^a geografía
a Vohra de
ANNARIBAS

" JOSÉ LUIS VILLANOVA ::::::::::::::::::::::;;:::::

\a de les cienáes molí útils i
per primera vegada, com una ciencia independent amb uns
deleitoses que los minyons deuen
objectius i una metodología propis), sino que s'identifica amb
aprendre és la geografía, perqué per un saber enciclopédic i descriptiu sobre els paísos de la térra.
geografía un home és de tots los pul- L'adopció d'aquesta perspectiva no v.i ser aliena ais corrents
sos i com si hagués anat per lo món, per- inteMectuals de l'época, en un moment en qué el coneixement,
qué, primerament, sap on están situáis los
les qüestions culturáis i el medi son tracrats amb mes meticuloregnes, provínaes, ciutats, viles i llocs; sego- sitat i penetració que mai. Cal recordar que, al segle XVIJI, els
nament, sap quina llengua se parla; tertreballs deis grans pensadors naturalistes 'Linneo, Buffon, Bercerament, sap de quina religió son i qmns
nardin de Saint Fierre, etc.) van assolir ur gran éxit i, a mes,
costums observen. Finalment, per la geografia aquests van ser els anys en qué es comen^garen a publicar vastes
un sap l'extensió, poder i grandesa que teñen los regnes, provincies, enciclopédies -Dictionnaire de Trévoux (1704), Cyclopaedia de
ciutats, viles i llocs, i la distancia que hi ha d'un a l'altre, i les coses Chambers (1728) o VEncyclopédie, el primer volum de la qual va
meravelloses que s'encontren en ells, lo que sens duhte és molt deleitasaparéixer
a
l'any 1715-, les quals conrenien els coneixements
l'esperit huma i molt necessari a los que han de viatjar lo món, o sia acumulats fms llavors.
per llurs negocis e interessos, o sia per anat afer les missions, o sia per Si la geografia encara no era considerada com un saber
conquistar algún regne o provincia.»
científic i, per altra banda, tampoc existien -o almenys no es
Amb aqüestes paraules inicia Baldiri Reixac el capítol
dedicat a la geogtafia, dins el segon volum de les seves \nstruccions per a l'ensenyan^a de minyons. Un capítol que, per cert,
ocupa, gaitebé, la meitat de les pagines del volum; prácticament la mateixa extensió que les macemátiques, la lógica i la
física ¡untes, les akres mattrics dcsenvoiupades en l'obra.
La «ciencia geográfica»
No pot menys que estranyar-nos, almenys en un primet
moment, que Reixac decidís incloure un gran capítol dedicat
enterament a la «ciencia geográfica» en aquesta obra pedagógica de mitjan del segle XVIII, en la qual el nostre autor, com
assenyalen Salomó Marqués i Albert Rossich, va estar treballant
des de l'any 1745 al 1759, com a mínim. Per aquells anys la
geografía no es pot considerar com una ciencia (malgrat les
aportacions realit2ades per Varenius, el segle anterior, a la seva
obra Gengraphia Generalis (1650), on considera la geografía,

coneixen, com comenten els editors- plans d'estudis que
emmarquessin el treball deis mestres de primeres lletres,
poclem interrogar-nos, per qué Reixac atorga tal importancia a
aquesta materia que, per altra banda, no será obligatoria en el
sistema educatiu fms a final del segle XIX.
La rao d'incloure un gran capítol enterament dedicat a la
geografia és, abans de tot, per I'interés pedagógic Í formatiu que
té per ais infants. «Per la geografia un home és de tots els pa'ísos
i com si hagués anat per tot lo món...» diu Reixac. La geografía
és, per tant, una disciplina que permet adquirir conceptes i sentiments molt profitosos per a la formació del carácter de la persona i que han d'ajudar l'infant a ser un ciutadá del món.
Una geografía descriptiva
Pero també, com descriu a continuado, és conscient de la
importancia que está prenent la geografia per «los que han de
viatjar lo món» per interessos comerciáis, militars, religiosos
i/o polítics. En aquesta época, la geografia comenta a ser
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una disciplina al servei deis interessos expansionistes i colonitzadors deis paísos europeus; exisceix
una forta demanda social per part de la burgesia peí
coneixement deis pai'sos colonials, amb la finalitac
d'incrementar els intercanvís comerciáis i difondre
tant la prodúcelo industrial com la cultura europea.
La geografía es croba en plena fase de recopilació i
descripció de la informació sobre l'espai terrestre, obcinguda
mitjan^ant els viatges d'exploració iniciars a final del segle XV,
i que amb els de James Cook, realitzats a la segona meitac del
XVIII, arribaran al seu zenit, i proporcionaran una visió de la
Terra com una realicat total i única. En aquest sentit, poden
citar-se íes nombroses geografies renaixenristes o les grans produccions cartográfiques de Delisle, Bourgignon d'Anville, etc.,
eiaborades al scgle XVIII, Quasi un segle i mig mes tard, el
gran geograf alemany Freiderich Ratzel, fent referencia a la utilitat de la ciencia geográfica, definirá molt be aquesta aicra vessant de la geografía de la qual ja ens parla Reixac: «tot aquell
que actúa sobre els pobles ha de patir també l'acció d'aquests
pobles. I aqüestes reaccions comentaran ja en la mateixa preparado necessária per a tal fi, ja que per a poder actuar sobre els
pobies cal conéixer-los. Cal, almenys, conéixer Uur Uengua i
amb la Uengua Uur forma de pensar; pero, a mes, és necessari
aprendre el coneixement de la situació geográfica i el clima, els
seus costums i ilurs usos del poblé amb el que es vol entrar en
relació d'intercanvi. Hem deixat enrera els temps que els mer-

