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!a segona part 
de les Imtruccwm 

per a l'ensenyan^a de 
minyons, mossén Bal-

diri Reixac desen-
volupa les seves 
directrius pedagó-

giques peí que fa a 
les ciéncies en el 

marc d'un capítol que anoinena FHÍSICÁ. La phíska de Baldiri 
Reixac, pero, no respon a la idea que tenim avui d'aquesca dis
ciplina, EU ucilitza el terme «física» en un sentit ampli i ajustat 
a la seva época, com «la ciencia de les coses naturals». 

Unes reflexions per rensenyament 
de les ciéncies naturals 

Podríem dir, per buscar un símil modern, que cls temes 
que aborda Baldiri Reixac responen a l'ámbit d'aprcnentatge de 
les ciéncies naturals. Les recomanacions per ais ensenyants 
s'estructuren en tres apartats ben diferenciats que resulten equi-
valents ais capítols de Fisiología humana, Geología i Biología 
que troban'em en la majoria deis Uibres de text actuáis. 

El primer apartar es titula «De lo que son los minyons y 
demés homens» i descriu els aspectes relacionats amb els órgans 
i funcions del eos huma. El fil expositiu del text centra les 
explicacions en «lo eos deis minyons» com una unitat indivisi
ble de funcionament complex. Les «instruccions» guien el lec
tor per alguns deis coneixements anatomics i fisiologics sobre el 
eos huma de mitjan del segle XVIII, S'insisteix especialment en 
ia separació entre el eos i l'ánima i es focalitza el discurs en la 
descripció deis sentits corporals. 

En el segon bloc tematic, titulat «Del Món», Baldiri Rei
xac opina sobre alguns deis problemes classics de la geología 
com l'edat de la Terra, la forma esférica del planeta i les 

seves dimensions. Conclou destacant la necessitat de relarivit^at 
la magnitud de la Terra, i el dinamisme deis seus processos i les 
seves criatures si es comparen amb les proporcions «del cel» o 
la potenciahtat «del poder de Déu Nostre Senyor». 

El tercer apartat es titula «De las cosas mes comunes de la 
Campanya». Les «insttuccions» prerenen aquí acostar el lector 
ais organismes i sistemes biológics. Reixac intenta evitar el pro
blema d'una aproximado massa global ¡.1 medi natural estruc-
turant el text en difetents seccions amb subtítols propis. Dife
rencia deu subapartats de desenvolupameat molt variat: «Del 
Cel», «Plantas», «Flors», «Eruyts», «Arbres», «Animáis: Pei-
xos, Aucells, i Animáis de la Terra». «Foc», «Terra», «Aygua» i 
«Ayre». Lluny de les teories globals o de les interpretacions sor-
gides de la lectura que apareixien en els dos primers blocs, el 
ttattament de cada tema es fa aquí molt mes proper al lector, ja 
que es reaÜcza a partir de la propia experiencia de Baldiri Rei
xac del món que l'envolta. 

La natura i la providencia divina 

Si s'analitzen els continguts de les Instrucciom per a l'eme-
nyani^a de minyons no cal buscar un text científic rigorós, sis
temarle i jerarquitzat des de la simple observació a la formula-
eiü de teoties globalitzadores. Hom poc apreciar que les des-
cripcions eientífiques de Baldiri Reixac no son mes que un 
camí per a l'adoctrinament. 

En tot el relat es justifica l'interés peí coneixement deis 
homes i de la natura perqué a través d'ell es fa evident ia 
presencia i poder de Déu. Baldiri Reixac sintetitza ja aquesta 
idea quan conclou el capítol dient: 

«Aquesta és la física que los minyons déuhan apéndrer per
qué en las cosas que véuhan, buhan, séntan y tocan, sápian elevar 
son esperit a la consideracíó y amor de nostre Déu y Senyor Eil és 

lo primer principi de totas las cosas, y aixís EU sol sab com son 
fetas, com se mouhan y com obran las unas en las altras.» 
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o quan, per deíensar l'esperit cienciTic, ens díu: 
«Aqueils hómens que sában, de las cosas visi

bles y creadas, elevar son esperic a la contemplació 
y amor de ias cosas invisibles e increadas, tot lo 
món los és un Uibre de la divinicat que los fa mani-
fest lo saber, poder y amor de son Creador;...» 

