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Va néixer a Barcelona el 1940,
estudià enginyeria industrial a
l’ETSIIB a Barcelona (1964,
Doctorat 1973).

La primera feina com a enginyer
va ser a l’ENHER el 1965, a la
presa de Ribarroja d’Ebre 
(Ribera d’Ebre). Tres anys des-
prés, es va incorporar a Tèrmi-
ques del Besòs (Central de
Sant Adrià del Besòs i poste-
riorment a la Central de Foix a
Cubelles). Treballà en aquesta
empresa des de la seva
fundació el 1968 i va ocupar
diferents càrrecs de responsabi-
litat, fins el 1998, any de la
seva jubilació, en qualitat de
director general.

Ha realitzat  estades a l’estran-
ger, a Électricité de France
(EDF),el 1967, i ha ampliat la
formació amb estudis diversos:
Diploma en Automàtica, a l’Es-
cola de Enginyers Industrials de
Terrassa (1967), i diversos cur-
sos d’Automatismes i Controls
(1965), Digital Computer Sys-
tems (1970), i Administració i

Direcció d’Empreses a IESE
(1986-1987), i a ESADE (1990).

Una vegada jubilat, es matriculà
a la Universitat Pompeu Fabra
on va seguir el programa en
Arqueologia i Història Contem-
porània (bienni 2001-2003),
màster en Història i doctor en
Història per la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF) i per l’ Institut
Universitari d’Història Jaume
Vicens i Vives.  Defensà la tesi:
La Generación de energia
eléctrica en la época franquista,
1940-1975, el setembre de
2012.

En l’actualitat, jubilatcom a
professional i com a  estudiant,
continua interessat en
l’Arqueologia i la Història
Contemporània.

Nascut a Figueres el juliol de
1936.

Enginyer Industrial per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials de Barcelona (1964)
i Doctor Enginyer Industrial per
l’ETSIIB (1965).
La major part de la seva activi-
tat professional va estar cen-
trada en el sector de la
producció i distribució d’electri-
citat. Primer, en el si de l’em-
presa familiar, Hidroelèctrica de
l’Empordà SA, on va continuar
una vegada incorporada al grup
Enher. De l’any 1965 al 1998,
en què es jubilà, ocupà diver-
sos càrrecs directius, entre d’al-
tres, conseller delegat i director
tècnic.  Fou també president
d’Aigües Minerals de Vilajuïga
SA (2001-2013) i és president
executiu de Promocions de
l’Empordà SA des de 1982.

Ha participat en entitats profes-
sionals, culturals i lúdiques;
entre d’altres, va ser vocal
(1998-2005) i vicepresident per
Relacions Institucionals, 
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de l’Asociación Electrotécnica
Española (2005-2011). I, dins
l’àmbit de l’electricitat i l’ar-
queologia industrial, fou mem-
bre del comitè organitzador de
diversos simposis.
Participà en la creació del
Museu de l’Electricitat d’HEASA
a Figueres (1988) i fou comis-
sari de l’exposició “Cent anys
d’electricitat a l’Alt Empordà”
(1997).

Vocal de la Junta de l’Institut
d’Estudis Empordanesos (1994-
2007), exmembre de la Comis-
sió del Festival Internacional de
Música de Cadaqués, actual 
vicepresident del Centre
d’Estudis Cadaquesencs i
Mestre Cònsol de la Venerable
Confraria de la Bóta de Sant
Ferriol.

Aficions: la fotografia creativa i
de disseny, la música clàssica,
la nàutica i l’esquí.

Va néixer a Valls el 1941 i estu-
dià enginyeria industrial a 
l’Escola de Barcelona 
(Títol 1965 i Doctorat 1972). 
Acabada la carrera demanà 
una beca Fulbright per a fer el 
doctorat als EUA i va començar
el postgrau a la Universitat de
Michigan, Ann Arbor, es graduà
amb un MsC (1966) en 
Enginyeria Elèctrica i PhD
(1971) en el Programa “Compu-
ter, Information and Control”.
Durant els tres últims anys 
del doctorat treballà com a 
investigador en el Systems 
Engineering Laboratory del 
Departament d’Enginyeria
Elèctrica.

Els primers passos acadèmics
els va fer a la Universidad de
Chile, a Santiago, on va ajudar
a muntar el programa de docto-
rat en Enginyeria Elèctrica i
Electrònica finançat per 
l’Organization of American 
States de la qual Chile formava
part. Un any més tard, al setem-
bre del 1972, retornà a Barce-
lona i inicià la docència i la 

recerca, a l’Escola de Barce-
lona, en electrònica d’alta 
escala d’integració i les seves
aplicacions. 

Ha fet estades de recerca, invi-
tat per institucions punteres del
seu camp d’especialització: 
University of California, 
Los Ángeles (1979-80), 
University of California, Irvine
(1992-93), Intel Co. Santa Clara
Ca.(2000), i Agilent Technolo-
gies, Santa Clara, Ca. (2001). 

Actualment, és Catedràtic Emè-
rit de la Universitat Politècnica
de Catalunya, a l’Escola d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona,
Departament d’Enginyeria Elec-
trònica.

Entre les seves aficions trobem
la navegació a vela en vaixells
de fusta i la recuperació de
marges de pedra seca.
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Només aquells que han construït el futur,
tenen dret a jutjar el passat

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Pròleg

Quan es va plantejar i decidir la redacció i publicació d’aquest llibre, en una heterogènia
i canviant Comissió Organitzadora de la Celebració del Cinquentenari de la Promoció 108,
es va posar com a objectiu, que fos un compendi de la història de la nostra carrera, centrat
en la nostra promoció.

De tot això, n’han sortit uns papers, un llibre, que podríem definir com a calidoscòpic,
multidisciplinari i potser un punt caòtic. Però, ben pensat, havia d’ésser necessàriament
així. Havia de contemplar els antecedents de la carrera d’enginyer, acostar-se al Pla d’Es-
tudis 1948 en què vàrem estudiar-la, caracteritzat pels mítics ingressos i les acadèmies
preparatòries, i dintre del Pla, fer un zoom sobre la nostra Promoció 108. Havíem de re-
cordar com funcionava l’Escola d’Enginyers Industrials, aquella escola nostra de la Casa
del Rellotge, i evocar els nostres professors.

I finalment, l’hem gestat tres companys, tres amics, que si bé hem estudiat junts la
carrera d’enginyer industrial, la nostra posterior trajectòria professional, cultural i familiar,
podria haver originat una molt diversa visió, de com calia enfocar la resolució del trenca-
closques.

Ben mirat, per poder entendre, per poder justificar o raonar tot plegat, calia emmarcar-
ho en la situació social, política i econòmica de l’època, immersa en allò que hem ano-
menat franquisme. I tot això quedava aplegat (i ho vàrem viure) en una ciutat –Barcelona–
massa gran per ser una ciutat universitària, que diluïa bastant la necessària concentració
mental i psíquica, per tirar endavant la nostra complexa i difícil tasca, la tasca d’esdevenir
enginyers. I per això, hem pensat que havíem de dedicar uns capítols a explicar, a recordar,
aquella Barcelona del anys cinquanta-seixanta, amb unes enormes diferències socials i
econòmiques, però amb una vitalitat i una oferta cultural i lúdica, que no va poder apagar
el règim autàrquic i censor imperant.

Perquè aquests papers, aquests records, fossin vius era imprescindible un anecdotari
de les experiències viscudes a les Acadèmies d’Ingrés i a l’Escola, i també a les residèn-
cies d’estudiants i a les pensions on varen fer estada els companys que no residien a
Barcelona. Per tot això, el reduït equip autor d’aquest llibre va considerar molt necessària
la col·laboració de tots els components de la nostra promoció, i el nostre company, l’im-
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prescindible secretari vitalici, Ramón Castro, ho va demanar en la carta que anunciava
els successius actes de celebració dels cinquanta anys de l’acabament de la carrera. Ha-
guéssim volgut que la resposta fos més àmplia, però les comunicacions, la informació
tramesa pels que han acudit a la nostra petició, ha estat decisiva per arrodonir, per hu-
manitzar més aquesta publicació. 

També es va plantejar en quina llengua escriuríem aquest llibre i després de moltes
deliberacions i dubtes, els autors vàrem decidir que la llengua vehicular havia d’ésser el
català. Encara que els estudis i les classes de l’època es fessin en castellà, una gran
majoria dels components del curs –també els autors– som catalanoparlants i els records,
són, necessàriament, en català. És cert que un considerable nombre de companys de
promoció, provenien d’altres províncies espanyoles i es podria considerar poc delicat no
tenir-ho en compte. Però estem convençuts, que tractant-se d’uns universitaris que varen
viure més de set anys a Barcelona, envoltats de companys i amigues o amics catalans,
entenen, si no parlen perfectament el català, i fins i tot els pot resultar evocador un text
en aquesta llengua. Per descomptat, hem deixat inalterat l’idioma en què els col·labora-
dors d’aquest llibre han escrit les seves imprescindibles aportacions. 

Ens sentirem molt satisfets, si l’esforç i dedicació que ha calgut per gestar la publica-
ció que ara teniu a les vostres mans respon a les expectatives anunciades.
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Introducció

El que hem volgut fer en aquest llibre-recordatori, és escriure una petita història acom-
panyada d’un anecdotari de les nostres vivències durant l’època dels estudis superiors.
En diem història, ja que fa més de cinquanta anys dels esdeveniments que es van succeir
durant aquella època, i per tant ja formen part de la història recent, i anecdotari, perquè
el que s’hi escriu és el que ens va passar, a nosaltres, els protagonistes d’aquestes pà-
gines.

I qui som nosaltres? Som els enginyers industrials de la promoció 108 del Pla de
1948, els que vam néixer entre 1936 i 1942 amb la guerra civil enmig, motiu pel qual,
no l’hem viscuda ni la recordem. Una generació que es va criar i es va formar en plena
postguerra, havia de ser representativa d’una nova etapa. Nosaltres som els que vam en-
trar a l’ETSIIB el 1959 i vam acabar el 1965, al mateix edifici on començàrem, a l’antiga
fàbrica Can Batlló, la Casa del Rellotge, situada al número 177 del carrer Urgell, concre-
tament davant la parada del tramvia número 54. Som també els que vam estudiar durant
sis cursos lectius, després d’uns durs exàmens, amb una qualificació de “Apto” o “No
Apto”, qualificació amb què quedava designat oficialment l’“acceso restringido” o “nume-
rus clausus”.

Una part d’aquest escrit fa referència al marc històric, polític i acadèmic i esmenta
els fets i aspectes diversos en la mesura que ens van afectar des dels seus orígens, ara
fa uns cent-cinquanta anys. Per a elaborar-la, ha calgut buscar les fonts en l’extensa bi-
bliografia i textos oficials pertinents, ja que va ser un període del qual els autors, no en
tenim experiència viscuda.

La resta de la publicació, la que contempla el període de la nostra formació escolar i
universitària, està confeccionada, principalment, a partir dels nostres arxius personals i
els nostres records i vivències, naturalment suportats per la documentació històrica, els
arxius acadèmics, i les publicacions del període contemplat, que han estat al nostre abast.
També s’ha comptat amb les comunicacions personals, més o menys extenses, de les
persones que han volgut enviar-nos les seves experiències d’aquest període d’estudis.
Pot ser que trobeu parts de descripció, dades i noms en publicacions ja existents, dels
quals fem menció al final d’aquest escrit, però el que no trobareu enlloc més que aquí és
l’anecdotari, les vivències explicades per cadascun de nosaltres, ja que el que aquí llegireu
és un “vestit fet a mida”. 
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1. Els orígens dels estudis d’enginyeria
industrial fins al pla del 1948

La Revolució Industrial (segona meitat del segle XIX) va significar l’avenç de les ciències,
el desenvolupament de la indústria i el creixement econòmic a Europa, en primer lloc, i
després als Estats Units. Aquest fet, a Espanya, va comportar entre d’altres resultats la
creació de les ensenyances industrials.

La creació de l’Escola d’Enginyers Industrials es va produir a mitjans del segle XIX, du-
rant la que es coneix com a “l’època del liberalisme”. En aquest període es van succeir
una sèrie d’esdeveniments que van tenir una transcendència cabdal i que cal esmentar
per ajudar a entendre els motius que van propiciar la creació de l’Escola.

1812 Las Cortes de Cádiz, la constitució liberal.
1814 Retorn de Fernando VII, que restableix el govern absolutista.
1823 Després del “trienio liberal” (1820-1823), torna Fernando VII, recolzat per “los

Cien mil Hijos de San Luis”. Es desterren els intel·lectuals, i es restableix el govern
absolutista (1823-1833, “la Década Ominosa”).

1833 Mor Fernando VII i comença la primera Guerra Carlina (1833-1839). Fi de l’ab-
solutisme. Isabel II és coronada reina d’Espanya.

1837 Les Corts Constituents fan una nova Constitució.
1837-1868 Període dels “pronunciamientos’’ (Espartero, O’Donell)
1870-1873 Amadeu de Savoia, rei d’Espanya, recolzat pel general Prim.
11 de febrer de 1873 – 29 de desembre de 1874 Primera República d’Espanya. E. Fi-

gueras, Pi Margall, Salmerón i Castelar, són els quatre presidents en aquest curt
període.

1874 Pronunciament de Martínez Campos, que restaura la monarquia en la persona
d’Alfons XII.

1898 Després del desastre de Cuba, es perd aquesta colònia, i les de Puerto Rico i
Filipines, a favor dels Estats Units.

Altres fets ocorreguts a la resta del món durant la segona meitat d’aquell segle van
significar també una gran empenta a la Revolució Industrial: 
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>> Les unificacions d’Alemanya i d’Itàlia (1870-1871)
>> La guerra de secessió als EUA (1861-1865)
>> L’expansió del colonialisme
>> La organització del moviment obrer, arreu del món occidental

Pel que fa als estudis tècnics, en aquesta època es van produir dos fets transcenden-
tals: La creació dels ensenyaments d’Enginyeria Industrial i la seva qualificació com a es-
tudis superiors. Els explicarem a continuació.

