
'homenatge de Vany 1923: 

cátala 
DAVID PUJOL 

X So 

any 1923, per 
iniciativa de la 

Sociecat Barceloni-
na d'Amics de la Ins-

trucció, es féu, per primera 
vegada, un homenatge públic a Baldiri Rei-

irs vinr anys del seu naixemenr i 
cent quaranta-dos de la seva 

morr. Aquest homenatge i, 
sübrctüt, la publicació facsímil 

del primer volum de les Instruc-
c'/ons per a l'emenyan^a de minyons serviren per redescubrir la 
seva obra pedagógica i divulgar-la entre els ensenyants (1). 
L'homenatge volia recordar la seva persona i la seva obra pero, 
sobretot, pretenia reivindicar un ensenyament en la Uengua 
del país. Era l'any 1923 i Tescola catalana ja no era una uto
pia; feia temps que es feíea passes importants en aquest 
terreny. Les paraules de Baldiri Reixac («Entre totas las llen-
guas, la que ab mes perfeccíó deuhen saber los minyons es la 
Uengua propia de sa Patria») prenien en aquells moments tot 
el st'u sentit: «Pet aixo es fa plaent de pendre el nom de 
Mossén Rexach com a bandera de totes les reivíndicacions 
d'un dret d'ensenyament que encara se'ns nega. Ja els inicia-
dors de rhomenatge, mantenint-se en una esfera modesta, han 
aixecat la simbólica figura de Mossén Rexach peí dret inme-
diat i imprescindible de l'ensenyament en cátala a les Escoles 
de Catalunya. Pero en el fons e! que es vol, el que es demana i 
es persegueix amb aquesta exaltació de Mossén Rexach és tot 
l'ensenyament, el dret a Catalunya a ésser ella mateixa mes-
tressa Í educadota deis seus fdls sense cap mena de limitació. 
(...) Nosaltres, davant de l'homenatge a Mossén Rexach dití-
em aixo ais mestres: L'ensenyament, ha d'ésser en cátala; les 
escoles han d'ésser catalanes, el régim directiu de l'ensenya
ment ha d'ésser cátala, pero la pedagogia, la doctrina educa
tiva ha d'ésser també catalana. Aquelles reivindicacions 

son de tots; deis polítics, deis mestres, deis pares, pero aquesta 
última és especialment nostra i tan de bo tinguéssim ptou 
autoritat per a dir exdusivament nostra» (2), 

Vet aquí, dones, el veritable rerefons de l'homenatge, motiu 
peí qual va teñir el suport de moltíssimes persones i institucions 
d'arreu del país. Només com a mostra de ks mes de cent entitats 
adherides, donarem la llista de les que fotn.aven el comité orga-
nitzador: Societat Barcelonina d'Amics de la Instrucció, Magiste
rio Gerundense, Escoles Ribes de Rubí (3), As,~.ociació de Mestres 
de Girona, Associació de Mestres de Barcelona, Comissió de 
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona, Associació Protectora de l'Ense-
nyanga Catalana, Associació Barcelonina de Mestres Oficiáis, 
Consell de Pedagogía de la Mancomunitat de Catalunya, Centre 
de Dependents del Comer^ i de la Industria, Federarlo de Mes-
tres Oficiáis, Associació de Mestres Joves, Magisterio lurraconense, 
Butlletí deis Mestres i Magisterio Leridano. 

L'assemblea preparatoria 

Després que fou Uangada la idea de l'homenatge, el desem-
bte de 1922 se celebra una assemblea, a Barcelona, a la qual 
assistiren representants de cent trenta associacions de cota mena 
-pedagógiques, cultutals, artístiques, obreres i esportives- i on 
es decidiren les grans línies mestres deis acres que s'havien de 
festejar. Entre d'altres aspectes s'acordá «celebrar el febrer 
vinent (pet haver-se escaígut en febrer la mort de l'iMustre 
mcstre) una gran manifestació cultural (manifestació-homenat-
ge) a Girona, on Mossén Baldiri Rexach estudia la seva carrera, 
i coMocar una placa en la casa de Sant Martí d'Ollers, on, 
durant cínquanta anys, féu de mestte d'estudi, així com celebrar 
un acte en el lloc de sa naixen^a, a Bell-Uoc» (4). En aquesta 
«magna assemblea» -així és com la titula el Ilibret que s'editá 

per anunciar l'homenatge (5)- van fer-hi breus parlaments els 
representants de les principáis associacions promotores; 
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fins i tot el repre^enrant de l'Associatió de Mestres 
Oficiáis de Barcelona, Martínez Avellan, va dir, en 
castellá, que «veig en Mosscn Rexach una gran 
figura: i al significar del sen apostolat ens aciherim 
de tot cor perqué pensem que l'ensenyamcnt a 
l'escola ha d'ésser fer en Mengua materna» (6). 