Baldiri Reixac aprofica qualsevol objecte o pro-
cés de l'entorn natural, o qualsevol sensació que aquest li pro-
dueixi, per líoar els prodigis de la providencia divina. 

Tanmateix, oblidant per un momenr la scva perspectiva 
religiosa, i també que els estudiosos de la seva obra atribucixen 
bona part del capítol dedicat a la Fhisica a una transcripció del 
Uibre Traite des Eludes, de Charles RoUin, Tautor sc'ns mostra 
com un observador meticuiós quan s'amra i s'esplaia en les des-
cripcions de determinats detalls del medi i c!s processos natu-
rais que l'envolten. Albora, Reixac s'exhibeix com un cuite 
coneixedor d'aigunes teories científiques de l'época, i exercita 
els seus dots de filosof socrátic quan pretén conduir la descober-
ta deis deixebles a través d'un munt de preguntes que desvet-
lien la inquietud científica. En tot el text trobem nombrases 
exemples del seu métode, Quan per exempíe, en parlar de 
l'aigua i del seu cicle, pregunta: 

«^Com és pujada l'aygua, encara que sia dividida y reduT-
da en vapors sutilíssims, en las regions de l'ayre? (íCom s'i 
manté cant temps suspesa? ^Com no cau a la nit fresca? ^Com 
no.ns lleva la vista del cei, així com fan los núvols y boyras? 

a¿r O:?' c ida 

jj'^ fxmcJi 
;̂Com no impedeix lo ardor del Sol? ^;Qui la fa 

cáurer, després de tants dies y meses que está pas-
sajant-se per eixas regions?,.,» 

O quan, en parlar deis peixos, qüestiona: 
"¿Com podan {els peixos) concervar y teñir una 

carn tan dolsa, estant sempre enraitg de ayguas tan 
saladas y amargas? Com és que los millors peixos, y 

los mes propris per lo ús de l'home, se acostan a las voras del mar 
y apar se oferexen al servey de riiome, quant altres que li son 
inútils procuran apartar-se tant? ¿Com és que ia tunyina, aran-
gada, sardina y molts altres peixos están en uns llocs inconeguts 
mentres que se crían y se fan grans, y que després en un cert 
temps venan en gran tropa a convidar los pescadors y a llansar-se 
en sos recs y en sas barcas? Com és que molts peixos bons solicí-
rian el entrar per las embocadures deis rius y pujar per los rius 
amont fins topar las fonts del ahont provénan, per comunicar los 
profits del mar a los paíssos que ne son apartats?...» 

Maiauradament, Baldiri Reixac no aporta gaires respostes i 
conclou sempre interpretant que tot pot expiicar-se peí poder 
de Déu que mostra arreu el seu amor pels homes. 

El eos huma 

Sota la mateixa perspectiva religiosa que acabem de 
comentar, el tractament pedagogic de la fisiología humana que 
Baldiri Reixac recull a les Instruccions es planteja com el maxim 

" PHÍ5ICA 

La phlsiCB és la sciéncia di; las coias nalurals , la qual î s 
molt deleytosa a l'esperit, perqué per medi d'ella contempla 
ab gran gust las rtiarevellas de la naturaleza, lo mecamsme o 
concurs que ténan totas las cosas entre si per a obrar sos ef-
fectes y la seqücla y coiine?iió que tciian uns effectes ab los 
altres; per lo que los hóraens doctes en la [fsica son los que 
ab sas especulacioos y prácticas han trobat lo art de fabricar 
las ináquinas y de fer servir los eleinenls al descans y servey 
de Chome. 

També ei litil la fisiCa per a lo bé eaperitual de nostre es
peric, perqué de la coneixensa y comprehenció de las cosas ma-
lerials se eleva a ¡a conexensa de la sabiduría, poder y amor 
de Déu N. Sr, que és lo Aulhor de totas las cosas, conforme 

76 ho (jnsenya Sant Pau / en lo capítol primer, en lo vers vint, de 
la carta que escrigué a los romsns: ulnvisibilia enim ipsius a 
crealura mundi per ca que facía iunl inleilecta conspiciuntur, 
senipiíerna quoque eiiis virtus el diviniius; ¡la ut sint inexcusü-
biles, quia cunx cognovissenl Deum, non siciit Deitm glorijica-
veruní, aut gralias egerunt». 

