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L’ensenyança de minyons en català 

264 gener-febrer 2011

Dossier  

Els paisatges gironins de 

Roberto Bolaño
Entrevista  

Tomàs Mallol i Joaquim Puigvert

Reportatge

Balneari, hospital i refugi:
Caldes de Malavella durant la Guerra Civil
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L’escriptor Vicenç Pagès continua en aquest número revi-
sitant els clàssics de la literatura catalana. En l’exemplar 
que teniu a les mans, Pagès se centra en Instruccions per a 
l’ensenyança de minyons, de Baldiri Reixac.

De Baldiri Reixac i de la seva obra principal, Re-
vista de Girona n’ha parlat en algunes ocasions, com 
permet comprovar una visita a l’hemeroteca digital de 
la publicació.

L’any 1999, en el número 192, es va publicar un ampli 
dossier sota el títol «Baldiri Reixac, 250 anys de les Ins-
truccions», coincidint amb el 250è aniversari de la publi-
cació del volum. 

En el dossier, en què van participar nombrosos au-
tors com Salomó Marquès, Albert Rossich o Xavier Besa-
lú, es repassava àmpliament no només l’obra de Baldiri 
Reixac, sinó també com s’ensenyaven les matemàtiques o 
la geografia en l’època que va viure, i la situació de l’edu-
cació i la cultura gironines al segle xviii. 

El dossier incloïa a més un article de David Pujol 
sobre el primer homenatge que es va fer a Baldiri Rei-
xac l’any 1923, per iniciativa de la Societat Barcelonina 
d’Amics de la Instrucció, i que, segons afirmava l’autor, va 
servir per retre tribut a Baldiri Reixac i la seva obra, per 
divulgar-la als ensenyants, però sobretot per «reivindicar 
un ensenyament en la llengua del país». 

Com explicava David Pujol, «era l’any 1923 i l’escola ca-
talana ja no era una utopia». L’homenatge va incloure actes 
a Girona, Ollers (Vilademuls) i Santa Cristina d’Aro, on havia 
nascut Reixac. Un dels seus resultats més importants va ser 
la publicació en facsímil del primer volum de les Instrucci-
ons. L’edició va anar a càrrec de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana, gràcies a l’aportació econòmica que 
va fer, en aquell moment, una persona anònima. En el seu 
article, Pujol revelava que «aquest mecenes fou el soci de la 
Protectora Ciriac Bonet, resident a Barcelona». El llibre va 
ser imprès per Octavi Viader, de Sant Feliu de Guíxols.




