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Després de més d'un any de daltabaixos en el procés, sembla que,
finalment, el projecte de pla d'estudis de la nava titulació d'Historia, sense
Geografia ni la Historia de l' Art, i corresponent a la Facultat de Geografia i
Historia de la Universitat de Valencia, va a veure la llum per a entrar en vigor el
curs 1993-94. Quan escric aquestes ratlles encara no ha estat aprovat per la
Junta de Facultat, pero a hores d'ara pot dir-se que més enlla deIs debats i
conflictes plantejats, ja té un contingut definit i claro

En primera instancia cal recordar que el nou pla d'estudis d'Historia va a
significar un canvi profund respecte la situació actual; en front d'una carrera
d' Historia que incorporaenaquests momentsuns estudis obligatoris deGeografia
i en menor mesura de la Historia de l' Art en el primer cicle, amb una posterior
especialització tematica -Geografia, Art o una de comuna entre totes elles- o bé
una de cronologica -Prehistoria, Historia Antiga, Medieval, etc.-, i amb una
optativitat quasi nul.la dins de cadascuna d' elles, anem a passar a un model quasi
oposat.

El Ministeri d'Educació ha comen~at per trencar la titulació en tres de
diferents; a partir d'ara els estudiants comen~aran en primer curs la carrera
d'Historia, la de Geografia o la d'Historia de l' Art, a més d'un més general com
ara el títol d'Humanitats, el qual mereixeria per ell soIs tata una reflexió especial
a banda. A més, aquestes llicenciatures veuen redu"idala seua durada a 4 anys
academics malgrat que el considerable nombre de credits a complir -300, el que
equival a 3.000 hores de classe- fa dubtar que amb la mitjana de 15 hores
setmanals actuals puguen complir-se totes les assignatures en aqueixa durada.

En según tenne, el Ministeri ha fixat un bloc d' assignatures comuns per
a totes les universitats del país, les anomenades «troncals», que, en el cas
d'Historia, es traben dividides en dos grups: un més nombrós sera impartit en el
primer cicle -els dos primers anys- amb una cilrrega docent de 12 a 16 credits
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per cadascuna de les cinc arees de coneixement d'Historia amb caracter crono-
logic -Prehistoria, Historia Antiga, Historia Medieval, Moderna i Contempora-
nia-; un segaDgrup sera impartit durant el tercer i quart cursos -segaD ciele,
amb materies en principi complementaries -Arqueologia, Paleografia i
Numismatica, El món actual (1945 ), Historia d' America, Fonts i metodes
historics, i Noves tendencies historiografiques-; teneDun nombre inferior de
credits als del primer grup i un caracter més miscel.lani, i podria interpretar-se la
seua inelusió com un desig que les arees de coneixement no cronologiques -
Arqueologia, Paleografia i Historia d' America- tinguen ta,bé la seua part entre
les obligatories i, a fi decomptes, que lotes les areesde coneixement relacionades
administrativament amb Historia disposen d'una parcel.la de carrega docent
assegurada.

En conjunt, aquesta «troncalitat» ve a representar un 41% del total deIs
credits de la titulació en Historia, de forma que el 59% restant és competencia de
cadascuna de les universitats perque redacten lliurement el seu contingut; no cal
assenyalar que aixo permet una gran diversitat i un enorme augment de les
materies optatives a triar pels estudiants, només constrenyides per UDSlímits
directors de caracter administratiu, que no de continguts.

Aixo és, cadascuna de les universitat pot augmentar el nombre
d'assignatures obligatories -que només ho seran a ella- sempre que reste un
mínim del 30% deIs credits totals amb caracter optatiu per part de l' estudiant; a
més, fins un 10% del total poden ser de lliure elecció per ell entre qualsevol
assignatura de la resta de facultats i escales de la seua Universitat, siga la materia
que siga.

