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Scientific instruments in secondary schools: an exceptional cultural heritage to be preserved 
and studied 

Summary: Severa/ important col/ec tions o f scientific instruments are preserved in secon
dary schools but just a s mall group have been properly catalogued a nd studied. Unfortu
nately. they are noi commonly regarded as a relevant part ofthe cultural heritage. Howe
ver. recent trends in history of science offer new perspectives to study these objects from 
new points of view. fJé review som e recent studies about collections of scientific instru
ments in secondary schoo/s and we offer preliminary conclusions of our current work on 
this topic. 

Key words: scientific instruments, scientific heritage, material culture of science, pedagogy 
ofscience. 

Els instruments cientifics són un dels elements més caracteristics de la cultura ma
terial de la ciència. Per aquesta raó, existeixen nombrosos estudis sobre aquests objectes, des 
de catàlegs detallats de diverses coHeccions fins a estudis històrics sobre el paper d'aquests 
instruments en les investigacions científiques. En l'actualitat aquests treballs constitueixen 
una especialitat força ben definida de la història de la ciència, i hi ha una comissió particular 

I. Aquest ln:ball forma part del projecte d'investigació «La cultura material dc la ciència» (BHA2000-0434). 
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(Scientijic Instrument Commission) dins de la Societat Internacional d'Història de la Cièn
cia, que s'encarrega d'organitzar congressos i editar bibliografies que reflecteixen el creixent 
interès per aquest tema. Existeixen catàlegs col·lectius online com Epact, que reuneix instru
ments anteriors al 1600 de quatre dels principals museus europeus, o l'Online Register of 
Scientific Instruments (ORSI), que inclou disset coHeccions i conté més de sis mil referèn
cies. Durant els últims anys han aparegut també diverses obres importants dedicades al tema, 
des d'enciclopèdies (Bud, 1998) fins a llibres coHectius (Hankins i Helden. 1994; Holmes i 
Levere, 2000; Morris, 2002) i nombroses monografies i estudis (Thrner, 1983) que permeten 
conèixer les variades tendències predominants en aquesta àrea. 

Al mateix temps, la tasca realitzada per diversos museus ha permès la constitució 
de grans coHeccions de peces d'origen molt divers i ha donat lloc, en ocasions, a l'aparició 
d'importants centres de recerca en història de la ciència, com ara el Science Museum de Lon
dres, el Deutsches Museum de Munic, el Conservatoire des Arts et Métiers de Paris o el Mu
seo di Storia delia Scienza de Florència. Aquestes coHeccions estan formades principalment 
per instruments que han estat emprats per grans figures científiques del passat o que perta
nyen a destacades institucions de recerca. Són aquests instruments espectaculars els que més 
han atret l'atenció de conservadors de museus i historiadors de la ciència, degut als planteja
ments historiogràfics, que han limitat l'anàlisi de l'activitat científica a les grans figures de 
la història de la ciència en el marc d'una història de grans fites. Aquest tipus d'aproximació 
ha perdut pes en les últimes dècades a favor d'una visió més àmplia de la ciència, donant pas 
a nous protagonistes, espais, contexts geogràfics i institucionals i problemes històrics. El 
canvi de tendència queda reflectit en la transformació dels objectius plantejats pels grans 
catàlegs nacionals d'instruments. Els autors del recentment publicat inventari d'instruments 
d'Irlanda afirmen que han pretès recollir instruments emprats tant en la recerca com en l'en
senyament de la ciència, així com els emprats en enginyeria o, fms i tot, en l'àmbit domèstic 
amb finalitats recreatives (Mollan, 1995). Aquests nous plantejaments han fet que certes 
coHeccions d'instruments, poc estudiades fms avui, hagen cobrat nou interès. És el cas dels 
instruments emprats en l'ensenyament de les ciències, que s'han beneficiat no només del 
canvi de perspectiva abans citat sinó d'un creixent interès dels historiadors per la història de 
l'ensenyament de les ciències. Els estudis disponibles mostren l'important paper que juguen 
les diverses pràctiques docents en la formació d'escoles d'investigació o de cultures de la 
precisió que condicionen fortament les característiques de l'activitat científica. I:ensenya
ment científic és, a més a més, un espai en el que les ((forces socials, econòmiques i políti
ques interaccionen fortament amb l'estructura i la funció del coneixement cientffic)) (Oles
ko, 1991). Els professors i els estudiants són autèntics protagonistes d'un procés creatiu del 
que poden sorgir noves idees científiques o valors i normes de conducta que condicionen la 
carrera posterior dels cientifics. Una bona mostra d'aquesta tasca creativa són els llibres de 
text de ciències, els continguts dels quals estan condicionats tant per la formació dels autors 
com pels interessos dels lectors, els espais institucionals on s'imparteix l'ensenyament, els 
beneficis perseguits pels editors o les tècniques d'impressió disponibles en cada moment 
(Bensaude-Vicent et al., 2003). I:anàlisi d'aquestes obres, junt amb la rica documentació 
d'arxiu que, en moltes ocasions, està albergada als instituts d'ensenyament secundari, permet 
reconstruir les pràctiques d'ensenyament i el paper canviant que han jugat els instruments en 
les aules de ciències. 