La creació dels ensenyaments d’Enginyeria Industrial
L’aleshores Ministre de Foment i Obres Públiques, Manuel Seijas Lozano, firmava el 4 de
setembre de 1850, un Real Decreto Orgánico pel qual es creava la nova carrera d’Engin-
yeria Industrial. Com a justificació del decret, el ministre deia: “apartar a la juventud an-
siosa de enseñanza del estudio de les facultades superiores a que afluye en excesivo
número, para que se dedique a les ciencias de aplicación y a las profesiones para las cuales
hay que buscar en las naciones extranjeras personas que sepan ejercerlas”.

Els nous estudis d’ensenyament industrial s’establiren amb els següents nivells:
Elemental. S’obtenia un “Certificado de aptitud para la profesión industrial”. Calia tenir

més de 10 anys i haver assistit a Escoles de primeres lletres. S’impartia en els Instituts
de Primera Classe, amb una durada de tres cursos. Podien optar al Títol de “Maestro en
Artes y Oficios”, si es cursava un quart any.

De ampliacion. Títol de “Profesor Industrial”. S’impartia a les escoles de Barcelona,
Sevilla i Bergara. Els requisits eren, tenir catorze
anys i haver aprovat com a mínim dos anys d’en-
senyament elemental. Tres Cursos. Si es cursava
un any més, s’obtenia el tíol de “Ingeniero mecá-
nico o químico de 2ª Clase”

Superior. Títol “Ingeniero Mecánico o Químico de 1ª
Clase”. S’impartia exclusivament en el Real Instituto
de Madrid i calia haver aprovat els tres cursos de “Am-
pliación” i aprovar els dos cursos de què constava.

Més tard, el maig del 1855, es va publicar, dictat
per l’aleshores ministre Francisco Luxán, un nou Reial
Decret que modificava el pla d’estudis i que establia,
entre d’altres, el títol a atorgar i els requisits a complir: 

1. Certificat d’aptitud als alumnes que aprovaren
els ensenyaments complerts del grau elemental i
assistiren dos anys a classe de dibuix.

2. Aspirants a enginyers: als que aprovaren tres
anys d’Escoles professionals, més un examen de fi
de carrera.
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3. Enginyers industrials: als qui cursessin cinc anys
complerts en la Escuela Central del Real Instituto, a
Madrid, o bé en alguna de les Escoles Industrials de
Madrid, Barcelona, Sevilla o Bergara. L’única que podia
expedir el títol superior era el Real Instituto de Madrid.

Els enginyers quedaven, doncs, com a “Ingenie-
ros Industriales’’.

La qualificació d’estudis superiors
El que va representar un profund canvi en l’ensenya-
ment de la nova professió d’enginyeria industrial va
ser la Ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre
de 1857, coneguda com la LEY MOYANO, que va tenir
una especial rellevància i transcendència, ja que va
ordenar i impulsar la instrucció pública a tots els ni-
vells. A l’ensenyament superior, hi trobem els nous
ensenyaments tècnics i els universitaris tradicionals.
La nostra enginyeria es va veure afectada per tres
motius referents a potestats i drets: Va atorgar la ca-
tegoria de “Enseñanza Superior’’, als estudis d’En-
ginyeria Industrial; va permetre a les escoles de
Barcelona, Gijón, Sevilla, València i Bergara, expedir
els mateixos títols que el Real Instituto Industrial de Madrid; i va estipular que el cost i les
despeses dels estudis serien sufragats pels ajuntaments i les diputacions. Pocs anys des-
prés de la promulgació d’aquesta llei, de les sis escoles, només quedava la de Barcelona.

L’Escola de Gijón es tancà el 1860, sense donar la possibilitat d’acabar els estudis dels
últims cursos, com també ho feia la de Bergara. La de València, amb només tres promo-
cions, va desaparèixer el 1865. La de Sevilla, amb quatre promocions, va tancar el 1866.
Mes tard, el 1899, s’obrí una nova escola a Bilbao i el 1901 es va reobrir la de Madrid.

La Escuela de Barcelona
Durant trenta-dos anys, entre el 1867 i el 1899, la “Escuela de Ingenieros Industriales de Bar-
celona” fou l’única que va donar els ensenyaments de la carrera arreu del territori espanyol.

La causa d’això, va ser la manera com es va produir la penetració de la Revolució In-
dustrial a Catalunya, on els estudis de ciències ja tenien un precedent en les escoles
gestionades i impulsades per la Junta de Comerç, especialment la de Nàutica (1769), i
la de Nobles Arts (1775); la primera per afavorir els coneixement de la marina i la segona
dedicada al disseny industrial. Mès tard, es crearen la de Comerç (1787), la de Química
(1805) i la de Mecànica, llavors anomenada de Màquines (1808), finançades i promogu-
des per iniciativa de la burgesia catalana.
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La Revolució Industrial, l’era del vapor, que es produeix a mitjans del XIX va convertir Ca-
talunya en un dels territoris de major dinamisme industrial, incorporant-se així al reduït grup
de regions europees que van assolir, abans del 1860, uns nivells d’industrialització elevats.
Això va ser possible gràcies a la renaixença econòmica que va experimentar la societat i
l’economia catalana, entre la segona meitat del segle XVIII i la primera del segle XIX.

La participació en l’aspecte econòmic de l’Ajuntament i la Diputació, via Patronat, va
ser un dels elements determinants per a la permanència de l’Escola d’Enginyers.

La confluència d’oportunitats de treball i de recursos econòmics, juntament amb la
“materia gris’’ dels estudiants i professors, va propiciar la permanència, el desenvolupa-
ment i en definitiva l’èxit de la “nostra Escola’’.

Tanmateix, quan es va reobrir L’Escuela de Madrid el 1901, el professorat es va nodrir
d’enginyers industrials que havien estudiat a la Escola de Barcelona (hem pogut compta-
bilitzar fins 10 alumnes d’aquesta Escola que van acabar els seus estudis a Barcelona),
entre els quals destaquem, personalitats docents com Carlos Mataix Aracil, Pedro Puig
Adam i José Morillo Farfan.

Les seus de l’Escola d’Enginyers de Barcelona
En una publicació de l’Associació-Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, de l’any 2002,
titulada “L’Escola d’Enginyers. 1851-2001”, hi podem trobar amplis detalls sobre els orígens
i funcionament de la nostra Escola, els seus claustres de professors, i les generacions d’en-
ginyers que hi varen estudiar. Per aquest motiu, i perquè aquest no és l’objectiu del present
llibre, aquí només en recordem alguns trets bàsics.

Les activitats de L’Escola van començar l’octubre de 1851, a l’edifici de l’antic Con-
vento de San Sebastián, que estava situat a l’actual Plaça d’Antonio López o plaça de Co-
rreus, al final de la Vía Laietana.

El 1873, l’aleshores anomenada Escuela Especial de Ingenieros Industriales, es va
relocalitzar a l’edifici de la Universitat Central, en un ampli espai de tres plantes situat a
la dreta del claustre.
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Primera seu de l’Escola de Barcelona, situada l’antic
convent de Sant Sebastià.

Segona seu de l’Escola a l’ala dreta del claustre de la
Universitat Central.
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El 1904 es creà un Patronat i es va traslladar a l’antiga fàbrica de filats dels Hermanos
Batllò. Per la seva importància i perquè va ser el marc on vàrem cursar tota la nostra ca-
rrera, en fem una més acurada descripció en el capítol corresponent. 

En un llibre publicat per l’Escola d’Enginyers de Barcelona, l’any 1961, amb el títol Escuela
Tècnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, es relacionen unes efemèrides an-
teriors al començament del nostres estudis, que pel seu interès, transcrivim a continuació.

Algunas Efemérides y Antecedentes de la carrera de Ingeniero Industrial y de
nuestra Escuela

1775 | 23 de enero. Establecimiento de las cátedras de Dibujo en la Escuela Industrial
de Barcelona, fundada y alentada por la Muy Ilustre. Junta de Comercio de Barce-
lona. Sucesivamente se instalaron las cátedras de Química (1803), Cálculo Mer-
cantil (1806), Maquinaria Práctica y Mecánica (1808), Economía Política (1814),
Física Experimental (1815) y Matemáticas hasta el Cálculo Infinitesimal (1819),
entre otras.

1850 | 4 de septiembre. Decreto anunciando la creación de la carrera de Ingeniero In-
dustrial en España y el Real Instituto Industrial de Madrid.

1851 | 24 de marzo. Readaptación, con carácter oficial, de la Escuela Industrial de
Barcelona, como Escuela Profesional.
1 de octubre. Solemne inauguración oficial de la Escuela Industrial de Barcelona en
el salón gótico de la Casa Lonja, sede de la Junta de Comercio e inmediata al anti-
guo convento de San Sebastián, en el que la Escuela Industrial inicia su actuación.

1852 | 23 de septiembre. Se aprueba el Reglamento de la Escuela Industrial barcelonesa.
1856 | Primera promoción de Ingenieros Industriales de España, expidiéndose el primer

Título, en el Real Instituto Industrial de Madrid, a D. Luis Barnoya y Matlló, natural
de Gerona, que cursó los estudios en la Escuela de Barcelona y fue a validarse a
Madrid.

1857 | 10 de septiembre. La Ley Moyano incluye las enseñanzas de Ingeniero Industrial
entre las superiores, y dispone se eleven de categoría las Escuelas Profesiona-
les de Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara. 

1860 | 16 de agosto. Se declara Escuela Superior a la de Barcelona, a los efectos del
Título de Ingeniero Industrial.

1861 | 25 de julio. Empiezan a verificarse, en la Escuela de Barcelona, ejercicios para
la obtención del Título de Ingeniero Industrial.

1865 | Cinco ingenieros industriales barceloneses toman parte en los ensayos de in-
mersión del submarino “Ictíneo”, de Narcís Monturiol.

1866 | 16 de agosto. El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Barcelona acceden
a cooperar con el Estado, en el sostenimiento de la Escuela, gracias a lo cual
la Escuela de Barcelona será, durante treinta y dos años, la única de España,
en que se curse la carrera de Ingeniero Industrial.

1868 | Establecimiento del Plan de estudios 1868, cuya vigencia se prolongó hasta 1902.
1873 | Traslado de la Escuela de Barcelona al edificio de la Universidad.
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1874 | La Escuela de Barcelona introduce en España y ensaya en sus laboratorios de
Física la primera máquina dínamo-eléctrica

1875 | Se ensaya en la misma Escuela el primer teléfono importado en España.
1899 | Fundación de la Escuela de Bilbao.
1902 | 14 de septiembre. Establecimiento de un nuevo plan de estudios, vigente hasta

1907. Fundación de la actual Escuela de Madrid, para suceder al antiguo Real
Instituto, desaparecido en el año 1867.

1907 | 6 de agosto. Nuevo Plan de Estudios, vigente hasta1924
1924 | 15 de marzo. Nuevo Plan de Estudios, vigente hasta1931
1927 | 30 de octubre. Traslado de la Escuela de Barcelona, al edificio actual, en la lla-

mada Universidad Industrial y solemne inauguración bajo la presidencia de S.
M. el Rey Alfonso XIII.

1930 | 25 de mayo. Inauguración de los Laboratorios de Hidráulica y Máquinas, con
asistencia del Excelentísimo Sr. Ministro de Economía, don Julio Wais 

1931 | Nuevo Plan de Estudios, vigente hasta 1948.
1934 | 17 al 19 de mayo. Se celebra en Barcelona el «Congrès International de l’En-

seignement Technique», cuyas sesiones de trabajo tienen lugar en la Escuela.
1940 | 7 de mayo. Unificación de las tres Escuelas de Ingenieros Industriales de Ma-

drid, Bilbao y Barcelona.
1947 | 23 de julio. Devolución de la autonomía a las tres Escuelas de Ingenieros In-

dustriales.
1948 | 28 de mayo. Establecimiento del Plan de Estudios 1948.
1949 | Se celebran en la Escuela las sesiones de trabajo del Congreso Internacional

de Química Industrial.
1951 | 19 de noviembre. Inauguración de los actos conmemorativos del Centenario de

la Escuela de Barcelona, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Industria,
Don Joaquín Planell Riera

1952 | Se celebran en la Escuela las primeras Jornadas de Ingeniería Industrial.
1958 | 19 de diciembre. La Diputación Provincial de Barcelona aprueba las bases de

un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para el traslado de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales a la Ciudad Universitaria

1959 | 29 de septiembre. Se aprueba el Reglamento de las Escuelas Técnicas Supe-
riores de Arquitectura e Ingeniería.

1960 | 31 de marzo. Se aprueba el Anteproyecto de la nueva Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Barcelona.
1 de julio. Inicio de las obras de la nueva Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona.
23 al 30 de octubre. Se celebran en la Escuela las sesiones de trabajo del XXXII
Congreso Internacional de Química Industrial, en ocasión del cual se inauguró
en la Escuela, la instalación del primer Calculador Analógico de precisión de
uso general de España, con asistencia del Excelentísimo Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, don Jesús Rubio García-Mina.
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Innovacions més rellevants dels començaments de la Revolució Industrial, rela-
cionades amb l’Escola de Barcelona
Després d’una visita de D. Ramon Manjares i Bofarull, director de l’Escola, a l’Exposició
Universal de Viena de 1873, s’importa una màquina Gramme per al laboratori de Física
Industrial i l’any 1876, per iniciativa del mateix director, s’assaja en el laboratori de física
el primer telèfon d’Espanya.