L'actc central c^ Girona 

L'homenatge va teñir lloc a Girona, a Ollers i a Bell-lloc. 
L'acte central, potser el mes protocoMari, va ser el que es va 
celebrar a la sala d'acres de l'Ajuntament de Girona, el dissabre 
30 de juny de 1923, que fou presidir peí conseller d'Instrucció 
Pública de la Mancomunitat de Catalunya, Roma Sol i Mestre. 
L'acompanyaren mes d'una trentena de representanrs de la 
majoria d'institucions educativas de Barcelona: T-scola de Bese, 
Escola del Mar, Associació Protectora de l'Ensenyan^a Catala
na, Escola de Bells Oficis, Escola Baixeras, Escoles del Patronat 
Doménec, Instícut de Química Aplicada, Centre de Depen-
dents del Córner^ i de la IndLisrria, i un Uarg etcétera. I'J But-
lletídds Mestres, que va enviar un representant a cubrir aquesrs 
actes, explica que «els expedicionaris foren rebuts al molí de 
l'estació, peí conseller de la Mancomimitar n'Agustf Riera, 
l'alcalde de Girona, senyor Bassols, acompanyat deis regidors 
Rallóla, Vidal, Camps, Barden, Coll, Massó i Fonr; el presi-
dent de la Federació de Mestres de Catalunya, senyor Barceló; 
el pcesidcnr de l'Associació Provincial de Mestres de Girona, 
senyor Fábregas; el professor Dalmau Caries i nombrosos pro-
fessors i professores de les Escoles i de l'Tnstitut» (7). 

La sessió comenta amb un parlament del presi-
dent de la coraissió organitzadora de riiomenarge, 
Josep Agell, i de la secretaria deis Amics de la Ins-
trucció. Baldó de Torres, Seguidament el mestre 
Lloren^ Jou i Olió, un deis impulsors mes desracats 
de l'homenatge, glossá la figura i Tobra de Reixac. 
Després parlaren el doctor Puu, catedrácic del Semi

nan; Darius Rahola, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de 
Girona, i Martí Esteve, en nom de l'Ajuntament de Barcelona. 
Per últim, prengué la paraula Roma Sol, conseller d'Instrucció 
de la Mancomunitat, el qual aprofitá per a reivindicar sense 
embtits un ensenyament arrelat al país: «Aquescs alumnes {els 
que surten de l'escola primaria i ingressen en algún cenrre supe
rior de la Mancomunitat} venen mancats deis coneixements pri-
maris, perqué els han estar donats en una llengua que no és la 
propia. No saben ni el cátala que no ensenyen, ni el castellá que 
no han pogut apendre. Car refer tota la nostra cultura. 

«Cal exaltar l'obra del precursor de la pedagogia actual; 
cal fer la declaració de que la primera ensenyan^a del nostre 
poblé ha d'ésser en cátala. S'ha de dir a tots els que poden i 
deucn escoltar-nos, que i'ensenyan^^a de les nostres escoles 
primarles, s'ha de donar en cátala. 

