van signi-
fi car una empenta molt considerable, tan a nivell tècnic i quantitatiu com a nivell d’intenció 
educativa i qualitativa. Les aportacions de Comenius i Diderot van ser decisives per entendre 
els llibres de text d’avui dia.



Estudi quantitatiu dels continguts dels llibres 
de text d’Història del Batxillerat

Jordi Burguera Gómez

Aquest treball de recerca pretén ser una nova aportació a les refl exions que s’estan fent dins 
del camp d’investigació del disseny i desenvolupament de materials curriculars. Realitzat en el 
segon curs del programa de doctorat, del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de 
la Universitat de Barcelona, en el bienni 1999-2001, ha estat dirigit per professor Joaquim 
Prats, director de l’esmentat Departament.

El treball s’inscriu en la línia d’investigació sobre «Estratègies del procés d’ensenyament i 
aprenentatge de la Història en el nou Batxillerat: mètode, motivació i actitud del Departament de 
Didàctica de les Ciències Socials. En concret, el treball de recerca fa una anàlisi quantitativa dels 
continguts dels llibres de text d’Història del Batxillerat, que van obtenir l’autorització del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el curs 2000-2001.

Si bé és cert que l’anàlisi dels llibres de text té una gran complexitat, per la multiplicitat de 
variables que hi són presents, he pretès fer una recerca que, malgrat no ser extensa, doni infor-
mació contrastada d’aspectes prou signifi catius com el nombre d’unitats didàctiques, el nom-
bre de pàgines, el nombre de paraules per pàgina, el repartiment del contingut en funció de si 
aquest és de tot l’estat espanyol, o si és només de Catalunya, i el repartiment del contingut 
entre la Història Política i la Història Social. I en aquesta pretensió, l’anàlisi quantitativa d’aquests 
aspectes permet fer-ne una representació gràfi ca prou entenedora. La lectura d’aquestes da-
des ens permet conèixer aspectes signifi catius dels llibres de text d’Història, que per compara-
ció entre les diferents editorials ens mostra una panoràmica, en alguns casos ja coneguda i, en 
d’altres, alguna petita sorpresa. Les conclusions del treball ens confi rmen les hipòtesis inicials, 
però també plantegen nous camins de recerca.

OBJECTIU I HIPÒTESIS DEL TREBALL
Objectiu: Determinar de forma quantitativa el que s’expressa en les tres hipòtesis.
Hipòtesis del treball: 

1. Els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen una gran part 
del seu contingut a fets i a conceptes

Amb la implantació de la LOGSE, s’han anat introduint en el llibre de text, i en els d’història 
del Batxillerat també, un seguit de continguts procedimentals i actitudinals, però els contin-
guts de fets i conceptes encara són presents en una gran part. No és una discussió nova, la 
que es refereix a quins són els continguts que cal oferir en els llibres d’història del Batxillerat, 
i en quina quantitat. Ja fa uns quants anys que aquesta discussió s’ha anat enriquint amb 
diverses aportacions. Jesús Domínguez1, quan es plantejava què ensenyar de la història, 
deia: «La Història, com tota disciplina o ciència, és quelcom més que un cos de coneixements 

1. J.  DOMÍNGUEZ. «El lugar de la Historia en el currículum 11-16: Un marco general de referencia» dins: M. CARRETERO; J. 
I. POZO; M. ASENSIO. (Compiladors) La Enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid: Editorial Visor, 1989. Capítol II. Pp. 33-60
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elaborats; és també un mètode d’investigació sobre el passat. Procés i producte no són fàcilment 
separables. Es tracta d’una dicotomia falsa per quant ambdós formen part indissoluble en el pro-
cés de desenvolupament històric de tota ciència. Mètode i resultats s’afecten recíprocament i for-
men un conjunt, la separació del quals només és legítima a efectes d’anàlisi i clarifi cació. Per tant, 
l’ensenyament de la Història ni pot reduir-se a la transmissió de coneixements elaborats, ni tam-
poc a l’ensenyament dels mètodes utllitzats». Gràcies a aportacions com aquesta, els llibres de 
text han anat introduint, cada cop més, activitats de continguts procedimentals i actitudi-
nals, a més de mantenir continguts de fets i conceptes. És per això, que la primera hipòtesis 
que es planteja aquest treball de recerca és comprovar la part que dediquen les diferents 
editorials als fets i conceptes, i obtenir un indicador de la funcionalitat educativa dels llibres 
de text. 

2. A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat fan referència, 
tant a continguts de la comunitat autònoma catalana com de l’estat espanyol

La LOGSE ha permès que a la comunitat autònoma de Catalunya, amb competències sobre 
l’ensenyament, pugui incloure dins del Currículum del Batxillerat continguts del context més 
immediat als alumnes perquè «constitueix el marc de referència imprescindible per a la signifi ca-
tivitat del seu aprenentatge. És per això que en el Batxillerat la matèria comuna per a tot l’alumnat 
es refereix a l’àmbit que defi neix el marc nacional de Catalunya, relacionat d’una manera estructu-
ral i dinàmica, dins de l’Espanya contemporània.»2 Els llibres d’història del Batxillerat, de les dife-
rents editorials, seguint aquesta referència, distribueixen els continguts, de l’àmbit català, de 
l’espanyol i de l’internacional, en diferent proporció. 

En aquest treball es pretén comprovar que els llibres de text d’història fan referència, tant 
a continguts de Catalunya com d’Espanya, per tal de desmentir les acusacions de «localis-
me», com també ha fet el professor Rafael Valls en el seu informe3 per als manuals de la co-
munitat valenciana, i ,especialment, obtenir un indicador de la signifi cativitat dels llibres de 
text catalans. 

3. A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen, 
una major part del seu contingut a la història política

Fa més de quaranta anys, Jaume Vicens i Vives va plantejar la importància dels fets econòmics i 
socials per explicar millor els fets històrics. Tot i així, els manuals escolars continuen donant un 
enfocament tradicional als seus continguts, centrant l’estudi en la història política.

Si bé és cert que, poc a poc, els llibres de text han anat contenint més història econòmi-
ca i social, la presència dominant de la història política és molt gran. Es dedica gran part dels 
continguts a relatar els fets, les cronologies i els noms dels protagonistes de la història polí-
tica. També és cert que, els llibres de text van introduint dades demogràfi ques, econòmi-
ques, es fa la descripció dels diferents grups socials, es citen els personatges més destacats 
de la cultura de cada període, se’n mostren obres o fragments per tal de poder explicar el 
moment històric.

En aquest treball es pretén quantifi car en quina proporció es dedica a la història política i a 
la història econòmica i social, per tal de poder tenir un indicador de l’enfocament més o menys 
tradicional dels llibres de text, o expressat en sentit més actual, un indicador de l’enfocament 
més actual.

2. Currículum de Batxillerat. Matèria Història. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya p.47
3. R.VALLS. Informe sobre los manuales escolares de historia en la educación secundaria obligatoria y bachillerato 
valencianos. València: Universitat de València.2000. (En premsa)
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Marc general de la recerca

Al marge de les necessitats de canvi provocades per les reformes estructurals del sistema edu-
catiu, per exemple el pas de la Llei General d’Educació de 1970 a la Llei Orgànica General del 
Sistema Educatiu (LOGSE), a tots els centres educatius es planteja, tard o d’hora, la necessitat de 
canviar els llibres de text.

En tots aquells casos que he pogut conèixer, la discussió sobre el canvi d’editorial ha estat 
marcada per opinions i criteris subjectius dels diferents professors dels departaments, del ni-
vell o de l’etapa educativa. Sovint les diferents posicions són sostingudes sobre prejudicis i 
sense fonamentar-se en dades objectives. No s’acostuma, en aquestes discussions, a fer servir 
cap esquema d’anàlisi comparativa o avaluativa dels llibres de text, ni cap indicador fi able per 
argumentar la tria d’una editorial.

Aquesta percepció personal deixa de ser una visió individual i pren consistència quan una 
autoritat com Jörn Rüssen del Gerg-Eckert Institut (Alemanya), expressa amb molta claredat: 
«Tots els experts estan d’acord en què el llibre de text és l’eina més important en l’ensenyament de 
la història. Per al Ministeri de Cultura, els historiadors i, evidentment, el professorat, tots estan inte-
ressats pels manuals d’història. Tenint en compte aquest gran interès, és sorprenent que només 
existeixin alguns esbossos d’un estàndard professional sobre mida, formes, continguts i funcions 
del llibre d’història.» 4

És per això que crec que existeix una llacuna important, en el món acadèmic, pel que fa a l’exis-
tència d’instruments vàlids i útils per poder argumentar l’efi ciència didàctica d’un material educatiu 
tan estès en l’ús com és el llibre de text, i en concret dels llibres d’història del batxillerat. 

Només a la ponència de Joaquim Prats 5 trobem criteris per a la selecció dels llibres de text o 
dels materials curriculars. En aquesta mateixa ponència, el professor Prats exposa: «la hipòtesi és 
que el sistema (d’elecció de materials curriculars6) no funciona, i que la selecció és fa pel departa-
ment didàctic amb els criteris habituals que tenen a veure amb l’adequació de l’oferta a les predilecci-
ons didàctiques, a la utllitat i aportació de recursos i materials ja elaborats, que es poden aplicar a les 
classes i, fi nalment, a factors relacionats amb la imatge de marca de l’empresa editorial, el prestigi dels 
autors, l’aspecte del llibre, etc.»7 Aquesta hipòtesi evidencia la urgent necessitat de trobar uns cri-
teris per a la selecció de llibres de text, que permetin analitzar cada material i avaluar-lo, en funció 
del projecte educatiu i curricular de cada centre docent. És a dir, poder trobar uns indicadors de 
la funcionalitat educativa dels llibres de text.

La funcionalitat educativa dels llibres de text

Segons el professor Prats8, la funcionalitat educativa dels llibres de text residiria en la mobllit-
zació intel·lectual, experiencial, afectiva i indagativa de l’alumnat. Amb aquesta premissa, els 
llibres de text i materials didàctics haurien de tenir les següents característiques per tal de mi-
llorar l’efi càcia de l’acció docent:

1.  Que continguin la explicitació de les seves fi nalitats didàctiques.
2. Que siguin motivadors.
3. Que tractin correctament la informació.

4. J. RÜSSEN, «El libro de texto ideal. Reflexiones entorno a los medios para guiar las clases de historia». Dins: Iber. 
Revista de Didáctica de las Ciències Socials, Geografía e Historia. Núm. 12. Abril 1997. Pp 79-93
5.  J. PRATS, «El nuevo modelo curricular y la elección del libro de texto». Dins: Actas del 5º Congreso sobre el Libro 
de texto y materiales didácticos.. Volumen 1. Luis ARRANZ MÁRQUEZ (Coordinador). Universidad Complutense de 
Madrid. 1997. Pp 71-85
6. Aclariment de l’autor del treball
7. J. PRATS; Ob. Cit. pp.74-75
8. J. PRATS. Ob. Cit. P.82
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4. Que permetin estructurar l’activitat de la classe.
5. Que promoguin el creixement del coneixement.
6. Que permetin tractar aspectes metodològics i tècnics.

Aquesta defi nició detallada de la funcionalitat educativa dels llibres de text ens mostra una 
complexitat gran, i això fa que l’anàlisi d’aquests manuals sigui una tasca que requereixi trobar 
diversos indicadors fi ables.

Un referent pròxim: l’informe del professor Rafael Valls

Aquest treball de recerca té com a referent pròxim l’informe sobre els manuals escolars 
d’història elaborat pel professor Rafael Valls9, de la Universitat de València. En aquest in-
forme, el professor Valls fa l’estudi de les cinc editorials que recullen continguts propis de 
la comunitat valenciana; estudi quantitatiu de la presència de les peculiaritats valencianes 
en els manuals de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que arriba a les següents 
conclusions:

«1.- El tractament de les qüestions valencianes és molt inferior a les possibllitats ofertes per la legislació 
vigent. És, per tant, improcedent i fals completament, l’afirmació que als manuals analitzats existeixi 
un excés de «localisme». Com s’ha comprovat, els referents prioritzats són l’estat espanyol i l’Europa 
occidental.
2.- Els manuals no pateixen de «pedagogisme» si amb aquest concepte es vol afirmar que tenen un 
excés d’enfocament didàctic en el tractament dels seus continguts. Pel contrari, segueixen predomi-
nant els continguts temàtics tradicionals sense haver aconseguit una adequada actualització didàcti-
ca dels mateixos. Segueix predominant un concepte de l’ensenyament més expositiu que actiu, és a dir, 
es privilegia la transmissió i memorització dels continguts més que el seu aprenentatge real i actiu per 
part dels alumnes.
3.- Des d’aquesta perspectiva, el principal problema dels manuals no és que faltin continguts te-
màtics, si no que possiblement en sobren, ja que la quantitat de continguts temàtics impedeix el 
seu estudi en profunditat i el tractament raonat dels mateixos. En tot cas hauria d’ampliar la 
presència del continguts procidementals i també els actidudinals, si es vol acomplir amb el que 
estipula la legislació vigent (una formació cívica crítica a partir de la generació d’un judici crític i 
raonat, tal com s’expressa als Objectius generals del Currículum valencià de Ciències Socials, Geo-
grafia i Història» 10.

Les conclusions de l’informe del professor Valls serveixen per plantejar les hipòtesis del 
present treball, però fent l’anàlisi dels llibres de text d’història del Batxillerat, homologats pel 
Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya.

Els llibres de text catalans

La funcionalitat educativa cal ubicar-la dins del marc legislatiu actual, que és la Llei Orgànica 
General del Sistema Educatiu (LOGSE). És per això, que aquest treball de recerca es proposa fer 
l’anàlisi comparativa dels llibres de text d’història autoritzats a Catalunya, pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

De forma periòdica, depenent de les conjuntures polítiques del moment, sorgeixen fal-
sos debats en els mitjans de comunicació d’àmbit estatal sobre l’ensenyament de les hu-
manitats. En aquests debats els grups polítics nacionalistes espanyols exposen l’argument 
vell, que ve a dir que a Catalunya, quan hi ha autonomia, deixa d’ensenyar-se la «Historia de 
España», per dedicar-se només a la història local, de forma esbiaixada i amb voluntat inde-

 9. R. VALLS. Ob.Cit
10. R. VALLS. Ob. Cit.
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pendentista. Defensen que cal redefinir els ensenyaments mínims, per tal d’assegurar la 
presència dels continguts de la història d’Espanya. D’aquesta manera, atien fantasmes, i 
volen recuperar els espais de poder que la democràcia, segons ells, els ha pres. Aquests 
falsos debats distreuen l’opinió pública i li amaguen la realitat social i, en especial, la reali-
tat docent. La LOGSE que és una llei de caràcter progressista, ha patit i continua patint 
moltes escomeses, com molt bé relata un dels seus dissenyadors i aplicadors en els primers 
moments, Álvaro Marchesi11.

Quant a la tipologia dels continguts dels llibres d’història, des del món acadèmic, s’han fet aportacions 
de millora i crítica a les decisions polítiques que, amb una visió decimonònica, han pretès omplir els 
manuals d’història de gran quantitat de continguts de fets i conceptes, menystenint els procediments 
i els valors, com ha manifestat el professor Cristòfol-A. Trepat12: «No puc deixar de lamentar aquí la 
manca d’efectivitat de les nostres autoritats autonòmiques a l’hora de negociar aquests mínims tant 
pel que fa a la quantitat abusiva com a la qualitat del seu contingut. Voldria creure i esperar que la 
nova història que es proposa no esdevingui d’entrada, un altre cop, una història excessivament farcida 
i didàcticament «impossible».13 

Resultats obtinguts

Descripció dels llibres

Anàlisi del nombre de pàgines
El nombre de pàgines de cada llibre varia bastant, ja que els valors van des de les 303 pàgines 
de Cruïlla, fi ns a les 461 de Casals.

Ara bé, trobem com a valor majoritari que 7 editorials tenen menys de 350 pàgines (Cruïlla, 
Edebé, McGraw Hill, Brúixola, Santillana, Vicens Vives i Claret). Dues editorials més (Teide i Bar-
canova) es troben entre les 350 i les 400 pàgines. Mentre que les dues editorials restants (Cas-
tellnou i Casals) sobrepassen les 400 pàgines.

11. Á. MARCHESI. Controversias en la educación española. Alianza Editorial. Madrid. 2000
12. C. TREPAT. «Les històries al nou batxillerat. Problemes i perspectives», dins del Butlletí del Col·legi Oficial de 
Doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Nº 92. primavera 1995. Pp. 20-24
13. C. TREPAT. Ob. Cit pàgina 21

Cruïlla 303

Edebé 311

McGraw Hill 312

Brúixola 319

Santillana 333

Vicens Vives 341

Claret 347

Teide 382

Barcanova 383

Castellnou 425

Casals 461
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Comentari

Tradicionalment els llibres de text d’Història han sigut llibres gruixuts, amb moltes pàgines. 
La Història és molt extensa i sempre hi ha detalls, fets o biografi es que es bo relatar, per tal de 
fer-los més comprensibles. Tot i que el Currículum ofi cial de la matèria d’Història del Batxille-
rat es circumscriu al període de temps que va des de l’Antic Règim a principis del segle XIX 
fi ns a la història recent amb la integració d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea a 
mitjans dels anys 80, i dins de l’àmbit geopolític de l’estat Espanyol, tot fent referències a 
Catalunya.

Tot i aquests referents, les diferents editorials no han coincidit entre elles, en cap cas, en el 
nombre de pàgines. El que si que podem considerar com a espai entre els valors més freqüents 
és el delimitat entre les 300 i les 350 pàgines. Aquest comportament majoritari de les editorials 
port explicar-se per dues explicacions: 

a)  Criteris econòmics, és a dir d’estalvi de costos de material.
b)  Criteris d’imatge de cara als alumnes i les seves famílies, en el sentit de fer aparèixer els 
llibres de text d’història com a no tan extensos, no tan «toxtos».

En canvi, les quatre editorials que sobrepassen les 350 pàgines no haurien tingut en tanta 
consideració aquests dos criteris esmentats.

Anàlisi de la mitjana de paraules per pàgina

Descripció

El recompte de la mitjana de paraules per pàgina s’ha realitzat tal com s’ha esmentat a l’apartat de 
metodologia d’aquest treball. El resultat és molt variat i sorprenent. Variat perquè els valors van de 
la mitjana de 320 paraules per pàgina de l’editorial Barcanova fi ns a les 606 paraules per pàgina de 
l’editorial Vicens Vives, és a dir que el valor màxim quasi bé doble el valor mínim. I sorprenent per les 
mitjanes extremes, la màxima i la mínima. Excepte els valors extrems, la resta d’editorials tenen una 
mitjana de paraules per pàgina que oscil·la entre les 374 de Casals i les 469 de Santillana.
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Comentari

En aquest recompte, si es compara amb l’anterior, no hi ha coincidència entre les editorials que 
tenen més pàgines i les que tenen una mitjana de paraules per pàgina. Com tampoc no hi ha 
coincidències entre les que en tenen menys. Ara bé, si que és espectacular la mitjana de parau-
les que tenen els llibres de l’editorial Vicens Vives, és un llibre de text molt dens, amb molta 
quantitat de contingut, que continua amb la fi losofi a dels antics manuals d’història que consi-
deraven com a important donar molts continguts. Mentre que el llibre de Barcanova fa més 
èmfasi en altres aspectes que en aquest treball no s’analitzen.