Quan la Casa Dalmau instal·la a Barcelona, l’any 1879, la primera central elèctrica
d’Espanya formada per quatre motors amb gas pobre de 59 CV cadascun, fabricats per
La Maquinista, acoblats a quatre dinamos Gramme, hi col·laboraren diversos enginyers
industrials de l’Escola de Barcelona, encapçalats per Narcís Xifra.

Evolució dels successius plans d’estudis
Des de començaments del segle xx es van succeir diversos plans d’estudis derivats de
lleis, decrets i ordres ministerials.

>> 1907 (6 d’agost), vigent fins el 1924
>> 1924 (15 de març), vigent fins el 1931
>> 1931, vigent fins el 1948

El 1940, just després d’acabar la guerra civil i amb la idea centralista, pròpia del régi-
men, tal com hem indicat abans, s’unifiquen les tres escoles, la de Madrid, la de Barce-
lona i la de Bilbao, amb el nom de “Establecimientos”. Les assignatures de la carrera es
podran cursar indistintament en les tres escoles, o “Establecimientos”, de manera que
l’ordre de les distintes promocions serà única i els alumnes passen a tenir la mateixa
promoció. El nombre d’alumnes a ingresar es determinarà segons les necessitats nacio-
nals (numerus clausus). El pla d’estudis no es modificà gaire, només s’implantà l’esperit
d’ensenyament a la Universitat que havia de ser “católica y patriótica”.

Els ingressos als estudis d’enginyeria
El 1945 es reformà el pla d’ingressos de manera que per accedir als estudis eren necessaris
els requisits següents: Ser espanyol; no tenir antecedents penals; no patir cap defecte físic
que impedís l’exercici de la professió; i finalment, tenir el títol de batxiller en el seu grau màxim.

Per ingressar, es necessitava aprovar successivament els dos grups de matèries in-
closes en el programa. 

Les matèries de cada grup s’avaluaven globalment, i no es podia passar a la segona
etapa de les eliminatòries sense haver aprovat la primera. Les matèries aprovades no
eren convalidables a cap altre centre.

Gestació del pla de 1948
L’elaboració d’un nou pla d’estudis d’acord amb les noves directius del Régimen, no es
va produir fins que es publicà el Decret del 28 de maig del 1948, del Ministerio de Edu-
cación Nacional (BOE 12-6-48), en què les Escoles de Madrid, Barcelona i Bilbao compar-
tien unitat d’organització i ensenyaments.
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En la segona part d’aquest escrit, podem trobar-hi el redactat complert i la seva anàlisi.
Per tindre una visió àmplia i comprensiva del que ens estava envoltant tan a nivell na-

cional, com a més amplament internacional s’ha confeccionat el quadre següent:

Estudis en el temps
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1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1/4/1939 Final Guerra Civil 

el “Cole”

El franquisme

Segona guerra mundial

Règim dictatorial Acaba 2ª Guerra Mundial

Octubre 1973 Crisi del Petroli

Autarquía

Guerra freda

Desenvolupament
econòmic i

social

Economia
en època daurada

Tardofranquisme
i mort de Franco

Reforma econòmica sense
canvi polític

Crisis de Govern
i canvi de rumb les Acadèmies

l’Escola

la Professió
primeres experiències

com a enginyers

InternacionalEntorn polític a Espanya Promoció 108
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2. Antecedents, fins el 1956. “El Cole”

Context històric
Durant la nostra infància tots anàvem al “cole”, la majoria a escoles privades i religioses,
dispersos per la geografia de Catalunya i també d’altres llocs del país.

En aquella època, l’economia, la política i els estudis estaven basats en estrictes con-
ceptes religiosos i en conseqüència cursàvem assignatures de Catecismo i Religión i pa-
triòtics, la Formación del Espiritu Nacional.

Des que va acabar la Guerra Civil, l’abril del 1939 i fins la fi de la Segona Guerra Mun-
dial, el maig del 1945, a Europa, i el setembre de 1945 a Àsia, hi havia una rígida política
autàrquica basada en la restricció de la importació de béns, equipaments i serveis de
l’exterior, és a dir, en l’autosuficiència. En acabar la Segona Guerra Mundial, amb la vic-
tòria dels aliats, aquests van acordar un bloqueig internacional sobre Espanya: van reti-
rar-ne els ambaixadors, van tancar les ambaixades i fins i tot la frontera amb França.
L’aïllament aleshores venia de l’exterior. Els efectes d’aquest aïllament, marcà fortament
les persones que el vàrem viure i per tant, cal que fem esment de quins van ser:

>> La manca d’abastiment de petroli, que va fer que en els transports públics s’utilitzés
el gasogen.

>> La falta de subministrament d’energia elèctrica, que va provocar les primeres “res-
tricciones” a la indústria i a les llars.

>> Les cartilles de racionament per al subministrament de l’oli, del pa blanc i del pa
de blat de moro, que no varen acabar fins el 1953.

>> Els “retrasos” de la RENFE.

Pel que fa a l’aspecte polític:
>> Era necessari l’ús del “salvoconducto de fronteras” i el “laissez passer”, en les zones

frontereres.
>> En el terreny internacional, cal recordar que, com a conseqüència del “Congreso Eu-

carístico Internacional” de Barcelona el 1952, es va firmar un nou concordat amb la Santa
Seu el 1953 que va representar el reconeixement del règim a nivell internacional; hi va
ajudar, també, l’acord de les bases nord-americanes el 1953. Tenim encara vius a la me-
mòria els mariners de la VI Flota USA, passejant per les rambles de Barcelona i la MP
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(Militar Police), retirant de la circulació els mariners que havien abusat del fino, o de la
mançanilla.

>> La indústria es va estabilitzar amb la creació de l’INI i de les seves empreses sub-
sidiàries.

>> Les grans empreses que es varen crear foren l’INI (1941), ENHER (1946), Hidroe-
lèctrica de Catalunya (1946), ENASA (1946), PEGASO (1950), FECSA (1951), SEAT (1953)
–recordem el primer 600– i d’altres.

>> Cal no oblidar el tren articulat lleuger TALGO (Goicoechea Oriol)
>> La política internacional, pel que fa a Espanya, va estar marcada per:

El “Plan Marshall’’ del 1948, de què Espanya no va gaudir, propicià la recuperació
econòmica europea
La “guerra freda’’, i consegüentment, l’esclat de la guerra de Corea 1950
La conferència del president Eisenhower a les Nacions Unides sobre los’’átomos
para la paz’’, que va obrir la porta a l’ús de l’energia nuclear per a finalitats pacífi-
ques, el 8 de desembre de 1953
L’ ingrés d’Espanya a l’ONU, el 1955

El món de l’ensenyament experimentà una lleugera liberalització de caire clarament
catòlic amb el, llavors, ministre de “Educación Nacional”, Joaquin Ruiz Giménez (1951-
1956), que va representar l’inici dels canvis en matèria educativa sobretot amb la gestació
del nou Pla de 1957, per a les Escoles Especials d’Enginyeria. També als orígens d’aquest
període, va començar la inquietud política i les consegüents protestes socials i ciutada-
nes; recordem la primera vaga de tramvies a Barcelona, la del març de 1951.
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3. Des del 1956 fins el 1959.
L’època de les Acadèmies

Context històric
Mentre nosaltres estudiàvem a l’Acadèmia, què passava al nostre voltant?

El 1956 va ser un any crucial per al règim franquista, en el qual es van produir diversos
fets que van provocar un canvi de rumb en la política. La independència del Marroc, la fi
del “Protectorado Español de Marruecos” es va produir de manera sobtada, fet que re-
presentava, a la pràctica, la fi del projecte imperial i colonitzador d’Espanya a Àfrica, i la
retirada, a la península, del nombrós exèrcit colonial espanyol.

El projecte del llavors ministre José Luís Arrese, de convertir la Falange en poder do-
minant, va enfrontar falangistes i militars pel control del govern. Els aldarulls estudiantils,
el gener de 1956, deguts a l’oposició, al sistema i a la manipulació electoral del SEU,
van provocar l’enfrontament entre Ruíz Giménez, ministre d’Educació Nacional, i Raimundo
Fernández Cuesta, Secretario general del Movimiento i responsable del SEU. Les protes-
tes, en forma de manifestacions pels carrers de Madrid, van continuar a Barcelona a la
Universitat, on el 7 de novembre va entrar la policia per reprimir-les. Més tard, es va pro-
duir el tancament governatiu d’aquest centre, ordenat per qui era aleshores governador
civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, enfrontat per motius d’ús del català, amb l’abat
de Montserrat A.M. Escarré. Una nova vaga de tramvies el 1957 va tenir, aquesta vegada,
un caire més social que la de 1951. La situació econòmica es trobava pràcticament en
estat de fallida, conseqüència, en gran part, del règim d’autarquia que vivia la nació (l’Ins-
titut de Moneda Extrajera disposava de noranta-sis milions de dòlars, i tenia un deute de
quatre-cents milions).

Com anys després explicà Fabià Estapé, futur sotscomissari del Plan de Desarrollo,
per convèncer el Caudillo de la necessitat d’un canvi, es varen valer del següent símil:
“Si el Estado fuera una empresa privada habría que declarar su quiebra y despedir a
todos los funcionarios, incluidos militares, y que como el Instituto de Moneda Extranjera
no tenía divisas para pagar las importaciones de petróleo, habría que volver al raciona-
miento de la gasolina i a las restricciones eléctricas”. Aquests fets, entre d’altres, varen
provocar que el febrer de 1957, en un canvi de govern, en el qual ja no hi era Fernández
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Cuesta, ni Ruiz Giménez, hi entressin els primers tecnòcrates, vinculats a l’Opus Dei, com
López Rodó i Alberto Ullastres, per preparar el canvi de direcció de la política econòmica.
Al Ministeri d’Educació Nacional, hi entrà Jesús Rubio Garcia-Mina, falangista tradicional,
que succeí a Ruíz Giménez, seguint el programa de reforma universitària impulsada pel
seu predecessor i que va dur a terme la implantació del nou pla d’estudis universitaris
que va incloure les Escoles Especials, el Plan 1957, conegut per nosaltres com “Pla Nou”.
El 20 de juliol de 1957 fou aprovat per les corts franquistes sense oposició el Proyecto
de Reforma de les Enseñanzes Técnicas, que es posaria immediatament en vigor. Contem-
plava dos cursos, Selectiu i Iniciació, que substituïen el famosos ingressos del Pla 1948.
La desaparició dels numerus clausus, establert en funció, en part, d’un antic ‘’espíritu de
cuerpo’’ i el fet de pertànyer a una elit de ‘’ingenieros’’, va portar com a conseqüència,
que el nombre d’estudiants d’enginyeria augmentés notablement, la qual cosa va fer que
s’incrementés fins la massificació.

El Doctorat
Una vegada aprovat el pla de 1957, es va plantejar l’equivalència dels enginyers i llicen-
ciats, cosa que va provocar una situació conflictiva i d’incertesa, atès que els estudiants
d’enginyeria passàvem a estar en l’àmbit universitari amb regles i nivells de coneixement
diferents. Es tractava d’equiparar el estudis superiors d’enginyeria de vuit cursos (dos in-
gressos, més sis de l’escola, amb un projecte de final de carrera) a uns altres equivalents
al màxim grau universitari, el de Doctor. A tal fi i a l’empara de l’Ordre del 3 de juny de
1958, es creà una Junta Calificadora, que contemplava un període de sol·licitud del títol
de doctor, acompanyada d’un projecte, per ser avaluat com a tesi. Malgrat l’oposició de
molts enginyers, i d’alguns professors de l’Escola, entre els quals figurava Enric Freixa,
que argumentaven que els enginyers ja tenien reconegut el màxim grau acadèmic, la ins-
tauració del doctorat a les Escoles Tècniques, es va dur a terme. El curs de 1959, vàrem
compartir l’espai de l’Escola del carrer Urgell, el nostre Pla i el Pla nou (Pla 1957).
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4. Els anys de l’Escola
(Entre el 1959 i el 1965)

Context històric
Aquests són els anys en què els països occidentals, i en especial Europa, van viure un
gran desenvolupament social i econòmic sense precedents, el que en termes econòmics
es va anomenar “l’època daurada” i que va durar fins la crisi del petroli el 1973. Eren els
60’s. Espanya experimentà un notable creixement econòmic, concretament d’un 7% anual
del PIB, una apreciable millora del nivell de vida, acompanyada de grans fluxos migratoris
interns que provocaren importants transformacions socials. L’entrada a la l’OCDE (1958),
requeria un canvi fortament liberalitzador, especialment de l’economia. Tot i així, el sector
de la indústria va ser el que més va augmentar, tant quantitativament (un 10% anual) com
qualitativament a causa del procés de la incorporació de nous béns d’equipament de
nova tecnologia.

Les línies mestres de la nova etapa eren: “Reforma económica, sin cambio Politico”,
cosa que assegurava la continuïtat del règim a la mort del Dictador. Els governs de 1957
i 1962 van significar una notable renovació dels dirigents del règim que tenien la tasca
de dur a terme les directrius dels organismes internacionals. Les persones encarregades
d’executar-lo van ser els anomenats “tecnòcrates”, persones afectes a l’Opus Dei, amb
una bona formació.

Amb motiu d’un informe del Banc Mundial, que aconsellava la creació d’un organisme
de direcció i coordinació de l’acció econòmica de l’Estat i d’orientació de la política eco-
nòmica general, es va crear la Comisaria del Plan de Desarrollo, dirigida des de l’inici fins
la seva fi, el 1973, per Laureano López Rodó.