Aquest fou el marc de treball que inspirà els estudis associats a l'exposició sobre 
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instruments científics de la Universitat de València que, sota el títol de ((()brintles caixes ne
gres)), tingué lloc a l'edifici històric d'aquesta institució entre l'octubre de 2002 i el febrer 
de 2003.2 I.: exposició no només pretenia mostrar l'extraordinària coHecció de peces científi
ques que es trobava prèviament dispersa en nombrosos laboratoris i departaments universita
ris. Tambê es perseguí l'establiment d'una sèrie d'eines de treball bàsiques que han permès 
continuar la investigació amb altres coHeccions com les conservades als instituts valencians. 
De la mateixa manera que en el cas de la coHecció universitària, el nostre projecte de treball 
pretén, en primer lloc, catalogar i recuperar els instruments científics de diversos instituts va
lencians d'ensenyament secundari per, a continuació, emprar-los com a fonts materials d'un 
estudi històric sobre les pràctiques d'ensenyament de les ciències en el segle XIX. El primer 
pas, la catalogació i restauració de les peces, resulta wgent degut a les males condicions en 
què es troben, fruit de l'absència de polltiques de conservació del patrimoni cultural per part 
de molts instituts d'ensenyament secundari, tant per als seus fons bibliogràfics i arxivístics 
com per a les obres d'art o els elements arquitectònics. En aquesta situació -quan ni tan sols 
s 'ha prestat atenció als objectes que habitualment es consideren part del patrimoni cultural
no resulta sorprenent (encara que sí lamentable) que molts instruments científics de gran va
lor hagen desaparegut o estiguen emmagatzemats en soterranis, despatxos o armaris, amb un 
greu risc per a la seva futura conservació. Tanmateix, en els últims anys, s'han realitzat di
versos treballs que permeten cert grau d'optimisme i al mateix temps ofereixen models de 
treball i abundant informació, cosa que facilita els estudis posteriors. 

Un dels projectes més ambiciosos és el dirigit per Chamoux (2002) en el si de I' Ins
titut National de Recherche Pédagogique (INRP), que ha aconseguit catalogar més de dos mil 
instruments pertanyents a cent trenta institucions d'ensenyament secundari repartides per tot 
el territori francès. Chamoux ha realitzat una recerca de fonts escrites, arxivístiques o publica
des, en els centres d'ensenyament o altres biblioteques públiques, centrant-se en la recupera
ció d'inventaris, documents del Ministeri d'Instrucció Pública en relació amb l'adquisició 
d'instruments científics o catàlegs de fabricants d'instruments. També hi ha projectes de cata
logació nacionals semblants a Irlanda (Mollan, 1993) i a Grècia (Nicolaidis et al., 2002), així 
com molts treballs dedicats a coHeccions de centres de secundària, particularment a Itàlia.3 