Unitats didàctiques

Descripció

El currículum oficial, elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu-
nya, distribueix els continguts de la matèria d’Història del Batxillerat en quatre gran blocs, 
subdividits cadascun d’ells en cinc subapartats. Això no ha condicionat a les diferents edi-
torials.

Les onze editorials estudiades distribueixen els seus continguts de forma diversa:

– 5 d’elles (Casals, Edebé, Mc Graw Hill, Teide i Vicens Vives) ho fan en 15 unitats didàctiques.
– 4 d’elles (Barcanova, Brúixola, Claret i Cruïlla) ho fan en 12 unitats didàctiques.
– 1 (Santillana) ho fa en 18 unitats.
– 1 (Castellnou) ho fa en 21 unitats.

Comentari

Els quatre valors (12,15,18,21) són múltiples de 3. Això fa pensar que totes les editorials han 
tingut present que la distribució dels continguts ha de respondre a una distribució al llarg del 
curs escolar, que distribueix el seu temps en 3 trimestres.

Ara bé, el fet que la majoria de les editorials faci la distribució dels continguts en 15 i 12 
unitats respon a una periodització a la baixa dels temes, que vol ser acceptada pel professorat, 
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que d’aquesta manera pot fer més èmfasi en els temps que consideri més importants al llarg 
d’un trimestre.

El tant per cent de pàgines dedicades a continguts de fets i de conceptes

Descripció

El tant per cent de pàgines que les editorials dediquen a continguts de fets i de conceptes 
dóna unes xifres molt diferents.

Del 75,5 % de Santillana que és l’editorial que hi dedica més espai al 32 % de Cruïlla, que és 
l’editorial que hi dedica menys. Entre aquests dos valors extrems trobem tres editorials que 
dediquen més de dues terceres parts a continguts de fets i de conceptes: Mc Graw Hill hi dedi-
ca el 74,4 5, Brúixola el 72,9 % i Edebé el 67 %. Mentre que la resta, sis editorials hi dediquen 
entre dues terceres parts i la meitat de les pàgines dels seus llibres a continguts de fets i de 
conceptes: Claret el 63,9 %, Casals el 60, 7 %, Barcanova 55,6 %, Teide 53, 4 %, Castellnou 52, 3 i 
Vicens Vives 50 %.

Comentari

El recompte de les pàgines dedicades a continguts de fets i conceptes mostra un comporta-
ment molt divers per part de les diferents editorials.

Totes ocupen una part de les seves pàgines amb text, imatges, gràfi ques, documents, es-
quemes, mapes per «il·lustrar» el relat històric, i en algun cas per proposar alguna activitat per 
a l’alumnat. Tot i la major o menor presència de tot aquest «altre» contingut, és a dir, al marge 
del relat històric, ens mostra com les editorials tenen present que els manuals d’història han de 
ser, cada cop més, funcionals per si sols, per tal de millorar la seva acció docent. Com defi nia el 
professor Prats al parlar de la funcionalitat educativa, els actuals llibres de text d’història del 
batxillerat van tenint algunes de les característiques, enunciades anteriorment en el marc ge-
neral d’aquest treball. 

21

18

1515151515

12121212

0

5

10

15

20

25
Nombre d'unitats didàctiques

Barcanova Brúixola Claret Cruïlla Casals Edebé McGraw
Hill

Teide Vicens
Vives

Santillana Castellnou



Els llibres de text i l’ensenyament de la història  |  43 

Recompte de pàgines segons l’àmbit geogràfic

Anàlisi del tant per cent de pàgines dedicades a continguts d’història, segons 
l’àmbit geogràfi c

Descripció

Totes les editorials dediquen una part dels seus continguts a descriure la història de Catalunya. 
Quatre d’elles hi dediquen una cinquena part del llibre: Claret (20,9 %), Santillana (20,4 %), Ca-
sals (20 %), Barcanova (19,6 %). Quatre editorials més hi dediquen una sisena part del llibre: 
Edebé (17,8 %), Castellnou (15,5 %), McGraw Hill (14,3 %) i Cruïlla (14,2 %). Mentre que les tres 
editorials restants hi dediquen una dotzena part: Brúixola (8 %), Teide (7,7 %) i Vicens Vives (7 
%). És a dir que aquestes tres darreres editorials dediquen menys de la meitat del tant per cent 
del seu llibre que les primeres quatre editorials a continguts d’història de Catalunya.

El gruix important dels continguts d’història de totes les editorials és la història d’Espanya. 
Tot i que trobem gran diferències en els tants per cent dedicats. Tres editorials dediquen més 
del la meitat del llibre a continguts d’història d’Espanya: Brúixola (64,6 %), Santillana (55,1 %) i 
McGraw Hill (51 %). Cinc editorials hi dediquen poc menys de la meitat del llibre als continguts 
del llibre: Edebé (49,2 %), Teide (45,7 %), Vicens Vives (43,8 %), Claret (43 %) i Casals (40, 7 %). 
Dues editorials hi dediquen una tercera part: Castellnou (36,5 %) i Barcanova (36 %). I amb una 
proporció molt allunyada a la resta d’editorials Cruïlla hi dedica només el (17,2 %).

També hem constat que hi ha algunes editorials que inclouen continguts d’història de la 
resta del món. McGraw Hill (9,6 %), Cruïlla (0,6 %), Brúixola (0,3 %) i Castellnou (0,2 %). Mentre 
que la resta d’editorials no hi dediquen cap pàgina.

Ara bé, fent una lectura horitzontal dels percentatges dedicats a cada àmbit geogràfi c se-
gueixen opcions ben diferenciades. L’editorial Brúixola dedica vuit vegades més a la història 
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d’Espanya (64,6 %) que a la de Catalunya (8 %). Teide i Vicens Vives dediquen sis vegades més 
espai a la història d’Espanya (45,7 % i 43,8 %) que a la història de Catalunya (7,7 % i 7,1 %). Mc-
Graw Hill dedica prop de quatre vegades més espai a la història d’Espanya (51 %) que a la his-
tòria de Catalunya (14,3 %). Després trobem que sis editorials Santillana, Edebé, Claret, Casals, 
Castellnou i Barcanova dediquen el doble d’espai a la història d’Espanya (55,1 %, 49,2 %, 43 %, 
40,7 %, 36,5 %, 36 % respectivament). Mentre que l’editorial Cruïlla dedica, pràcticament el 
mateix espai a la història d’Espanya (17,2 %) que a la història de Catalunya (14, 2 %).

Comentari

El recompte de les pàgines dedicades als continguts d’història segons l’àmbit geogràfi c del que 
parlen porta a algunes sorpreses i a algunes obvietats. Les obvietats serien que si les editorials 
volen vendre els seus exemplars a la comunitat autònoma de Catalunya han de fer referència a la 
història d’aquest àmbit geogràfi c, però com és evident, i desmentint els rumors que a vegades es 
difonen des d’alguns mitjans de comunicació, tots els llibres de text d’història del Batxillerat de-
diquen més espai als continguts de la història d’Espanya que als continguts d’història de Catalu-
nya, en una relació que va del doble a fi ns a més de vuit vegades de l’espai dedicat.

Entre les sorpreses hi trobem la gran varietat d’opcions pel que fa a l’espai dedicat a contin-
guts d’història, com són els casos extrems de les editorials Santillana (75,5 %), McGraw Hill (74,9 
%) i Brúixola (72,9 %) enfront de l’espai dedicat a continguts de l’editorial Cruïlla (32 %).

Així també, és insòlit l’espai dedicat a la història del món en el cas de l’editorial McGraw Hill 
que hi dedica un (9,6 %) menys de la meitat del que dedica a la història de Catalunya i una si-
sena part del que dedica a la història d’Espanya. L’explicació a aquest fet podria estar en que 
aquesta és l’única editorial de propietat no espanyola.
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Recompte de pàgines segons la tipologia de la història

Anàlisi del tant per cent de pàgines dedicades a continguts d’Història Política 
o d’Història Social

Descripció

Totes les editorials dediquen més espai a continguts d’Història Política que a continguts d’His-
tòria Social.

Pel que fa als continguts d’Història Política dues editorials hi dediquen més de la meitat del 
llibre: Brúixola (56,9 %) i Santillana (55,8 %). Cinc editorials hi dediquen entre un quaranta i un 
cinquanta per cent de l’espai: McGraw Hill (45,5 %), Claret (45 %), Barcanova (43,6 %), Edebé 
(42,6 %) i Casals (40,3 %). I després, bastant més per sota, quatre editorials hi dediquen menys 
d’una tercera part: Teide (31,7 %), Vicens Vives (29,5 %), Castellnou (28,5 %) i Cruïlla (20,8 %).

Pel que fa als continguts d’Història Social els paràmetres també tenen una variació molt 
àmplia, el màxim quasi triplica el mínim. L’editorial McGRaw Hill arriba a dedicar el (29,3 %), 
mentre que les editorials Barcanova (12 %) i Cruïlla (11,2 %) són les que hi dediquen menys 
espai. És important l’espai que dediquen dues editorials Edebé (24,4 %) i Castellnou (23, 8 %). 
La resta d’editorials, sis, hi dediquen una quantitat d’espai similar: Teide (21,7 %), Vicens Vives 
(21,4 %), Casals (20,4 %), Santillana (19,7 %), Claret (18,9 %) i Brúixola (16 %).

En una lectura comparativa de la porció que cada editorial dedica a Història Política i a Història 
Social trobem que dues editorials dediquen més de tres vegades d’espai a la Història Política que a la 
Història Social: Brúixola (56,9 % - 16 %) i Barcanova (43, 6 % - 12 %). Dues editorials hi dediquen més del 
doble: Santillana (55,8 % - 19,7 %) i Claret (45 % - 18,9 %). Una altra hi dedica pràcticament el doble: 
Casals (40,3 % - 20, 4 %). Tres editorials més no hi dediquen més del doble: Edebé (42,6 % - 24,4 %), 
McGraw Hill (45,5 % - 29,3 %), Teide (31,7 % - 21,7 %) i Cruïlla (20,8 % - 11,2 %). I les dues restants hi 
dediquen una porció semblant: Vicens Vives (29,5 % - 21, 4%) i Castellnou (28,5 % - 23,8 %).

Comentari

El recompte de les pàgines dedicades als continguts d’Història Política i d’Història Social ens mostra 
com totes les editorials encara consideren més important el coneixement de la Història Política 
enfront del coneixement de la Història Social. És cert que, cada vegada més, els llibres d’història 
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també consideren la Història Social com a més important, tot i que en aquest treball de recerca no 
disposem de dades que puguin corroborar aquesta evolució, si que es pot acceptar com a vàlida 
l’afi rmació que, els llibres de text consideren d’una certa importància la presència de continguts 
d’Història Social, per tal de donar a una visió dels aconteixements històrics molt més global. 

El fet més sorprenent és la gran diferència d’espai dedicat per algunes editorials: Brúixola i 
Santillana, encara dediquen gran part del seu llibre de text a omplir-lo d’Història Política, men-
tre que altres: Castellnou, Vicens Vives i especialment Cruïlla, redueixen els seus continguts 
d’Història Política. Alhora que les editorials McGraw Hill, de nou Castellnou i Edebé també, de-
diquen al voltant d’una quarta part del llibre de text a exposar continguts d’Història Social.

Comprovació de les hipòtesis

Els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen una gran part del seu 
contingut a fets i a conceptes

El format de la maqueta (amplada i alçada) dels llibres de text és bastant semblant, no així, el 
gruix i el nombre de pàgines de cada un d’ells. Aquests aspectes per si sols són indicadors poc 
signifi catius en l’anàlisi dels manuals.

El còmput del nombre de paraules per pàgina ja ens indica la densitat dels continguts del 
llibre de text, és a dir la quantitat d’informació de fets i conceptes que conté.

En canvi, el recompte de les unitats didàctiques, que en totes les editorials respon a un 
múltiple de 3, no és un indicatiu signifi catiu dels continguts.

Ara bé, l’afi rmació de la hipòtesis es compleix en la majoria de les editorials, excepte en el 
cas de l’editorial Cruïlla, que només hi dedica el 32 % de les seves pàgines a aquests continguts. 
La resta d’editorials hi dediquen entre la meitat i més de meitat i més de dos terceres parts de 
les seves pàgines a continguts de fets i conceptes.

Sembla evident que els llibres d’història ja no només relaten els fets de la història, si no més 
aviat que com a material didàctic que són, inclouen, de forma important continguts de fets i de 
conceptes, de procediments i de valors. No es conformen a exposar un cos de coneixements 
elaborats. L’ensenyament de la història ja no es redueix a la transmissió dels coneixements 
elaborats pels historiadors, ni, únicament, a l’ensenyament dels mètodes històrics.

A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat fan referència, tant a 
continguts de la comunitat autònoma catalana com de l’estat espanyol

En el recompte de l’espai dedicat a continguts d’Història, segons l’àmbit geogràfi c, es confi rma 
la hipòtesis, ja que es demostra que totes les editorials dediquen una part a exposar contin-
guts d’Història d’Espanya, i també a continguts d’Història de Catalunya. Totes les editorials que 
s’ofereixen en el mercat català han de complir aquest requisit. És evident que si volen vendre 
els seus exemplars en aquest territori han de fer-ho així. 

Ara bé, es repeteix el mateix tractament, per part de les editorials catalanes, que el que ha 
demostrat que tenen les editorials valencianes14. Aquest tractament és molt inferior a les pos-
sibllitats ofertades pel Currículum del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya. A l’hora que es desmenteixen els rumors i els titulars de premsa espanyola que de tant 
en tant llencen el missatge que a Catalunya no s’ensenya Història d’Espanya

En tots els casos, els continguts d’història d’Espanya superen l’extensió dels continguts 
d’història, estrictament, catalana.

14. A Catalunya, a l’igual que a la comunitat valenciana, coincideixen els mateixos resultats que en l’informe del 
professor VALLS.
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Si la presència de continguts d’història de Catalunya és un indicador de la signifi cativitat 
d’aquests llibres, aquest indicador és representatiu de la realitat actual de Catalunya com a 
comunitat autònoma dins de l’estat espanyol. Els llibres d’història del batxillerat expliquen la 
història, del segle XIX i del segle XX, en una proporció superior a l’àmbit d’Espanya i inferior a 
l’àmbit de Catalunya.

A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen, una major 
part del seu contingut a la història política

En el recompte de l’espai dedicat a continguts d’història política i d’història social es confi rma 
la hipòtesis enunciada, ja que totes les editorials encara dediquen més espai a la història po-
lítica que a la història social. És a dir, que predominen els continguts més tradicionals de la 
història, per bé que poc a poc s’han anat introduint fets econòmics, demogràfi cs, socials i cultu-
rals per tal de fer més comprensible els diferents períodes de la història, a l’hora que es fa una 
història més raonada i més global. 

El pes de la tradició historiogràfi ca de donar més importància a la història política que a la 
social, encara és gran, tot i que als llibres de text hi trobem, en diferent proporció, continguts 
d’història social, segueixen predominat els continguts temàtics tradicionals. El concepte de 
l’ensenyament és encara més expositiu que actiu.

Comentaris Finals

•   El passat - la llacuna: Inexistència d’esquema d’anàlisi comparativa o avaluativa dels llibres 
de text. 
És sorprenent que després de tantes dècades de treball amb les llibres de text no existeixi un 
esquema d’anàlisi. Potser perquè en el passat, el currículum era molt més tancat i no calia 
massa un criteri de selecció, tret que es referís a una o altra presentació. Des de la reforma del 
sistema educatiu dels anys 70 a la LOGSE dels 90, el món educatiu ha viscut un període de 
temps plantejant una crítica als llibres de text tradicionals i al mateix temps experimentant 
diversos materials més procedimentals, que quan s’ha implantat la LOGSE ha comportat que 
els actuals llibres de text hagin variat, tot incorporant molt més espai dedicat a activitats, do-
cuments textuals, esquemes, taules, gràfi ques, imatges i mapes. Tot i que continua sent molt 
potent el codi curricular dels docents15, les diferents editorials han estat sensibles als canvis 
produïts en el món educatiu per la crítica als mètodes didàctics tradicionals, que només feien 
èmfasi en la «lista de los reyes godos» que s’havia de memoritzar literalment.
Ara bé, des del món universitari cal fer aportacions, el més científi ques i rigoroses que ser-
veixin per crear eines d’anàlisi dels llibres de text. Rigoroses perquè cal demanar un plante-
jament clar, metodològicament correcte i precís, que serveixi als docents per tenir argu-
ments en el moment de prendre decisions en la tria de materials didàctics com són els 
llibres de text. En la mesura que el món universitari , en concret des de la Didàctica de les 
Ciències Socials, faci l’aportació d’aquestes eines d’anàlisi, els docents i el sistema educatiu 
en general guanyaran en efi ciència a l’hora d’assolir els seus objectius, i això és que l’alum-
nat adquireixi uns coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals. 
Amb una eina d’anàlisis clara, el docent en podria escollir aquell manual que estigués més 
orientat a un projecte curricular concret. Una eina d’anàlisi seriosa és més necessària en un 

15.  Rafael Valls presenta el concepte de codi curricular en el seu article «La historia en sus manuales: entre textos 
y contextos». On el defineix com «el conjunt d’idees, valors, suposicions, reglamentacions i rutines pràctiques, de 
caràcter exprés o tàcit, que orienten la pràctica professional dels docents i que, si no estant suficientment qües-
tionades i repensades des d’una didàctica crítica, s’inspiren bàsicament en la tradició establerta.» Pàgina 6 de 
document Word facllitat pel mateix autor.
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entorn educatiu en què els currículums es tanquen en cada centre. Un mateix manual pot 
ser bo, excel·lent o inadequat segons el centre educatiu en que s’utllitzi. És per això que, el 
docent hauria de poder conèixer acuradament i de manera senzilla, però objectiva el grau 
de coincidència del currículum en que es basa cada llibre de text i aquell que ell es disposa 
a implementar. Això evitaria, en certa mesura, que fos el món editorial qui fes els projectes 
curriculars dels centres en comptes dels professors.

•   El present treball de recerca només es limita al recompte d’uns aspectes molt concrets 
dels llibres de text d’història, tot deixant de banda altres aspectes molt interessants i sig-
nifi catius com és l’anàlisi qualitatiu dels continguts, l’anàlisi didàctic de la seva proposta 
global o l’anàlisi dels valors que es trameten. Però, penso que, més enllà dels petits límits 
que abraça el present treball de recerca, es fa urgent i necessari per a la comunitat docent 
l’existència d’anàlisi quantitatiu d’aspectes gens menyspreables en els llibres de text, tan 
per desmentir amb dades fefaents aquells que encara pretenen utllitzar l’ensenyament 
de la història com a arma ideològica per defensar els interessos més conservadors i retro-
grades; com també, perquè el professorat pugui prendre les decisions de forma el més 
efi cient per als objectius que ha d’assolir.

•   La nova societat: La societat de la informació, amb les noves tecnologies, fa necessari un 
replantejament total del paradigma educatiu tradicional, i obliga a resituar el sistema 
educatiu en unes noves funcions, és a dir, a redefi nir els seus objectius, continguts i meto-
dologies. La nova societat que està emergint exigeix que es formin ciutadans molt autò-
noms, amb capacitat per a la presa de decissions, per a redefi nir de manera força constant 
la seva «carrera professional», en defi nitiva persones capaces de moure’s en llibertat real. 
En aquesta formació, l’estudi de la història i de totes aquelles àrees de coneixement que 
anomenem humanístiques, tenen un paper cabdal; però el tenen només si es convertei-
xen en eines de pensar, de conèixer-se, tot plegat per preparar l’alumnat per a la llibertat, 
una llibertat plena, compartida i feliç.