Els plans de “desarrollo” foren:
>> Primer Pla (1964-1967)
>> Segon Pla (1968-1971)
>> Tercer Pla (1973-sense acabar)

Va ser l’època del turisme, de les remeses de treballadors a l’estranger, de les inver-
sions de capital forani; així s’estima que la propietat de les 300 empreses més grans a
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Espanya, un 20% estaven controlades per capital estranger i un 20% de les empreses
per capital “mixt’’ estranger, l’INI i capital privat espanyol. L’11 de juliol de 1962 es va
constituir un nou govern amb una àmplia remodelació per tal d’impulsar la reforma; va
coincidir en el temps amb el IV Congrés del Moviment Europeo celebrat a Munic entre els
dies 5 i 8 de juny de 1962, on el règim franquista va ser objecte de dures crítiques, com
es va dir en termes oficials “el contubernio de Múnich’’. Era l’època del govern dels tec-
nòcrates, entre els quals destaquem López Bravo, López Rodó, Mariano Navarro Rubio i
Alberto Ullastres, tots ells vinculats a l’Opus Dei.

Què coneixíem nosaltres del món exterior?
Només el que ens arribava dels periòdics sotmesos al control i censura del règim, el NO-
DO, el Noticiario de Radio Nacional, o de l’acabada d’estrenar Televisión Española; un pe-
ríode protagonitzat per la guerra freda, que enfrontava els EUA i la URSS. Aquests són
alguns dels fets clau:

>> El 12 d’abril de 1960, es va realitzar el primer vol espacial tripulat per Yuri Gagarín.
>> L’octubre de 1960, a la seu de l’ONU, Khrusxov, en plena “guerra freda”, colpejà

amb la sabata el seu escó en forma de protesta.
>> La crisi dels míssils a Cuba (1962); vam estar a punt que es produís una guerra nu-

clear...
>> El 21 de juny de 1963, J.F. Kenedy visita Berlín, i davant del mur va dir: “sóc Berli-

nès”.
>> Assassinat a Dallas del president John Fitgerald Kenedy, el 22 de novembre del

1963
>> Els primers aldarulls a EUA que anticipaven la lluita a favor dels drets humans i per

suprimir la segregació racial.
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5. Ja hem acabat?
1965 - 1975 i endavant

Acabats els estudis, encara ens quedava una darrera prova: el Projecte de Fi de Carrera,
oficialment La Revàlida; era l’últim vincle que ens quedava amb l’Escola, atès que el di-
rector d’aquesta prova havia de ser un dels professors titulars. En qualsevol dels casos,
ens fèiem la pregunta de què érem, de quin títol érem creditors? estàvem en l’àmbit uni-
versitari, o en el de les Escoles Especials d’Enginyers? Cal tenir en compte, novament,
els orígens i l’evolució, és a dir, la perspectiva.

Les escoles d’enginyeria superior creades pel ministre Moyano el 1857, titular del Mi-
nisteri de Foment, depenien d’aquest ministeri. A mida que progressaren les activitats
comercials, econòmiques i industrials i l’Administració dels diversos governs, les escoles
tècniques superiors es van assignar els diversos ministeris que es crearen per aquests
motius; els enginyers de camins passaren a dependre del Ministeri d’Obres Públiques, el
d’Agricultura tenia adherits els enginyers agrònoms i els enginyers industrials depenien
del Ministeri de Foment o d’Indústria, segons l’època.

Els estudis superiors d’enginyeria, en les diferents especialitats, es cursaven a les es-
coles especials i els enginyers estaven considerats en conjunt, com a “ingenieros civiles’’,
ja que la denominació de “Ingeniero”, quedava reservada, en els seus orígens, a la carrera
militar (Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército), en les seves diferents branques d’artilleria,
armament, construcció, ponts, etc. Així, el nostre títol, el que acreditava la nostra condició
d’Enginyers Industrials, era emès pel Ministerio de Industria.

Això va seguir fins que els estudis superiors d’enginyeria van passar al que llavors era
l’àmbit universitari amb la creació del Pla de 1957, que va ser el primer esgraó per al
posterior Pla de 1964, el “pla yeyè”. Aquest canvi va ser de rellevant importància, ja que
les “Escuelas Especiales’’, deixaven de tenir l’exclusivitat dels ensenyaments de ciències
aplicades. L’anomenada Ley Moyano havia durat cent anys!

Quan vàrem rebre el títol de Doctor Enginyer Industrial, era ja expedit pel MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, amb el següent text:
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Això succeí desprès d’haver entregat un projecte de fi d’estudis, o d’obres, instal·la-
cions, o processos existents, i en plena activitat laboral. Per fi teníem constància del re-
coneixement dels nostres estudis a les Escuelas Especiales, amb el grau màxim dins de
l’àmbit universitari. Aquest reconeixement en el marc laboral, el vam poder experimentar
quan a les empreses ens preguntaven, la majoria enginyers de promocions anterior a la
nostra: de quin pla ets? ets dels del 48? el dels famosos ingressos?

En acabar els estudis, i a les vigílies de la incorporació al món laboral, vam ser cons-
cients que un cop superat aquell repte, ens enfrontàvem immediatament a un altre: el
d’aportar els nostres coneixements de manera pràctica, col·laborant al creixement eco-
nòmic del sector industrial així com del sector serveis. Estàvem immersos en l’era indus-
trial, com podíem constatar per les directrius del govern, com la “Planificación Indicativa”,
obligatòria per a les indústries estatals, via INI, i aconsellada per a les privades i les “mix-
tes” amb participació estrangera. Valoràvem, molt positivament, que una bona part dels
ministres i directors generals de les diverses branques fossin enginyers i de formació
tecnològica. Per altra banda, començaven a consolidar-se les escoles de negocis (IESE,
ESADE). Era l’època de la producció, del creixement, de la productivitat, del desenvolupa-
ment de la pràctica dels “métodos y tiempos”, de la programació, del “PERT”, i en defini-
tiva de les teories “taylorianas” sobre l’organització del treball. El que s’entenia com a
sector agrícola en el sentit tradicional havia minvat, i en canvi cobrava importància, pel
seu pes en l’economia del país, un nou concepte que es va anomenar indústria turística.

La indústria, fos quina fos, era doncs l’activitat principal, i les empreses d’enginyeria,
tot i que se situessin dins l’àmbit dels serveis, atenien les necessitats del progrés. 

La situació política a Espanya estava tutelada pel franquisme i dirigida, econòmica-
ment, pels diferents governs “tecnòcrates”, i alhora era “arrossegada” pel creixent des-
envolupament de l’Europa occidental i dels Estats Units.

Dos fets, a diferents nivells i de diferent importància, van fer que es produís un canvi en
els esdeveniments posteriors: la mort del president del govern, Carrero Blanco, el 1973,
com a conseqüència d’un atemptat d’ETA, i la mort de Franco el 1975, que creà una incer-
tesa successòria i un greu risc d’inestabilitat en el govern, que sortosament, anys després,
evolucionaria cap a l’anomenada Transició i cap a la Democràcia Parlamentària.
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“La Junta General Calificadora para la obtencion del Título de Doctor-Arquitecto
o Doctor-Ingeniero, de acuerdo con las atribuciones que le señala la Ley de Orde-
nación de las Enseñanzas Tècnicas (Disposición Transitoria 7ª) y la OM del 3 de
Junio de 1958 y previo estudio de los documentos aportados por el Ingeniero In-
dustrial Sr.D………………………………………………………………………………

ha acordado :
Otorgar el grado de Doctor Ingeniero Industrial al Sr. D…………………………
Madrid, 28 de Junio de 1973”
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A nivell internacional, la crisi del petroli del 1973, i successives, van representar un
greu i profund deteriorament del sistema econòmic occidental amb el final dels acords
de Bretton Woods de l’any 1944.

Un cop fora de l’Escola, en el món, es van produir els següents i decisius fets:
>> Els incidents del “Golf de Tonkin” i l’escalada de la guerra del Vietnam
>> La Guerra dels Sis Dies a l’Orient Mitjà, el juny del 1967
>> Las primeres independències a l’Àfrica
>> La “revolució cultural” a la Xina
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Segona part
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Com ja hem anunciat, tots els apartats d’aquesta part estaran centrats en la Promoció  108
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, basats en el “Pla 1948”,
el Pla d’estudis publicat al Real Decreto de 28 de maig de 1948  i el Reglament que el des-
envolupà. El Pla, modificava el fins llavors vigent, que datava del 1924 i que  es modificà
lleugerament el 1931. L’estructura era molt semblant a la de l’anterior, constava d’un dur
ingrés amb dos grups i després sis anys de carrera. La novetat eren les “intensificaciones”
que permetien un cert grau d’especialització Mecànica, Química, Eléctrica o Tèxtil.

Per la seva importància  s’han reproduït en facsímil els BOE on varen ser publicats,  a
l’Apèndix de la pàgina 212.

Contempla, aquesta segona part, el període d’estudis de grau superior  viscut pels
autors del llibre i pels companys de promoció, a qui va dedicat, i en constitueix el cos
central. L’hem dividit en diversos apartats, que recorreran tota la nostra carrera i l’entorn
en què es va desenvolupar. 

1. Els ingressos i les acadèmies d’ingrés

Des de la promulgació del Reglament de 23 d’octubre de 1914 fins a la reforma de 1957,
per accedir a ingressar a les escoles d’enginyers, s’havien d’aprovar uns exàmens a la
corresponent Escola. La preparació de les assignatures definides en els successius Plans,
s’havia de fer en acadèmies privades especialitzades. Aquest sistema, amb algunes mo-
dificacions, fou vigent en els tres plans d’estudis anteriors (1907, 1924 i 1931), i també
en el Pla 1948, que estem tractant. Excepcionalment, com informa Francesc Xavier Puig
Rovira, en el seu llibre Quaderns d’història de l’enginyeria: “Hi va haver alguns intents,
només vigents en períodes curts, a la segona meitat del segle XIX, perquè la preparació
de l’ingrés, es fes en centres públics, com ara les facultats de ciències o una escola pre-
paratòria. Durant la Segona República hi va haver un altre intent de creació d’una escola
preparatòria oficial, que no es va arribar a posar en marxa”.
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Un aspecte positiu del sistema d’ingrés, que es pot atribuir als seus orígens, és que
es tracta d’un sistema de selecció per mèrits, per ingressar a la funció pública. La ma-
teixa estructura del sistema d’ingrés era molt semblant al sistema d’oposicions, en el
qual el nombre de places ofertes està fixat a la convocatòria. Superat l’ingrés, els cursos
de la carrera eren considerats, per alguns analistes, una preparació específica comple-
mentària posterior. En efecte, s’ha dit que, durant la preparació i els exàmens d’ingrés,
l‘objectiu des de l’Escola era posar obstacles, i que després de I’ingrés, era donar faci-
litats pel fet que ja es considerava que els alumnes formaven part dels elegits. Com
veurem quan entrem amb més detall, en el Pla 1948 i especialment en la Promoció 108,
la pretesa facilitat dels cursos i assignatures de la carrera, quedarà absolutament des-
mentida. 

En el text, ja esmentat, Puig Rovira, afirma: “El sistema d’ingrés era bàsic en la con-
cepció que inspirava les escoles,  especialment en els seus orígens, i segons la influència
francesa que les inspirà. Es tractava de fer una selecció dels futurs estudiants sobre la
base dels mèrits de cadascú, en general entre els alumnes de batxillerat més ben quali-
ficats, amb la idea de dotar els cossos tècnics de funcionaris amb personal altament qua-
lificat. Des del seu inici, les escoles d’enginyers, adoptaren aquell sistema”. 

A les Escoles d’Enginyers Industrials, l’Ingrés constava de dos grups i els exàmens
eren comuns i simultanis per a les tres escoles (Madrid, Barcelona i Bilbao). El nom de
les assignatures del Plan 1948, com hem vist, va quedar lleugerament modificat pel seu
reglament, promulgat el 1950 (Plan de Estudios según Orden de 4 de Marzo de 1950 por
la que se aprueba el Reglamento de las Escuelas de Ingenieros Industriales) que és el que
s’utilitzà per a la nostra Promoció 108:

Primer grup
>> Aritmética y Álgebra
>> Geometría métrica
>> Física general

Segon grup
>> Aplicaciones del Álgebra
>> Geometría Analítica
>> Introducción a la química

Dibujos (asignatures complementaries)
>> Dibujo lineal
>> Dibujo a mano alzada

Idiomas (assignatures complementàries)
>> Francés
>> Inglés
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Els exàmens de les matèries de cada grup, constaven de dues eliminatòries, que s’ha-
vien de superar globalment, de manera que si superada la primera eliminatòria (totes les
assignatures), no es superava la segona eliminatòria (totes les assignatures), el resultat
era “No apto”,  i calia repetir les dues proves, en la següent convocatòria. 

Superat el Primer Grup, amb l’eixuta nota de “Aprobado o Apto”, calia preparar-se per
al Segon Grup, en què es repetia el mateix procés, la imposició  d’aprovar totes les as-
signatures. La majoria dels aspirants tardaven més d’un any a aprovar cada grup d’ingrés
i un percentatge elevat no l’arribava a superar mai, amb la conseqüència obligada de dei-
xar-ho córrer, intentar passar-se al Pla 1957, o canviar de Carrera. En cap d’aquests casos,
es podia convalidar el grup o grups aprovats, ni cap de les seves assignatures. Alguns
estudiants, davant un incert futur si no aconseguien ingressar, es matriculaven, simultà-
niament a una Escola de Peritatge i deixaven de cursar aquella carrera, si ingressaven a
Enginyers. O bé  la continuaven i  intentaven l’accés al seu objectiu una vegada obtingut
el peritatge, ja que podien  presentar-se a uns exàmens, que convalidaven part de les as-
signatures de la Carrera d’Enginyer Industrial (veure cap. III, art 26 de la Orden de 4 de
Marzo de 1950).

Per a les assignatures complementàries, era suficient haver-les aprovat abans d’in-
gressar a l’Escola. A cada curs acadèmic, tant per als exàmens del primer ingrés,com
per als de segon, es feien dues convocatòries, una  al juny i una altra al setembre. Es
convocaven al gran ”hall” de l’Escola, on es disposaven taules individuals a distàncies
suficients entre elles per intentar evitar que es copiessin les proves, i un considerable
nombre de professors, situats als passadissos, entre les fileres de taules i a la galeria
del pis superior, controlaven rigorosament la necessària individualitat de les proves. En
cada eliminatòria, es distribuïa la totalitat de l’examen, per a totes les assignatures, que,
com s’ha dit, era igual, simultani i es donava al mateix temps per a complimentar-lo, a
totes les Escoles d’Espanya.

