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TURNER, Anthony J. (2001) The Archives of Scholars, Collectors, and Dealers: 
Their place in the study of the history of scientific instruments, -Papers from the 
XIXth Symposium of the Scientific Instrument Commision of the IUPHS. Division of 
the History of Science, Oxford, 2000-, Firenze, Leo S. Olschki Editore.102 pp. 
 
No deixarà de resultar curiós que presentem dos llibres alhora. El fet s’entén 
fàcilment si observem que ambdós estan directament relacionats amb les activitats 
de la “Scientific Instrument Comission” (SIC) i que la seva publicació ha estat quasi 
bé simultània. 
 
La comissió d’Instruments Científics forma part de la Unió Internacional d’Història i 
Filosofia de la Ciència (IUHPS), dintre la seva Divisió d’Història de la Ciència. Es va 
crear a la fi de la passada dècada dels setanta, amb l’objectiu principal de fomentar i 
d’encoratjar la recerca sobre la història dels instruments científics, la preservació i la 
documentació de les col·leccions d’instruments que es troben arreu, i la seva 
utilització dintre de la disciplina més amplia que és la història de la ciència. Una de 
les principals activitats organitzades per la comissió són els Simposis Internacionals 
sobre Instruments Científics, amb caràcter itinerant i anual. També publica 
regularment un butlletí (SIC Newsletter), amb periodicitat anual i que ja ha arribat al 
núm. 23. Els lectors interessats en més detalls sobre la SIC els trobaran a l’adreça 
web de la comissió: http://www.sic.iuhps. 
 
Els llibres que presentem avui corresponen, precisament, a les actes (o 
“proceedings”) dels simposis de la SIC organitzats del 20 al 25 de setembre de 
1999, a Moscou, i del 4 al 8 de setembre de 2000, a Oxford. Per tant, no es tracta de 
monografies d’autoria unipersonal, si no de llibres col·lectius. 
 
El primer comentari a fer és que sol ser costum de la SIC no fer publicacions 
exhaustives de totes les comunicacions presentades als seus simposis i centrar-se, 
més bé, en comunicacions especialment interessants pel seu contingut o temàtica. 
Llavors, no hem de pensar en un resum complet, fil per randa, dels continguts del 
congrés, si no en alguns temes d’especial interès. 
 
En el cas del primer llibre, les actes del “XVIII International Scientific Instrument 
Symposium” celebrat a Moscou, ens trobem amb una introducció del president de la 
SIC seguida d’una col·lecció d’onze articles. La realització d’aquest simposi a 
Moscou es va fer en coincidència amb el 275é aniversari de l’Acadèmia de Ciències 
Russa, fundada l’any 1724 pel tsar Pere el Gran i, aprofitant l’avinentesa, es va triar 
com a tema principal del simposi la “relació entre Rússia i altres països en el camp 
dels instruments científics”. És un tema que ens resulta especialment interessant, si 
més no, pel desconeixement quasi general que en tenim nosaltres, lectors europeus 
occidentals. 
 



QUADERNS D’HISTÒRIA DE L’ENGINYERIA                                                                                         VOLUM V      2002-2003 

 

 297

Una primer article sobre la creació de l’Acadèmia de Ciències Russa i la formació de 
les primeres col·leccions d’instruments introdueix el tema. El segueixen altres 
estudis sobre l’adquisició d’instruments holandesos per part del tsar Pere, 
l’astronomia a Moscou durant els segles XVIII i XIX o el desenvolupament dels 
sismògrafs del tipus Galitzin al començament del segle XX. També trobem un 
interessant estudi sobre l’expedició noruega a l’Àrtic l’hivern de 1902-03. El volum es 
completa amb altres articles de tema més general. Cal destacar, per la seva relació 
directa amb el món de l’enginyeria, un sobre els factors locals que varen influir sobre 
el projecte de construcció del generador de Van de Graaff a l’Institut de Tecnologia 
de Noruega. Finalment, el llibre conté uns petits resums dels articles escrits en 
llengua russa. 
 
El segon llibre que presentem és fruit del “XIX Symposium of the Scientific 
Instrument Commission” celebrat a Oxford l’any 2000. Novament, no es tracta d’un 
resum general dels treballs presentats a aquest simposi, si no que està dedicat 
exclusivament a la sessió anomenada “els arxius dels estudiosos, col·leccionistes i 
venedors: el seu lloc a l’estudi de la història dels instruments científics”, que va ser 
una de les sessions especials del simposi. El llibre no és més que una separata de 
la prestigiosa revista Nuncius, editada pel Museu d’Història de la Ciència de 
Florència i és fruit d’un acord entre el comitè editor de la revista i la SIC, de manera 
que, a partir d’aquest any 2001, i amb periodicitat anual, s’hi publicarà una secció 
especial de la SIC. Degut al format “separata”, la numeració de pàgines conserva la 
de la revista (677-765) i trobem a faltar un sumari que agiliti la seva consulta. 
 
La temàtica abordada és realment singular i nova, i el treball de coordinació i posta 
en comú de l’editor, Anthony Turner, amb la seva indiscutible solvència, li dóna una 
unitat i profunditat remarcables. El món dels antics instruments científics no es limita 
a estudis acadèmics. Existeix un mercat molt important amb col·leccionistes, 
particulars i públics, i venedors. Justament aquesta barreja de gent que prové dels 
diferents estaments és una de les característiques dels simposis de la SIC que més 
ens sobta als que estem acostumats al món universitari. 
 
L’existència i importància del mercat d’instruments científics antics permet que hi 
hagin grans especialistes sobre el tema fora dels circuits acadèmics (Turner n’és un 
d’ells) i, fins i tot, la figura del venedor estudiós. Examinar el valor de la contribució 
científica de tots ells mitjançant l’anàlisi dels arxius que han acumulat és, 
efectivament, un tema que esdevé important. Així, trobem en aquest volum una 
introducció i nou articles dedicats a examinar figures com el col·leccionista David 
Wheatland (1898-1993), els venedors Thomas Henry Court (1868-1951) i Alain 
Brieux (1922-1985), o els investigadors Ernst Zinner (1886-1970), Henri Michel 
(1885-1981) i Derek Price (1922-1983), entre altres. La lectura de les pàgines 
dedicades a ells ens proporciona tota una altra visió dels instruments científics, a 
mig camí entre l’estudi, l’obra d’art i la peça comercial. 
 
La lectura dels dos llibres aquí comentats ens fa reflexionar que, si la conservació 
del patrimoni industrial històric de Catalunya ha rebut atenció, no podem dir el 
mateix del instruments científics, on les accions han sigut fragmentàries i disperses. 
Algú podria dir que ens trobem davant d’un cas totalment diferent, donat que 
institucions com l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, o la mateixa 
Universitat, amb les seves col·leccions, són casos molt localitzats, diferents de la 
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dispersió del patrimoni industrial. Però no és cert. Pensem en les col·leccions 
d’instruments que es troben als antics instituts de batxillerat, o la munió de petits 
observatoris meteorològics i astronòmics que van existir des del segle XIX per tot 
Catalunya, i fins i tot en els laboratoris farmacèutics o els de petites i mitjanes 
empreses. És un material que es troba dispers i que, ultra el seu valor intrínsec i, 
perquè no, sentimental, pot ajudar-nos a comprendre millor com es propagaven els 
coneixements científics i tècnics, o perquè alguns arribaven abans que d’altres. Va 
sent hora que la seva salvaguarda i protecció deixi de ser el resultat d’esforços 
aïllats i sigui, cada vegada més, fruit d’un pla d’acció amb criteris homologats. 