«Crec que si la gent és educada d’una manera assenyada,
 no trobarà cap dificultat a admetre,
 com a condició necessària per a la pròpia felicitat,
 la felicitat d’altri.»
Bertrand Russell              La meva percepció del món

A Posteriori

Davant de l’augment d’oferta de llibres de text, que tot i que passen un seguit de tràmits burocràtics 
per obtenir l’autorització del Departament d’Ensenyament, es fa necessària l’existència d’una agèn-
cia d’anàlisi dels llibres de text de les Ciències Socials, que faci difusió de les novetats que van sor-
gint, així com també de les novetats sobre els diferents materials curriculars de la disciplina.

Els docents, els professors de ciències socials necessiten tenir informació rigorosa, científi ca 
per poder prendre les decisions a l’hora de triar un llibre de text.

Calen mitjans de difusió: revistes, butlletins que facin un seguiment de tots els llibres del 
mercat, que incorporin articles analítics o de difusió Aquesta Agència hauria d’estar supervisa-
da per les universitats, per evitar que el poder de les grans editorials no manipulés el treball de 
l’Agència.

Cal defi nir els següents indicadors:

•   Indicador de funcionalitat educativa.
•   Indicador de signifi cativitat dels llibres de text.
•   Indicador d’actualització historiogràfi ca.
•   Indicador d’innovació didàctica.



«Anàlisi comparativa del currículum de l’eso 
i la seva concreció en els llibres de text» 

Jordi Burguera, Joan Carles Luque i Conxa Fuentes

Introducció

En la recerca sobre l’aprenentatqe i l’avaluació objectiva de temes de Geografi a i Historia de 
Catalunya a l’ESO, a través d’estratègies didàctiques basades en l’ús de les noves tecnologies, els 
llibres de text són l’eina didàctica que refl exa de forma més clara les concrecions curriculars.

En aquesta recerca hem partit d’uns referents teòrics i metodològics de la nostra tradició 
investigadora., En aquesta línia ens estem referint a l’ambit cultural català, molt reduït, però lli-
gat i infl uït estructuralment per la tradició espanyola i hispanoamericana, però també obert a 
les aportacions més avançades a la nostra, com és el cas concret de la tradició europea, on la 
investigació sobre els llibres de text ha esdevingut un camp emergent del coneixement didàc-
tic, així com també en la formació inicial i permanent del professorat.

1. Valoració del curriculum

L’anàlisi comparativa dels objectius i dels continguts del currículum del primer cicle de l’Edu-
cació Secundaria Obligatòria ens permet afi rmar els següents punts:

1. Els objectius generals de l’area es refereixen en un 32 % del total a Catalunya.
2. Els objectius terminals de primer cicle es refereixen a un 56 % del total a Catalunya.

Una vegada estudiats i analitzats els objectius generals, els continguts i els objectius termi-
nals, cal indicar que el currículum ofi cial de geografi a i història contempla Catalunya com l’am-
bit territorial basic i primordial, on es desenvolupen les interaccions de les persones amb el 
medi. De la mateixa manera, tal com s’indica a l’apartat introductori, l’eix vertebrador dels con-
tinguts seran les característiques plurals i diverses de la nació catalana, tot emmarcant-la dins 
contextos més amplis i globalitzadors: Espanya i la Unió Europea. 

2. Referents teórics de l’análisi dels llibres de text

Les recerques sobre els aprenentatges dels alumnes necessiten de l’analisi dels llibres de text. 
Aquests manuals constitueixen el material didàctic amb major incidència quantitativa i quali-
tativa en l’aprenentatge de l’alumnat. Són diversos els estudis recents, que fi ns ara s’han fet 
sobre l’analisi dels llibres de text a l’educació secundaria: Hernandez (1991), Trepat (1995), 
Johnsen (1996), Parcerisa (1996), Prats (1997), López Facal (1997), Valls (1998) i (2000), Burguera 
(2002), Carbone (2003), Molina (2004).

A principis dels anys 90 , el doctor Francesc Xavier Hernandez (1991), en la seva tesi, ja va 
apuntar la importància de revisar els continguts dels llibres de text d’História, on reprenia la 
proposta que l’historiador i professor Jaume Vicens Vives havia fet a mitjans del segle XX, en 
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aquesta revisió, el professor Hernandez va defensar la presencia dels continguts d’História de 
Catalunya en els llibres de text d’História de l’ensenyament secundari.

El doctor Cristófol A. Trepat (1995) ens feia una gran aportació didàctica ,en el seu llibre, on 
defensava una important modifi cació en la didàctica de les Ciències Socials, al propugnar el 
treball dels procediments per tal de consolidar els aprenentatges de l’alumnat, a més ens plan-
tejava una pregunta clau: «Que signifi ca avui saber Historia?», Aquests avenços didàctics, s’han 
vist recollits en els actuals llibres de text, malgrat que encara no amb tota l’amplitud que la nor-
mativa permet i que els coneixements actuals de didàctica de la història ens han mostrat. Es fa 
evident que els llibres d’història ja no només relaten els fets de la història, si no més aviat que 
com a material didàctic que són, inclouen, de forma important continguts conceptuals i proce-
dimentals. El doctor Trepat ha estat autor, juntament amb altres professors, de diverses edicions 
de llibres de text de Ciències Socials a l’educació secundaria, aquests han estat un referent per 
altres editorials. Avui podem dir que els llibres de text en els que hi ha treballat com autor són 
àmpliament acceptats per molts professors, valorats per la seva modernitat didàctica i, també, 
valorats molt positivament per la seva utllitat com a eina d’ensenyament i d’aprenentatge.

El llibre del professor Egil Borre Johnsen (1996) va signifi car una gran aportació als estudis 
sobres els llibres de text del nostre àmbit lingüístic i cultural, on la tradició d’investigació i recerca 
no és tan llarga com ho ha estat als països escandinaus o anglosaxons, ni per descomptat tan 
sòlida com ho és la tradició d’investigació ideològica alemanya, que té en l’lnstitut Georg Eckert 
de Braunschweig que en consorci amb la UNESCO, ha esdevingut el millor referent europeu so-
bre la recerca d’aquesta eina didàctica. El professor Johnsen ens donava a conèixer les diferents 
tradicions d’anàlisi dels llibres de text arreu del món, mostrant-nos com els diferents estats i naci-
ons han buscat en els llibres de text el seu refl ex; a l’hora que exposava la necessitat que l’anàlisi 
del llibre de text es converteixi en un autèntic camp disciplinar a les universitats i centres de for-
mació del professorat, reivindicació que subscrivim.

El professor Artur Parcerisa (1996) ens va destacar el paper infl uent que tenen els llibres de 
text en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de l’alumnat, tot plantejant una amplia 
refl exió sobre el paper dels manuals i aportant criteris per a la seva elaboració, selecció i ús.

El doctor Joaquim Prats (1997, 1) ja apuntava en la seva ponència les paradoxes i, contradiccions 
que es produí en els centres educatius amb l’aplicació de la Llei Orgànica del Sistema Educatiu Es-
panyol (LOGSE), dins del 5° Congreso sobre el Libro de texto y materiales didácticos, que es va orga-
nitzar a la Universidad Complutense de Madrid. El nou sistema educatiu permetia la concreció d’un 
projecte curricular propi i hauria pogut acabar amb els llibres de text que oferien una proposta di-
dàctica tancada i una bateria estandarditzada d’activitats d’aprenentatge. En fi nalitzar aquesta po-
nència, el catedràtic Joaquim Prats destacava que: «la millor qualitat i la major efi càcia de l’acció 
docent ha d’anar lligada al major grau possible de mobllització intel·lectual, experiència, afectiva i 
indagativa de l’alumnat; per això, el paper del llibre de text haurà d’estimular l’esmentada mobllit-
zació sobre la base de la seva funcionalitat, que vindrà donada per les estratègies i accions didàcti-
ques que es planifi quin per fer possible l’aprenentatge». En l’article del mateix any, el doctor Joa-
quim Prats (1997, 2) plantejava la necessitat de distanciar-se de les discussions historiogràfi ques a 
l’hora de defi nir els continguts educatius que cal seleccionar en l’ensenyament secundari, al mateix 
temps proposava sis eixos que cal tenir present a l’hora de confi gurar els dissenys curriculars i, per 
tant, contemplar a la redacció dels llibres de text. D’aquesta manera, es destaquen els següents:

a)  Continguts que incorporin l’estudi del temps històric i la cronologia b. Continguts que 
incorporin l’estudi d’esdeveniments, personatges i fets signifi catius de la Historia
b)  Continguts que plantegin les idees de canvi i continuïtat en l’esdevenidor històric
c)  Continguts que contemplin l’explicació de la multicausalitat històrica.

Seguint el discurs del Dr. J. Prats, aquestes pro postes cal tractar-les» considerant aspectes 
conceptuals i procedimentals, tot recordant que el darrer objectiu basic de l’ensenyament de 
la Historia és assolir una idea, el més clar possible, del coneixement històric. 
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El professor de la Universitat de Valencia, Rafael Valls, ja va fer el seu treball (1983) sobre l’analisi 
ideològic dels llibres de text d’Historia de l’epoca franquista, però des d’aleshores ençà no ha deixat 
de fer aportacions sobre les anàlisis dels actuals llibres de text d’Historia i de Ciències Socials de 
l’ensenyament secundari. L’any 1998, en el seu article a la revista Íber ja destacava la importància de 
l’analisi dels manuals per ser la zona de confl uència entre teoria i la practica de la didàctica especí-
fi ca, al mateix temps que apuntava quins eren els principals aspectes d’una anàlisi crítica dels ma-
nuals: «El grau de correspondència entre les característiques bàsiques del coneixement historiogrà-
fi c i el coneixement escolar proposat, el que en paraules del professor Chevelard és la transposició 
didàctica; la funció assignada a la historia ensenyada en relació amb l’alumnat; el model didàctic 
prioritzat i les conseqüències de l’opció realitzada; la il·legibllitat del text i la seva estructuració». El 
mateix professor Rafael Valls apuntava l’any 2000, que l’estudi dels manuals escolars permet diver-
ses aproximacions a àrees d’investigació bastant diversifi cades: des de l’estudi de l’activitat econò-
mica i editorial, l’analisi sociològic i cultural de l’ampli conjunt d’autors d’aquests manuals, la major 
o menor acceptació dels les diferents propostes editorials, l’anàlisi crític de les interpretacions histo-
riogràfi ques i ideològiques subjacents, la més o menys prolongada vigència temporal, el grau de 
renovació dels manuals, tant en el seu aspecte escrit com en els seus elements paratextuals.

Volem destacar, d’aquesta breu ressenya sobre la refl exió dels llibres de text, l’aportació del 
professor Ramon López Facal. El qual, en el seu article de l’any 1997, feia una anàlisi força crítica 
i rigorosa dels llibres de text de Ciències Socials, Geografi a i Historia per a l’Educació Secunda-
ria. En aquest article tractava del paper que desenvolupen aquests manuals a les aules i els 
canvis. introduïts des de la implantació de la LOGSE; en una segona part el professor López 
Facal analitzava els textos elaborats per quatre editorials: Santillana, Anaya, Vicens Vives i Ecir, 
en les versions per a la comunitat autonoma de Galícia. En les seves conclusions afi rmava: «Crec 
que l’oferta de les grans editorials és poc interessant, no només des d’una perspectiva crítica 
de l’ensenyament de les Ciències Socials, si no inclòs des de consideracions més funcionals». La 
seva anàlisi encara és vigent a actualitat.

En un altre context, un dels autors de l’actual investigació, Jordi Burguera, ja va realitzar un 
treball de recerca al llarg de l’any 2001, que després es publicaria en una article a la revista íber 
l’any següent. Aquest treball tenia per objectiu determinar de forma quantitativa el que s’ex-
pressa en les tres tesis següents:

1.  Els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen una gran part del seu contingut a 
fets i a conceptes.
2.  A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat fan referència, tant a continguts 

de la comunitat autònoma catalana com de l’estat espanyol.
3.  A Catalunya, els llibres de text d’història del Batxillerat dediquen, una major part del seu 

contingut a la historia política.

Recentment han aparegut dos treball que ens amplien la visió sobre els llibres de text a les 
realitats educatives d’Argentina i de Mèxic. Són el llibre de la professora Graciela Carbone 
(2003) i l’article d’Israel Aaron Molina (2004).

En aquest breu recorregut als nostres referents teòrics i metodològics apareixen unes idees 
bàsiques que cal tenir clares quan es vol respondre a les preguntes claus en la didàctica de les 
Ciències Socials, en concret, en l’ensenyament de la Geografi a i de la Historia:

•   Què signifi ca avui saber Geografi a i saber Historia?
•   Els llibres de text de Ciències Socials són l’eina adequada, és a dir, més funcional per acon-

seguir que l’alumnat aprengui els continguts de fets, de conceptes i de procediments 
prescrits per la normativa ?

Considerant les refl exions anteriors, resulta obvia la rellevància del llibre de text com a eina 
bàsica del professorat d’Historia. Si aquest fet sembla ser una realitat generalitzable al conjunt 
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del professorat català i també espanyol, resulta igualment evident la necessitat d’estudiar en 
profunditat el llibre de text, analitzant no només els continguts conceptuals, procedimentals i 
actitudinals, sinó també els seus plantejaments didàctics i la seva adequació a la realitat social 
de l’alumnat i el professorat del segle XXI.

D’aquesta manera, el llibre de text hauria d’incorporar de forma obligada les noves tecno-
logies, fent-les més accessibles a un professorat especialment receptiu. Així, cada vegada és 
més propera la idea del llibre interactiu acompanyat d’un disc compacte que contingui mate-
rials diversos adequats als continguts de cada unitat, com poden activitats, presentacions amb 
«power-point’ o hipervincles que condueixin als alumnes per la xarxa. Sense cap dubte, aques-
ta modernització necessària i ja creiem una realitat molt propera, implicaria també un canvi en 
la didàctica d’aula, ja que el professor passarà a convertir-se en el guia de les activitats d’ense-
nyament i aprenentatge realitzades pels alumnes, convertits, ara més que mai, en els veritables 
protagonistes dels seu aprenentatge, sent aquesta la veritable funcionalitat del llibre de text.

3. L’instrument metodológic

En la recerca sobre l’aprenentatge i l’avaluació objectiva de temes de Geografi a i Historia de Catalu-
nya a l’ESO, a través d’estratègies didàctiques basades en l’ús de les noves tecnologies, els llibres de 
text són l’eina didàctica que refl exa de forma més clara les concrecions curriculars.

Per conèixer com els !libres de text de Ciències Socials de 1r Cicle d’ESO concretaven el 
currículum hem triat les tres editorials més venudes en el mercat català: Vicens Vives, Barcano-
va i Teide.

En el present treball, per tal de poder conèixer com es concreta el currículum en els diferents 
llibres de text d’aquestes tres editorials, s’ha plantejat la següent metodologia de treball:

3.1. La descripció dels llibres de text

Es fa una descripció de cada un dels llibres de text, tot donant :

3.1.1.   Fitxa bibliogràfi ca: Presentem una fi txa bibliogràfi ca de cada un dels llibres que s’han 
analitzat en aquesta de recerca.

3.1.2.   Unitats didàctiques: Defi nim que entenem per unitat didàctica i presentem el nombre 
d’unitats didàctiques de cada un dels manuals destacant el nombre i el percentatge de 
les que explícitament fan referència a Catalunya.

3.1.3.   Epígrafs: Defi nim el que entenem per epígrafs i presentem el nombre total de cada llibre 
de text, destacant el nombre i el percentatge dels epígrafs que explícitament fan referèn-
cia a Catalunya.

3.1.4.   Documents paratextuals: Defi nim el que entenem per documents i presentem el nombre 
i el percentatge de documents paratextuals que explícitament fan referència a Catalu-
nya.

3.1.5.   Activitats d’aprenentatge: Defi nim el que entenem per activitats d’aprenentatge i pre-
sentem totes les activitats d’aprenentatge de cada llibre, destacant el nombre i el percen-
tatge de documents que explícitament fan referència a Catalunya.

Conclusions

Considerant els resultats de l’anàlisi comparativa del currículum del Primer cicle de l’ESO i de la 
seva concreció en els llibres de text de les tres editorials analitzades, es pot concloure assenya-
lant que la presencia dels continguts de Geografi a i Historia referits exclusivament a Catalunya 
en els llibres de text analitzats, és inferior al prescrit per la normativa vigent.
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D’aquesta manera, la normativa fa una referència explícita de Catalunya al 32% dels objec-
tius generals i al 56% dels objectius terminals. Per tant el protagonisme hauria d’ésser evident 
als textos escolars. Però, lluny de plasmar-ne aquesta tendència, s’observa que en els llibres 
estudiats, sols el 8% de les unitats didàctiques fan referència a Catalunya, essent la Història 
universal la més signifi cativa.
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La temporalidad histórica en los libros 
de texto

Ángel Blanco Rebollo 

Introducción

El estudio de la temporalidad es inherente al conocimiento de la historia. Esta ciencia no tiene 
razón de ser sin el tiempo ya que el devenir de los acontecimientos establece una división clara 
entre pasado, época en la que sucedieron los hechos, y el presente, momento en que la historia 
se construye para transformarse, inmediatamente después, en pasado. Las difi cultades que entra-
ña la comprensión de estos procesos entre adolescentes que carecen de memoria histórica y la 
recreación de fenómenos que ocurrieron en épocas muy diferentes a las suyas, explicarían las 
cautelas de los jóvenes hacia realidades que poco tienen que ver con su forma de vivir actual. 
Pero esta lejanía es solo aparente. El profesor sabe que existen medios para estimular la imagina-
ción de sus alumnos y proponerles un viaje a la historia para despertar el interés por civllizaciones 
que existieron en otros momentos y que aún perviven en nuestra identidad cultural. 

Uno de esos recursos ha sido el libro de texto, un instrumento de aprendizaje que ha faclli-
tado la labor del profesor y ha actuado como intermediario entre el estudiante y la historia. 
Además, ha contribuido a proporcionar una cierta tranqullidad en las aulas ante los cambios 
educativos que las sucesivas reformas han introducido en los planes de estudio y el nuevo 
perfi l del alumnado, muy desnivelado intelectualmente y de procedencias heterogéneas dis-
pares. El libro se ha convertido en un complemento adecuado para resolver la diversidad cul-
tural y los desequllibrios formativos de muchos jóvenes pero, precisamente por la responsabi-
lidad y el peso que ha adquirido en la enseñanza, es más necesario que nunca valorar sus 
planteamientos y revisar el modo en que plantea la temporalidad.

El tiempo histórico y su aprendizaje

Si el tiempo construye la historia y el ser humano es un producto del mismo, modelado a lo 
largo de los siglos por acontecimientos y actuaciones que lo han transformado profundamen-
te, podríamos colegir que el tiempo histórico es una creación cultural ideada para encontrar sen-
tido a los cambios, las sucesiones, las permanencias y las simultaneidades que se originan en el 
seno de una sociedad y, también, para explicar sus causas y relacionar el pasado con el presente a 
través de la memoria histórica.