Després d’una descripció general i enumeració de les Acadèmies d’Ingrés i dels seus
professors, dedicarem un ampli apartat a la ressenya de les Acadèmies existents a Bar-
celona, en el període estudiat.     

El personal docent de les acadèmies estava format per enginyers amb àmplia expe-
riència en les diferents assignatures dels dos ingressos i també per enginyers joves re-
centment titulats, i alguns estudiants distingits dels últims cursos de l’Escola d’Enginyers,
curosament escollits per la direcció del centre. Com podrem comprovar en els quadres
de les acadèmies, alguns professors impartien classes a més d’un d’aquells centres. Els
aspirants a enginyers, s’inscrivien a l’Escola (ETSIIB) per efectuar les proves, però no n’e-
ren alumnes fins que havien superat els dos Grups. Les principals acadèmies gaudien
d’una certa tutela de les escoles, implícita, però no regulada. El 1945, va sortir una dis-
posició (ordre del Ministeri d’Educació de 16 juny de 1945) que establia normes per a
les acadèmies preparatòries per a les escoles d’enginyers industrials, però la seva eficà-
cia fou escassa.

La majoria d’alumnes, que anys després esdevindrien enginyers de la Promoció 108,
varen fer la preparació a les Acadèmies d’Ingrés, entre 1954 i 1959 i les opcions per es-
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Examen d’Ingrés en el Hall de l’Escola.
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collir, a Barcelona, es resumien en sis Acadèmies:  Febrer, Humet, Turet i Guiu, a les quals
s’hi van incorporar  immediatament, la Peñalver que, com veurem, tenia la seu central a
Madrid, i la Granés. 

Tots aquells centres d’ensenyament, van fer una gran tasca pedagògica i motivadora,
malgrat la incertesa que significava haver-se d’enfrontar a unes proves, que qualificarien
uns professors, amb nul·la informació prèvia dels examinands, unes proves quasi a cara
i creu. Les classes i el control del rendiment dels alumnes es feien amb regularitat i rigor.
Com veurem, totes les acadèmies, després dels exàmens oficials d’ingrés a l’Escola,
feien públics els resultats dels seus alumnes, en forma de percentatge d’aprovats sobre
presentats, o en xifres. Algunes, publicaven, inclús, les llistes nominatives, dels alumnes
aprovats, en les corresponents eliminatòries. Aquests resultats, publicats en anuncis als
periòdics de més difusió i revistes tècniques, donaven constància del nivell d’eficàcia del
centre  docent, versus els de la competència, i per tant, servien d’orientació  al nous
alumnes. Reproduirem alguns d’aquests anuncis, en explicar el funcionament de cadas-
cuna de les Acadèmies.

La base de l’ensenyament era la resolució de problemes en les diferents àrees. Es re-
visaven els dels anys precedents,  i se’n plantejaven de nous, extrets de llibres estrangers
o bè resultat de reunions dels diferents professors de l’acadèmia, per a la confecció del
mateixos, segon ens van confirmar els nostres antics professors, Pere Agell i Sebastià
Coll. Naturalment, per poder solucionar-los calia una prèvia formació teòrica de les assig-
natures, que impartien els mateixos professors, ajudats de llibres de text, que enumera-
rem, conjuntament amb els de la Carrera, en el capítol corresponent. 

Aquell sistema d’ingressos ha estat qüestionat per diversos historiadors dels  estudis
d’enginyeria, en considerar que era elitista i dissuasiu, però és ben cert, que gràcies a la
professionalitat i preparació de les acadèmies i dels seus professors, va ser bressol d’en-
ginyers de gran categoria, que han liderat amb èxit les principals empreses espanyoles i
estrangeres.

Descripció de les académies preparatòries de l’ingrés
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
de Barcelona
De les cinc Acadèmies d’Ingrés, existents abans de la reforma del Pla 1957, que pràcti-
cament les condemnà a la seva desaparició, només segueixen actives l’Acadèmia Granés
i l’Acadèmia Guiu, que com veurem han evolucionat cap a altres activitats docents, com
la preparació del Selectiu i Iniciació i després el Preuniversitari. De les restants acadè-
mies, només queda el rastre dels records dels companys que varen cursar-hi els seus
estudis, ara fa més de cinquanta-cinc anys i que han aportat unes valuoses comunica-
cions, que transcrivim –total o parcialment– com a descripció de la corresponent Acadè-
mia. En alguns casos, ens hem permès seleccionar una part de l’escrit per aquest apartat
i una altra, l’hem reproduït en el capítol d’anècdotes.
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Acadèmia Granés
Director i propietàri: Joan Granés Deulofeu

Fundació: 19 de març de 1954

Situació: Passeig de Gràcia 73, primer pis, xamfrà carrer de Mallorca de Barcelona

L’any 1954, després d’uns anys d’exercici de la seva professió d’enginyer industrial, ocu-
pant el càrrec de director en una coneguda fàbrica de paper, a Flaçà (Gironès), Joan Gra-
nés Deulofeu (Palafrugell, 1917 - Barcelona, 1998), mogut per la profunda vocació
pedagògica que sent des de la seva joventut i dotat d’unes facultats didàctiques excep-
cionals, funda l’Acadèmia Granés, amb la finalitat exclusiva de preparar l’ingrés a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (Pla 1948).

Cal afegir que el Senyor Granés va exercir durant uns anys com a director l professor
de I ‘Acadèmia Humet, situada al carrer Urgell de Barcelona, fins que va decidir,  secundat
per uns professors de la mateixa, fundar la pròpia acadèmia. Com que aquest fet es pro-
duí a mig curs, les dues acadèmies, de comú acord, varen donar opció als alumnes, d’
escollir on volien seguir els estudis. 

El 19 de març de 1954 i comptant amb la benedicció d’un bisbe, el Dr. Gregorio Mo-
drego, com era de rigor a l’època, s’inaugura el local, al primer pis de I’edifici número 73
del passeig de Gràcia de Barcelona, a la cantonada del carrer Mallorca, on rebran la seva
formació fonamental milers d’enginyers industrials, molts dels quals, després, ocuparan
bona part dels càrrecs més rellevants de la indústria, les finances, el comerç, la docència
universitària i la política del nostre país.

L’any 1956, Joan Granés Deulofeu –convençut que la deficient preparació amb què
molts dels alumnes arriben a la Acadèmia és la causa del seu fracàs posterior en  l’exa-

men d’Ingrés a l’Escola d’Enginyers– decideix am-
pliar I’activitat educativa del centre amb la
preparació del curs Preuniversitari, a fi i efecte de
disposar d’un any més de labor formativa sobre els
seus alumnes, per tal que adquireixin una formació
tan sòlida i completa com la dificultat que l’Ingrés
requereix.

La LIei de 20 de juliol de 1957, fixa un nou pla
d’Ordenació de les Ensenyances Tècniques que
substitueix l’Ingrés per dos nous cursos: el Selec-
tiu, comú a totes les Escoles Tècniques Superiors i
Facultats Universitàries de Ciències, i el curs d’Ini-
ciació, específic per a cada Escola. 

D’ara endavant, Selectiu i Iniciació tant per  alum-
nes lliures, com per oficials, seran impartits de dilluns
a dissabte i fins i tot els diumenges quan s’apropen
els exàmens, juntament amb el curs Preuniversitari
ocuparan tota l‘activitat docent del centre. 
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Joan Granés, director i propietari de
l’Acadèmia Granés.
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L’any 1964, una nova modificació del pla d’estudis de les Escoles Tècniques Superiors
d’Enginyeria i Arquitectura suprimeix els cursos Selectiu i Iniciació. Moment en què l’Aca-
dèmia Granés se centra, en primer  lloc, en el curs Preuniversitari i, en segon, en la pre-
paració dels dos primers cursos de les carreres superiors d’Enginyeria Industrial i
Arquitectura, pensant en aquells alumnes que no en tenen prou amb les classes de les
respectives Escoles Tècniques Superiors i que acudeixen a l’Acadèmia atrets per  l‘altís-
sima competència del seu professorat i per I‘ambient de treball que s’hi respira. L’èxit
creixent del centre, deixa aviat petit el local del passeig de Gràcia i el porta a expandir-se
a un altre local del carrer València, 281, de Barcelona. ((Extracte parcial del WEB actual de l’A-

cadèmia Granés).
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Els tres autors d’aquesta publicació, vàren fer la preparació per a la carrera a l’A-
cadèmia Granés i coincideixen en un molt bon record del centre i dels seus professors,
encapçalats pel senyor Granés, que com també veurem en els directors d’altres
acadèmies, era absolutament polivalent i podia explicar qualsevol de les assignatures. A
la considerable llunyania dels nostres records, considerem inadequat, assajar una quali-
ficació dels “profes”.

Quadre d’assignatures i professors que les impartien:

Comunicació d’Eduardo Ferré
Empecé el primer grupo en la academia Granés, en 1957 con 19 años, nací en 1938, y
aunque terminé mi bachillerato y “Pre”, como llamábamos entonces al curso final de en-
señanza “Media” el año 1954, me orienté hacia la carrera de derecho inicialmente, aban-
donándola después del primer trimestre en 1955, en el 56 hice el “PRE” de ingenieros y
luego…a la Granés,  una de la cinco o seis academias en Barcelona especializadas en
la preparación para los exámenes de ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Indus-
triales.
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ASIGNATURAS

PRIMER GRUPO

Aritmética y àlgebra

Geometría métrica

Física general

Cosmografía y Geología

SEGUNDO GRUPO

Aplicaciones del Álgebra

Geometría analítica

Introducción a la Química

Mineralogía y Petrografía

DIBUJOS

Dibujo lineal

Dibujo a mano alzada

IDIOMAS

Francés

Inglés

PROFESORES

José Mª Abenoza

Joan Granés, Enrique Escassi

Joan Granés Deulofeu,

Enrique Urrutia Landáburu,

Sebastià Coll

– – –

Pere Agell Ferrer

Francisco Vilardaga Roig

Joan Rion

Monturiol

– – –

– – –

– – –

– – –
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La academia estaba en aquel momento en Paseo de Gracia, chaflán Mallorca (Mar/Llo-
bregat) en dos pisos con dos o tres aulas en cada planta, creo recordar. unos balcones
al chaflán, desde los que se veía el “Colmado Simó” en el chaflán del otro lado de la
calle Mallorca.

Dirigía la academia el señor Granés Deulofeu, Ingeniero industrial, un señor alto y del-
gado de piel clara, con gafas y una voz grave y profunda, que él decía perjudicada por tan-
tas horas de clase al día. 

Para ayudar a su voz dañada, había pedido a uno de sus alumnos, creo que Heribert
Puig, que le hiciera un equipo de megafonía, consistente en un micrófono que colgaba
del cuello, mediante una cadena que pasaba por la nuca y se apoyaba en un pequeño es-
cudo en el pecho, del que surgía un flexo a cuyo extremo estaba montado el micrófono.
Había un amplificador en la pared junto a la pizarra y hasta allí llegaba el cable del micro.
El equipo de megafonía era compartido por otros profesores ocasionalmente.

Mis profesores en primer grupo creo recordar que fueron: Abenoza, Escassi, Coll y el
señor Granés. Las asignaturas eran Análisis matemático, Física y Geometría. No se si la
Geología que impartía el profesor Monturiol, descendente del inventor del submarino y
gran conocedor de la espeleología que decía practicar en la cuevas de las Costas del
Garraf. Como trabajo en casa se resolvían decenas de problemas de triángulos,  geome-
tría, análisis y física.  En clase éramos unos 30 alumnos algunos de Barcelona y otros de
fuera. Como elemento de relajo, había una nevera de hielo en la que se mantenían frescas
botellas de coca-cola, que por un precio razonable podíamos obtener del bedel. En aquel
año las coca-colas eran de 0,25 l. pero aparecieron nuevos envases de 0,33 l. que nos
alegraron un poco la vida.

Diversiones pocas, mucho trabajo de problemas y estudio y nada de chicas, por lo
menos los de fuera, salvo en raras ocasiones.

Aprobado el Primer grupo a la primera ocasión  en Junio, aún no entiendo como pudo
ocurrir eso, inicié en septiembre el segundo grupo. Profesores: Agell, Granés de nuevo,
Rión y Vilardaga, que recuerde en este momento.

La cosa no fue tan bien esa vez y no logré pasar en Junio. Mal verano y por fin lo con-
seguí en Septiembre, con el consiguiente asombro propio y ajeno. 
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Acadèmia Humet
Fundació: el 1927 per Francisco de P. Humet Cortés

Situació: Urgell 155 pral. Entre Provença i Rosselló

Els 3 anys de la Guerra Civil, no hi hagué Acadèmia

El 1941 va morir Francisco de P. Humet Cortés, i la direcció administrativa la va portar la
seva vídua, Josefina Coderch Gultresa que era Pèrita Química.

Els següents directors d’estudis foren, José Maria Bosch Aymerich, Marcelino Curell
Suñol, Juan Granés Deulofeu, Martín Aymerich Crós i Ignacio Humet Coderch, (informació
facilitada, pel senyor Joaquím Humet el 5 de maig de 2014).