«Es ciar que no ens podem forjar grans IMusions en la 
resposra que ens donaran, pero si tots, vosaltres i nosaltrcs, 
dins de la possibilitat hi posem tots els esforgos, per interés 
deis infants, per amor a la térra i per dignitar i honor de la 
nosrra llengua mare, quelcom s'assolirá. Vosaltres, mestres, no 
podeu teñir la consciéncia rranquila d'haver ensenyar bé ais 
infants, si no els haveu ensenyar en cátala» (8), 

Acte ¡Xhomenaige a mossén Baldiri Reixac, al saió de sessiortíi de í'Ajuntament de Girona. 
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Visita a Sant Martí d'OUers 

L'endcrná d'aquest acte a Girona, el diumenge 
31 de ¡uny, va teñir lloc la visita a Sant Mattí 
d'Oliers. Van acompanyat la delegado de Batcelo-
na: alguns regidors de l'Ajuntament de Girona; el 
professor dt TEscola de Mestres gironina Joan 
Gomis; l'alcalde i alguns regidors de Banyoles, i, per últim, 
una representado del Foment de Cultura i Esport de Banyo
les. Aixo és el que en diu el ButUetídeis Mestres: «A la rectoría 
de Sant Martí se celebra un ofici i tot seguit es descubrí una 
llosa de marbre fixada a la fa^ana de la casa rectoral, el text de 
la qual diu: En aquesta casa, durant mitja centuria, en el segk 
XVIII, mossen Baldiri Rexach, mestre de mínyons, fou llum, exemple 
í guia i honor a la Patria (9). Pronunciaren bells parlaments 
enaltint la figura de mossen Rexach, els senyors Molina, secre-
tari de TAjuncament de Vilademuls; Barceló, presideiit de la 
Federado de Mestres de Catalunya; doctor Agell, com a presi-
dent del comité organitzador, i Tactual rector de Sant Martí 
d'OUers, mossen Martí Pujolar. Tots ells foren molt aplau-
dits» (10). Acfualment el rétol es conserva en bon estat en el 
mateix lloc on el posaten. 

Els actes celebráis a Santa Cristina d'Aro 

Com a cloenda de riiomenatge van reñir lloc dos actes a 
Santa Cristina d'Aro, el municipi on havia nascut Baldiri 
Reixac. En aquests actes hi va teñir un pes important la 
Comissió Delegada de rAssociado Protectora de l'Ense-
nyan^a Catalana a Santa Ctistina, delegado que fou impulsa
da, entte d'akres, peí mestre del poblé Ramón Cluet. Es 
conscicuí el 18 de febrer de 1923 i en l'acta d'aquesta prime
ra sessió ja hi apareix l'acord de coMaborar en l'homenatge: 
«Fou objecte de distingida considerado els acords de la 
magna Assamblea Pro-homenarge a Mn, Baldiri Reixac tin-
guda a Barcelona el desembre últim, acordant-se adre^ar a 
n'el Comité Organitzador una molt sentida i entussiasta 
adhesió d'aquesta C Delegada i assabentar-lo que's procurará 
excitar per tots els mirjans posibles Tentusiasme d'aquest 
poblé [per tal de] retre coral homenatge a n'el gran é incHt 
Pedagog nascut a Bell-lloc, rodalies d'aquest poblé i actual-
ment agregar a nostre municipi, no a Solius com equivocada-
ment ha publicar la premsa» (11). 

El primer acte va teñir lloc el dia 22 de juliol de 1923. En 
el marc de l'assemblea general de la Federado de Mestres 
Nacionais de Catalunya, celebrada a Girona del 21 al 24 de 
juliol, es va anar d'extursió a Bell-lloc per tal de coMocar una 
lápida commemorativa a la casa on va néixer. Segons la premsa 
professional de l'época, el mestre Lloren '̂ Jou i Olió va llegir 
una nota biográfica (12). La placa, que encara bi es, molt ben 
conservada, diu: «En aquesta casa va néixer peí gener de l'any 
1703 el reverend Baldiri Rexach, autor de les Instruccions per la 
ensenyan^a de Minyom. La Federado de Mestres Nacionais de 
Catalunya li dedica aquesta lápida el dia 22 de juliol de 1923*' 