Aquclls hómens que sában, de las cosas visibles y creadas, 
elevar son esperil a la contemplació y amor de las cosas invi
sibles e incriíadas, lot lo món los és un Uibre de la divinitat 
que los fa manifest lo saber, poder y amor de son Creador; y 
totas las cosas en particular ios excitan y mouhen per a elevar 
son csperit a la concideració y amor de las grandezas invisi
bles e increadas que Dfcu Nostre Senyor ha preparat ais hó
mens que procuran honrar lo y obcir-lo en tot lo que mana. 

Pero, per quanl la capacilat deis minyons és débil, nos con-
tentarem de proposar solamenc las cosas fácils y patcnts , per 
a que púgan percebir ¡o bon gust que té la scíéncia de la 
nhísica, / 
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prociigi aconseguit per la creatió divina. L'íiutor 
alterna descnpcions acurades deis organs i les fun-
cions del eos amb plancejaments mes fílosofics 
sobre l'ánima o la impossibilicat de dividir un orga-
nisme en els órgans que el formen, 

Sovint els comentaris anatbmics o els procesaos 
metabólics que descriu Reixac es complementen 
amb conseüs per aconseguir un eos saludable. Entre aqüestes 
recomanacions desraquem, per exemple, els arguments que jus
tifiquen el consum d'aigua: 

"De aquesta mateixa doctrina poras compcndrer que lo ús 
de l'aygua bona és un gran medi per mantenir lo eos sa, perqué 
fa que totas las parts tingan lo degut humor o la fluxibilitat y 
moviment que déuhan teñir; y juntament és un remey casi uni
versal per totas las malatia^s, perqué l'aygua desambossa y desta
pa los cañáis y conductos del eos, fa eixir los excrements fora 
d'ell, excita y causa un suhor universal ab qué se descarrega de 
las materias morbíficas, excita lo gust del menjar, y, finalment, 
per medi de l'aygua bona totas las parts del eos huma se posan 
en son degut ordre y fan son ofici.» 

Reixae destaca, en la seva aproximado al eos huma, el pro-
cés de digestió deis aliments i la descripció deis sentits. És pos-
sible que, sota un objectiu doctrinal prioritari, Fautor no vol-
gués abordar els aspectes mes delicats o consideráis pecamino
sos, eom la reprodúcelo humana. En aquest mateix sentit, Rei
xac subordina les percepcions sensorials al criteri de l'esperit 
que en jutja permanentment la seva conveniencia: 

«Lo tacto está posat en totas las parts del eos, perqué així 
puga nostre esperit esser avisat de totas las parts de las cosas 
que tocan al eos y conéixer aquellas que l'ofenan y aquellas que 
li son útiis y convenients.» 

També resulta curiéis el Uengnatge metafbríc que utilitza 
Reixac quan per fer esment de l'anus ens diu: 

«(...) las parts etasas de l'aliment quedan en lo ventre, eom 
excrement, el qual, per lo moviment que fa lo ventre per medi de 
la respiraciü, ix del ventre y entre en los budells, y deis budells 
passa per la porta que Déu Nostre Senyor li ha preparar per eixir 
fora perqué no inficionia ni corrompía lo eos huma (...)» 

Ja a nivell mes aneedótic, ens pot sobtar llegir entre les 
funcionalitats del ñas una utilitat menys considerada pels trac-
tats de medicina: 

«Lo ñas és per a olorar las cosas, per medi de son olor cone-
gam si son bonas o si son corrompudas. (,..) Serveix també per 
descarregar-se la naturaleza de molt excrement, y per teñir las 
ulleras quant els nostres uUs, per llur vellesa, necessítan d'ellas 
pervéurer ab claredat.» 