Esta debe ser entendida como una actividad intelectual que actúa sobre el tiempo para fac-
llitar la ordenación de la cronología, relacionar los hechos acaecidos en el pasado, meditar sobre 
nuestra identidad y examinar las lecciones que nuestra propia vida nos ha enseñado. 

La defi nición del concepto no es un asunto baladí, reducido a un entorno erudito de historia-
dores y pensadores preocupados por situar la temporalidad en contextos sociales y metafísicos. 
Antes al contrario, la comprensión del tiempo histórico es un elemento importante en la forma-
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ción de los jóvenes y uno de los mayores escollos con que se enfrentan en su etapa de adquisi-
ción de referentes culturales. La presencia del tiempo es constante en la vida del alumno y la 
disposición para comprenderlo depende mucho del medio sociocultural en que se han educado, 
siendo más perceptible en los entornos famlliares estables y cultos, donde el contacto con la 
temporalidad se produce de muchos modos y a edades muy tempranas.

Pero, en todo caso, la decisión sobre lo que se entiende por tiempo no depende tanto del 
propio joven como de los poderosos medios de comunicación que le bombardean cada día indi-
cándole que es un producto de consumo efímero, con el que se puede especular en todo mo-
mento. Para que esto se consiga, el presente debe ser devorado de inmediato y sustituido por 
otro más atractivo que satisfaga momentáneamente las necesidades del mercado. La rapidez de 
los cambios conduce también a la desvalorización del mismo y a la exigencia de un ritmo conti-
nuado de sucesiones y novedades que son asimiladas apresuradamente. La televisión es uno de 
los medios donde el tiempo envejece velozmente y se identifi ca simultaneidad con globalidad. El 
individuo se ha acostumbrado a ver por la pequeña pantalla multitud de acontecimientos que 
ocurren en lugares remotos en el preciso momento que suceden. Este volumen de información 
no puede ser absorbido ni comprendido en su totalidad, pero crea un efecto perverso en el con-
sumidor de noticias: los tiempos que no tienen densidad informativa no son interesantes y los 
que no están situados en la globalidad, pierden importancia. 

Cuando esta actitud se traslada a la historia y se demanda lo mismo que a la realidad mani-
pulada por televisión, se produce un efecto de rechazo e incomprensión ya que los procesos 
históricos no están sometidos a estos comportamientos y necesitan reposo para madurar en la 
conciencia de la persona. Esta situación origina también otra consecuencia negativa. El ciuda-
dano pierde de manera progresiva la capacidad crítica ante el acontecimiento y renuncia a 
comprender el tiempo en su sentido original llegando al extremo de deformar el pasado para 
adaptarlo a su manera de entender el mundo o imaginarlo como un gran escenario temático 
programado para entretenerlo a modo de espectáculo.

Las infl uencias de estos fenómenos se pueden observar casi a diario en las aulas ya que los 
estudiantes son consumidores voraces de todo tipo de emisiones caracterizadas por la rapidez 
de las imágenes y la variedad de contenidos diseñados para recabar toda su atención. La faclli-
dad para «cambiar» de tiempo y espacio con solo apretar un botón, la posibllidad de navegar en 
el pasado y el presente por medio del ratón del ordenador o de la simple permuta de programas 
provoca graves confusiones y transmite la sensación de que el estudio de la historia puede ser 
objeto también de cambios constantes y manipulaciones voluntarias. Estas complicaciones se 
observan, especialmente, en la imposibllidad de ordenar acontecimientos en una línea cronoló-
gica y establecer comparaciones con otros fenómenos ocurridos de forma simultánea en espa-
cios diferentes. La pérdida de coherencia temporal, la impaciencia y la nula valoración de la es-
pera son algunos de los aspectos negativos que debe afrontar el profesor en el aula. Recuperar 
el «tempo» apropiado de los acontecimientos y transmitirlo efi cazmente es también uno de los 
retos prioritarios que debe abordar para dignifi car la enseñanza de la historia.1 

Representación de la temporalidad en los libros de texto

Todas estas difi cultades deben ser abordadas y corregidas en las aulas con instrumentos apropia-
dos que se adapten bien a las edades y la madurez del alumnado. El libro de texto puede ser uno 
de los más adecuados ya que ofrece a lo largo de sus páginas multitud de contenidos y activida-
des pensadas para un estudiante heterogéneo y con intereses variados. Además, en tiempos de 

1. A. BLANCO: La representación del tiempo histórico en los libros de texto de Primero y Segundo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Universidad de Barcelona, 2007. Tesis 
doctoral inédita. Pág. 90 y ss.
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reformas frecuentes, el manual se ha convertido en un recurso especialmente útil para trabajar 
sin sobresaltos, programar a largo plazo y simplifi car la tarea del profesor.

Pero no todo son ventajas. Los libros no han resuelto satisfactoriamente la representación de la 
temporalidad y tampoco han introducido diseños conceptuales adaptados a los diversos niveles es-
colares que conforman la ESO. Las limitaciones son frecuentes en este campo y no se advierten crite-
rios claros en la programación de las unidades didácticas. Esta imprecisión en el modo de abordar el 
aprendizaje del tiempo histórico motivó, en parte, la investigación que aquí se describe. La escasez de 
análisis fi ables y documentados sobre la temporalidad supuso un inconveniente importante. Para 
solventar estas carencias, se procedió, en primer lugar, a la cuantifi cación de los conceptos temporales 
observados en una selección representativa de libros de texto de Primero y Segundo de la ESO2 y, 
después, al análisis de los resultados para determinar la existencia de un posible modelo conceptual. 
El estudio aconsejó también la revisión de la bibliografía en vigor y las taxonomías utllizadas por los 
historiadores para confrontarlas con las obtenidas en el trabajo de campo que se estaba realizando.

La localización de los conceptos en los libros de texto fue un proceso lento y laborioso que exi-
gió la revisión minuciosa de los contenidos y las actividades de todas las unidades didácticas. Las 
tipifi caciones vigentes tuvieron cierta utllidad al principio pero pronto se observó su limitado alcan-
ce ante la complejidad conceptual que mostraban los manuales. Por ello, y a la vista de los resulta-
dos obtenidos en la investigación, fue necesario diseñar un nuevo modelo conceptual, capaz de 
adaptarse con mayor facllidad al proceso de madurez del alumno y a los niveles que conforman la 
ESO. En el mismo, la temporalidad está organizada en tres grupos de difi cultad e incluye conceptos 
fundamentales para el aprendizaje, como puede apreciarse en la siguiente clasifi cación: 

6.3.   Nivel de difi cultad bajo: datación, sucesión y simultaneidad.
6.4.   Nivel de difi cultad medio: permanencia, secuenciación, continuidad, cambio y empatía.
6.5.   Nivel de difi cultad alto: duración, periodización y causalidad.

1.   El nivel de difi cultad bajo engloba conceptos que se han adquirido de modo natural en las prime-
ras edades escolares y su comprensión no plantea excesivos problemas ya que el manejo de los 
mismos acompaña a los niños desde su infancia. Consideramos que la datación o cronología 
puede ser defi nida como la forma precisa de medir el tiempo con el objeto de establecer límites 
claros y defi nidos a la actividad humana. La sucesión se refi ere a la ordenación de los aconteci-
mientos según un antes y un después, de una manera lógica y progresiva. La simultaneidad debe 
ser entendida como la realización de un hecho que está ocurriendo al mismo tiempo en otro sitio.
La identifi cación de estos conceptos en un discurso histórico puede entrañar alguna difi cul-
tad, sobre todo el último de ellos, a causa del esfuerzo que ha de hacer el estudiante para 
reconocer fenómenos similares en espacios paralelos, pero, en general, están bien ilustrados 
en los manuales. Su uso es abundante en Primero de la ESO pero en Segundo la frecuencia 

2. Anaya. Primero. Geografía e Historia. Ciencias Sociales. En tus manos. Comunidad de Madrid. 2004
a) Autores: Manuel Burgos, José Calvo, Virgllio Fernández, Manuel Jaramillo y Francisco Velázquez. Anaya. Segun-
do. Geografía e Historia. Ciencias Sociales. En tus manos. Comunidad de Madrid. 2004
b) Autores: Manuel Burgos, Virgllio Fernández, Manuel Jaramillo y Santiago Martín. Santillana. Primero. Geografía 
e Historia. Libro/Diario de clase. 2002
c) Autores: Lourdes Etxebarria, Teresa Grence, Pilar Moraleja y David Ramírez. Santillana. Segundo. Geografía e 
Historia. 2003
d) Autores: Olga Espino, Lourdes Etxebarria, Jacobo García, Teresa Grence, Daniel Marías, Pilar Moraleja y David 
Ramírez. SM. Primero. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Zenit. Comunidad de Madrid. 2002
e) Autores: M.ª Antonia García Fuentes y Belén Pallol Trigueros. SM. Segundo. Ciencias Sociales. Geografía e Histo-
ria. Proyecto Zenit. Comunidad de Madrid. 2002
f ) Autores: M. ª Antonia García Fuentes y Belén Pallol Trigueros. Vicens Vives. Primer curs. Ciències Socials, Geogra-
fia i Història. Marca 1. 2002.
g) Autores: Albert Mas, Pilar Benejam, M. García Sebastián, C. Gatell, J. Roig. Vicens Vives. Segon curs. Ciències So-
cials, Geografia i Història. Marca 2. 2003.
h) Autores: M. García Sebastián, C. Gatell, M. Llorens, R.Ortega, J. Pons, J. Roig, C.Viver.
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se reduce signifi cativamente, debido a la mayor capacidad de asimilación y madurez de los 
alumnos. De todos ellos, la datación es el concepto que mayor presencia tiene en los libros, 
muy superior en porcentaje al resto.

2.   El nivel de difi cultad medio supone un esfuerzo mayor de comprensión dado que los concep-
tos de este grupo requieren operaciones mentales de cierta complejidad y son relativamente 
ajenas al entorno cotidiano del adolescente. La permanencia consiste en un fenómeno que se 
resiste al cambio y al progreso y mantiene inalterables sus esencias más importantes. En una 
posición algo diferente se encuentra el concepto de continuidad que alude a los hechos o es-
tructuras que se extienden en el tiempo y conservan sus rasgos hasta que la situación se modifi ca 
por efecto de un cambio brusco, una crisis o una revolución. El concepto de secuenciación intro-
duce difi cultades añadidas puesto que se refi ere a una acción emprendida en un momento de-
terminado y que tiene continuación posterior en un tiempo impreciso no muy lejano. Los acon-
tecimientos se suceden de forma ordenada en la línea del tiempo y facllitan la comparación entre 
dos situaciones relacionadas entre sí. Los problemas de comprensión también se observan en el 
concepto de cambio, es decir, acontecimientos o situaciones que han sufrido una transformación 
en el tiempo y han provocado el nacimiento de nuevos sistemas, e, incluso en el de empatía, 
entendido como la reconstrucción del pasado a fuerza de imaginarlo desde el presente.
La presencia de este grupo se advierte especialmente en las unidades más extensas de los 
libros de Primero, como Grecia y Roma, y en casi todos los temas medievales de Segundo. Es 
signifi cativo que el concepto de cambio sea el más abundante de todos y proporcione los 
porcentajes más altos: la razón hay que buscarla en las difi cultades que encuentran los estu-
diantes para identifi carlo en un discurso histórico y las limitaciones que muestran cuando 
han de utllizarlo en una argumentación coherente. 

3.   El nivel de difi cultad alto introduce operaciones mentales especiales propias de la investiga-
ción y requiere, por ello, de un trabajo específi co a cargo del profesor o de los materiales tex-
tuales publicados por las editoriales. El concepto de duración hace referencia al «tiempo que 
transcurre entre el comienzo y el fi n de un proceso», en palabras del diccionario de la lengua de 
la Real Academia Española. La periodización, por el contrario, se utlliza para indicar la división 
de la Historia en unidades de tiempo más pequeñas caracterizadas por la coherencia interna 
de los acontecimientos y un marco cronológico determinado por unos hechos signifi cativos 
que individualizan el periodo. De distinto signo es el concepto de causalidad ya que alude al 
estudio de los motivos que explican el origen de un proceso o un hecho histórico. 
Como es natural, no todos aparecen con la misma frecuencia en los libros. El que concentra 
los mayores porcentajes es, sin duda alguna, el concepto de causalidad, que atribuimos no 
solo a su importancia evidente para la temporalidad sino también a la difi cultad que com-
porta su comprensión y a la necesidad de trabajarlo con todo tipo de medios.

Propuesta de un modelo para estudiar la temporalidad

Este desequllibrio afecta también a la organización general de los libros. La falta de una distri-
bución proporcionada y una jerarquización de las difi cultades condicionan el aprendizaje de la 
temporalidad. Los conceptos temporales utllizados en las unidades didácticas son más bien el 
resultado de un proceso intuitivo derivado del buen hacer de los autores que de una refl exión 
previa sobre esta cuestión, como confi rman las escasas referencias existentes en el preámbulo 
de los libros, lugar reservado con frecuencia por las editoriales para la explicación de los conte-
nidos, las actividades y la categoría de los recursos.

La ausencia de planifi cación puede provocar, también, distorsiones signifi cativas en la dis-
tribución de los conceptos y problemas de comprensión histórica, en especial si no se contem-
pla una adaptación a la edad y la madurez intelectual de los alumnos. La acumulación excesiva 
de conceptos relacionados con la datación o las pocas referencias a la causalidad, por citar dos 
ejemplos extremos, podría conducir a la interpretación subjetiva de identifi car el tiempo histó-
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rico con la cronología o la de relativizar el origen de las cosas. El caso contrario es igual de sig-
nifi cativo, es decir, la ausencia de fechas en un discurso suele conducir a una minusvaloración 
de la datación como armazón de la historia y a una resistencia a aprenderlas por considerar 
innecesario su aprendizaje o creer que es un ejercicio de memoria aborrecible sin demasiada 
utllidad, con los consabidos efectos de atemporalidad que su práctica origina.

Para limitar el imparto de estos peligros, se consideró oportuno plantear un modelo con-
ceptual objetivo, alejado de propuestas excesivamente teóricas que pudieran difi cultar su apli-
cación. En un primer momento, se analizó con detalle la existencia de posibles diseños concep-
tuales en los manuales y su grado de utllidad para el aprendizaje de la temporalidad. Como los 
resultados fueron negativos y demostraron una cierta dispersión, se optó por elaborar un mo-
delo propio a partir de los datos comparados de todos los libros. Para ello, se procedió al estu-
dio minucioso de los contenidos y los recursos de cada manual y se identifi caron los conceptos 
temporales que se ajustaban a la taxonomía descrita anteriormente. Una vez cuantifi cados y 
procesados los resultados en diversas bases de datos y hojas de cálculo, se procedió a su com-
paración para establecer nexos comunes y valores objetivos. 

Respecto a los contenidos del texto explicativo, como puede apreciarse en la tabla 1, la orga-
nización de los conceptos también se ha realizado de una forma lógica, en función de la edad y la 
difi cultad de su comprensión. El modelo propuesto ofrece novedades signifi cativas como ordenar 
cada grupo en torno a un concepto fundamental, en virtud de su mayor peso porcentual, y equlli-
brar el resto en niveles bajos. Asimismo, se concede bastante importancia a los conceptos de los 
niveles medio y alto. En Primero creemos que aquellos deberían representar un 44%, de los cuales 
más de dos tercios, un 69%, habrían de corresponder al concepto de cambio. Le seguiría en porcen-
taje el tercer grupo de difi cultad, con un 33%, destacando la causalidad como concepto dominante. 
La estratifi cación conceptual habría de completarse con un 23% en el grupo bajo, de los que casi las 
tres cuartas partes del nivel, concretamente un 73%, pertenecerían al concepto de datación.

En Segundo, la proporción podría variar ligeramente pero manteniendo el mismo tipo de 
distribución: aumentaría el grupo de conceptos medios hasta casi la mitad, un 48%, y disminui-
rían los correspondientes al grupo alto. 

Modelo conceptual recomendado para la distribución de los contenidos temporales 
de forma equilibrada. Proporción en %

Niveles
Conceptos 
temporales

En 
Primero

%  
del nivel

En 
Segundo

% 
del nivel

Difi cultad baja
Datación
Sucesión
Simultaneidad

73
 7
20

23
80
 2
18

22

Difi cultad media

Cambio
Permanencia
Secuenciación
Continuidad

69
17
 6
 9

44

76
12
 4
 8

48

Difi cultad alta

Causalidad
Duración corta
Duración media
Duración larga
Periodización

27
13
26
20
14

33

29
23
35
 5
 8

30

TABLA 1.   MODELO CONCEPTUAL RECOMENDADO PARA LOS CONTENIDOS TEMPORALES 
DE UN LIBRO DE TEXTO
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Los recursos, que podríamos defi nir como el conjunto de técnicas, procedimientos y materi-
ales didácticos puestos a disposición de las actividades para diversifi car el aprendizaje, promover la 
multifocalidad y potenciar el método de investigación histórica, deberían tener una distribución 
conceptual algo diferente a la propuesta para los contenidos. Si observamos la tabla 2, aprecia-
remos que la tipología se ha modifi cado sustancialmente al desaparecer unos conceptos e in-
cluirse otros como la empatía. También es preciso remarcar que los recursos han sido organiza-
dos en dos grupos diferenciados, como es habitual en todos los libros consultados: los que 
están destinados a trabajar los contenidos del texto explicativo y los que sirven para desarro-
llar las actividades.

La proporción entre ambos grupos no es similar. En los contenidos de los libros de Primero 
habrían de predominar los conceptos de difi cultad media, un 43%, prácticamente igualados a 
los del nivel alto, que sumarían un 42%; en cambio, deberían tener menos representación los 
del grupo bajo ya que el concepto de datación pierde peso por la mayor madurez del alumno. 
Estos porcentajes se alteran algo en Segundo: subirían en los grupos bajo (22%) y medio (49%) 
y bajarían noblemente en el nivel alto (29%).

Los recursos asignados a las actividades ofrecen también una proporción variable. En Pri-
mero consideramos que se debería conceder gran relieve a los conceptos de difi cultad media, 
con un 52% de valores, y algo menos a los de tipo alto (32%) y bajo (16%). Estos porcentajes 
habrían de ser casi similares en Segundo, con proporciones muy parecidas en cada grupo (50 
y 30 y 20%, respectivamente).