Uns dies mes tard, el 25 de juliol, diada de Sant Jaume, 
es va donar el nom de Balditi Reixac a la pla^i major del 

poblé, anomenada fins aquell monient La Teulera 
(13). S'hi va posar una placa la instaldació de la 
qual -així com la resta de despeses que hi va 
haver- fou pagada: una parr per subscripció popu
lar, una altra amb l'aportació del consistori ¡ una 
tercera amb l'aportació del Comité Organitzador 
de Barcelona (l4). La lápida fou dissenyada gra-

tuítament peí reconegut arquitecte gitoní Rafael Masó. És 
interessant d'explicar una petita polémica que hi va haver 
entre aquest arquitecte i la junta directiva de l'Associació Pro
tectora de l'Ensenyan^a Catalana a Santa Cristina sobre si Rei
xac havia de dur la Uetra i o no: "Fl sota-signant Secretari 
dona compre del comes que li feu la Junta Directiva de veure 
la manera de suprimir la Uetra /' que posa el Sr. Masó, Arqui
tecte de Girona, a la lápida que volem coldocar a la pla^a 
pública, dient: Que dit Sr. no veu la manera de traure dita Ue
tra, ni és convenient fer-ho perqué, segons ell, ha obrat con
forme les normes de l'Institut d'Estudis Catalans que per a fer 
suau la X és necessari que hi hagi la ; precedent i al contestar-
11 que els documents i firma Mn. B. Rexach ni hi consta la / 
ha dit que ell era partidari de corretgir lo que no feu Mn. 
Rexach, que si bé era un gran Pedagog estaba un poc cocat de 
la decadencia de la Uengua a la seva época. 

«Per lo tant com que feu els treballs gratis dir Arqui
tecte la Junta Directiva acorda que no hi ha lloc a rebutjar 
dita lápida com fora de rao, encara que per lo demés agradi 
molt» (15). 

L'acte en si va teñir lloc la tarda del dia 25. Es va anar en 
processó des de Leseóla de noies fins a la pla -̂a i, en arribar, es 
descubrí la placa, que fou beneída peí rector de Santa Cristi
na. Tot seguit es canta un himne -executat amb acompanya-
ment de l'orquestra La Principal de la Bisbal- dedicat a Bal
diri Reixac, amb música de Josep María Malagrida i Fontanct 
i Uetra de Mn. Jaume Bach, secretari de la Comissió Delega
da de la Protectora (16). Precisament fou aquest secretari qui 
va fer el parlament mes Uatg de l'acte, discurs qiie es va aca
bar amb una defensa de l'ensenyament en cátala: «Cristi-
nenes: US Uiurem la lápida i en nom vostre la Iliurem ja 
coldocada al digníssim batUe cristinenc; guardeu-la i quant 
passeu per davant d'ella, ajupiu reverendalment el vostre 
cap, davant del nom de Mn. B. Rexach el qual en época de 
decadencia de la nostra Uengua aixecá la seva veu dient que 
els vostres filis han d'ésser ensenyats en la Uengua materna, 
perqué catalana és la sang arrancada de la dol̂ ;a mare nostra, 
catalanes les pataules, catalanes les idees com catalanes han 
d'ésser les relacions entre el mestre i el deixeble. (...) Joves 
del poblé, nois i noies habeu cantar bé. Gloria, gloria al 
Pedagog i ho podran cantar amb dalit perqué Mn. B. Rexach 
escursá el camí de la instrucció fent-lo mes íacil que és que se 
US ensenyi amb la Uengua que canten i jugueu» (17). L'acte 
s'acabá amb un refresc -només per a les autoritats i altres 
personalitats- i una audlció de sardanes. 

Aquesta inscripciü encara la podem veure en el lloc on es 
coMücá l'any 1923, a l'edifici de Correus, molt a prop de l'Ajun

tament, Diu: «Aquest poblé honora al seu insigne fiU Mn. 
Baldiri Reixach dedicant-li aquesta plaga. M-CM-XX-IIÍ». 

3,3 
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FoNs ALEUANDRE GALI / ARXIU NACIONAL DE CATALUNVA FONS ALEXANDRE GALI / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 

Dut's imacges de l'acte de descohíiment de Uil ^ lers, l'any 1923. 

Fragment d'unít de íes actes de la Cnmissió Delegada de I'AÍSOCÍÜCÍÓ 

Protectora de l'Emenyanga Catalana a Santa Cristina d'Aro. 

Rétol antic, que encara es conserva, de la pkiga 

que avui porta el nom de BaMiri Reixac. 

uv'ntiwMtKmmm 

iii'H l i fMi l IMHi lU- lMM 

Placa dissenyada per Rafael Masó collocada l'any 1923 
a la plai^a de Baldiri Reixac de Santa Cristina d'Aro. 