Comunicació de Santiago Fillat
Yo me preparé para el ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales en la Academia
Humet que estaba (o está) en la calle de Urgel, en el mismo lado que la Escuela y 1 o 2
manzanas hacia el mar. Allí tuve como profesores: de Análisis matemático (cálculo), al Sr.
Cascante Dávila, quien más tarde fue nuestro profesor de “Mecánica Fundamental”, que
es como se llamaba la asignatura) en 2ºcurso de la carrera.
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ASIGNATURAS

PRIMER GRUPO

Aritmética y àlgebra

Geometría mètrica

Física general

Cosmografía y Geología

SEGUNDO GRUPO

Aplicaciones del Álgebra

Geometría analítica

Introducción a la Química

Mineralogía y Petrografía

DIBUJOS

Dibujo lineal

Dibujo a mano alzada

IDIOMAS

Francés

Inglés

PROFESORES

Alberto Viñolas

Juan Ginebra Torra

Luis Humet

Enrique de Urrutia,

Ignacio Humet

José Pons

Cascante, Ramón Companys 

J. Humet y Francisco Escribano

Joaquín Casellas,

Cesar Romanos Gracia

Artigas

José Pons

Humet

Humet

Henri Sayhag

Marc Clewich
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También fue profesor de Geometría Analítica el Sr. César Romanos Gracia. Este señor
tiene un hermano: Carlos Romanos Gracia que es compañero del mismo curso que nos-
otros. Otro profesor fue el Sr. Joaquín Urrutia Landaburu, que enseñaba Física y era Inge-
niero de Renfe, empresa donde yo, años más tarde trabajé hasta mi prejubilación.

Se podría citar aquel personaje simpático i el bedel Salvadó que unía muy bien con
los estudiantes y que era casi como un compañero más.

Existía por entonces un librito titulado “Bienvenido a nuestra escuela” que fue escrito
por el entonces catedrático de Mecánica Fundamental y Director de la escuela D. Damián
Aragonés Puig, más tarde substituido por D. José de Orbaneja y Aragón, aunque las clases
las impartía el Sr. Cascante. Este librito consistía en una presentación de la Escuela, su
historia, la historia de la carrera desde su creación, del plan de estudios (1.948), su claus-
tro de profesores y estaba escrito, como su título ya lo indica, para hacerlo llegar a los
estudiantes recién ingresados y contenía además muchísimas recomendaciones para se-
guir bien los estudios. Yo tengo un ejemplar que casualmente cayó en mis manos en la
Academia Humet cuando me preparaba para el Ingreso, y que en este momento está en
mi pequeña biblioteca en un piso que tengo en San Fernando (Cádiz). 

Comunicació de José Funke
Los que yo recuerdo que iban a la Humet son: Blázquez, Cabellos, Doménech, Domínguez
Clemares, Funke, Isern, López Balcells, Mur, Romanos, Ruíz Perramón, Sánchez de la
Nieta, Sánchez Díaz, Subirá, Talvy, Tubau, Tuset y Viladomiu. A Blázquez me lo encontré
hace muchos años en un buen restaurante de San Sebastián. Vivía allí.  Carlos Romanos
había comprado un piso en Madrid, en la calle General Díaz Porlier, creo recordar que en
el nº14. Como la última vez que estuve allí estaba agonizando Franco (la calle se llamaba
Hermanos Miralles) puede haber ido a parar a cualquier otro sitio. En cuanto al profeso-
rado de la Humet, Ignacio no daba más que alguna sustitución. Luis Humet creo recordar
que daba Geometría Métrica. Joaquín, el menor de los tres, daba Análisis. Como acos-
tumbraba a andar con la cabeza torcida, le llamábamos 23 27 (por lo de la declinación
solar). Urrutia daba Física. Pons daba Cosmografía, Geología y Cristalografía. Artigas daba
Química y le sustituía a veces un tal Izquierdo que tenía el tic de repetir la última sílaba
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de cada frase lo que le convertía en el Sr. “Izquierdodo”. Cascante daba Álgebra y
Geometría Proyectiva. Como era bastante descuidado, se apoyaba en la pizarra y se ponía
perdido de tiza. Hacía un uso contínuo del teorema del punto gordo. Dejaba la chaqueta
sobre un taburete junto a la pizarra y los de la primera fila hacíamos puntería metiéndole
tizas en bolsillo abierto. Nunca dijo nada pero un día en que se acabó la tiza, sin as-
pavientos ni comentarios, fue a su chaqueta y sacó una tiza para continuar como la cosa
más natural del mundo. Companys, ya referido en la carta anterior, daba Análisis y Cálculo
Diferencial. Por cierto, que este hombre estuvo en un curso de verano en Grenoble y, no
sé lo que haría, pero fué felicitado por el mismísimo Louis de Broglie. Nos contó que en
la mili fué el único que resolvió un problema que les habían puesto y que al  ponerse de
pie llamado por el capitán, éste exclamó: “Usted ¿Con esa cara de imbécil? “ Lo contaba
sin rubor.

Acadèmia Febrer

Comunicació de Ferran Ramon
Hi vàrem assistir des de l’any 1957. Es va inaugurar aquell any en un edifici nou, del
carrer Guillem Tell – Balmes.

Al Col·legi Sagrats Cors,  uns 15 alumnes hi vàrem acabar  el “Preu” I més de la meitat
vàrem ser enginyers, per influència d’un capellà molt jove (P. Valentín), que estava estudi-
ant físiques i exactes a la UB. Durant el Preu, preparàvem els problemes del primer Ingrés
que ens subministrava  José Mª Magaz, qui es va avançar un curs en fer “preu” i primer
ingrés a la vegada.

Els professors que recordo són:
Joaquin Febrer: Director i propietari de l’Acadèmia i bon professor de Geometria. Quan

no sabíem alguna cosa, sempre deia: “en el campo faltan brazos”. Era astrònom de vocació.
Esteban Rifà. Un professor excepcional. Podia explicar-ho tot. Quan explicava a “l’en-

cerado”, a la pissarra semblava un contorsionista dels gestos que feia. Era cap de bombers
de Barcelona. Malauradament morí jove, atropellat per un vehicle a Tarragona. Fa més de
30 anys?
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Ferré Canela. Bon professor. Quan donava classe a la Febrer, estava estudiant la car-
rera d’enginyer. Portava un Biscúter, que més d’una vegada l’havíem pujat a la vorera.
Rèiem quan se’l trobava a dalt de la vorera i  havia de baixar-lo. Durant uns anys, ha estat
President de la Caixa d’Enginyers.

Víctor Ubach. Bon professor. Recordo que li vàrem gastar una broma curiosa: Les
nenes d’un col·legi de monges em varen explicar que  si es feia un petit forat al guix i
s’omplia amb caps de misto, en escriure a la pissarra, deflagrava. En efecte, així ho vàrem
fer i quan Ubach dibuixava una grossa línia perpendicular mentre explicava “abacs”, es
va produir la deflagració. Ubach va quedar paralitzat i va dir, “señores se ha producido
una reacción entre el yeso y la pizarra”. Vàrem aguantar el riure i mai més es va parlar
d’aquella broma. Ubach no ha sabut mai més la veritat de la broma. Recordo també el
Professor Monturiol.

Crec que a les acadèmies, es va formar el nucli dur dels amics. Aquesta amistat,  que
ja provenia del col·legi, es reforçava a les milícies, als viatges, etc. Durant els anys d’A-
cadèmia, crec que vàrem ser molt feliços. Ens dedicàvem plenament a exercir la nostra
ment, amb els famosos vuit problemes diaris, gaudir de l’amistat, estudiant plegats. Du-
rant els ingressos, l’obsessió era superar els exàmens per tal d’iniciar la carrera pròpia-
ment dita. El programa de formació del ingressos ens va obrir la ment i ens varen
impregnar d’una  educació i d’unes qualitats que mai més no hem perdut. Durant la car-
rera, ampliàvem la nostra vida social fent festes domèstiques o “guateques”, anades al
Liceu i relació amb el sexe femení. Recordo l’Acadèmia Febrer, com a continent d’anys
molt feliços, en què ens vàrem formar per ser enginyers, a la qual cosa hi dedicàrem tots
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ASIGNATURAS

PRIMER GRUPO

Aritmética y àlgebra

Geometría mètrica

Física general

Cosmografía y Geología

SEGUNDO GRUPO

Aplicaciones del Álgebra

Geometría analítica

Introducción a la Química

Mineralogía y Petrografía

DIBUJOS

Dibujo lineal

Dibujo a mano alzada

IDIOMAS

Francés

Inglés

PROFESORES

Esteban Rifà

Joaquim Febrer

– – –

– – –

Esteban Rifà

Joaquim Febrer

– – –

Monturiol

– – –

– – –

– – –

– – –
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els nostres esforços. Tot això, en un entorn d’amistat. En política, tots devíem tenir es-
quemes i conceptes propis embrionaris, però no  era un tema primordial a la nostra vida.
Durant la carrera vàrem aprofundir més en aquests aspectes i vàrem començar a optar
per tendències concretes. Avui dia la nostra Acadèmia Febrer és un hotel. Deu ser rendible
al servei del turisme, que no al servei de l’ensenyament d’alta qualificació.

Academia Peñalver 

Comunicació de Samuel Redondo
La Academia Peñalver estaba ubicada inicialmente en el Paseo de Gracia y posteriormente
se trasladó a la Vía Layetana. No recuerdo bien los años que estuve en uno y otro sitio
de los cinco que  duró el Ingreso.

La Academia Peñalver tenía la central en Madrid, y el propietario, al principio de mi es-
tancia, era Don Emilio Gomez-Sellés, un  Ingeniero Industrial muy particular. Venia fre-
cuentemente a Barcelona y aprovechaba para darnos alguna clase de Cálculo. Era una
persona exquisita y elegante, impecable con sus trajes de hechura perfecta, con su
camisa y corbata de seda natural, y en verano trajes de hilo blanco. Algo así como un
“Gran Gasby” maduro. Me impresionó especialmente un día escribiendo unas ecuaciones
en la pizarra con una caligrafía perfecta y sin mancharse las manos de tiza. Cuando ter-
minaba un serie numérica, siempre acababa con tres puntos exactos. Pero aquel día se
le escapó un cuarto punto y entonces con un gesto ceremonioso, sacó el dedo meñique
de la mano derecha y borró con dulzura ese inoportuno cuarto punto. ¡Genial!

Esta Academia tenía profesores magníficos. Me acuerdo especialmente de Luis Bena-
vides natural de León, que debía estar en 4º o 5º curso de la Escuela, que se ligaba a la
hija del portero del Paseo de Gracia, que estaba muy buena.

A Luis me lo encontré después en Sevilla trabajando en la Sevillana de Electricidad.
Se había casado con una sevillana que  veraneaba en Rota donde Luís, como tantos es-
tudiantes de la Escuela, había ido a las milicias universitarias en Artillería de Costa.
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El intercambio “cultural” andaluz-catalán, fue  muy intenso en aquellos años. Los uni-
formes militares con los cordones azul-negros de los Ingenieros Industriales, causaban
furor en Rota, al contrario que en Castillejos, donde no te comías un rosco.

Con Martín Marías de Tarragona, magnífico profesor de Geometría, también coincidí
después. El trabajaba en Tabacalera y lo trasladaron a Cádiz donde vivía como un cura
(de los de antes). Martín fue Presidente-Delegado del Colegio de Andalucía Occidental,
en Cádiz, cuando yo lo era de Sevilla, y coincidimos en Juntas Rectoras y sobre todo en
las Fiestas Colegiales, que en las épocas de las vacas gordas del Colegio eran sonadas.
(Casi como las de ahora de los Sindicatos).

Comunicació de José Luis Villa de la Torre
Los profesores que recuerdo son: en Aritmética y Álgebra, a Tomé; en Física, a José María
Silván, que era el subdirector; en Geometría Analítica, a Ricardo Marquina; y en Química
a Colom, del que te hablaré después. Que yo recuerde, nunca dimos clases de idiomas,
que debimos aprender por ciencia infusa, especialmente el alemán. De vez en cuando,
aparecía por allí un señor muy remilgado de Madrid (donde estaba la central), llamado
Gómez-Sellés, para hacer una inspección que nos daba mucha risa. Colom era, además,
el subdirector del Colegio Ibérico, donde me matriculé de Preuniversitario mientras estu-
diaba el Primer Grupo, porque parece que te podías examinar de esto último sin tener el
“Preu” aprobado. Éste lo pasé sin haber asistido ni un solo día a clase, gracias a las
maratones que nos dábamos en las Academias. 
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PRIMER GRUPO

Análisis Matemático 1

Geometría mètrica

Física general,

Cosmografía y Geología

SEGUNDO GRUPO

Análisis Matemático 2

Geometría analítica

Introducción a la Química

Mineralogía y Petrografía

DIBUJOS

Dibujo lineal

Dibujo a mano alzada

IDIOMAS

Francés

Inglés

Alemán

PROFESORES

Gutiérrez, Emilio Gómez-Sellés

Armet, Martín Marías

Satué, 

Gómez Sellés

Carlos Vázquez, Fernández Victorio

Marquina, Abenoza

Juan Colom

– – –

– – –

– – –

Del bachillerato

Profesor privado

Profesor privado
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Recuerdo a algunos de mis compañeros. Los más listos y aplicados, Morató (de “Óp-
ticas Morató”), los reusenses Jordi Sabater i Albafull (una figura, que ingresó en Indus-
triales a la primera y se fue después a Caminos, en Madrid, a hacer lo mismo) y nuestro
amigo Ycobalzeta – que debió ser de los más jóvenes en terminar la carrera  y, por úl-
timo, Ramón Clotet Maymó, que tenía una letra horrible y creo que no pasó a la primera,
como los anteriores, por este motivo. Entre los menos aplicados, aunque divertidos, re-
cuerdo a Manolo Vehí Méndez, que era el cantante de “Los Catinos”, un grupo de
música pop de mucho éxito en la Barcelona estudiantil de la época. De vez en cuando,
nos amenizaba las clases en los descansos con su potente voz. Otra figura era Ángel
Jové Jové, que llegó a ser actor (intervino en la película Bilbao de Bigas Luna) y artista
conceptual en el Grup Cogul. Naturalmente, ninguno de estos dos llegó a ingresar en
la Escuela.