Al territori espanyol s'han portat a terme diverses catalogacions de coHeccions 
d'instruments cientlfics en instituts d'ensenyament secundari. Ell980, en ésser creat, el Mu
seo Nacional de Ciencia y Tecnologia no disposava de fons propis. La primera coHecció que 
li fou cedida fou la dc l'Institut de San lsidro composta per unes mil peces (Sebastian, 1999; 
Guijarro, 2002). El1988, en el marc del IV Congrés de la Societat Espanyola d'Història de 
la Ciència i de la Tecnologia, es van presentar comunicacions sobre catalogacions realitzades 
en els instituts de Múrcia i Segòvia. L'Institut Alfonso X el Sabio de Múrcia fou un dels pri
mers instituts d'ensenyament secundari creats a l'Estat espanyol, prèviament a la majoria de 

2. El calàleg (Batomeu i Galda Delmar, 2002) inclou nombrosos ln:balls, estudis particulars i una abundant 
bibliografia. Tam~ es va edilllr un cd-rom amb les fotografies dc tots els instruments i Ics seves fitxes. A trav~ dc 
Lo p¿¡gina web <hnp:l/www.uv.es/=bcr1omcul> es pod:n consullllr també la majoria d'aquests malcriuls: l'inventari 
dels inslruments, alguns ICXts del Uibn: dc l'exposició, Ics guies didàctiques rcali!zlldcs i difcrcuts sclca::ions bi
bliogràfiques amb fonts primàries i secundàries sobre els inslruments cicntlfics. 

3. El museu dc la UIÚ\'enrital d'Uroino té un11 bona pàgina d'enllaços 11 molles d'aquestes col-leccions: 
<hUp:l/www.uniuro.iiiPbyslob/On-linc4.htm>. Vegeu tam~ Brcnni {1997). 
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centres, que sorgiren desprès de la llei Pidal de 1845. Disposà de gabinets d'història natural, 
flsica. química i agricultura i d'un jardí botànic. Actualment l'institut posseeix un museu 
d'història natural i un museu que recull els instruments de fisica i química dels seus antics 
gabinets i laboratoris. La col-lecció de fisica està formada per 305 instruments, dels 
quals 197 foren catalogats amb motiu de l'aniversari dc l'institut celebrat el 1987 (Vidal de 
Labra, 2002). I: institut de Segòvia, creat el 1845, ha conservat una part dels seus instruments 
gràcies a un grup de professors d'aquest institut que ban treballat per recuperar les peces d'a
quest important llegat. També a Galícia ha estat realitzat un estudi sobre les coHeccions d'un 
institut d'ensenyament secundari, l'Institut Xelmlrez, el més antic de Santiago, que conser
va 423 peces, la major part de les quals són de fisica, amb un petit grup (44) de quimica 
i 38 d'història natural (Sisto, 1999). 

Malauradament, malgrat aquests interessants treballs sobre coHeccions particulars, 
són pocs els intents de coordinar els projectes de recerca existents. Recentment, el Servei de 
Patrimoni Històric de la Diputació Foral de Biscaia ha desenvolupat un projecte de cataloga
ció d'instruments de diferents institucions educatives, incloent alguns interessants aparells 
que es troben en mans privades. El grup Espiral ha dirigit un equip multidisciplinar de cien
tífics, professors, historiadors, informàtics i dissenyadors que ha elaborat una exposició 
(OCNI), oberta al públic entre el gener i el març de 2003, junt amb un espectacular catàleg 
imprès i un cd-rom amb abundant informació històrica i gràfica al voltant de les col-leccions 
(Espiral, 2003). Un altre treball molt interessant en aquest sentit és el catàleg col·lectiu de les 
coHeccions dels instituts d'Andalusia. Fins ara s'han catalogat I. 775 instruments en setze 
centres d'ensenyament, la majoria instituts d'ensenyament secundari fundats durant la sego
na meitat del segle XIX o els inicis del segle xx (Garcia del Real, 2001, 2002). El treball 
abordà inicialment les coHeccions d'història natural conservades als instituts per passar a 
continuació a les coHeccions de fisica i química. En aquesta tasca ha tingut la coHaboració 
de nombrosos professors que en cada centre s'havien ocupat anteriorment de conservar les 
peces. En alguns casos aquests professors ban realitzat publicacions individuals en relació 
amb Ics coHeccions dels seus instituts, ban realitzat activitats pedagògiques amb els seus 
alumnes o, recolzats per la direcció del centre, ban pogut constituir museus dins dels instituts. 