Conclusiones

La organización de este modelo pretende corregir la limitada programación del tiempo histórico 
en los libros de texto. Por ello, creemos que su aprendizaje debería realizarse de un modo progre-
sivo, adaptándose a la edad del alumno y a la difi cultad de los niveles educativos que plantea la 
ESO. Para alcanzar estos objetivos, sería primordial elaborar una hoja de ruta con los conceptos 

TABLA 2.   MODELO CONCEPTUAL RECOMENDADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
TEMPORALES EN UN LIBRO DE TEXTO

Modelo conceptual recomendado para la distribución de los recursos temporales 
de forma equilibrada. Proporción en %

Primero Segundo

Niveles
Conceptos 
temporales

En los 
conte-
nidos

%  
del 

nivel

En  las 
activi-
dades

% 
del 

nivel

En los 
conte-
nidos

% 
del 

nivel

En  las 
activi-
dades

% 
del 

nivel

Difi cultad 
baja

Datación
Sucesión
Simultaneidad

61
11
28

15
42
11
47

16
68
 4
28

22
56
 5
38

20

Difi cultad 
media

Permanencia
Empatía
Continuidad
Cambio

16
 2
 5
76

43

32
14
2
53

52

23
 2
 4
71

49

17
10
 4
69

50

Difi cultad 
alta

Periodización
Causalidad

17
83

42
42
58

32
13
87

29
24
76

30

Primero Segundo
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más signifi cativos y plantear una distribución equllibrada para toda la etapa, sujeta a proporcio-
nes razonadas y criterios precisos que eviten desajustes no deseados, en especial entre los valo-
res de mayor infl uencia: la datación, el cambio y la causalidad. 
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Los textos escolares de historia: una propuesta 
de análisis y valoración

Rafael Valls Montés 
 

Resumen
En la presente aportación se parte de una serie de datos que confi rman el amplísimo uso que el 
profesorado realiza de los manuales escolares tomando como ejemplo la realidad existente en las 
aulas españolas. Se analiza, a continuación, las actuales características básicas de los textos escolares 
y los tres principales tipos de manuales de historia existentes en el mercado editorial español. La 
parte central de este estudio se dedica al enunciado de las más destacadas propuestas internacio-
nales realizadas en los últimos años para su análisis y valoración, fi nalizando con una propuesta in-
tegradora de tales criterios y la importancia de su atenta consideración tanto en la actividad edito-
rial dedicada a los materiales escolares como en la formación inicial y continuada del profesorado.

Introducción
Conviene que partamos de algunos datos relevantes sobre la importancia (presencia y uso) de 
los manuales de historia en los actuales centros escolares españoles de secundaria proporcio-
nados por uno de los últimos estudios del recientemente malogrado Jordi Burguera (BURGUE-
RA, 2006). De entre estos nuevos datos cabe destacar los siguientes:

– el 97% del profesorado de bachillerato afi rma utllizar los manuales de historia en sus aulas 
(un 68% de este profesorado manifi esta usarlos de forma complementaria con otros materia-
les de elaboración propia).

– un 75% de este profesorado declara utllizar los manuales durante al menos el 50% del 
tiempo semanal disponible.

– el 89% del profesorado tiene una valoración positiva de los manuales que utlliza.
– todo el profesorado declara participar en la selección de los manuales, pero sólo un 10% 

se sirve para ello de un protocolo con criterios establecidos de valoración.
– este profesorado manifi esta que su conocimiento de la oferta editorial existente les llega 

a partir de los comerciales de la editoriales que les visitan en los centros (80%), a través de las 
recomendaciones de otros colegas (50%) y, en menor medida, a través de la propaganda pre-
sente en las revistas pedagógicas (30%).

Todos estos datos fueron obtenidos a través del estudio realizado por Jordi Burguera en distin-
tos centros catalanes de secundaria, tanto públicos como privados, y a partir de una muestra de 261 
docentes. Son datos que pueden considerarse como bastante signifi cativos de la situación presen-
te, pues son coincidentes con otros estudios realizados recientemente (SEGURA, 2001). 

Estos datos nos permiten afi rmar que los manuales escolares de historia, al menos en este 
nivel educativo (y creo que la aseveración se podría ampliar tanto a otros ámbitos españoles 
como a otros niveles educativos), gozan de buena salud dado que su presencia y uso en las 
aulas no ha hecho sino crecer en los dos últimos decenios.
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1. Los textos escolares en su contexto: una aproximación 
a sus características básicas

Los manuales escolares, especialmente los de las principales casas editoriales (cinco de ellas –Santi-
llana, Anaya, S.M., Vicens Vives y Ecir– representan alrededor del ochenta por ciento de los manuales 
utllizados en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato), son productos extremadamen-
te complejos. En su elaboración inciden una amplia serie de cuestiones que no deben ser soslaya-
das a la hora de examinarlos y de razonar sobre sus características más destacadas.

Estos manuales son, siempre que se den las condiciones de libre mercado de los mismos, 
como es nuestro caso, un producto comercial que debe de resultar rentable y, por tanto, ser atrac-
tivo para aquellos que deciden su adquisición. Aunque los manuales son elegidos por los conse-
jos escolares de cada centro, son los docentes quienes en realidad realizan tal elección a partir de 
unos razonamientos más o menos fundamentados. Las grandes editoriales tienen muy en cuen-
ta, a través de sus estudios de mercado, las características concretas del profesorado a la hora de 
defi nir sus propuestas editoriales. En el ámbito español nos encontramos con un profesorado 
más preparado historiográfi ca que didácticamente, fruto obvio de la distinta preparación que en 
ambos campos ha recibido tanto en su formación inicial como en la posterior. 

Los manuales de secundaria, sobre los que centramos nuestro análisis, son, en gran parte, 
fruto de esa descompensada preparación del profesorado de secundaria y han priorizado los 
contenidos académicos respecto de los tratamientos didácticos. 

Los cambios introducidos en los currículos, a partir de los años noventa del pasado siglo, po-
drían haber servido para modifi car esta situación, dado que en ellos se plantearon como conte-
nidos también fundamentales los llamados contenidos procedimentales, esto es, la capacitación 
de los alumnos en la adquisición de los procedimientos y técnicas propios de cada disciplina, de 
manera que no recibiesen sólo unos conocimientos ya acabados, que debían ser memorizados 
sin más, sino que fuesen capacitándose, mediante una praxis escolar distinta a la tradicional, para 
poder aprender por si mismos, de manera progresivamente autónoma. 

Estos nuevos enfoques legislativos de la educación histórica se ven refl ejados de manera 
bastante parcial en los nuevos manuales, pues las preguntas, cuestiones, pequeñas investiga-
ciones e introducciones a las técnicas de trabajo, que suelen acompañar a las distintas partes 
de cada unidad didáctica, están planteadas habitualmente de una forma excesivamente sim-
plista en cuanto que son factibles mediante la selección de una parte del propio texto del 
manual, lo que no posibllita un trabajo más creativo por parte de los alumnos ni el que ellos 
puedan llegar a interrogarse y razonar realmente sobre las cuestiones tratadas. 

Los manuales parten generalmente de una concepción excesivamente cerrada, objetiva y de-
fi nitivista de la ciencia, en este caso de la historiográfi ca (ocurre algo muy semejante en el resto de 
las disciplinas escolares), sin apenas dar entrada a formulaciones divergentes o contrapuestas, sea 
de los documentos utllizados, sea en el texto escrito por los autores de los manuales. Esto se refl e-
ja claramente en la casi absoluta exclusividad de la tercera persona, en su uso impersonal, como 
forma básica de la narración desarrollada en los manuales de historia.

Una similar situación se da también respecto de la abundantísima documentación iconográfi ca 
contenida en estos manuales. Es cierto que se ha avanzado en un uso más documental de las imá-
genes respecto del anteriormente mayoritario uso ilustrativo o decorativo, pero aun persisten fuer-
tes insufi ciencias y, a veces, marcadas contradicciones que sería muy conveniente ir superando.

Las grandes editoriales, a la hora de diseñar los manuales de historia se encuentran con una 
situación de muy difícil solución, que incluso se complica aún más si los currículos ofi ciales son 
más abiertos y fl exibles. Por una parte saben que si realizan una selección restrictiva de los temas, 
en función de que los alumnos puedan realizar un aprendizaje más razonado de los mismos, esta 
misma decisión les puede originar difi cultades con aquellos docentes que no encuentren en es-
tos manuales aquellos contenidos a los que están habituados o que consideran que son preferi-
bles a los propuestos por la editorial en cuestión. Evidentemente, esta opción, dado que son los 
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docentes quienes deciden su adquisición, puede resultar perjudicial para los intereses comercia-
les de la editorial. Pero las editoriales tampoco pueden reproducir los manuales tradicionales sin 
más, pues existe otro sector del profesorado que desea encontrar en ellos las innovaciones peda-
gógicas e historiográfi cas más destacadas, así como un tratamiento didáctico que esté adecuado 
a las principales aportaciones habidas recientemente. De ahí que la tendencia dominante en las 
grandes editoriales sea la de incluir el mayor número posible de temas, aunque esto sea a costa 
de una visión más simplifi cada de los mismos y de un tratamiento didáctico más superfi cial, con 
lo que difícilmente se logrará que los alumnos lleguen a una comprensión mínimamente asenta-
da de los mismos, dado el escaso margen de tiempo disponible para cada uno de estos temas.

Esta concepción comercial, pedagógica, e indirectamente profesional, que venimos co-
mentando es la que, en nuestra opinión, subyace también a la escasa presencia (alrededor del 
10% de los contenidos) de las características específi cas regionales en los manuales escolares 
(SEGURA, 2001). Ninguna de las grandes editoriales desea, o puede permitirse, una pérdida o 
disminución de sus cuotas estatales de mercado. La realización de un manual es costosa en 
tiempo e inversión y la preparación de diversas variantes de cada manual (actualmente todas 
las Autonomías españolas tienen plenas competencias educativas) complicaría enormemente 
este proceso. De ahí que las opciones desarrolladas por estas grandes editoriales sean muy si-
milares y que, de una manera o de otra, hayan optado, en casi todas las variantes realizadas, por 
la creación de un manual básicamente homogéneo para todo el Estado al que se le añaden 
pequeñas variantes regionales. Esta actitud, en mi opinión, es también la mayoritariamente 
aceptada por el profesorado de secundaria, que conoce mejor los planteamientos estatalistas 
tradicionales que los estudios historiográfi cos regionales desarrollados fundamentalmente en 
los últimos veinte o treinta años. A ello debe de haber contribuido, sin duda, el que más de la 
mitad del profesorado tenga una antigüedad docente superior a los veinte años. 

Desde la investigación educativa reciente se sabe que el denominado código curricular de los 
docentes es muy potente (CUESTA, 1997). Esta presencia de la tradición escolar es la que, entre otras 
razones, explica el carácter tradicional de los manuales (en el sentido de mantener unos contenidos 
pretendidamente culturalistas y omnicomprensivos, en perjuicio de una orientación más selectiva, 
contrastada y razonadora de los mismos), a pesar de sus variaciones de tipo fundamentalmente 
externo (ilustraciones, preguntas, resúmenes, vocabularios, etc.) que, sin dejar de ser interesantes e 
importantes, no llegan a modifi car tal carácter tradicional (LÓPEZ FACAL, 1997). 

Estas consideraciones son, igualmente, las que explican que las variantes regionales pre-
sentes en los manuales lo sean fundamentalmente a título de ejemplifi caciones de lo tratado 
de manera más general en las distintas unidades didácticas de los mismos. El referente utlliza-
do suele ser de tipo generalista, sea teórico-abstracto, sea europeo, especialmente europeo-
occidental, o sea español. Es prácticamente imposible encontrar en ellos algún concepto o 
palabra clave que esté referido, de manera más particular, al ámbito regional.

2. Los diferentes tipos de manuales de historia existentes
Las grandes editoriales escolares optaron por establecer, casi sin excepción, unos contenidos 
históricos y una secuenciación de éstos bastante respetuosos con los contenidos temáticos 
preexistentes a la reforma educativa de los noventa, junto a las innovaciones formales ya des-
critas y añadiendo unos breves capítulos específi cos dedicados a las características específi cas 
de cada una de las Comunidades Autónomas. 

Las editoriales de carácter más regional han planteado unos manuales que, sin diferir básica-
mente de las características formales de los anteriormente abordados, prestan una mayor aten-
ción a tales especifi cidades regionales (las peculiares de su mercado editorial más particular) y 
con un mayor distanciamiento del referente estato-nacional, lo que ha provocado que sean ob-
jeto de frecuentes desautorizaciones, nada fundamentadas, por parte de los defensores de una 
historia de España más homogeneizadora y «españolista». La importancia cuantitativa de estos 
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manuales varía de unas a otras regiones, pero se mantienen, por lo general, como ya anotamos, 
en porcentajes que difícilmente superan, en conjunto, el diez por ciento.

El carácter genérico y poco detallado de los «programas mínimos» de inicios de los pasados 
años noventa permitió igualmente que apareciesen otras formas de concreción fi nal de los mis-
mos. En la segunda parte de los años noventa se generaron nuevos materiales escolares por parte 
de algunos grupos didácticos, vinculados directamente a la docencia, que pueden considerarse 
como los frutos más innovadores de la propuesta programática de 1991 (De entre estos grupos, 
la mayor parte de ellos integrados en la Federación Icaria, aquellos que han publicado materiales 
curriculares completos para la Educación Secundaria Obligatoria son: el Grupo Cronos, Grupo 
Insula Barataria, Proyecto Gea-Clio y Proyecto Kairós. Los restantes grupos tienen publicaciones 
que no contemplan el conjunto de ninguna de las etapas educativas establecidas).

Los materiales curriculares creados por estos grupos didácticos, sobre los que los condicio-
nantes del mercado editorial son menores, en principio, constituyen un fenómeno muy intere-
sante dentro del panorama educativo español, al menos hasta los primeros años del siglo XXI en 
que los currículos ofi ciales volvieron a sus orígenes más taxativos y enciclopedistas y, por tanto, 
cortaron casi de raíz las posibllidades generadas con los anteriores currículos abiertos y fl exi-
bles. Unas propuestas de estas características no pudieron aparecer, obviamente, sin la existen-
cia de unas determinadas circunstancias que los hicieran posibles. En este sentido es justo re-
cordar los intentos ya realizados desde la segunda mitad de los años setenta a través de algunos 
grupos de docentes (Germania-75, el colectivo 13-16 y el Grupo Cronos, entre los principales), 
aunque los materiales de estos grupos contasen, fruto de las circunstancias generales de aque-
llos momentos, con una menor fundamentación teórica y experiencia acumulada. Estos recien-
tes materiales curriculares alternativos, sin embargo, signifi caron algo cualitativamente distinto 
de tales precedentes, tanto en su concepción de las características y de las funciones sociales 
del conocimiento y de la cultura escolares como en su consideración de las peculiaridades de 
todo tipo que condicionan al conjunto de componentes de la comunidad escolar. 

Tales materiales han intentado explotar convenientemente las posibllidades ofrecidas por las 
actuales características más abiertas y fl exibles de los currículos en benefi cio de una enseñanza 
más refl exiva y crítica, que sobrepasase el enfoque prioritariamente informativo, enunciativo o 
transmisivo de la enseñanza de la historia y de la geografía (o de las ciencias sociales, como ellos 
prefi eren denominarlas), todavía muy marcado por el modelo de las geografías y las historias 
generales de épocas pasadas, tendentes a sobreestimar las continuidades histórico-cronológicas 
y a presentar el devenir histórico como algo natural, indiscutible y sin lagunas, fomentando una 
percepción legitimadora de lo existente, de lo fi nalmente triunfante.

¿Cómo se intenta concretar en estos manuales alternativos tal opción por una enseñanza 
refl exiva y crítica? Estos materiales, a pesar de su diversidad, parten de ciertas premisas com-
partidas por todos ellos. Solo destacaré dos, que considero las principales. 

La primera es el establecimiento de una secuencia temporal que partiendo del presente (plan-
teamiento de un problema relevante, del que los alumnos necesariamente tienen alguna experien-
cia previa), aborda el pasado, más o menos remoto (en función de obtener nuevas informaciones 
signifi cativas, de ampliar la experiencia histórica y de intentar que los alumnos vayan generando un 
conocimiento más complejo del problema estudiado). La parte última de cada tema o unidad di-
dáctica vuelve al presente mediante una recapitulación fi nal abierta también a las perspectivas más 
posibles del futuro inmediato. El hecho de proponer tal secuencia temporal no es algo anodino, 
sino todo lo contrario, pues comporta la necesidad de seleccionar, repensar y reorganizar los conte-
nidos escolares desde una defi nición comprometida con los problemas del presente y de superar, 
en lo posible, los usos eruditos o marcadamente culturalistas de los mismos.

La segunda es la continua interpelación a los alumnos para que muestren y sean conscien-
tes de sus ideas o concepciones respecto de las distintas facetas del tema-problema propues-
to. Este tipo de actividades está presente a lo largo de todas y cada una de las partes de cada 



Els llibres de text i l’ensenyament de la història  |  67 

unidad didáctica, concluyendo en la síntesis fi nal en la que los alumnos deben contrastar sus 
ideas iniciales con las adquiridas mediante las actividades realizadas.

La opción de los materiales curriculares alternativos y su apuesta por el estudio de los proble-
mas relevantes del presente, con su ineludible dimensión histórica, comporta, como ya insinua-
mos anteriormente, una serie de cuestiones de no fácil solución, especialmente en lo que respec-
ta a la posible aceptación de la misma por una parte importante del profesorado, dadas las 
inercias profesionales que, como ya ha sido ampliamente investigado y constatado, caracterizan 
a la actividad docente. Dicho de forma breve y esquemática, es muy posible que una parte impor-
tante del profesorado no encuentre en estos materiales, de manera inmediata, su o sus asignatu-
ras ni la organización habitual de sus contenidos o que considere que son materiales excesiva-
mente comprometidos con el presente y con el deseo de transformarlo.

Ante esta situación, algunos de los autores de estos materiales alternativos han mostrado la 
conveniencia de impulsar un trabajo conjunto de formación permanente del profesorado, de 
aquellos interesados por una renovación de la enseñanza de las ciencias sociales, mediante el 
análisis y la refl exión tanto sobre las propias concepciones y prácticas educativas como sobre 
los problemas compartidos, tomando como punto de partida los discursos y los materiales cu-
rriculares por ellos generados. Es este un camino laborioso y de lenta difusión, pero es tal vez el 
único posible en las actuales circunstancias, poco o nada propensas a la innovación educativa.

Estos materiales, que fueron objeto de una cuidada experimentación y evaluación previas, van 
acompañados de unas guías didácticas en las que se razona los puntos de partida de los mismos, su 
plataforma de pensamiento, así como sus principales ejes vertebradores y la secuenciación de los 
mismos en lo que podría defi nirse como su diseño de instrucción o guía de uso en las aulas. 

El hecho de aceptar que la enseñanza en su conjunto, y la de la historia de manera muy 
signifi cativa, se encuentra en una compleja encrucijada, que afecta al conjunto de la comuni-
dad educativa, parece ser una de las condiciones básicas para poder sentirse atraídos por las 
propuestas y respuestas, matizadamente diversas entre si, ofrecidas por el conjunto de estos 
materiales curriculares. A la contra de estas pretensiones juegan muchos otros factores institu-
cionales, profesionales, y también personales, que hemos intentado enumerar previamente, 
pero el esfuerzo requerido para adentrarse en tales materiales curriculares, como todo intento 
de escapar de las concepciones y de las prácticas establecidas, bien vale la pena por las nuevas 
dimensiones educativas que en ellos se pueden descubrir.

3. Propuestas para el análisis y valoración de los manuales de historia
Aunque no son abundantes las tipologías criteriales para analizar los manuales escolares de 
historia, sí que existen algunas propuestas relativamente recientes (WEINBRENNER, 1992; SE-
LANDER, 1995; RÜSEN, 1997) que son las que voy a exponer a continuación. Como conclusión, 
al fi nal, sugeriré una propuesta sintetizadora de las mismas, que pueda adecuarse a la forma-
ción inicial del profesorado. 

3.1. La propuesta de WEINBRENNER (1992), realizada en una de las reuniones periódicas 
impulsadas por el Consejo de Europa para el análisis y mejora de los manuales escolares, es la 
más clásica de las tres que serán consideradas en esta exposición. Su autor reconoce las defi -
ciencias actuales respecto de los análisis de los manuales, a partir de tres dimensiones funda-
mentales: la teórica, la empírica y la metodológica. Esta propuesta contempla las siguientes 
dimensiones o variantes analíticas:

– el grado de actualización de los conocimientos científi cos e imagen de la ciencia que se 
transmite respecto de los hechos históricos, las corrientes epistemológicas y las controversias 
interpretativas.