En el cas de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Va-
lencia, la seua comissió d' estudis, formada per un professor representant i porta-
veu per area de coneixement i un nombre paritari d'estudiants, ha arribat a un
projecte en el qual es concreten les possibilitats que acabe d' explicar, tot amb un
cert nombre de discrepancies sobre que es pretenia fer amb els estudis d'Historia.
Lanova titulaciód'Historia ala universitatdeValenciatindraunblocd' assignatures
obligatories i troncals del 50% aproximadament, amb un augment d'uns 30 cre-
dits en front deIsmínims delMinisteri; aquesta carrega es reparteix entre les arees
de coneixement cronologiques -Prehistoria, H.Antiga, Medieval, etc.- a la fi
d'ineloure assignatures --o soIs continguts en alguns casos- referits al País
Valencia, a més de crear-se menudes assignatures deprimer ciele ambdos credits
i un caracter practic; a més a més, en la comissió ha estat aprovada la creació de
dues assignatures naves, també en el primer ciele, corresponents a les arees
d' Arqueologia i Ciencies i Tecniques Historiografiques; com el Ministeri havia
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ubicat la carrega docent troncal d' aquestes darreres soIsen el segaDciele, aixo ha
general un llarg debat sobre les raons quejustificarien aqueixa ampliació en base
als continguts de les materies corresponents.

Per altea part, a la Universitat de Valencia hi haura un 50% de les
assignatures -en credits- de caracter optatiu, aspecte que ha estat resolt amb la
creació perpart decadascunadeles 7 areesde coneixementd'Historia, d'unllistat
propi d' assignatures al seu lliure paree.Amb una mitjana de 40 a 80 assignatur~s
per area, així doncs la nava carrera d'Historia afectara vara les 350 assignatures
optatives a triar sense restriccions per cadascú deIs estudiants; aixo els permetra
que puguen ter-se el seu propi curriculum segons els seus interessos, escollint
simultaniament materies de Contemporania, Arqueologia, Moderna, etc.

A més arnés, aqueix ventall es veu eixamplat per un breu llistat
d'assignatures corresponents a la Historia de l' Art, Geografia i alguna més de
Filologia, la qual cosa augmenta un poc més l'oferta d'optatives d'aquest pla.

A hores d' ara, m' agradaria ter algunes observacions generals sobre com
haquedatconfigurat aquest pla d'estudis així comd'alguns problemes que pense
poden plantejar-se, tot convidant a la reflexió de les parís interessades.

En primer lloc, cal tenir en compte que malgrat el que ruga pensar-se,
donada la importancia del tema, la participació deIsprofessors i estudiants no ha
estat destacada de cap manera; quant al professorat, el mecanisme de discussió
ha girat al voltant deIs departaments i deIs seus representants en la comissió de
la facultat; malgrat la constatació de sensibilitats diferents sobre quins deurien ser
els objectius generals de la titulació en Historia i la preocupació de com resoldre
de la millar manera el tema deIs nous estudis, tinc la sensació que ha acabat
dominant en general una actitudde desinterés i falta de debat i participació. Potser
ha estat culpa de remetre la discussió basica als departaments, la qual cosa ha
general una visió del pla d' estudis molt reduccionista, amb els ulls massa
capficats en el propi departament i els seus interessos; cree que hauria estat po-
sitiu que ambperspectiva de tota la facultat s'haguera debatut que signifiquen els
estudis d'Historia, quins estudiants es valen formar i per a que; aixo és, que
segons es vulguera formar docents, investigadors, erudits, aficionats o donar una
cultura general,hauriem tengutque fixarquines materies i assignaturespermetien
materialitzar cadascuna d'aqueixes possibilitats -o varies d'elles a l'hora-.

En faltar aquest debat general, afegit al protagonisme deIs departaments
-o millar dit arees de coneixement, de forma que algun departament tenia doble
representació- en tot el procés, la concreció deIs diversos interessos cree que ha
anal molí en la línia deIs de cadascú d'ells; per exemple, ha estat impossible
arroyar la creació d'una única assignatura obligatoria per tots els estudiants
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anomenada «Introducció a la Historia», i que donara una visió general sobre que
és la Historia, quins són els seus continguts i fonts, i quines són els principals
corrents historiografics; com tots els departaments volien tenir una partd' aqueixa
carrega docent, simplement no existid!, i els alumnes deuran cursar 7 menudes
assignatures corresponents a cadascuna de les arees, amb el perill de perdre la
visió de conjunt i patir inevitables repeticions donada la brevetat deIs cursets.