Rétol actual, de ccríimica de ¡a Bishal, 
prop de l'Ajuntamcnt de Santa Cristina d'Aro. 
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L'csglésia parroquial de. Saní Marti d'Oliers (Vitadernub), en i'actuülitat. 

'r. 

Porta d'erttrada a t'exrectoria d'(.)íler^, 
amb la lápida a ma esquerra. 

ínscripciócoldncadal'any 1923 alarectoria 
de Sant Marti d'Ollers (Vilademuls). 

Vina actual de la fagana del mas Reixac, 
a Beli'lloc (Sania Cristina d'Aro). 
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Placa col locada l'any 1923 p(ír la Federado de Mestres 
de Catalunya a lafagana del mas Reixac. 
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L'edició facsímil de les Instruccions 

Un deis rcsultats importants d'aquesta cele-
bració va ser, sens dubte, la publicado, en edició 
íacsímil, del primer volutn del lUbre de Baldiri 
Reixac Instruccions per a Vensenyan^a de minyons. 
L'edició va anar a carree de TAssociació Protectora 
de l'Ensenyan^a Catalana, grácies a l'aportació económica 
d'una persona que, en aquell moment, va voier restar en l'ano-
nimat. Nosaltres liem trobat, pero, que aquest mecenes fou el 
soci de la Protectora Ciriac Bonet, resident a Barcelona (18). 
Els editors del volum foren Lloren^- Jou i Olió (mestre, autor 
del proleg), Martí Tauler i Pruneda (divulgador de les idees 
pedagogiques de Reixac) i Pau Romeva i Ferrer (técnic asses-
sor de la Protectora) (19). El tiratge del Ilibre va ser fet amb 
molta cura peí conegut impressor de Sant Feliu de Guíxols 
Octavi Viader. 

El que no va poder ser 

La Mancomunitat de Catalunya, per tal de col-laborar 
d'una manera mes contundent a rtiomenatge, es proposá de 
construir un edifici escolar a Santa Cristina d'Aro: «El Consell 
Permanent de la Mancomunitat de Catalunya, portant a la 
práctica una moció presentada a l'Assemblea última, ha acor-
dat nomenar una Comissió, integrada peí Conseller d'lnstruc-
ció Pública, de don Francesc Martorell i peí secretari del 
Departament d'Ensenyament primari i secundar!, perqué, 
d'acord amb la Comissió organitzadora de l'Homenatge a 
mossen Rexach, estudi'í la forma de construir un edifici esco
lar en el poblé nadiu del dit pedagog, com a conrribució de la 
Mancomunitat a Tesmentat Homenatge» (20). Pero aquesta 
iniciativa no es pogué dur a terme. El 13 de setembre de 1923 
va teñir lloc el pronunciamiento del capitá general de Catalunya, 
Miguel Primo de Rivera, i va comen^-ar una dictadura que va 
ceñir conseqüéncies molt nefastes per a la nostra cultura. 
Només com a exemple, el governador civil de Girona declara 
en una ocasió que «una de dos, o todos los maestros sin excep
ción enseñan en correcto castellano con inquebrantable tesón 
patriótico, o, al convencerme plenamente qize no se hará así, 
propondré al Directorio Militar que emplee sus facultades 
insuperables y traslade en masa a los incorregibles, sustituyén
doles inmediatamente por maestros castellanos» (21), Torna-
va, dones, la can0 enfadosa de sempre i és ben evident que en 
un context així hi havia altres prioritats que ter una escola 
nova al poblé natal del nostre mossén. És un episodi mes -un 
d'entre molts- d'alló que hauna pugut ser... 

David Pujol i Fabrelles és mestre i professor de l;i Facultar 
de C i e n c i a s de l 'Educaciá de la U d G . 

Notes 

1. Un deis que havieii ajudat mes LI mancenír VÍLL t i record de Rt-ixac 

fíns aquell momeiic fou el pedagog sabatleJIenc Aguscí Rius i 

Borrcll. un personacgt mole interessant - i alhiira molt poc escu-

diaf- de la pedagogía catalana. 