– los juicios de valor: explícitos-implícitos; presuposiciones (autoridad, poder, costumbres, 
religión, etc.) y las actitudes y valores impulsados o rechazados.
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– la tipología explicativa prevalente: unidimensionalidad-pluridimensionalidad; monocau-
salidad-pluricausalidad; tendenciosidad-multiperspectivismo.

– el modelo didáctico prioritariamente usado.
– los manuales y la función asignada al profesor y al alumno: paradigma educativo subya-

cente e interacción educativa.
– la selección, estructuración y secuenciación de los contenidos (reducción-transformación; 

inducción-deducción; ausencias y presencias).
– el diseño y grado de interrelación entre las partes integrantes del manual.
– las fuentes documentales, técnicas historiográfi cas y tipo de actividades más frecuente-

mente propuestas.
– el grado de legibllidad-inteligibllidad, tanto interno (basado en la organización del discurso), 

como externo (centrado en la organización del manual, sus divisiones y apartados).

3.2. La propuesta de SELANDER (1995), representante del Centro Sueco de estudios de los 
manuales escolares, establece una serie de registros que están más próximos a las nuevas apor-
taciones del análisis del discurso. Sus registros o criterios de análisis son los siguientes:

– criterio contextual, que aborda las condiciones de producción y distribución de los ma-
nuales, así como las características político-ideológicas de los mismos.

– criterio informativo (contenidos temáticos del manual) destinado a establecer qué se dice 
y qué se calla y qué relaciones se establece o no con otras disciplinas sociales.

– criterio explicativo, encargado de averiguar cómo se explicita las cuestiones presentadas; 
cómo se interrelaciona las causas aducidas; qué grado de complejidad causal se utlliza y qué 
grado de conceptualización teórica se hace presente.

– criterio valorativo, que tiene como fi nalidad poner de manifi esto qué normas sociales, mo-
rales o éticas se adjuntan a las presentaciones, descripciones o explicaciones; qué es conside-
rado como bueno o malo, aceptable o reprochable, de gran o de escaso valor; qué se aconse-
ja hacer y qué se considera que es de obligado cumplimiento.

– análisis del estilo textual básico de los manuales, que, según Selander, puede adoptar bá-
sicamente una de las tres formas siguientes: mostrativo-ostensivo (conceptualización descon-
textualizada y no presentada como un nivel más profundo de elaboración-construcción cientí-
fi ca, no obvia ni de sentido común, de la comprensión del mundo); narrativo (la historia narrada 
como una trama, como una serie de historias-acontecimientos enlazados por una cronología 
auto-explicativa) o discursivo (planteamiento de una cuestión-problema, que se intenta expli-
car con argumentos, en los que se proponen ejemplos y contra-ejemplos, en los que los hechos 
son cuestionados y en los que se muestra el modelo-paradigma interpretativo del que se parte 
y se insta al alumnado a tomar parte de la construcción de una comprensión mas razonada del 
fenómeno analizado).

– criterio retórico: qué formulas literarias se usan para convencer al lector; cómo se muestra 
o se oculta el autor-narrador; qué ángulos de visión se ofrecen; qué orden de presentación se 
establece en los temas, personajes, causas, etc. Aspecto este que no sólo es importante en la 
manualística escolar, sino en la más estrictamente científi ca, como se ha puesto de manifi esto 
hace algunos años (LOCKE, 1997). 

– criterio cognoscitivo, que pretende analizar si el tipo de conocimiento propuesto está ba-
sado en la narración de los hechos factuales, en la comprensión crítica, en la resolución de 
problemas o en la dimensión práctica del conocimiento.

– las condiciones de legibllidad-comprensión, por parte del alumno, tanto del texto escrito, 
de las imágenes, como del conjunto de elementos y documentos que componen el manual 
(VALLS, 1995; GALUPEAU, 1993).

– criterio «didáctico» (en la apreciación de Selander este apartado se refi ere fundamentalmente 
a la dimensión instructiva de los manuales y al grado de control que éstos pueden ejercer sobre los 
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docentes) en el que se abordan las cuestiones relacionadas con lo que se propone que hagan los 
profesores y los alumnos con el manual como, por ejemplo, ¿se presupone que la contestación co-
rrecta está o no ya contenida en el texto?, ¿se propone vías distintas para completar la comprensión 
de la cuestión abordada? o ¿qué tipo de tareas se propone a los alumnos?

– criterio pragmático: cuándo, cómo y qué partes del manual se usan o no en la clase. Este 
es un criterio hasta recientemente poco tenido en cuenta pero que cada vez más se está con-
fi gurando como un factor fundamental a la hora de proponer mejoras sustanciales en rela-
ción con los manuales escolares.

3.3. El análisis de RÜSEN (1997), director de investigaciones del Georg-Eckert-Institut de 
Braunschweig (Alemania), uno de los principales centros mundiales de análisis de los manua-
les escolares de historia y de las ciencias sociales, establece como punto de partida de su pro-
puesta una doble constatación, prácticamente asumida actualmente por todos los didactas y 
analistas de los manuales escolares. Por una parte, las escasas investigaciones teóricas y empí-
ricas sobre las características exigibles al análisis de los manuales y, por la otra, el desconoci-
miento casi absoluto sobre las formas en que son usados y, por tanto, la enorme difi cultad de 
lograr una mejora de los mismos mientras estas cuestiones previas no sean mínimamente co-
nocidas (En España contamos, de hecho, con muy pocas investigaciones al respecto: la de Ja-
vier Merchán y las que está realizando el grupo de investigación dirigido por Nicolás Martínez 
Valcárcel: MERCHAN, 2005; MÁRTINEZ VALCÁRCEL, 2006).

El planteamiento de Rüsen parte de vincular estrechamente las funciones asignadas a la 
enseñanza de la historia y, de forma correspondiente, las características que un manual «ideal» 
debería de cumplir. En este sentido, su propuesta analítica es la más estricta y genuinamente 
didáctica, en su planteamiento básico, de las tres presentadas. Para este autor, la enseñanza de 
la historia debe de suministrar a los alumnos lo que él defi ne como una «competencia narrati-
va», esto es, la capacidad de entender las relaciones que el presente tiene o establece con el 
pasado y con las perspectivas de futuro.

Esta competencia narrativa se desarrolla en una triple dimensión que abarca las tres aporta-
ciones fundamentales del conocimiento histórico, que abordaremos más detalladamente a con-
tinuación: la dimensión empírica (competencia verifi cadora y experiencial); la dimensión teórica 
(competencia interpretativa) y la dimensión práctica (competencia orientadora). 

La dimensión empírico-verifi cadora debe de cumplirse a través de tres propiedades:

– la forma de presentación de los materiales-documentos históricos debe potenciar la otreidad 
del pasado. Esta propiedad debe ser cuidada especialmente en las imágenes, que son documentos 
y no ilustraciones. Lo mismo ocurre con los textos que deben de ser tratados como documentos 
aportadores de nueva y diversifi cada-contrapuesta información y no como simples corroboracio-
nes de lo ya dicho, a la par que deben de ser considerados desde su doble faceta de «experiencias 
transmitidas», pero también como «representaciones-discursos» sobre lo ocurrido y la forma en 
que fue captado-comprendido-formulado por los autores de tales documentos. Tanto las imágenes 
como los textos no deben ser sólo contemplados como transmisores de información sino también 
como generadores de preguntas, de interrogantes.

– complementar las distintas dimensiones integrantes de un proceso histórico, tanto las 
temporales (acontecimiento, coyuntura, estructura) como las sistémico-factoriales (economía, 
sociedad, política, cultura, etc.)

– abordar los procesos históricos desde el multiperspectivismo, pues sólo desde esta posi-
ción se puede romper con la historia «factual» y «objetivista» y se puede, por tanto, entrar en 
el razonamiento, análisis y discusión del pasado.

La dimensión teórico-historiográfi co-interpretativa es la encargada de analizar el grado de 
equllibrio existente entre la historiografía académica y la escolar, que tendría que incluir, al 
menos, estas cuatro variantes:
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– los manuales no deben de incluir datos ni interpretaciones que contradigan el actual es-
tado de las investigaciones

– los manuales deben de incluir los principios básicos que caracterizan la investigación his-
toriográfi ca, su metodología científi ca (formulación de interrogantes y de hipótesis y sus veri-
fi caciones; crítica y análisis de los documentos; características de la conceptualización histo-
riográfi ca; multicausalidad; temporalidad; etc. En resumen, las posibllidades y los límites 
propios del conocimiento historiográfi co.

– mostrar el carácter procesual-abierto del conocimiento historiográfi co, así como el carác-
ter perspectivo-interpretativo de sus resultados y las posibles divergencias entre los mismos, 
que eviten una concepción cerrada-dogmática o lineal-única del conocimiento histórico en-
tre los alumnos.

– distinguir claramente entre hechos históricos, hipótesis planteadas y juicios valorativos, 
con el fi n de evitar una excesiva «emocionalidad» y ampliar, por el contrario, su capacidad ar-
gumentativa.

La dimensión práctica-orientadora del estudio de la historia: Esta dimensión debería de dar 
respuesta a la necesaria, pero a menudo rutinaria y poco profundizada cuestión de por qué y 
para qué «es necesario» enseñar historia. En su opinión, todo manual tendría que:

– tematizar-problematizar-contextualizar, desde una perspectiva histórica, la construcción de los 
conceptos de lo propio y de lo «otro» en referencia, especialmente, a lo nacional y a lo étnico.

– interrogarse sobre las propias concepciones de los alumnos y de los profesores respecto del 
pasado para que sepan argumentarlas, fundamentarlas adecuadamente a partir de los procedi-
mientos, conocimientos e interpretaciones historiográfi cas existentes y para que sepan detec-
tar que sus propias representaciones no son simplemente subjetivas-individuales sino que, por 
el contrario, tienen una gran dependencia de otras opiniones ya generadas en el pasado y que 
perviven, más o menos alteradas, en las sociedades actuales.

– entender el conocimiento histórico del pasado como una aportación básica para la com-
prensión del presente y de las posibles perspectivas del futuro, evitando tanto el falso «obje-
tivismo historicista» (la negación del carácter procesual y abierto de nuestro conocimiento 
del pasado) como el «presentismo» (la no-otreidad) históricos.

En su opinión, y ya para concluir con las aportaciones de Rüsen, todo manual, indistinta-
mente de su especifi cidad disciplinar, debe de tener tres propiedades iniciales:

– una organización clara, que facllite la recepción-comprensión de los alumnos, que debe de 
incluir fundamentalmente: una distinción clara de los capítulos y de sus apartados, así como de 
la parte textual del autor y de los documentos; unas orientaciones para el uso de los materiales 
y unos glosarios con aclaraciones de los conceptos y personajes citados.

– una explicitación de las fi nalidades didácticas pretendidas de forma que éstas sean enten-
didas-conocidas por los alumnos.

– una cuidadosa redacción que facllite, y no difi culte, la legibllidad-comprensividad del manual 
y que haga atractiva su lectura. La referencialidad-reversión al presente de las cuestiones y proble-
máticas planteadas se considera fundamental y, desde esta perspectiva, cabe hacer uso de la ca-
pacidad «fascinadora» de la diversidad, otreidad de las formas de vida del pasado.

En consecuencia, referido ahora a los materiales curriculares de historia, un manual que sólo 
considere o contemple el pasado desde una óptica, desde una sola visión, es imposible que pue-
da cumplir, por principio, las tres fi nalidades fundamentales atribuidas al conocimiento-enseñan-
za de la historia. De la misma manera, un texto escolar siempre debe de ser un manual para ser 
trabajado, pues lo contrario sugiere una idea de la historiografía como algo simplemente trans-
mitido y niega el carácter activo (de construcción del conocimiento histórico) y productivo (for-
mación de sentido histórico en los alumnos) de la misma. La enseñanza de la historia debe de 
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potenciar las capacidades argumentativas y razonadoras de los alumnos respecto de los condi-
cionantes de sus actuales prácticas personales y sociales y esto es imposible de lograr si no se 
crea el sufi ciente espacio para que los alumnos puedan argumentar, criticar, razonar, contraponer 
y discutir sus representaciones y las suministradas por el manual (las posiciones defendidas por 
Rüsen son muy semejantes a las planteadas, algo posteriormente, por Falk Pingel-1999).

4. Contribución a una propuesta integradora de los criterios para analizar 
y valorar los manuales de historia

Una primera constatación es actualmente imprescindible en el tema general del análisis de los 
manuales, aunque ésta no pueda cumplirse plenamente en la formación inicial del profesora-
do por su falta de experiencia docente activa: un análisis de los manuales escolares no debe de 
realizarse exclusivamente a partir de lo propuesto-dicho por los manuales, sino que esta previa 
dimensión requiere ser complementada necesariamente con el análisis de su recepción, esto 
es, con el estudio empírico de sus efectos sobre el alumnado (BORRIES, 1995). 

Los principales aspectos o dimensiones que un análisis crítico de los manuales tendría que 
contemplar son, de forma sintetizada, los siguientes:

4.1. Grado de correspondencia entre las características básicas del conocimiento historio-
gráfi co y el conocimiento escolar propuesto (lo que de modo genérico se entiende como trans-
posición didáctica). Dentro de este apartado se incluyen los aspectos relacionados con la epis-
temología y metodología historiográfi cas que, en formulaciones positivas y negativas, serían 
básicamente las siguientes:

– la actualización científi ca y una imagen adecuada de la historiografía post-positivista: dis-
tinción entre datos, hipótesis, interpretaciones y valoraciones; carácter procesual, multifacto-
rial-causal y multiperspectivo del conocimiento histórico; otreidad y «presencia» del pasado; 
los documentos, como testimonios y como «discursos-representaciones».

– grado de adecuación de la presentación y de los tratamientos realizados a unos niveles cientí-
fi camente aceptables: grado de distorsión, simplifi cación, reducción o fragmentación de los análi-
sis realizados; grado de interrelación-integración-multicausalidad de los factores explicativos; gra-
do de comparativismo introducido en el tratamiento de los fenómenos históricos analizados tanto 
en su escala geográfi co-espacial como temporal (uso de ejemplos y contraejemplos, que evitasen 
las trampas y falseamientos de una historiografía sectaria); análisis de los conceptos utllizados, de 
sus connotaciones y de su carga valorativa implícita.

4.2. Función asignada a la historia enseñada en relación con el alumno: relación presente-
pasado-futuro (o, dicho de otra manera, la competencia narrativa señalada por Rüsen, o, en 
conceptualización menos personalizada, el desarrollo del sentido histórico de los alumnos); 
capacidad discursivo-razonadora y comprensión no reductora de la realidad.

4.3. Modelo didáctico priorizado y las consecuencias de la opción realizada: que el manual re-
quiera ser trabajado y que, por tanto, incluya en sus planteamientos didácticos las siguientes pers-
pectivas: tematizar y problematizar las cuestiones abordadas; explicitación del modelo a través de 
una guía del profesor, que es una de las aportaciones recientes que cabe destacar por su contribu-
ción a la superación de confusiones y de malos usos de los manuales; desarrollar la capacidad-expli-
cación discursiva de los alumnos; explicitar la función asignada al alumno y al profesor y mantener 
una clara concordancia entre los objetivos pretendidos y el tipo de prácticas propuestas.

 4.4. La adecuada legibllidad y estructuración de un manual debería de tener en cuenta 
aspectos tales como la coherencia entre macro- y microsecuencias; la adecuación a las sucesivas 
zonas de desarrollo próximo de los alumnos; el uso inducido de los textos, imágenes, gráfi cos y 
todo el conjunto de elementos que confi guran un manual; las aportaciones del análisis del dis-
curso y sus apreciaciones sobre como algunas pocas variaciones gramaticales pueden compor-
tar cambios importantes en el sentido de los contenidos comunicados (estilo textual y retórico).
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A las consideraciones anteriores cabría añadir, desde una perspectiva más amplia y más 
relacionada con la investigación didáctica, las siguientes: los manuales y su aportación a la re-
construcción de la historia disciplinar; el estudio de la preferencias del profesorado sobre uno 
u otro tipo de manuales y explicación de las mismas y, fi nalmente, la recepción-efi cacia de la 
historia enseñada y su relación con los manuales y otros factores infl uyentes (internos y exter-
nos al proceso educativo), es decir, todo lo que hoy se investiga bajo las denominaciones de los 
lugares de la memoria o de la confi guración de la memoria colectiva.

Con un tipo de análisis de los manuales inspirado en estas consideraciones considero que 
puede ser más viable, en primer lugar, el facllitar que los estudiantes de profesor adquieran una 
destreza sufi ciente en el análisis de los materiales curriculares a partir de la aplicación de los crite-
rios didácticos (ideales) abordados durante el curso. En segundo lugar, que se haga posible el 
analizar, de forma coherente y conjuntada, los distintos componentes de la transposición didáctica 
presentes en los materiales curriculares, tanto en los ya disponibles como en los que los estudian-
tes de profesor generen a partir de la confección de unidades didácticas y, fi nalmente, el capacitar 
a los estudiantes de profesor para poder realizar una selección crítica de los manuales escolares a 
partir del conocimiento, didácticamente razonado, de sus aportaciones y de sus límites.
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2. Jordi Burguera: 
Records i sentiments

.  

–Digues, foll: has diners? 
Respòs: 
–He amat. 
–Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni dugats? 
Respòs: 
–He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors 
que emperis ni regnats. 

Metàfores Morals. (177) 
Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull
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Jordi Burguera
(In memoriam)

Si totes les morts són, per naturalesa, injustes, la d’en Jordi Burguera ho ha estat encara 
més. Perquè era un home bo. Perquè posseïa un dinamisme tranquil. Perquè duia a dins 
el neguit de la recerca. Perquè estava enamorat del país i maldava per millorar-ne l’edu-

cació. Era ple de vida i estava a l’inici d’aquesta maduresa esplèndida que, segons Josep Pla és 
patrimoni de les persones quan enceten els 40 anys. 

Vaig conèixer en Jordi als cursos de doctorat. Jo aleshores n’era el coordinador i, a més, im-
partia amb en Francesc Xavier Hernàndez el curs de metodologia. Ja em va sorprendre alesho-
res la seva veu vellutada i tranquil·la i la precisió amb què expressava les seves preguntes i in-
tervencions. 

Més endavant vaig conèixer de primera mà la seva capacitat i el seu entusiasme secret. 
Perquè en Jordi tenia aquest do: era dinàmic i estava posseït per l’entusiasme; i, en canvi, era 
discret en les formes, suau en les manifestacions, tranquil en el tracte. Ara bé, també era impla-
cable en el compromís. Sabies que si d’alguna cosa se n’encarregava en Jordi, podies estar 
tranquil: segur que es realitzava i arribava a bon port.

Una de les primeres accions que li vaig viure va ser la mobllització de la seva promoció de 
doctorat quan aquesta ja havia acabat el bienni. Els convocava, els reunia, els feia explicar l’estat 
de les seves recerques. D’aquesta manera no només se sentien lligats afectivament després 
d’haver passat dos anys plegats, sinó que s’ajudaven tant des del punt de vista psicològic 
–s’animaven mútuament en exposar cadascun les seves difi cultats—com des del punt de vista 
de la gestió de les seves recerques. Així, per exemple, si algú necessitava un grup d’alumnes per 
fer una experiència sempre hi havia algú que podia oferir els de la seva classe. 