Per altra part, malgrat que els estudiants maldaren per aconseguir una
representació paritaria a la comissió d' estudis de la Facultat, en la practica la sella
participació ha estat molí superficial; amb faltes d' assistencia freqüents i la total
absencia d'alguns d'ells corresponents a les associacions d'estudiants més
conservadores, tampoc no han dut o han demanat un projecte definit i baila part
del temps han estat espectadors passius del procés; també és veritat que si la
representació organitzada deIs estudiants ha tingut alguna participació, ha estat
a iniciativa d' aqueixesminoriesperque el cos general de l' estudiantat simplement
no ha volgut saber res, absolutament res, de tot el procés, i cree que aixoja és tot
un símptoma elaríssim del nivell de consciecnia social del món universitari
actual.

Si abans posaveml'exemple de la no creació de l'assignatura obligatoria
«Introducció a la Historia», en canvi no cal oblidar dins d' aquesta dinamica que
síhan estatcreades duesdenavesenelprimerciele;justament sónlescorresponents
a les dues arees no cronologiques i no representades en la cauega docent fixada
pel Ministeri per al primer ciele, i que sí tenen area de coneixement a la nostra
Universitat. La necessitat que tots els futurs llicenciats en Historia per la
Universitat de Valencia hagen de cursar en el futur les materies d' Arqueologia i
una «Historia de l' escriptura» en els dos primers anys, més enlla del redult
nombre de credits que pugnen representar, no la veig justificada per arguments
basats en la formació basica deIs estudiants; ja tenen aqueixes materies -me-
todologiques en baila mesura- en el segon ciele i no calla sella duplicació en el
primer; a més a més, en el cas de l'Arqueologia s'ha insistit que té caracter de
període cronologic, de forma que a hores d' ara duplicara el de la Historia Antiga
en la sella vessant de materia general d'un període historic, que és justament el
caracter de les materies troncals del primer ciele.

Semblant veig el problema de l' assignació de credits obligatoris a la
materia del País Valencia en aqueix ciele; la solució adoptada ha permés que
cadascuna de les arees d~ coneixement aplicara al seu parer la concreció de
continguts referits al País Valencia, de forma que en uns casos no hi haura
assignatura de caracter nacional, en altres sera una quatrimestral-Medieval-, en
altres soIs tindra dos credits, més altres dos qelussivament pdlctics (Moderna i
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Contempor~lllia),i en altres dues tindra un caracter metodologic amb exemples
ireferencies valencianes (Arqueologiai Paleografia); no és desgavellat aventurar
que aquesta solució desvirtuaramolí probablement les raons que duguerena crear
una assignatura interdisciplinar sobre la nostra historia i que fóra complement de
formació obligatoria per a tots els estudiants; pensem que han primal en canvi els
interessos de les diverses arees per tal d'augmentar la sella carrega docent, més
enlla de la coherencia de l' oferta docent en quant els seus continguts.

Paral.lelament a aqueixa fragmentada Historia del País Valencia ha estat
creada una mini-assignatura de dos credits obligatoris en cadascuna de les arees
de coneixement; ha estat teta amb un caracter totalment practic, la qual cosa
implica menor nombre d' alumnes per aula i per tant majar carrega docent per al
departament, pero no veig molt logic que aixo se' n fa9a entre les materies
obligatories existint simultaniament un ampli grapat d' assignatures sobre fonts
i metodologia de cadascuna de les arees de coneixement que, per contra, no tenen
caracter absolutament practic; tampoc veig que el preu de crear-les siga el deixar
en 20 hores per epoca historica -la durada mitjana d'un curs superespecialitzat
de doctoral-, l' ensenyament de la historia delPaís Valencia com materiacomuna.

No tots, pero, poden considerar-se problemes generats en la discussió
interna; és veritat que part han vingut generats per un diagrama d'assignatures
troncals exigides pel Ministeri d'Educació que té clars i greus anacronismes
perque, en darrera instancia, també allíha dominat la política de repartir docencia
entre les arees de coneixement existents administrativament; per exemple, la
creació de dos cicles tancats als quals calia adscriure materies ha provocat que les
assignatures de tipus metodologic acabaren en el segon d'ells, generant les ires
deIs afectats; també cal afegir un altre resultat de l' esmentada política de repartir
per igual entre lotes les arees d'Historia: han adscrit les dues materies de «Fonts
i metodologia...» i «Tendencies historiografiques...», a lotes les afees
simultaniament, de forma que és cadascuna de les Universitats la que deu
concretar en que assignatures es divideix i quina areao arees les imparteixen; com
déiem abans, el resultat ha estat la creació ací de 7 miniassignatures troncals de
dos credits, les quals impartiran fonts o historiografia segons un sorteig, i amb
continguts soIs de la sella epoca historica respectiva.