Comunicació de Ferran Ycobalceta Cibiach
El año 1941, las tres Escuelas Especiales de Ingenieros Industriales dejaron de ser in-
dependientes y pasaron a ser un solo proyecto educativo controlado desde Madrid.

Se consideró necesario crear unas academias colegiadas en Madrid, Barcelona y Bilbao
que prepararan los ingresos en estas Escuelas para asegurar el nivel de conocimientos
de los futuros estudiantes para ingenieros. Así se determinaron las materias a estudiar y
el nivel del profesorado de estas Academias. Podemos decir que, en este campo, todo
este proyecto fue acertado por el resultado del nivel profesional de los ingenieros que lo
siguieron.

La Academia Peñalver, una de las elegidas, tenía dos sedes, una en Madrid y otra en
Barcelona en la Vía Layetana, 59.

Hay que reconocer que los profesores fueron capaces de prepararnos para la difícil
tarea del Ingreso (primer y segundo grupo) a un ritmo y profundidad excepcionales. Tanto
es así que este titánico esfuerzo nos facilitó mucho toda la etapa de estudios de la car-
rera. Recuerdo que los profesores eran muy buenos y abnegados. Sentimos no haber
sido capaces de dar sus nombres completos y más información al respecto. 
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Nueve problemas diarios nos ponían como trabajo casero. Nueve esfuerzos para nues-
tras tiernas mentes. Cada día había uno de ellos que no nos dejaba dormir. Pero el em-
peño de los profesores de la Academia se nos pegaba y nos daba carácter.

Una reflexión que viene a cuento de este esfuerzo memorístico es la poca maduración
de una sociedad como la nuestra que ha sido incapaz de conservar este eficaz método de
aprendizaje para hacer de nuestro país un lugar de sana y práctica sabiduría industrial e in-
vestigadora.

Orgullosos podemos estar de haber podido vivir estos gloriosos y esforzados mo-
mentos.

Acadèmia Turet

Comunicació de Joan Moya
Em refereixo a l’Acadèmia Turet. Era tan petita que no hi havia més de 25 alumnes a
cada curs (50 en total),  davant dels 1200 o 1300 que, en total, hi havia a BCN per totes
les cinc acadèmies, i només, per al primer curs. 

L’Acadèmia, estava situada al segon pis, de l'edifici, destinat aleshores a habitatges,
situat a la cruïlla de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer de Llúria, enfront
de l'Hotel Ritz. Concretament en el xamfrà costat muntanya-Besós i amb entrada per la
façana de Gran Via.
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Josep Turet Vinyals

José M. Abenoza Cascales

Josep Turet Vinyals

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –
Cuadro de profesores.
Academia Turet.
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El professorat estava format, en el període que va des d’octubre de 1956, fins a setem-
bre de 1959, per:

a) El Director,  Josep Turet Vinyals, que  impartia les assignatures d’Aritmètica, Àlgebra,
Càlcul infinitesimal i Química.

b) El Sr. Carnicero, que impartia Geometria Mètrica i Projectiva
c) El Sr. Ramon Companys (es deia, i sembla ser cert, que era nebot d’En Lluís Compa-

nys, el president de la Generalitat), que va ser més endavant catedràtic de l’Escola i
que a l’acadèmia professava l’assignatura de Física.

d) El Sr. Abenoza, que explicava Geometria Analítica. 
Per la nostra banda, sense l’ajut de cap professor, estudiàvem Cristal·lografia -que era

una “maria” de primer ingrés– i Astronomia amb l’ajut de qui explicava Trigonometria
esfèrica, que no recordo dintre de quina assignatura  es trobava inclosa.

L’Acadèmia Turet va tancar després de l’examen de setembre de 1959,  ja que amb
la implantació del Pla Nou, el de 1957 (amb selectiu, iniciació i cinc cursos, cursats ínte-
grament a l’escola) es va oferir al Sr. Turet incorporar-se a la plantilla de l’escola (anom-
enada, a partir d’aquell pla, ETSIIB), cosa que va comportar el tancament de l’acadèmia.
Dels alumnes que van passar per l’Acadèmia Turet, ara no en tinc present cap que estigui
a la nostra promoció: uns van ingressar abans, altres després i alguns es van passar al
Pla 1957. 

Durant el curs 62-63 (quart de carrera) el Sr. Turet em va proposar ser becari de la
càtedra de matemàtiques de selectiu, de què ell era encarregat; això era equivalent a
impartir les classes de pràctiques de l’assignatura. En acabar la carrera vaig continuar a
la càtedra com a encarregat de curs i/o adjunt interí, fins que la Llei d’incompatibilitats
em va obligar a deixar-ho. Per això conec els darrers anys del Sr. J. Turet. Estant en actiu
a l’escola (no havent arribat a l’edat de jubilació) va patir un cor pulmonale agut del que,
després d’una llarga malaltia, va morir, al voltant dels primers 80.  

Aquesta és tota la història de la Acadèmia Turet.

Acadèmia Guiu
Situació: Rambla Catalunya 94 (entre Provença i Mallorca). Adreça actual, Aragó 233.

No tenim constància que cap company de promoció, cursés estudis aquesta Acadèmia,
ni es disposa d’informació sobre el seu professorat.

L’Acadèmia va ser fundadada l’any 1892, per Manuel Guiu Csasanova (1869-1950),
Enginyer Industrial, Llicenciat en Ciències Exactes i escriptor de nombrosos llibres de ma-
temàtiques. L’any 1939, va traspasar la dirección del centre al seu fill, Francisco Guiu
Pérez (1910-1985), també Enginyer Industrial i Llicenciat en Ciències Exactes i a la seva
mort, asumí la direcció el fill d’aquest, també Enginyer Industrial (extracte de l’actual WEB,
de l’Acadèmia)
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En una part de la seva carta manuscrita sobre l’Acadèmia, Santiago Fillat explica: “Vol-
viendo al tema de la Academia Guíu te comenté por teléfono que tengo un librito editado
por esa Academia titulado  “Lo que es la Química”. En la contraportada, a modo de pu-
blicidad figura una tablita de doble entrada, por una parte los  años (los primeros de mil
novecientos) y por el otro número de alumnos aprobados en total entre los presentados,
y el número de los aprobados preparados por esta Academia.

Las cifras son sorprendentes hoy en día, pues son del estilo de por ejemplo 5 apro-
bados y 3 o 4 preparados por esa Academia”.
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Anunci de l’Acadèmia Guiu publicat a La
Vanguardia de 28 de setembre de 1935.
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2. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials de Barcelona

L’Edifici del Rellotge
L’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona en què vam estudiar era un edifici que tenia
un rellotge en la part central de la façana i que es coneixia com a “l’Edifici del Rellotge”.
Estava situada dins de l’Escola Industrial on es formaven tècnics de tots nivells des
d’aprenents, mestres de taller, pèrits i enginyers. 

L’Edifici del Rellotge, originalment, era l’edifici central de la Fàbrica Batlló i Batlló,  com
es pot veure a la postal adjunta.  Aquesta fàbrica tèxtil de cotó, dissenyada per l’enginyer
Alejandro Mary amb la col•laboració de l’arquitecte Rafael Guastavino, fou inaugurada el
1870 i definitivament tancada el 1889.

L’Escola Industrial de Barcelona es va crear mitjançant el Reial Decret del 30 de març
de 1904 del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, administrada per la Diputació de
Barcelona que preveia ajuntar tots els ensenyaments tècnics de la ciutat dins d’un complex
educatiu  que integrava tots els nivells. Malauradament, per desavinences entre el Claustre
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Postal promocional de la
Fàbrica Batlló i Batlló
(1870). A internet:
http://ca.wikipedia.org/
wiki/Can_Batll%C3%B3_
%28carrer_Urgell%29.
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L’edifici del Rellotge.
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de l’Escola i la Diputació el trasllat de l’Escola d’Enginyers no es va poder fer fins al 1927.
Prèviament entre els anys 1915 i 1924, l’edifici del Rellotge acollí l’Escola de Bibliotecàries. 

El 30 d’octubre de 1927 Alfons XIII inaugura la nova seu de l’Escola d’Enginyers de
Barcelona a l’edifici del rellotge situat al recinte de l’antiga fàbrica Batlló del carrer Urgell.
Allà va romandre fins a l’octubre de l’any 1964, moment en què es va traslladar al campus
universitari de Pedralbes.

El Pla d’Estudis. Assignatures i professors
La nostra promoció va estudiar la carrera segons el Pla d’Estudis del 1948, amb dos in-
gressos i sis cursos de carrera.  En dèiem el Pla Vell per distingir-lo del Pla Nou recentment
aprovat el 1957, que constava d’un curs Selectiu, un d’Iniciació i cinc cursos de carrera. 

Mentre nosaltres estudiàvem coexistien els dos plans, cosa que creava grans dificultats
organitzatives a l’Escola, ja que de cop i volta es duplicaven les necessitats de professors
i la distribució de laboratoris, aules i altre equipament docent, que no era fàcil de gestionar.

Els dos Grups d’Ingrés es preparaven fora de l’Escola en Acadèmies especialitzades en
aquesta tasca, com hem vist en un dels capítols precedents. Era molt difícil aprovar els
dos grups d’ingrés amb dos anys de preparació i molts estudiants hi dedicaven més temps.
Una de les crítiques que es feia al Pla 48 era la duració total de la formació  que, si als sis
anys de carrera hi sumem els de preparació de l’Ingrés, es podien superar fàcilment els
vuit anys de duració mínima. Per altra banda, la selecció feta per la capacitat de resolució
de problemes tal com es plantejaven en els exàmens d’ingrés, sembla molt adequada a
les necessitats de resoldre  situacions complexes en la vida professional de l’enginyer.  

Una vegada aprovats els Ingressos (primer i segon grup) la carrera tenia un enfocament
generalista que avui trobem com a opció en algunes de les universitats punteres.  Dels
sis cursos de carrera, tres (1r, 2n i 3r) eren de formació bàsica científica i tècnica. En els
cursos següents (4r i 5è) es podia fer una intensificació en una de les especialitats: Me-
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Sala noble de l’edifici del Rellotge.
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cànica, Química, Elèctrica i Tèxtil) no obstant, seguien fent-se assignatures comunes per a
totes les intensificacions: Hidràulica i Màquines hidràuliques, Motors tèrmics, Tecnologia
mecànica i Construcció i Arquitectura Industrial. L’últim curs (6è) tornava a ser comú a tots
els alumnes i estava orientat a la formació en la gestió i direcció d’empreses. Teníem as-
signatures d’Economia, Organització, Dret Administratiu, Industrial i Treball entre d’altres.

Pla d’estudis del 1948
Dos grups d’ingrés i 6 cursos a l’Escola (3 bàsics, 2 d’intensificació tecnològica i l’últim
comú de formació en gestió i direcció d’empreses).
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INGRESO (B.O.E. 6/3/1945)

Primer grupo
Aritmética racional, Álgebra, Cálculo, Geometría métrica, Física, Cosmografía y Geología

Segundo grupo
Aplicaciones del Álgebra, Geometría Analítica, Química, Mineralogía y Petrografía, Dibujo lineal y
a mano alzada, Francés, Inglés y Alemán

Primer curso
1. Curso de extensión de Cálculo.
2. Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones.
3. Curso de Extensión de Química Inorgánica y Orgánica, con prácticas de Análisis y reconoci-

mientos.
4. Topografía, Geodesia, y Astronomía.
5. Dibujo técnico y Descriptiva de materiales.
Prácticas de todas las asignaturas y de taller.

Segundo curso
1. Mecánica fundamental.
2. Física Teórica y Experimental con aplicaciones de la Óptica.
3. Termodinámica y Fisicoquímica con aplicaciones a la Tecnología Química.
4. Aplicaciones Industriales del Calor.
5. Dibujos.
Prácticas de todas las asignaturas y de taller.

Tercer curso
1. Elasticidad y Resistencia de Materiales.
2. Teoría general y Elementos de Máquinas.
3. Estadística Fundamental y Aplicada.
4. Metalurgia general y Siderurgia.
5. Electrotecnia general  (primer curso).
Prácticas de todas las asignaturas y Dibujo de Proyectos.
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Cuarto curso
1. Hidráulica y Máquinas Hidráulicas.
2. Motores Térmicos.
3. Tecnología y Talleres Mecánicos.

Quinto curso
1. Construcción y Arquitectura Industrial

Prácticas de todas las asignaturas y pro-
yectos especiales.

Mecánica

Construcciones 
Metálicas y de 
Hormigón Armado.

Cálculo, Construcción
y ensayo de 
máquinas.

Electrotecnia General
(segundo curso).

Química

Química Fundamental.

Tecnología Química 
General.

Electrotecnia General
(segundo curso).

Eléctrica

Cálculo, Construcción
y ensayos de 
máquinas eléctricas.

Electrónica y
Alta Frecuencia

Electrometría y
ensayos de materiales
eléctricos

Textil

Cálculo, Construcción
y ensayo de 
máquinas.

Ampliación de Química
Orgánica

Intensificaciones cuarto curso

Mecánica

Transportes

Tecnologías 
especiales

Ferrocarriles

Automóviles

Obras y Construccio-
nes Especiales

Química

Tecnología Química 
especial (Inorgánica)

Tecnología Química 
especial (Orgánica)

Metalurgias 
especiales

Análisis Químicos 
especiales e 
Instrumentales.

Electroquímica.

Eléctrica

Centrales, Líneas y
Redes.

Tracción Eléctrica y
Aplicaciones 
especiales de los
Electromotores.

Electrónica y Alta 
Frecuencia (segundo
curso).

Cinematografía y 
Electroacústica.

Textil

Tecnología Mecánica
Textil.

Tecnología Química
Textil.

Materias Colorantes

Fibras artificiales.