caders comerciaven mitjan^ant Tintérpcet (...).
Sense deixar-se influenciar per les teories, els
comerciants alemanys han comen^at, des de fa
temps, a fer alió que dictava el bon sentit: han
comen^-at a estudiar pajsos i pobles, i a aprendre
llur Uengua». En tot cas, Reixac és conscient que
aquesta no és, exactament, la geografía que «ha de
servir per los minyons que ténen la capacitat petka» sino aquella que siguí «deleitós a l'esperit huma» deis seus minyons.
La geografía de Baldiri Reixac és, per damunr de tot, una
geografía corográfica. Es a dir, una geografía descriptiva, inventarial i enumerativa; un saber no científíc, acumulatiu i enciclopédic, peto molt útil i utilitzat, amb qué es pretén donar el
máxim d'informació deis pai'sos que es coneixen d'acord amb
un esquema corográfic característic de les obres geográfiques de
l'época. Reixac divideix el mon en cinc parts: Europa (a la que
dedica 106 pagines), Asia (39 pagines), África (35 pagines),
América (16 pagines) i Terres Polars (7 pagines), de cada una de
les quals descriu, en alguns casos amb mes detall que altres, els
páisos o parts d'aquests pai'sos que les formen. Es descriuen de
forma mes o menys ordenada i amb mes o menys profunditat,
la localització geográfica de cada país i le^ parts en qué es divideix, els seus límits, l'extensió, les activitats economiques que
s'hi fan, els rius principáis, la religió, el carácter de la gent, el
grau de salubritat del medi, etc.

INSTHUCCIONS PER \ I.A tiíJSnNVASSA DE Mlt^VONS

DE LA EUROPA
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Europa és una de las qualrc parts principáis de la térra,
la mes fértil y abundant de tot género de grans, vins, olí y
herbas, y la mé.s florida de hómens cliícles, en lot género de
seiéncias y arts; y la mes rcspectable per los innumerable.^
sants que ha produit en lot género de virtuts.
Las parts mes principáis de Europa son dotze, que son:
I, Portugal, que té per capital a Lisboa; 2, Espanya, que lé
per capital a Madrit; 3, Franga, que té per capital a París;
4, la frontera de Franca per la part de Alemanya, que conté
los Patssos Baixos, la I.orena, la Helvecia o los esguízaros y
la Saboya; 5, Italia, que té per capital a Roma; 6, Alemanya, que t í per capital a Vicna; 7, Dinamarca, que te per capital a Copenhague; 8, La Suézia, que té per capital a Stokolmo; 9, la Polcinia, que lé per capital a Cracovia o Varsóvia;
29v 10, part de Turquía, que té per capital a Consfanlinobla, / perqué la dcmcs Turquía pertany part a A.ssia y part a África;
II, la Moscovia, que té per capital s Moscú; 12, Inglater[rl3,
que té per capital a Londre.s.

GEOGRAFÍA

Una de las sciéncias molí úlila y deleytosas que los minyons déuhan apéndrer és la geografía, pei-qu¿ per la geografía un home és de lotír los palssos y com si bagues anat per tot
lo món; perqué, primeramenl, sab ahont están situats los rcgnes. provincias, ciutats, vilas y llochs; segonament, sab quina
Uengua se parla; íerceramcnt, sab de quina religió son y quins
costums observan, Fiíialmcnl, per la geogral'ia un sab la extenció, poder y grandeza que ténan los regncs, provincias, ciutats, vilas y llochs, y la distancia que hi lía de un a l'allre, y
las cosas niarevellosas que se cncóntran en ells; lo que, sens
dupte, és molt deleytós a l'espedt huma y molt nessessari a los
que han de viatjar lo món, o sia per Huís negocis e interessos,
o sia per anar a fer las missions, o sia per conquistar algún
regne o provincia,
Pero per quant esta geografía solament ha de servir per
los minyons, que ténan la capacitat petita, nos cenyireni a las
cosas mes notables y r;os proporcionarem a sa capacitat tant
que porem. Y per procchir ab la. majur claredat possible dividirem lo món en sos regnes, los rcgnes en sas provincias y
las provincias en las ciutats y vilas mes principáis. Perd antes
27v de entrar a tractar en particular / de alguna d'estas cosas és
precís explicar alguns termes que se usan en la geografía.