Algunes curíositats 

Des de l'oprica actual, algunes de les interpretacions cientí-
fiques de Balditi Reixae ens poden resulrar cunoses. D'altres, 
senzillament, equivocades. Totes, pero, ens fan evident els 
coneixements i els dots d'observaeió de l'autor en el context del 
pensament científíe i religiós de la seva época. 

Ens ha semblat oportú, per acabar aquesta breu ressenya, 
destacar alguns exemples extrets a l'atzar del texc per 

demostrar que, malgrat els avenaos científics de la 
nostra societat, molts de nosaltres hauríem de 
recorrer a documentació especialitzada per poder 
respondre correctament algunes de les pregunres o 
interpretacions de Baldiri Reixae que, d'entrada, 
ens poden resultar sorprenenrs. 

Les figues 

Baldiri Reixae repara en el fet que les figues no son un fruit 
gaire comú. Així, quan parla deis fruits de diversos arbres, ens diu: 

<<(...) En aqtiest arbre lo fruyt est^ dins de aqueixas closcas, 
en aquc'St akra no. En aquest lo fruyt ve de la flor, pero las figas 
tan dolsas de aquesta figuera venan de la escorxa matexa. (...)» 

Les figues surten realment de l'escorí̂ a de la figuera? Com 
pot ser que un fruit no surtí d'una flor? O és que potser son 
elles mateixes les flors? 

La transparencia de l'aigua 

En el capítol de «De las cosas mes comunes de la Campa-
nya», Reixac pregunta ais minyons: 

«Has tu considerar com son tan cristal-linas las ayguas? 
Vull dir, ;̂Has considerat com son transparents? (...) Jo con-
vinch que tingan rahó los filosops cartesians en dir que esta 
transparencia de las ayguas prové de la rectirud de poros que 
ténan las ayguas de cada costat. (...) 

"No y ha dupta que esta transparencia de las ayguas prové 
de la rectitud de poros que té l'aygua, perqué la experiencia 
ensenya que l'aygua que salta ab inpetut enrte roquers, o que ab 
inpetut se remena dins de un vas, pert la transparencia, (...)» 

Per qué és transparent l'aigua pura? Per qué la veiem blan
ca en els saltants? És cert que les moléeules d'aigua s'orienten 
en l'espai deixant espais buits entre elles que es disposen en 
Knia recta? 

La salabror de l'aigua del mar 

En els diversos paragrafs dedicats a l'aigua, l'autor de les 
instrucáom es pregunta sobre l'origen d'alguns corrents manns 
de superficie i fondaria. També es qüestiona sobre els motius 
que permeten que l'aigua deis oceans es mantingui Iliure de 
fang, malgrat els sediments que li arriben des de la tetra ferma. 
En aquest context Baldiri Reixac formula una pregunta que ja 
es feien els pensadors i filosofs del món clá,ssic: 

«^Com és que sían y se mantingan saladas (les aigües oceá-
niques), anant tanta copia de aygua dolida en lo mar?» 

Per qué l'aigua del mar és salada? Les aigües que hi abo
quen els rius son «dolces»? Per qué es manté constant la pro-
porció de sais continguda en els mars del planeta? 

La flotació de les fustes 

Novament, en l'apartat dedicat a l'aigua, Reixae repara 
en la flotabilitat deis cossos i formula les consideracions 

següents: 
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«^Com és que las ayguas sustíngan lo pes dé
las fustas y no sustingan lo pes d'una petira pedra? 
(No me digas, lector amat, que el nedar las fustas 
sobre de i'aygua prové de l'ayre que ténan en los 
poros que ténan las fustas, y, perqué las pedras no 
ténan tants poros, o perqué los teñan molt petits, 
per go no nédan sobre las ayguas; perqué jo te 
demostraré pedras que son molt porosas, las quals no volan 
nedar sobre las ayguas.)» 

Baldiri Reixac va ser preveré i rector de Sant Martí 
d'Ollers, poblé situat a la conca baixa del Pluvia. És possible 
que l'autor conegui ¡'existencia de roques volcániques molt 
esponjoses procedents de la Garrotxa o d'algunes toves calcarles 
d'aspecte poros, Tanmateix, per qué sura la fusta i no ho fan les 
pedrés poroses? 