Quant al bloc de les assignatures optatives, ja hem comentat que a la
Universitat de Valencia representaran el 50% del currículum deIs estudiants, a
triar lliurement per ells entre les vara de 350 creades pels departaments. Una
vegada més el mecanisme de creació d' aquestes assignatures ha estat el de la
lliure decisió de les set arees de coneixement, i pense que ha faltat una mínima
coordinació entre els diversos períodes histories a proposit d'oferir una clara
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finalitat i relació entre blocs de materies; normalment els departaments han creat
els títols de les assignatures en base a les propostes de cadascú deIs professors,
fent-Io aquests tant pel seu interés tematic propi com per per amplie el ventall
general de materies possibles i logiques; el resultat no ha estat caotic ni molt
menys, perque cert sentit comú historiografic pot constatar-se per lotes les afeeS,
peropensemque s'han generat dos vicis a tenirencompte: el primer, l'existencia
d'un autentic «baby-boom» d'assignatures -amb l' actual matrícula correponen
al' 5 estudiants per cadascuna d' elles-, de forma que una part de les creades són
realment molí concretes i quasi objecte de doctorats monografics; i en segonlloc,
que malgrat que com hem dit salen amplie tot el ventall basic de materies de cada
epoca, després en la practica soIsuna part -sobre un ter~del total probablement-
, secan impartides realment perque no hi ha més professors; el resultat sera que
baila part d' elles soIsexistiran com tals títols possibles a impartir pero passaran
els anys i cap professor no l' activara; ací veig el problema fonamental de la falta
de coordinació i objectius clars sobre que ha de cobrir la carrera d'Historia,
perque, tal com han quedat les coses, sera cadascú deIs professors els qui
individualment i lliure -segons els seus interessos i formació, i aixo també em
sembla correcte- decidiranquines optatives sónimpartides; elresultat, pero, sera
que sielventalldelprogramateoriccobreixassignaturesmésomenys relacionades
entre baila part de les arees, en la realitat es donaran buits entre una epoca i altra
i sera possible -i temem que probable- el que per exemple un alumne curse
Historia Agraria Medieval i Contemporania pero no de 1'Edat Moderna malgrat
la sella voluntat perque en aquest darrer departament cap professor haja tingut
interés endonar-la enaqueixo aqueixos anys, i el mateix enHistoria de la Cultura,
Social, etc.

Encara veig un problema afegit i és que com per imposició del Ministeri
ha calgut adscriure les assignatures al primer o al segon cicle, cadascú deIs
departaments les ha repartides segons la sella baila voluntat i enteniment, pero
aixo ha estat fet sense coordinació entre les diverses arees i s'han donat
plantejaments diferents entre elles; a més, cal recordar que per imposició del
Ministeri no sera possible que un alumne de segon ciele trie una optativa de
primer i viceversa.

Enresum, hem volgutconstatar l'existenciad'aspectes problematics en la
creació del nou pla d' estudis d'Historia a la Universitat de Valencia, pero volem
que quede clar que en el seu conjuro de cap manera pot die-se que siga una
calamitat i que els futurs llicenciats tenen un panorama fosc; cree que, ben al
contrari, les millares respecte a la situació actual compensen els problemes que
he anal enumerant, uns de més greus que altres, i alguns encara per demostrar ja
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que ara per ara són més bé patiments personals que coro participant delprocés de
reforma he anal cavilant; sens dubte que, una vegada posat en marxa, alguns
d'aqueixos problemes podran ser reenfocats i, esperem, solucionats dios ho
possible, i aquest és l' objectiu d' aquesta reflexió. Més negre ho tenen els futurs
llicenciats en Historia de l' Art per la Universitat de Valencia, els quals podran
acabar la carrera sense haver cursat ni una sola assignatura d'Historia: soIs
materies d' Art, impartides lotes pels professors d' Art; la Historia de l' Art no és
Historia, pel que sembla.
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