DE

Explicado de alguns terms'i
Isla; És una térra tota circuida de aygiia.
Península: És una térra que está tota circuida de aygua
menos de una part que se anomena ?stmo.
Estrct; Es un iloch en qu¿ lo mar pa.ssa entre térras molt
vehinas: vg., lo estret de Gibaltar.
Golfo: És una part o brns de mar que entra dins de térra
en qué l'aygua está com en una bass.i.
Cap, o promontori; És una punta de térra que entra dins
del mar ab elevació.
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Lo regne de Portugal está siluat al coslaí occidental de
ia regió de Espanya, de !a qual en temps antich fou una provincia, pcrí) havent (en lo sigle dotze o en los anys de nostra
salut 1100) Enrich de Burgonya, nét de Roberto, rey de Franca, iret los moros de Portugal, ne fou coronat rey; y per rey
propi foren govcrnats los porluguesos (ins lo any 1581, en qué,
no tcnint rey y cstant los grandes de Portugal molt discordes entre si sobre la elecció de rey, Phalip segon de Espanya enviS a Portugal lo duch de Alba ab una armada poderosa, ab qué restaren los porluguesos obligáis a regonéixer per
son rey a Phalip segon. Pero, / estant Phalip quart occupat en
la defensa de Cathalunya en lo any 1640, los porluguesos, per
estar molt descontents del govern del rey de Bspanva, proclamaren en lo primer de dezembre per son rey al duch de
Bragsnsa, al qual pertanyia lo trono per ser lu mes projtim
parent de la sanch real; el qual no .íolament rest& rev del
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Resposta ais interrogants
La preocLipacKí d'aquesta geografía corográfica és, dones, la de rccoílir la máxima informació
possible sobre cada país, una informació en alguns
casos excessiva si pensem que es cracta d'una obra
dirigida a l'ensenyament deis minyons i malgrat
i'afirmació de! mateix Reixac quan diu que «nos cenyirem a
las cosas mes notables y nos proporcionarem a sa capacitac
tant que porem». És a dir, Reixac intenta respondre els interrogants que preocupen la persona i, sobretot, l'escolar, respecte al coneixement d'un país determinat. Alguns d'aquests

interrogants, que es van repetint al llarg del treball, obeeixen a la mateixa idiosincrasia de l'época
en qué fou escrita l'obra i al context socioeconomic dominant. Comentarem a concinuació alguns
deis que ens semblen mes intcressants.
En primer lloc, el grau de fertilitat de les
terres de cada país porta a parlar de «terrenos bastanc fertils» o de «tetres incultes i malsanas». En segon lloc,
les facilitats comerciáis, sobretot deis paTsos mes llunyans
(«Los del Japón no fíen deis estrangers, por lo que no deixen
entrar en sos ports alguna embarcació estrangera sino deis
holandesos, pero sens donar-los llibertat de vendré a son gust
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les mercaderies ni de comprar-ne d'altres...»). A
concinuació, aspecres com el nivell de salubritat
del medi {referint-se a Anglaterra, «L'aire, encara
que grosser, no és malsá, pues un hi veu paques
malalties; pero la pesca hi és mes freqüent que en
cap altra part d'Europa...»), i la resistencia a la
coloniczació («poblé bélicos», «té molt bones fortificacions»). I per últim, i especialment interessanc, el carácter de la gent («Los italians s'aprecien de doctes, polítics, prudents, ingeniosos, eloqüencs i templats en lo menjar i beurc,
pero son sensuals, gelosos i recelosos, i molt venjatius. Les
dones itaüanes son ben fetes i teñen molt esperit, pero los italians los permeten poca Ilibertat»; «Los inglesos son ingeniosos ¡ de corarge, pero tan fieros que en la guerra no preñen ni
donen cortel. Teñen una presumpció e invj'dia insuportable,
pues no poden sofrir la prosperitat deis estrangcrs.») i també
el recull de multitud de curiositats d'arreu del món (parlant de
Portugal, «Prop de Beja hi ha un estany en qué se pesquen
moltes tortugues bones, i quan ha de siicceir una tempesta
s'hi ou un brugit com si fos lo bruel d'un coro, el qual s'ou de
cinc o sis Heugues lluny; i en Cedíma, que dista ser o vuit
Ileugues de Coímbria, hi ha una font que engola cot lo que
toca a l'aigua, encara que sia detingut per alguna corda»).