2. Butlleti deli Meítm, nú'm. 3^, Barcelona, ¿ de juliol de 1923, pág. 

225, 

3. El mestre d'aquestes escoles Mart í Tauler i Pruneda es dedica, 

durant els quacre o cinc anys abans de l'homenatge, a divulgar les idees pedagogi

ques de Bildiri Reixac a cravés de les pagines del fíullkliík l'AíioüaáíProieciora de 

¡'Emenyan^a Catalana. En concrec va publicar arricies en els buclletins següents: 

any III, niím, 3, mari; de 1919, pag- 56-58; aiiy IV, núm. I, gener de 1920, pag. 

13-16; any IV, núm. 5, maig de 1920, pág. 65-67; any V, núm, 8, novembrede 

1921, pag. 121-123; any VI, núm. 2, febrer de 1922. pág, 13-15, i any VI, núm, 

7, octubre de 1922, pág. 105-107. Salomó Marqués (proleg a les Inílrucmns... 

(toms i i II), Eumo Edicorial/Diputació de Barcelona, collecció Textos Pedagó-

gics, núm. 30. Vic, 1992) cambé posa en relleu qtie, en aquest clima de preparació 

de l'hdmenatge, cal descacar, per la seva importancia pedagógica, un arricie de 

Nicolau d'Olwer tituiac «Per l'tiomenatge a Baldiri Re¡!(ac. Les fgnts de la seva 

obra i la pedagogía poct-royalista» pubücaí a JM Publidiat el julioi de 1923. 

4. Biitlletíde !'AssoaadóProt&tora de l'Ensenyan^a Caía/ana, any VII, núm, 1, Barcelo

na, gener de 1923, pág. 2. 

5. Hnmenatge a Mosim Baldiri Rexach. Metrn: d'estudi del segk XV¡¡¡. Arts gráfiques 

S.A. Successots d'Henrich i Ca,, Barcelona, 1923. 

6. Ibídem, pág, 18. 

7. BnilkiideliMeiim. núm. í 5 . Barcelona, 2 de julioi de 1923, pág. 227-228. 

8. Ibídem, 

9- En realitat la placa diu «Honor de la Patria» j no hi ha cap accent. 

10. ibídem, pág. 230. 

11. Actes de la Comissió Delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyan^a Catala

na a Santa Cristina d'Aro. Acta I , 18-2-1923- Aquest Ilibre d'actes el vaig poder 

consultar grácies al 'amabili tat de jordi Verrié. 

12. Butlklídeli Mestm, r\\xm. 35. Barcelona, 2 de julioi de ¡923, pág. 239-

] i , L'Ajuntament de Santa Cristina, aprofitant l'ocasió d'aquest homenatge, es pro

posá retoiat en cátala els carrers del poblé. N o sabem si ho arnhá a fer, sobretiit 

pensant en la dictadura que es va instaurar poc després de l'acord. 

| 4 . El cgst total de la fesia fou de cinc-centcs pessetes, de les quals qLiatre-centes cin-

quanta es recaptaren per subscripció popular. Les cinqiianca pessetes de déficit 

foren sufragadcs a última hora peis membtes de la Junta Directiva de la Comissió 

Delegada de l'APEC a Santa Cristina i algims socis, 

15. Actes de la Comissió Delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyan^a Catala

na a Santa Cristina d'Aro, Acta VIII, 21-7-1923. 

l ó . La lletra d'aquest himne diu: «Avui la patria us aclama/ per mestte de l'antigor/ 

cantem dones amb entusiasme/ un himne d'admiració./ Com un Iliti entre espi

nes/ tom estel al firmament/ feu Huir vostres doctrines/ per al bon ensenyament./ 

Escrivint un Ilibre destre/ per a ensenyar els minyons/ on hi tectill el bon mestre/ 

molt profitoses lliíons./ N'és curull d t saviesa/ el gran Ilibre publicat/ i n'és tanta 

sa grandesa/ que la Patria ha IMuminat,/ Sou de casa lo bon mestre/ que dirigeix 

ais infants/ ensenyant la ruta destre/ per a fer-los bons ciutadancs./ Pet ^ó avui els 

noucentistes/ us brindan tot llur amor/ i us ofrencn les primícics/ qtie floteixen en 

son cor./ Gloria, gloria al Pedagog/ nascut antany a Bell-llocí'. De momenf no 

n'he trobat la música. 
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