També al Pals Valencià la recuperació dels instruments científics ha estat possible 
gràcies a la tasca desenvolupada per professors dels centres. A l'lES Jorge Juan d'Alacant 
existeix també una important coHecció que inclou instruments de fisica i química, models 
d'agronomia i diferents objectes d'història natural, a més d'una extraordinària coHecció pa
leontològica (Garcia Molina, 2002; Garcia Molina í Villada, 2002). J.:institut de Castelló 
posseeix actualment una sala museu on es troben en vitrines molts dels instruments conser
vats, i de vegades s'organitzen visites pedagògiques per als alumnes del centre (Aparici et 
al., 2002). Els dos instituts participaren en l'exposició «Obrint les caixes negres)) juntament 
amb l'altre institut més antic del País Valencià: l'lES Lluís Vives de València. La coHecció 
d'aquest últim ha estat estudiada amb profunditat en els últims anys i, en conseqüència, dis
posem d'un catàleg de més de sis-centes peces repartides a parts iguals entre els àmbits de la 
fisica i la qulmica. La coHecció de fisica té una gran presència d'instruments d'electricitat i 
magnetisme, i també un gran nombre de peces relacionades amb la mecànica de fluids de la 
fisica vuitcentista. Es conserven peces de grans dimensions i clara vocació pedagògica. com 
un aparell de Morin, i peces delicades i pioneres en el seu moment, com un galvanòmetre de 
Dcprez fabricat per Carpentier. La majoria de les peces signades són de fabricació francesa. 
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amb una bona representació dels millors fabricants d'instruments científics de l'època. Hi ha 
també una petita, però sens dubte interessant, contribució de fabricants espanyols, l'estudi de 
la qual ens ha de permetre calibrar històricament la presència de la fabricació i del comerç 
d'instruments científics a les nostres terres. Aquesta investigació ha pogut aprofitar el treball 
realitzat en altres coHeccions espanyoles per començar a construir un marc comparatiu que 
permetrà reconstruir les pràctiques experimentals i docents associades als instruments i con
tribuir, així, a una història de la fisica i la química en l'Espanya del segle XIX (Simón, 2002). 

Aquesta revisió indica l'existència de nombroses coHeccions d'instruments als ins
tituts d'ensenyament secundari en millor o pitjor estat de conservació. A falta dc l'aplicació 
d'una legislació especifica que prolegesca aquest tipus de patrimoni, les coHeccions han so
breviscut gràcies a l'interès dels professors de ciències en cada centre. Hi ha diversos projec
tes en marxa de recuperació d'aquest patrimoni però molt poca coordinació entre ells, la qual 
cosa suposa una mala rentabilització dels recursos existents i, en moltes ocasions, la repeti
ció inútil de treballs. El personal implicat en aquests projectes és variat: professors d'institut, 
llicenciats en història, professors d'universitat, científics de diferent disciplines, historiadors 
de la ciència, museòlegs, investigadors en didàctica, etc. Aquesta varietat, que podria donar 
molts bons fruits, produeix en molts casos l'efecte contrari: els resultats es dispersen en pu
blicacions d'àmbits molt diferents i bastant impermeables entre si i es troba a faltar en gene
ral un marc comú de treball. En conseqiiència, les fonts i la metodologia emprades varien se
gons els grups de treball tot i tenir de vegades punts en comú. Aquest fet dificulta la 
realització d'anàlisis comparades de les coHeccions i les diverses situacions i fins i tot, en 
una fase anterior del treball, impedeix una major fluïdesa i agilitat, que es podria produir si 
existís una coordinació metodològica i compartició de fonts entre els diversos projectes. 

Resulta evident que l'espai institucional que proporciona la Societat Catalana 
d'Història de la Ciència i de la Tècnica és un lloc idoni per a superar aquesta lamentable situa
ció. Molts dels seus socis treballen en centres amb importants coHeccions d'instruments o han 
col· laborat en la catalogació i l'estudi d'aquestes peces. Resultaria molt convenient, tal com di
ferents participants en aquest congrés defensaren, la creació d'una comissió per tal de coordi
nar els projectes de tots els qui treballen en aquest tema als territoris de llengua catalana. 
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