i toe anecdótiques, de terricoris exocics {referint-se a
les Ules Maldives, «Los habitants hi son petits, de
color d'olivera i subjectes a moltes malalties i a
febres causades deis grans caiors. En aqüestes illes lo
peix és millor que en tota altra part, i en elles hi ha
unes tortugues tan grans que sobre llur closca poden
asentar-se deu o dotze persones, la qual és molt hermosa, en un color medi entre negre i roig»).
També parla de dues escales d'análisi que amb la geografía
regional francesa esdevindran claus: la regió i el país. Reixac
defineix la regió com «una gran extensió de térra habitada de
molts pobles compresos baix una mateixa nació» i el país com
«una petita regió o extensió de cerra en qué no hi ha molts
pobles». La regió de Reixac és encara un simple marc (polític o
nacural) per a la descripció i no el Uoc on coincideixen i es
combinen fenomens de caráccer físic i huma, i on poden escudiar-se les interrelacions enere uns i altres. Igualment la definido de país encara resta lluny del ^ays del qual Vidal de la Blache i els seus deixebles de Leseóla regional francesa remarcaran
la seva singularicat com a unicat física Í cultural.

També és una geografía, com toca la seva obra, impregnada
d'esperit reügiós. De cada país, de cada regió, de cada ciutat, fa
referencia a la rehgió o religions que s'hi professen, a la relació
de bisbes i reliquies que s'hi troben, ais míracles que s'hi han
produi'c... I no s'está d'acribuir tots els mals del país, regió o vila,
a l'existéncia d'altres religions que no siguin la cacólica {referintse ah anglesos, «Ells son molt inconscants, singularment en matéría de relígió, i la lltbertat e incerés los apareix de mes imporcáncia que la salvació de les animes: cada u d'ells fa una religió a sa
moda, por lo que en Inglacerra se troben mes de 60 sectes»; «Los
perses comunament segueixen los errors de Mahoma...»),

Quines son les foncs d'informació que ucilitza Reixac per a
la presentado de totes aqüestes informacions geográfiques? No
sabem de qui va copiar Reixac, tot i que l'ús freqüent de
gal-licismes deixa entreveure que son craduccions d'algun o
alguns ¡libres francesos. Intentar fer hipótesis sobre quines van
ser aquesces fonts és molt difícil. El que sí es pot afirmar és que a
la primera meitat del segle XVIII ja es disposa de moka informado sobre les parts de la cerra acabades de descobrir. Durant el
Renaixement, per exemple, van aparéixer moltes obres geográfiques -les dues edicions de la Geografía pcolemaica elaborades per
Miguel Servet (1535 i I 54l), Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius
(1570), els set volums d'Historia Natural y Moral de Indias del P.
José de Acosta (1588-1590)-, enere les quals destaca la de Sebastian Münster {Chosmographia, 1544), publicada en alemany pero
traduída a sis idiomes (enere ells el Uatí i el francés) fins al 1650.
La seva obra fou detcrmmant, segons alguns estudiosos, per a les
geografies universals de l'época.

La problemática de l'escala
Un altre aspecte interessant de comentar fa referencia a
('existencia de diferencs nivells en l'estudi corografic, és a dir, la
problemática de l'escala, can importan: en geografía. El tractament a diferents escales és una constant en les presentacions
corográfiques d'aquests anys i aixi passa amb el creball de Reixac. Eli parla de «regnes, províncies, ciutats, viles i llocs», és a
dir, des de pares d'un continenc o coc ell, a unitats polítiques
(regnes) i fins a sectors o «llocs» concrets (la ciutat, el poblé, la
vila). Es a dir, des d'alló mes gran i Uunyá fins alio mes petit i
proper. Així, coc i ser una geografía corográfica universal
s'inclouen sovint exemples locáis, com quan fenc referencia ais
efecces del terratrémol que per aquells anys sacscjá Portugal i
que degué Ceñir un ampli ressó a Catalunya escríu: «fins en
Catalunya s'experimentaren sos efecces, pues la font de casa
Noguer de Sagaro escigué casi dos hores rajant la aigua bruta».
Amb la mateixa fínalitat, la de captar l'atenció de l'infant, pero
ara incencivanc ia seva curiositat per alio llunyá i desconegut, i
estimular l'educació de ia imaginado i les possibilicacs d'escablir comparacions, recull nombroses dades concretes, i fms
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Les fonts d'informació

Anna Ribas i José Luis Villanova
son geógr;\fs a la UdG.
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