L'edat de la Terra 

Probablement, havent tingut noticia deis calculs difosos 
peí bisbe anglicá Usher en qué establia l'origen del planeta a 
partir deis textos bíblics (básicament a partir de la suma de les 
edats deis patriarques), Baldiri es referma en les opinions de 
l'Església sobre el tema quan escriu: 

«Ningú poria saber quant temps ha que Déu Nostre Se-
nyor forma aquesta gran máquina del món, si la Santa Mare 
Iglesia, regida y governada per lo Esperit Sant, no ho ensenyás / 

liiíVi? se ma^ c^o vnmoi c7Co'íi YYl\ 

nifesla aioUement aolos lardos ^ 

fiouras que ab pcvtcccio sao ab 

la pluma dehneat-

4o.C>o.6o.70.So.S>o.ioo.'2oo.^. 

perqué, essent tantas les opinions del homens cerca 
deis anys que han passat des de la creació del món 
fins ara, que alguns ne cóntan mes de 180. j;qui és 
aquell que por saber qual d'aquestes opinions és la 
verdadera? ¿Y qui deis authors que en sos escrits 
han donat mes o menos anys deis que dona la Igle
sia Catholica té tanta authoritat y ctédit per ser cre-

gut com té ella? ¿Y qui té Uibres que refrescan cosas mes anti
gás del que refereix la Sagrada Escriprura, de la qual usa la Igle
sia per computar lo temps que ha passat des de que Déu lo 
crea? Y així devem teñir per cosa molt certa (encara que no sía 
de fe cathóhca), que des de la creació del món fms lo any pre-
sent han passat 6.956 anys, és a saber, 5.199 fins lo naxament 
ditxosissim de Christo Sr, Nostre y 1.757 des de dit naxament, 
poerqué aixi ho ensenya la santa Mare Iglesia.» 

La indicado de l'any 1757 en qué Reixac teórícament 
redacta aqüestes paraulcs és, en realitat, una addenda posterior 
incorporada a l'original del Ilibre, que en la seva primera vcrsió 
sitúa el referent cronológic en el 1745. L'autor, si be defensa el 
posicionament oficial de l'Església, es mostra coneixedor deis 
corrents d'opinió sobre i'edat del planeta que sostenien altres 
científics. Podem negar l'afirmació que en el segle XVIII defen-
sava l'Església? Quina és l'edat que avui s'atribueix a la Terra? 
Com s'estableix aquest valor? 

L'abundor deis peixos 

La percepció de Baldiri Reixac sobre els recursos marlns 
deixaria molt tranquils cls pescadors de les nostres costes, que 
amarren les barques ais ports en repetides vedes per garantir la 
contmuitat de la seva explotado del litoral. En un to molt opti
mista l'autor comenta: 

«Deis peixos, uns ménjan y devoran los altres; y, no obs-
tant aixó, aquest poblé aquátic se manté sempre, perqué Déu 
Nostre Senyor fa per manera que sia sempre molt mes lo núme
ro que se produeix que no lo número que se destrueix,» 

Sota aquesta idea d'equilibrl ecologic aconseguit per la 
intercessió divina Baldiri Reixac planteja un esquema senzill de 
reiacions tronques. Des de la problemática actual sorgida arran 
de la disminució deis recursos pesquers a la Meditertánia... 
Podem assegurar que ha estat la sobreexplotació el que ha tren-
cat l'equilibri? Si els peixos grossos es mengen els petits,,. qui 
es menjava abans de l'explotació pesquera els mes grossos? 

La Hi.storia de la Ciencia no és una historia aíUada del con-
text social i religiós en qué es construeix. Cal acceptar-la com 
un procés evolutiu, en el qual cada nova observado 6 interpre
tado es fonamenta necessáriament en els conelxements (equivo-
cats o correctes) assolits en el passat. Els apattats de la Phísica o, 
el que és el mateix, les Ciéncies Naturals de Baldiri Reixac no 
representen una aportació a la desctiptiva regional o local. Sim-
plement, recuden algunas pinzellades sobre el pensament cien-
tífic de la seva época plantejat des de la percepció doctrinal de 
l'Església i, com a tais, adquireixen un valor testimonial, 

David Brusi é,s profe-ssor de Geología a la UdG, 
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