En l’etapa fi nal en Jordi era un col·laborador animós a l’hora de muntar en el grup de recer-
ca DHIGECS tot un seguit d’iniciatives. Una d’elles era el seminari de professors de Secundària. 
Va ser en una d’aquestes reunions –quan l’esperàvem—que ens va trucar per dir-nos que havia 
d’anar al metge urgentment. Malauradament vam saber poc després el diagnòstic. I tot i que 
l’esperança no es perd mai fi ns que la mort ens arriba, les notícies de l’evolució de la seva ma-
laltia no ens auguraven res de bo. 

El seu decés, no per esperat, va ser menys punyent per a tots aquells que l’estimàvem. No és 
pas una frase protocol·lària amb la que ara acabo, sinó ben sentida i ben real: a la Universitat de 
Barcelona, al Departament de Didàctica de les Ciències Socials, al grup de recerca DHIGECS el 
trobem molt a faltar. De debò. Per això el recordem i ens aferrem al consol de pensar que viu en 
nosaltres mentre el tenim present cada cop que pretenem engegar una qualsevol iniciativa. 

Cristòfol-A. Trepat i Carbonell
Professor Titular de Didàctica de les Ciències Socials

Membre del grup de recerca DHIGCES (UB)

A la memòria d’en Jordi Burguera. Unes notes personals

Ara farà vuit anys que em vaig retrobar a un antic alumne pels corredors del campus 
Mundet, era en Jordi Burguera, un dels centenars d’alumnes que he tingut al llarg de 
trenta dos anys de docència. Aquesta trobada fou com tornar anar uns quants anys 

enrera, per no dir dècades , quan jo iniciava la meva tasca docent a aleshores Escola de Mestres 
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i el Jordi era un dels alumnes més dinàmics i compromesos del seu grup. Hi havia l’ especialitat 
de Ciències Socials i això feia que el contacte amb l’alumnat fos constant i cordial els tres anys 
de la carrera. D’aquí venia el coneixement d’alumnes que destacaven tant per la seva vàlua 
intel·lectual com pel seu compromís personal amb la carrera que havien escollit. Eren altres 
temps, ni millors ni pitjors que els actuals, eren diferents. 

Sempre em passa que quan fi nalitza un curs em vénen un seguit de preguntes sobre el 
futur dels alumnes: treballaran aviat?, com afrontaran el repte professional?, se sentiran comprome-
sos amb la seva feina? Com serà la seva vida?... Crec que són preguntes que es fan molts docents de 
tots els nivells educatius quan els alumnes traspassen les portes del centre educatiu. 

Retrobar el Jordi fou com redescobrir que el seu tarannà jovenívol continuava amb la ma-
teixa empenta de quan era alumne meu, molt més refl exiu, això sí, i va emocionar-me constatar 
que els seus principis i ideals continuaven ben ferms.

Teníem llargues converses abans d’entrar a les classes de doctorat del Departament i parla-
vem de tot. Jo en aquells moments formava part d’un grup de treball europeu on un dels pro-
fessors, alemany , de formació geògraf com ell, i treballant en una facultat de pedagogia de 
Freiburg havia fet la tesi sobre l’anàlisi dels llibres de text de geografi a i d’història en el seu land, 
el mateix tema que ell treballava a la seva tesi doctoral. Al mateix temps em va sortir l’oportu-
nitat d’elaborar un llibre text de ciències socials d’ESO. Li vaig proposar que el podríem fer tots 
dos, així podria avaluar també el paper de l’autor i les limitacions que te en el moment de re-
dactar un llibre adreçat als alumnes: limitacions d’espai, de normativa legal, d’orientació 
editorial,etc. Ens vam posar a treballar i amb quina il·lusió !. Personalment sempre m’ha agrada’t 
i m’agrada treballar amb gent jove que pot enriquir-me i compartir coneixement en una soci-
etat tant canviant. En aquest aspecte el Jordi era el «partenaire» ideal, tenia el coneixement de 
la realitat educativa del moment, tenia inquietuds i es sentia vinculat al seu país.

Circumstànciès famlliars meves van fer que el vessant més humà d’en Jordi m’ajudés a su-
perar situacions dures, enfrontant- me a la mateixa malaltia que li va segar la vida. Les seves 
paraules em van ajudar en molts moments d’angoixa... Ara precisament fa cinc anys d’aquests 
fets superats sortosament.

Jordi, no ets aquí per dir-te que el millor de la teva persona no eren els teus coneixements, 
que eren molts, ni la teva professionalitat ben contrastada, era la teva qualitat humana.

Gràcies per haver-te conegut i pels bons moments passats. Viuràs sempre en la meva me-
mòria.

Magda Fernández  Cervantes
Professora emèrita U.B.

Record d’un amic 

En el moment de posar-me a escriure aquestes línies me n’adono que no feia tant de 
temps que coneixia al Jordi i, en canvi, tinc la impressió d’haver gaudit de la seva amistat 
des de sempre. Com moltes persones de les  que participem en aquest homenatge el 

vaig conèixer ara fa uns anys, aquell dia quan fèiem cua al Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials per matricular-nos als cursos de doctorat. Després, i quasi sense adonar-nos, 
un nombrós grup dels que voltàvem per aquella casa vam anar passant de la fase de companys 
ocasionals de curs a convertir-nos en amics. Em sembla que en aquest pas va tenir molt a veure 
en Jordi i la seva manera de fer. 

Ara ja no el tenim entre nosaltres i no em puc estar de destacar les seves immenses quali-
tats personals i professionals i en aquest petit escrit les emocions em porten a recordar diver-
sos moments dels últims temps que vaig  compartir amb ell.  



Jordi Burguera: Records i sentiments    |  77 

Durant el temps del doctorat destacava la seva facilitat d’establir punts d’unió i lligams 
entre els companys mentre ens anàvem coneixent en aquelles converses que omplien els es-
barjos entre classes. Entre els més fi dels als cursos tractàvem habitualment qualsevol tema, bé 
la quotidiana activitat laboral, l’actualitat política o els gustos i curiositats de cadascú, però ell 
sempre sabia dedicar la seva atenció a tothom. Acabat els curs de doctorat, la seva iniciativa ens 
va sorprendre amb la creació de la XADOC, la xarxa de doctorands, que com ell deia ens havia 
de mantenir la il·lusió per fer la tesi doctoral. Gràcies a la seva intensa dedicació la xarxa arriba-
va a molts camps, al mateix temps que anava incorporant  a les noves promocions de docto-
rands.  Primer de tot era una publicació digital  que va arribar a tenir uns 13 números. Utilitzant 
el correu electrònic i amb una estructura senzilla ens posava al dia de les novetats que podien 
interessar als futurs doctorands, ens aconsellava molt encertadament  sobre aspectes lúdics i 
festius, i ens feia   entrevistes a aquells de nosaltres que tenia més a prop. En defi nitiva, ens va 
mantenir  agrupats i ens animava constantment perquè acabéssim fent la tesi. Però al mateix 
aquesta activitat la completava amb les «trobades de treball», convocatòries periòdiques on 
engrescava a alguna persona que tingués avançada la tesi perquè ens presentés el seu treball 
i acabàvem fent-nos còmplices anímics de la recerca.  Després sempre tenia programat  un 
sopar. Al recordar-ho ara diria que vam fer com una «ruta de restaurants multicultural»  perquè 
vam provar tot tipus de cuines (catalana, àrab, oriental, mexicana, japonesa. . .) i de diferents 
preus i categories. I al cap d’un temps, quan ja s’havien llegit algunes tesis, en Jordi va saber  
veure que la xarxa ja no calia.  Però havíem fet un bon recorregut, ens havia enfortit com amics 
i mantenia la il·lusió dels que encara teníem pendent la recerca.    

Mentrestant havia aparegut el grup DHIGECS i els fi dels d’aquelles converses, xerrades i so-
pars hi estàvem implicats. Amb el Jordi vam compartir força experiències del grup però sempre 
recordaré de manera especial el període de col·laboració en la coordinació del Seminari de Pro-
fessorat de Geografi a i Història, que compartíem amb la Dolors Freixenet i l’Elvira Fernández. Amb 
l’objectiu de posar a l’abast eines i recursos didàctics al professorat en Jordi tenia una empenta 
en la preparació de les activitats que ens arrossegava als demés, plantejava una visió pràctica del 
món educatiu que connectava directament amb la professió introduint aquell realisme necessa-
ri perquè l’aportació fos efectiva. I un punt que sempre em sorprenia era la seva visió de futur. En 
aquells moments de dubtes o de difi cultat per endevinar quin camí seguir, en Jordi semblava que 
tenia la clau adequada i les seves propostes s’avançaven al moment. Això sí, comptant sempre 
amb les persones i els coneguts que considerava més preparats, perquè sempre estava obert a 
totes les propostes i persones. Al setembre de 2006 havíem quedat per preparar un nou progra-
ma del Seminari. En Jordi anava molt enfeinat però mantenia aquells ànims que contagiaven i ens 
va dir que arribaria tard a la reunió perquè anava al metge. I ja no va venir. Després va començar 
el tractament i vàrem quedar que seguiríem en contacte per correu electrònic.

La darrera vegada que el vaig veure va ser un dia assolellat del mes de març a mig matí, 
quan vaig observar a l’altra banda de carrer per on caminava un grup de gent que parlaven 
amistosament i una de les persones era el Jordi. La trobada fou una agradable sorpresa per-
què malgrat el que em deia pels correus no m’imaginava que estigués tan recuperat.  En un 
primer moment, quasi no el vaig reconèixer, segurament perquè era la primera vegada que 
el veia sense barba. Després, em va impressionar la seva veu, encara sota el efectes dels dar-
rers tractaments, però segons va dir es trobava molt bé. Era el de sempre, amb aquella vitali-
tat que contagiava alegria i empenta. Vam parlar dels plans immediats. Va fer cinc cèntims 
del viatge que tenia programat amb la Sara, de la tornada a l’activitat  professional i, com no, 
es va interessar per la preparació del congrés que estàvem organitzant al grup DHIGECS, de 
les activitats del Seminari de Professorat i d’altres activitats del món de l’educació  que com-
partíem.  No era el moment ni teníem massa temps per xerrar de més coses i vam acomiadar-
nos quedant per més endavant, de cara a l’estiu, per fer una trobada on es reenganxaria a les 
activitats del grup. 
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A l’estiu vam parlar per telèfon i em va confi rmar la gravetat de la situació però un altre cop 
em va impressionar la serenitat i la força amb que s’aferrava a la vida i als amics i coneguts. 
Sempre amb aquella empenta i alegria que contagiava. 

Ara sento la tristesa de la pèrdua de l’amic però em queda la satisfacció de gaudir per sem-
pre la referència d’una persona especial, pel que era, pel que feia, i per la confi ança i el ànims 
que desplegava entre els que vam tenir la sort de conviure amb ell.

J. Miquel Albert i Tarragona

Homenatge a en Jordi Burguera

Ho recordes Jordi? Ens vam conèixer aquell gener de l’any 2000 (ja fa més de 8 anys!) en 
aquelles primeres sessions dels cursos de doctorat. Al principi el Tòfol Trepat ens feia 
pujar uns termos de cafè i unes pastes a l’aula per berenar durant els descansos....però 

al fi nal del curs vam decidir que preferíem baixar al bar: això ens feia retornar una mica a la vida 
universitària i a més ens permetia fer més tertúlia!.

Després, i sobretot gràcies a la teva empenta, van arribar els sopars i el nostre grup XADOC 
(Xarxa de Doctorands): el que devia ser una de les primeres xarxes d’aquest tipus a la facultat i 
probablement a tota la Universitat de Barcelona. Allò va ser una magnífi ca idea: inicialment ens 
trobàvem per xerrar, compartir dubtes i incògnites sobre l’elaboració dels nostres treballs de 
DEA i després de la tesi...cadascú explicava el que sabia sobre matrícules de tutoria de tesi o 
altres temes administratius, sobre llibres de didàctica de les ciències socials o espais on co-
mençar a investigar (catàlegs online, biblioteques, etc) per acabar, com no, fent un esplèndid 
sopar i explicar-nos les respectives vides...En aquestes trobades-sopar es trencaven les bar-
reres d’edat (tot i que l’Ester i jo sempre érem les benjamines), de professió i de tot: allà esde-
veníem companys i un veritable equip. Et recordo a tu, Jordi, al que gairebé podríem defi nir 
com el teu tàndem, el Miquel Albert, a l’Ester Prat, el Carles Izcara, l’Araceli Vilarrasa, el Lluís 
Campins, el José Antonio Osorio....Què bé ens van anar aquestes trobades per recórrer el 
camí tots plegats i no decidir llençar la tovallola en qualsevol moment...I això t’ho diu una 
que ha deixat passar ni més ni menys que set anys des del DEA per fi nalment decidir-se ara 
a entregar la tesi!! 

Posteriorment, el nostre camí va tornar a coincidir amb la creació del GRUP DHIGECS i 
el fet que els dos entréssim a formar part: jo com a becària-secretària i tu com a membre. 
Vam ser molts els projectes als que vam participar els dos.....Potser el que jo recordo amb 
més carinyo és aquell de les proves de correcció objectiva al Batxillerat que coordinava el 
Tòfol: segurament per ser un dels primers en els que vaig participar més activament o 
potser perquè aquest projecte va constituir l’inici de la meva tesi.....Érem una bona colla i 
ens reuníem ben sovint....ho recordes? Llavors tu treballaves a l’IES Angeleta Ferrer de Sant 
Cugat. Jo em devia fent bastant pesada trucant i enviant-vos mails tot sovint a tots els 
professors: per convocar a les reunions, per enviar-vos o rebre materials, etc. Quines èpo-
ques aquelles!!

I com que la teva iniciativa i empenta no tenia fi , vas crear el teu «minigrup» dins del 
GRUP DHIGECS: de nou el teu tàndem, el Miquel Albert i la Dolors i l’Elvira....mare meva quin 
equip!! Tots quatre vau posar en marxa el Seminari d’Història adreçat al professorat de Se-
cundària. Encara em pregunto d’on podíeu treure entre tots quatre tants conferenciants per 
poder fer aquelles xerrades....En aquella època jo solia anar una mica més estressada amb la 
feina del grup DHIGECS, i, la veritat, sempre era una sorpresa alegre veure-us aparèixer pel 
despatx.
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Potser ara, Jordi, el destí ens ha jugat una mala passada i ens ha separat. Però no et pensis, 
això no farà que m’oblidi de tu...i segurament serà aquest mateix destí el que també algun dia, 
no sabem quan, farà que ens retrobem. 

Fins llavors, una abraçada ben forta,

Yolanda Insa  Sauras
Abril de 2008

Records de la XADOC

Avui plou. És una pluja suau i persistent com la que necessitàvem, com la que trobàvem 
a faltar. Potser distretament. Potser, al cap de tants mesos, amb una volença sorda i in-
conscient.

Així et trobem a faltar Jordi. Per més que el temps vagi passant indiferentment, trobem a 
faltar la teva suau fermesa, indispensable com la de la pluja..

Va ser gràcies a tu que la nostra promoció de doctorat va aconseguir mantenir la continuï-
tat de les nostres trobades. Eres tan generós del teu temps, tenies tanta energia, que no et feia 
res assumir la tasca de convocar-nos i acomboiar el nostre seminari d’atrafegats doctorands.

Recordo la teva manera d’escoltar: atenta i propera. Sabies interessar-te pel treball de ca-
dascú de nosaltres i ens feies sentir més segurs. La teva amabllitat esvaïa l’angoixa. Amb pru-
dència dibuixaves noves idees i ens les regalaves en forma de preguntes que nosaltres absor-
bíem goludament, com a energia per a fer avançar la nostra feina.

Després sortíem a sopar, i també a l’hora de fer gresca i una mica de safareig sabies mante-
nir la conversa en el punt just entre la picardia i el respecte.

No sé si nosaltres varem saber ajudar-te prou a tu i al teu treball sobre els llibres de text.
El teu adéu, absurd i insospitat, ens deixa un buit i molts interrogants que ja no tindran la mateixa 

resposta; ens deixa, sobre tot, la recança de no haver disfrutat prou de la teva generosa humanitat.

Araceli Vilarrasa Cunillé

No em pensava pas que arribaria a pensar tantes vegades en el Jordi. Quan vaig saber 
que estava malalt sempre vaig pensar que era una mala època i que segur que ben 
aviat tornaria a estar vital i actiu com sempre. Però no va ser així. 

Saber de la seva mort va ser com un raig d’aigua freda. No em vaig acomiadar. No li vaig dir 
que es recuperés, perquè estava convençuda que en Jordi no se’n podia anar. 

Hi he pensat tantes vegades en el Jordi... Tota la generositat, tota la capacitat de lideratge, 
d’entrega, de companyerisme... La tesi ens havia unit i jo, ara que la tinc parada, hi havia perdut el 
contacte però en Jordi seguia allà, com sempre. I ara no hi és, i em fa refl exionar molt sobre com 
hem de pensar en què volem gastar cada minut de la nostra vida, i en com ho va fer en Jordi, 
sempre en positiu, sempre sumant, sempre amb els altres. Això és el que fa tan viu el seu record. 

Ester Prat i Armadans

En Jordi Burguera era un amic. Mireu què us dic: un amic. A casa meva, una de les coses 
que el meu pare em va ensenyar de ben petit va ser a diferenciar entre amics, coneguts i 
saludats. Em sembla una bona pràctica. Tots coneixement molta gent, a la majoria de la 

qual saludem educadament. D’amics, però, en tenim pocs, ben pocs. I els estimem, perquè són 
els nostres amics. En Jordi era un amic.
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Amb en Jordi, la meva relació va ser molt poc dilatada en el temps. La meva inconstància al grup 
de doctorands en va ser la causa. En Jordi va manifestar tothora molta més professionalitat i entrega 
que no pas jo, en relació amb el nostre compromís universitari. Tanmateix, els a penes quatre anys de 
relació em van donar a conèixer una persona extraordinària. El seu rigor intel·lectual i la seva perse-
verança en relació amb la temàtica que va decidir estudiar, el tractament de la Història de Catalunya 
als manuals de Secundària, se’m va presentar sempre com un tret indestriable de la seva persona. El 
seu perfi l pacient, constant i rigorós li transferia un sensació de gran solvència intel·lectual. 

Però en Jordi era, sobretot, una persona emocionant. Literalment. Una persona que trans-
metia, sobretot i bàsicament, emoció, emotivitat, humanitat. Recordo, així, la il·lusió amb què va 
emprendre la tasca d’inspector. Per a ell constituïa l’oportunitat de treballar per millorar la qua-
litat de l’ensenyament, de lluitar perquè els nostres alumnes es desenvolupessin en un marc 
educativament modern i adient a les necessitats d’una societat moderna i canviant. Era plena-
ment conscient de les mancances i necessitats d’alumnes i professors, i la seva va ser sempre 
una actitud de servei. Amb rigor, amb humanitat. Amb il·lusió.

La meva imatge d’en Jordi és sempre somrient, afable. Les seves primeres paraules sempre 
eren «estàs bé?» I, sí, sempre estaves bé, quan veies en Jordi, perquè la seva presència transme-
tia aquesta bonhomia. Bon rotllo. Però bon rotllo de debò, sense artifi ci. 

Un cop em va convidar a sopar a casa seva. Feia no massa temps que se n’havia anat a viure 
a Sant Cugat. A casa seva em van rebre ell i la Sara. Van ser tres hores delicioses. En Jordi i la Sara 
em van fer sentir regalat, important, acaronat per la seva afabllitat. Quan me’n vaig anar cap a 
casa, ens vam prometre que tornaríem a quedar, que ho faríem periòdicament.

Van passar mesos. Anys. La imatge d’en Jordi, i a partir de llavors també la de la Sara, va 
restar fi xada en la meva memòria, i sobretot en el meu univers afectiu. En Jordi sabia fer-te 
sentir acollit, estimat i alhora admirat. Sabia oferir-te la seva humanitat i el seu afalac, sempre 
sense enfarfegament. 

Després d’aquell sopar vam quedar que aviat tornaríem a repetir l’experiència: un bon so-
par, una bona companyia, una bona conversa, unes quantes rialles i unes altres quantes bata-
lletes vitals i professionals. Ben aviat, sense trigar massa: ens ho hem passat tant bé...! 

Van passar un parell d’anys (un parell...!). No ens vam tornar a posar en contacte. La feina, 
l’estrès...

Als volts d’aquest darrer Nadal ens vam trobar per casualitat amb en José Antonio. Alegria i po-
sada al dia. Ell em va donar la notícia. Demolidora. Encara ara no m’ho puc creure. Però és veritat. 

La meva relació amb en Jordi Burguera va ser fugaç. Però em va marcar personalment. La seva 
infi nita humanitat, la il·lusió per la feina, l’afecte sincer que sabia vessar a sobre teu, me l’han fet 
present tots aquests anys. I me’l continuaran fent present, n’estic convençut, per sempre. 

A aquest país li fan falta molts Jordis: persones rigoroses intel·lectualment, però humils i 
càlides personalment; ambicioses en la seva recerca personal, i extremadament humanes en la 
seva relació amb les altres persones. 

Jo us proposo, amigues i amics, que intentem, tots plegats, per a ser millors, ser cada dia una 
mica més com era en Jordi. Penseu-hi, i segur que estareu d’acord amb mi.

Lluís Campins i Punter
Maig del 2008

Hola, companys

En tots els grups de persones sempre ha d’haver-hi algú que estalviï als altres (entre els 
quals m’hi trobo), haver d’organitzar trobades, recordar dates i plantejar propostes. Quan 
vam començar els cursos de doctorat ara farà aviat vuit anys, des de bon començament 

en Jordi Burguera va desenvolupar, sense que ningú no li digués, aquesta funció. La seva bona 
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disposició, el seu tarannà calmat i una destacada capacitat d’organització, a més d’una mani-
festa ineptitud per posar-se nerviós o fer un mal gest o una mala cara, van fer que, poc a poc, 
s’anés convertint en quelcom semblat a un efi cientíssim «delegat» no elegit de la nostra pro-
moció... i la resta de nosaltres, per descomptat, encantats.

Un cop acabats els cursos en Jordi va continuar mantenint entre nosaltres una relació que 
ha perdurat fi ns avui. Els records ara s’amunteguen: va crear una xarxa de contactes per inter-
net, sopars diversos, trobades de presentació de projectes, cooperació en les respectives inves-
tigacions... i mentrestant, publicava articles, organitzava seminaris, no descuidava el seu projec-
te de tesi, i, per acabar-ho d’arrodonir, a sobre, es feia inspector d’ensenyament...Tot això que a 
més d’un ens hauria provocat un atac d’histèria o de pànic, ell ho portava bé, amb discreta 
alegria, emparat en la seva inaudita capacitat de mantenir-se sempre tranquil, irradiant en tot 
moment una mena de pau espiritual, quelcom semblant a un nirvana, que feia que, amb ell, 
l’atmosfera sempre fos relaxada, fi ns i tot quan comentàvem l’última desfeta del Barça... o del 
Departament d’Educació.

Ara que la vida ens ha fet la mala jugada de llevar-nos en Jordi per sempre, es barregen 
sensacions diverses, en el meu cas l’estupor quan vaig conèixer la notícia, la profunda decepció 
per la seva desaparició en plena maduresa, en allò que diuen «la fl or de la vida», deixant tants i 
tants projectes professionals i personals a meitat de camí i, naturalment, la pena, la tristor infi -
nita per la pèrdua de l’amic i company. 

Em queda el consol mínim però, d’haver tingut l’honor i el privilegi primer d’haver pogut 
treballar amb ell en un dels treballs per a l’obtenció del DEA, després d’haver pogut participar 
en el seu projecte de tesi, però sobretot, d’haver gaudit de la seva amistat i d’haver pogut com-
partir amb ell un trosset de la meva vida. Jordi, company, mestre, professor de secundària i 
inspector d’ensenyament, gràcies per haver estat entre nosaltres i que sàpigues que mai aca-
baràs de marxar del tot.

Carles Izcara Cayuela

Jordi Burguera

La primera vegada que vaig parlar amb en Jordi va ser per telèfon. La seva veu profunda i 
la seva paraula senzilla i propera em van agradar des del començament de la nostra con-
versa. Em va fer sentir com si parlés amb un amic de tota la vida.

Em trucava per convidar-me a participar a unes xerrades que organitzava dins del seu grup 
de doctorands de la Universitat de Barcelona. Jo vaig acceptar sense ni pensar-m’ho. M’havia 
convençut. A l’hora acordada vaig arribar a l’aula del Departament de Didàctica de les Ciències 
Socials on havíem quedat. La meva intuïció no m’havia fallat, en Jordi era tot allò que havia 
imaginat. Em va rebre amb un somriure directe, afable, una abraçada cordial i una expressió de 
sorpresa. No s’esperava trobar una embarassada de vuit mesos, com després em va confessar. 

No vàrem parlar gaire de la xerrada que faria, tot el contrari, se’ns va passar l’hora xerrant de 
les nostres tesis doctorals, de les nostres famílies i de la vida.

Els seus valors eren semblants als meus i això ens va fer connectar de seguida, sobretot 
quan parlàvem dels dubtes sobre el coneixement i sobre el futur.

Durant els anys següents treballàrem plegats en diversos projectes referits als llibres de 
text i, com ell sempre deia, en el meu somni iberoamericà. En aquestes tasques és quan vaig 
conèixer la seva vàlua professional i personal. Ell sempre incorporava la seva ràpida capacitat 
d’anàlisi, el seu punt de vista innovador i la seva intel·ligència, i completava sobradament les 
meves mancances. Però ho feia sense que jo ho notés, amb l’elegància del que sap sense jactar-
se. Ell, com uns dels més grans i dels més savis, era sempre el més senzill. 
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Crec que aquest era el gran valor del Jordi. Treballava amb efi càcia i encert, ajudava la gent 
a sentir-se còmode, important, però ho feia amb la senzillesa i la humllitat d’aquell que vol fer 
de la vida un lloc més feliç per als altres.

Gràcies, Jordi.

Conxa Fuentes Moreno

A Jordi Burguera

Si existiera la posibllidad de que algunas personas no debieran morir nunca, Jordi Burgue-
ra , habría sido uno de ellas. Como tal posibllidad al parecer no existe, yo me imagino a 
Jordi Burguera organizando encuentros, recordando onomásticas y escuchando compa-

sivamente a los que le rodean, intentando convencerles de que la muerte puede ser tan her-
mosa como la vida, intentando darles entidad como personas y haciéndoles sentir importan-
tes, con esa mirada triste y apagada, si, pero con el gesto fi rme y decidido, el no habría desistido 
ni un ápice, hasta que sus ánimos se viesen consistentes y seguros.

Yo se positivamente que cuando nos llegue la hora, él estará allá, donde sea, si es que ello es posi-
ble, para recibirnos con un abrazo, acomodarnos y mostrarnos un mundo lleno de posibllidades. Se-
guro que entre otras nos preguntará : «¿acabaste tu tesis?, recuerdo que iba...». ¡Si ello fuera posible¡

No me queman palabras que no le dijera de frente, hoy las recuerdo algunas para su 
memoria:»Tu nos diste la posibllidad de la dignidad como grupo, nosotros digimos que sí, pero 
tu la ofreciste y la hiciste posible». Hoy noto en falta sus comunicados y la posibllidad de su 
presencia , me escuece el abrazo que nunca le di.

Por todo ello , un abrazo compañero.

José Antonio Osorio Salvador 

Encara que no hi ets, la teva presència ha quedat entre nosaltres, perquè quan un ésser 
estimat ens deixa, els seus records perviuen. 

A nosaltres ens has deixat el teu somriure, la teva il.lusió per fer les coses, la teva capa-
citat per entendre als altres, la predisposició a ajudar sempre, els ànims que sempre estaves 
disposat a donar i, en defi nitiva la teva amistat. 

Et recordarem sempre com un bon amic, que vas fer el llarg viatge massa aviat. 

Glòria, Fina i Carme Casas Romeo  

Jordi Burguera: compromís i respecte

Trencar el silenci i posar-me a escriure d’en Jordi és per a mi un acte de voluntat i de com-
promís. No puc però parlar d’ell, del seu rigor, de la seva categoria professional, sense 
expressar el dolor i la tristesa per l’acabament d’una existència tan serena, tan exemplar.

Vaig conèixer en Jordi per primera vegada quan es va incorporar a la Inspecció del Baix 
Llobregat, l’any 2003. En realitat, però, tinc la sensació d’haver-lo conegut des de sempre ja què 
la seva proximitat i humanitat feien que el sentíssim molt nostre. La paraula precisa, el consell 
esperat, les bromes entre companys, i sobre tot la seva elegància en el viure i en la professió, la 
seva elegància espiritual i vital. 

En Jordi era un home senzill, sobri, intel·ligent i compromès. Compromès amb el seu país, 
compromès amb l’educació, a la qual va dedicar la seva vida professional com a mestre, profes-
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sor i inspector. Era una persona compromesa amb les persones: respectuós envers tothom, 
sempre atent als petits detalls. 

Escoltava tothom i estimava el que feia. En Jordi va mostrar-nos, amb el seu testimoni, que 
el respecte és el camí pel qual podem transitar tots alhora.

Tot i que he parlat de la seva absència, hi ha una cosa que perdura: la seva herència. Dins de 
l’enorme calaix de l’herència personal, hi ha un aspecte que ens ha deixat: ens va fer una mica 
més savis i ens va ensenyar a ser més sensibles a la saviesa. En Jordi ens va ensenyar maduresa, 
els qui vàrem compartir hores de feina amb ell a la Inspecció del Baix Llobregat, vàrem apren-
dre el que aquesta paraula signifi ca.

Avui se’ns fa estrany no veure’l aparèixer, com cada any, perfumat i carregat de roses, per a 
totes les inspectores i personal de l’ofi cina, aquest dia, més que mai, tots i totes el tenim en el 
nostre pensament i se’ns fa present la seva delicadesa, la seva tendresa i el seu saber estar. Ha 
desaparegut la fi gura però ens ha quedat la seva presència a través del record.

Ramon Masriera Turró
Inspector en cap. Serveis Territorials al Baix Llobregat - Anoia

Ja fa uns quants anys que vam tenir la sort de poder coincidir amb en Jordi. Alguns al Prat 
de Llobregat, quan estava de coordinador del SEDEC, o d’altres, una mica més endavant, 
quan a partir de l’any 2003 vam coincidir a la Inspecció del Baix Llobregat - Anoia. 

En Jordi havia deixat la seva petjada com a mestre a l’escola La Vinyala de Sant Vicenç dels Horts. 
Els que hem estat inspectors a Sant Vicenç dels Horts podem donar testimoni que la seva tasca com 
a professional i la seva personalitat està viva encara a l’escola i al poble. Vingueren desprès d’altres 
centres i així anar omplint d’experiències la seva vida professional, fi ns arribar a la inspecció.

Quan es va incorporar al Baix Llobregat - Anoia, com a inspector, volia saber-ho tot, volia 
aprendre de pressa per arribar a ésser un bon inspector, tal i com tots el recordem i reconei-
xem. Preguntava, es deixava assessorar, sempre estava disposat a participar i compartir les 
seves inquietuds i experiències, confi ava en els companys i les companyes, i tots confi àvem 
en ell. 

Anàvem amb ell a avaluar centres, compartíem les decisions com a presidents de tribunal o 
analitzàvem qüestions que ens preocupaven com a professionals. Sempre acostumava a dir: 
»tu que en saps més d’això … Carme, Maria, Manel, Salvador, Joan o Àngel ... com ho podríem enfo-
car?» Aquesta actitud d’aprenent, posant el seu interlocutor a un nivell més alt, era mostra del 
seu caràcter i dimensió personals, del seu tremp.

La seva presència en les nostres vivències quotidianes denota la seva excel·lència com a 
persona i com a professional. Això ens omple i a la vegada ens evoca el sentiment d’estar en 
deute amb ell, de no haver assumit un major compromís, o de no haver correspost a la seva 
afectivitat, als seus detalls: la rosa o el llibre per Sant Jordi, les castanyes per Tots Sants, la felici-
tació del nostre sant o aniversari, etc. 

Era una persona compromesa amb les seves idees i prudent a l’hora de defensar-les. Feia 
bona l’expressió de «qui crida més no estimula més l’escolta dels altres». Estimació a Catalunya, 
amic dels seus amics, respectuós i receptiu amb tots. Tan complicat com sembla a vegades i 
què senzill ho feia en Jordi, amb quina naturalitat!.

Quan les paraules resultaven curtes per expressar sentiments allí estaven els seus ulls, la 
seva mirada. Quan pensem amb en Jordi, una de les primeres imatges que ens venen al cap, i al 
cor, és la força de la seva mirada, els seus ulls i el seu somriure.

Parlar de qualsevol tema amb ell, del que fos, sempre era senzill. Sabia escoltar i sempre era 
optimista en les seves argumentacions. Fins i tot parlant del futbol … i del Barça. Com hem 
trobat a faltar el seu optimisme enguany !
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Li agradava molt ballar i ho feia molt bé. Amb això no es mostrava humil, però és que al seu 
costat no hi teníem res a fer.

Sempre que s’organitzava qualsevol acte al territori, comptàvem amb en Jordi. Sempre es-
tava disposat. Tant podia preparar un poema pel casament d’una companya, com un escrit ben 
emotiu per celebrar la jubilació d’un altre, cantar unes nadales, o bé ballar al ritme de qualsevol 
música. En Jordi era així, de polifacètic i col·laborador. 

En Jordi, està i estarà sempre present en les vivències de tots aquells que hem pogut tenir 
l’oportunitat de compartir amb ell moments de la nostra vida tan professional com personal.

Les paraules poden quedar curtes per expressar la realitat dels sentiments. Però el cert és 
que les vivències i els sentiments compartits amb en Jordi, perduraran sempre en nosaltres.

Subdirecció General de la Inspecció d’Educació

Record del nostre company l’inspector Jordi Burguera 

En ocasions la injusta mort actua com una falç, que talla l’herba seca i s’endú erradament 
algun brot tendre.

Un d’aquests brots va ser el nostre company de treball, l’Inspector d’Educació Jordi 
Burguera, que va tenir una mort prematura i injusta.

El tracte continu amb en Jordi generava tal afecte en els que l’envoltàvem, que molts com-
panys vàrem patir la seva mort com si hagués estat un membre de la nostra família i encara ens 
costa expressar aquests sentiments amb paraules.

En Jordi va destacar sempre per la seva claredat d’idees i la facllitat en expressar-les, la qual 
cosa propicià que fos escollit com a vocal representant dels Serveis Territorials del Baix Llobregat 
a la junta de l’AIEC –Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya-. Em consta que hi va tenir 
un paper molt actiu i que el seu esforç va ser especialment valorat pels altres vocals i dirigents.

En aquest àmbit va concentrar les seves energies en traslladar a la Junta els problemes, 
necessitats, demandes i expectatives del nostre col·lectiu.

En una ocasió vàrem gravar un CD amb les cançons preferides de cadascú i ell va escollir el 
«Viatge cap a Ítaca» d’en Lluís Llach. La lletra deia molt del seu caràcter ... «més lluny,.. hem 
d’anar més lluny...». Sempre fou un gran lluitador que sempre ens encoratjava i que va lluitar 
fi ns el darrer moment contra la cruel malaltia. 

També fou un home d’idees amb un criteri molt clar sobre la funció inspectora, un somia-
dor amb els peus a terra, amb capacitat per a construir realitats. El millor tribut que li podem fer 
és continuar amb la seva tasca.

Recordo també que era un home positiu i optimista amb un riure que ens resultava contagiós. 
No cal dir que adorava la seva família de la qual sempre ens en parlava amb devoció.
Sabem que era un àvid lector, que tenia un talent singular per a construir el discurs, i que 

també el tenia per a escriure. Jo diria que, fi ns i tot, tenia certa vocació de poeta. 

No serà falaguer, l’estiu, i la tardor
- saps prou com l’estimàvem -
serà potser en excés melangiosa.
Quan s’escurcin els dies te’m faràs més present,
perquè el silenci fa més densos
els records, i més íntim el temps
que ens és donat per viure’ls.
A ulls clucs et veuré: tot serà tu
per la cambra, pels llibres, en la fosca.

Després passaran anys i esdevindràs translúcid
i a través teu estimaré el futur
potser sense pensar-te ni sentir-te.
Arribaràs a ser una part tan íntima
de mi mateix, que al capdavall la mort
se t’endurà de nou quan se m’endugui.

«Després»
Miquel Martí i Pol



Jordi Burguera: Records i sentiments    |  85 

I el seu esguard, damunt el meu esguard
sóc presoner
que la vull presonera.

Aquest matí que una flor m’ha posat,
li deia així,
baix, baixet
a l’orella:
Sota els teus ulls, és un bes el que em plau.

A tall d’exemple us direm que, en les informacions que ens lliurava puntualment sobre el 
contingut de les reunions de la junta de l’AIEC sempre aprofi tava per a adjuntar una entrevista 
personal amb algú de nosaltres.

L’escrivia sobre un fons color blau cel, i ens preguntava sobre el lloc de naixement, els as-
pectes que valoràvem com a positius de la feina inspectora i els aspectes a millorar, les propos-
tes que fèiem per a l’associació, els llibres que ens agradaven més, els àpats, les pel·lícules, les 
cançons i els viatges que recomanàvem i, fi nalment, ens preguntava quin era el nostre somni. 

Estic segura que alguns dels mails que ens lliurava en Jordi Burguera encara sobreviuen en 
els nostres ordinadors . Ens resistim a esborrar-los amb l’esperança de conservar traces del seu 
record a la xarxa. 

Us reprodueixo literalment la part fi nal d’un d’ells que jo vaig atresorar:
«Bé, companyes i companys, aquest mes d’agost, quan encara ens queden uns dies de vacances, 

vull desitjar-vos que descanseu força, que camineu i passegeu per bells camins i sobretot, que feu 
l’amor amb el vostre amat o amada, per poder dir-li, baix, baixet, a l’orella: «sota els teus ulls, és un bes 
el que em plau», com ens va escriure en el llibre «La Rosa als llavis», el poeta Joan Salvat-Papasseit: 

El record del nostre company Jordi Burguera sempre ens acompanyarà, la seva mort va ser 
una enorme pèrdua per a tots nosaltres. Descansi en pau.

Ma. Dolors Martínez Nó.
Inspectora d’Educació
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