Dibujo Artístico y de
Tejidos.

Intensificaciones quinto curso
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Les inauguracions de curs
Cada any, a principis de curs, quan ja s’havien iniciat les classes, es feia l’acte d’inaugu-
ració oficial del curs. Normalment,  passava a l’octubre però alguns anys s’havia endarrerit
fins al novembre. No era senzill quadrar les agendes de totes les autoritats que s’havien
convidat.

La part religiosa de la inauguració consistia en una missa que es feia al “Hall” de l’Es-
cola on es posava un altar, cortines negres, bancs i catifa per ambientar el local adequa-
dament. Això representava un enrenou considerable i a l’Escola Nova de  la Diagonal, que
estava en construcció durant aquells anys, es va preveure que hi hagués  una Aula-Cape-
lla. Encara que ja fa molts anys que no s’ha fet cap acte religiós en aquesta aula, se la
coneix com l’Aula-Capella.

La inauguració acadèmica era un acte solemne amb participació d’autoritats militars,
polítiques, professionals i acadèmiques. Es presentava la Memòria del curs anterior, es
donaven els premis i reconeixements a alumnes i professors que es jubilaven. Un profes-
sor escollit pel Director feia el discurs inaugural (lliçó magistral) dels que recollirem en
aquesta Secció els corresponents als cursos de la nostra promoció. Finalment, el Director
feia un parlament que tancava l’acte. 

En l’acte inaugural del curs es donaven els premis i els reconeixements a persones pels
serveis prestats a l’Escola. En aquesta fotografia (1963?), de l’arxiu de la Secretaria Aca-
dèmica de l’ETSEIB,  podem veure dos companys nostres: Ramon Castro i Ricardo Martínez
a qui se’ls reconeixia la tasca feta com a becaris del Laboratori de Química Analítica. 
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Sexto curso
1. Economía Política, Teórica y Aplicada.
2. Sanidad e Higiene Industrial y Psicotecnia Laboral
3. Estructura Económica de España en relación con la Mundial.
4. Economía de las empresas y de la producción.
5. Organización y Contabilidad de Empresas Industriales.
6. Derecho Administrativo, Industrial y del Trabajo.

Ejercicios de Fin de Carrera.

Llegenda 

Els dos grups d’Ingrés.

Els tres cursos bàsics  1r, 2n, i 3r d’assignatures Científiques
i de Fonaments de tecnologia.

Els dos cursos d’intensificació tècnica Mecànica, Química,
Elèctrica i Tèxtil corresponen als cursos 4r i 5è de la carrera.

L’últim curs (6è), de formació en Gestió i direcció d’empreses.
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Missa d’inauguració del curs al “Hall” de l’Escola (1960?). Ha de ser anterior al 1961 ja que apareix en el docu-
ment sense data que, pel contingut corresponent, es pot identificar com la memòria de l’any 1961.

El primer de l’esquerra era el Director, Professor Orbaneja i al seu costat el Professor Borràs de Sanitat i Higiene In-
dustrial. La gorra que hi ha damunt la taula és del militar que cada any situaven a la taula presidencial.
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Lliçons magistrals d’inauguració de l’any acadèmic
Tradicionalment, l’Escola publicava un nombre reduït d’exemplars de la lliçó magistral del
professor encarregat a fer el Discurs Inaugural del Curs. A la biblioteca de l’ETSEIB Fons
Antic hem pogut trobar els discursos dels cursos de la nostra Promoció. Hem afegit el
del curs 1964-65 del Professor Torrens-Ibern per la seva singularitat.

Per cada discurs hem reproduït el document publicat per l’Escola i s’ha fet un breu co-
mentari del contingut.

>> 1959 - 1960  E. Ras Oliva
>> 1960 - 1961  M. Cardelús
>> 1961 - 1962  E. de la Sotilla
>> 1962 - 1963  R. Simón Arias
>> 1963 - 1964  V. de Buen
>> 1964 - 1965  J. Torrens-Ibern

Curs 1959 - 1960
Discurs Inaugural del curs acadèmic 1959 - 1960
Títol: El ingeniero y su formación

Presentat pel Catedràtic Numerari de l’Escola, Il·lm. Sr. D. Enrique Ras Oliva

El Professor, senyor Ras acabava d’obtenir la càtedra  d’ELECTRICITAT l’any anterior, després
de 14 anys de donar classes a l’Escola on era molt  apreciat, per la seva vàlua personal i la
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claredat de les seves lliçons. Havia estudiat Ciències Exactes i la seva visió acadèmica era
més àmplia que la de la majoria dels seus companys del Claustre de l’època. Segurament,
aquesta circumstància i el nou Pla d’Estudis, que modificava els estudis de totes les engi-
nyeries, devien pesar en l’elecció del tema de la lliçó, molt diferent a la tradició d’escollir un
tema de la pròpia especialitat. També hem trobat que el discurs presentat coincideix àm-
pliament amb el document  Memòria de Càtedra que va presentar per al concurs-oposició.

El discurs presenta les seves idees sobre l’educació, amb profusió de referències eru-
dites que li serveixen per reforçar els seus arguments. Es nota una preferència pels autors
germànics ja que per la seva activitat professional devia tenir un ampli coneixement d’a-
questa cultura.

Comença fent la pregunta motivadora: “¿Qué es el Ingeniero actual y cómo tendrá que
evolucionar?” i estructura les seves reflexions per a donar resposta a la pregunta, en
quinze capítols dels quals, el de “Concepción dinámica del Ingeniero” resumeix el seu
pensament sobre com s’ha de formar un enginyer. 

La Didàctica o art d’ensenyar no pot desconèixer la naturalesa humana, la naturalesa
peculiar de cada poble, hi ha de ser “subjetivo en lo nacional”. Devia preveure possibles
ingerències en com s’havien d’impulsar els ensenyaments tècnics a Espanya i fa una afir-
mació bastant defensiva de l’educació impartida a Escoles d’Enginyeria a finals dels anys
cinquanta: “Creemos que es erróneo suponer que el camino más conveniente para im-
pulsar la enseñanza técnica en España sea, simplemente, imitar métodos de los paises
extranjeros más industrializados.” 

Per altra banda, moltes de les seves idees del discurs són encara vigents i demostren
una visió molt vàlida i visionària de com formar tècnics superiors. 
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Curs 1960 - 1961
Discurs Inaugural del curs acadèmic del dia 15 d’octubre del 1960
Títol: Momento actual de la petroquímica

Presentat pel Professor Titular de l’Escola: Il·lm. Sr. Miguel Cardelús Cabrera

Comença la lliçó amb una exposició de la situació i les inversions de la indústria petro-
química als Estats Units i en diferents països d’Europa, i la contrasta  amb la situació a
Espanya, on veu amb optimisme el futur ja que diu”... España dispondrá en breve de dos
importantes instalaciones dedicadas a la petroquímica”.

La lliçó està molt ben estructurada i  dóna una visió panoràmica de la indústria del pe-
troli, gas natural, cracking, i a continuació explica les aplicacions basades en síntesi de
productes a partir de derivats del petroli i del gas natural.

Acaba fent una previsió de futur molt esperançadora: “Cabe pues esperar un desarrollo
de la petroquímica de proporciones colosales”.
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Curs 1961 - 1962
Discurs Inaugural del curso acadèmic del dia 21 d’octubre del 1961
Títol: Evolución histórica del pensamiento matemático

Presentat pel Professor Titular de l’Escola, Il·lm. Sr. Eduardo de la Sotilla Pascual

El discurs fa un recorregut històric del pensament matemàtic indicant a cada període el
que es coneixia i com evolucionava. Comença amb l’home prehistòric i la seva necessitat
de poder comparar-se amb el seu veí que portaria a la necessitat de quantificar i mesurar.
Segueixen, ja en època històrica, el pobles Sumeris i Acadis que empraven un sistema
de numeració posicional en base 60. 

Comenta superficialment els coneixements matemàtics de l’antic Egipte que considera
que no eren molt superiors als dels babilonis “...aunque a veces se haya afirmado lo con-
trario...”.  Les matemàtiques de l’Índia i de la Xina mereixen menys de mitja pàgina.

Dóna molta importància als coneixements matemàtics i geomètrics de la  Grècia Clàs-
sica i considera l’Escola Pitagòrica com l’origen de la ciència racional. Després d’enume-
rar els pensadors clàssics més reconeguts descriu l’Edat Mitjana obscurantista i el
Renaixement  com a recuperació del saber clàssic. 

Del segle XVII al XIX es crea la matemàtica moderna i es desglossen els principals aven-
ços matemàtics fins arribar al segle XX. Malauradament, l’evolució del pensament matemàtic
del segle XX ocupa menys de mitja pàgina i l’últim matemàtic esmentat és Georg Cantor
(1845, 1918). Acaba el discurs amb una referència al Creador: Ego sum veritas i la neces-
sitat de la recerca de la veritat per part de l’home per ser creat a imatge de Déu. El profund
sentiment religiós del conferenciant s’evidencia amb aquesta cloenda de la lliçó magistral.
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Curs 1962 - 1963
Discurs Inaugural del curs acadèmic del dia 5  de novembre del 1962
Títol: El ingeniero industrial y las técnicas energéticas

Presentat pel Professor Titular de l’Escola, Il·lm. Sr. Ramón Simón Arias

Comença la lliçó amb un sermó “A LOS ALUMNOS” amb cites de Sant Agustí i Louis Pas-
teur sobre la contribució al “progrés i benestar de la humanitat”

Demana “veneración y respeto” pel material d’ensenyament que disposa l’Escola rebut
per a la formació de futurs enginyers i fruit de l’amistat i col·laboració de nacions extran-
geres.

Recomana “compañerismo sí, pero no el fomento de las malas costumbres”. Suposem
que recomanava que no es copiés als exàmens.

Acaba recomanant no participar en “actos o actividades que no sean la enseñanza”
pels perjudicis que ocasionarien a la pròpia Escola, cap avantatge per als seus alumnes,
ni per a la causa originària del “disturbio”.

A continuació, sobre “LA CIÈNCIA” considera que ha de tenir el seu lloc en la carrera
però “…pero sin que quiera esto decir que seamos científicos, no; somos técnicos y la
barrera que nos separa es enorme…”

A partir de la meitat de la lliçó comença a parlar de l’energia i fa una petita introducció
i una cita acadèmica per: L’energia nuclear, la fusió nuclear, l’energia solar, les piles de
combustible, els propel·lants, els màsers i els làsers...

Curiosament, les fonts d’energia tradicional (carbó, petroli, gas natural) no es mencio-
nen ni es valora el seu impacte i els problemes que  condicionen l’evolució del món oc-
cidental a la segona meitat del segle XX.
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Curs 1964 - 1965
Discurs Inaugural del curs acadèmic del dia 2 d’octubre de 1963
Títol: Análisis del automóvil

Presentat per l’Il·lm. Sr. Victor de Buen Lozano

El Professor De Buen va escollir un tema de la seva especialitat sobre el qual havia pu-
blicat articles y havia donat classes durant molts anys. Comença amb una visió general
de la tasca d’un enginyer davant d’un repte tecnològic i dóna recomanacions en què es
veu la seva trajectòria professional com a enginyer del Ministeri d’Indústria. En ressaltem
algunes de les frases de la introducció:

“…ante una máquina el Ingeniero ha de colocarse en actitud expectante de análisis y
crítica…”

“… no es probable que quien proyecte una máquina haya de inventar ninguno de sus
elementos; se limitará a seleccionar entre los ya conocidos…”

Després de proposar com hauria de ser un automòbil, fa una crítica del motor alternatiu
de combustió interna per “…falta de correlación entre las curvas de utilización y de po-
tencia del motor…”

A continuació retorna al “…vehículo como conjunto…” i analitza: la comoditat i esta-
bilitat. La comoditat es considerava “…complejísimo problema de las sensaciones y en-
vuelto en el campo un tanto oscuro de la psicofisiología.” L’estabilitat o “…dicho de otro
modo, la seguridad de su funcionamiento” en l’exposició es limita a la prevenció del  vol-
cat dels vehicles enfront d’acceleracions longitudinals i transversals. 

Sorprèn, vista la lliçó 50 anys després, la manca de preocupació per la seguretat dels
vehicles, que en una lliçó actual sobre el tema seria un dels punts més ressaltats.

Acaba la presentació amb unes recomanacions a la “juventud estudiosa” molt revolu-
cionàries per l’època : “…debe ser capaz de tener la audacia suficiente para derribar vie-
jos principios técnicos y elevar sobre nuestros cimientos otros más adecuados…” No
estaria pensant el Professor de Buen en altres “principios” que no eren tècnics?  
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Curs 1964 - 1965
Discurs Inaugural del curso acadèmic del dia 2 d’octubre de 1964
Títol: Algo sobre los métodos científicos de gestión industrial

Presentat pel Sr. JOAQUIM TORRENS-IBERN

Aquesta lliçó inaugural del Curs 1964-65 va ser la primera que es donava en els nous
edificis de la Diagonal de l’Escola.

El Prof. Torrens-Ibern va escollir un tema emergent a meitat del segle XX, del qual pos-
teriorment, s’ha vist confirmada la seva visió encertada de com aniria l’evolució de la
gestió de la presa de decisions a l’empresa. 

També és interessant el títol que va donar a la seva lliçó: “ALGO SOBRE LOS MÉTODOS
CIENTÍFICOS DE GESTIÓN INDUSTRIAL” com a bon investigador sabia que no ho podria
incloure tot sobre el tema escollit i ho reflecteix posant aquest “ALGO”. També es nota
el rigor en l’exposició  que dóna crèdit a altres autors  que havia escollit o comentat en
el text. Entre aquestes referències, en trobem una que cita el seu alumne,  R. Companys,
que anys més tard seria Director de l’Escola.

Els mètodes de gestió empresarial a meitat del segle passat, quan nosaltres vàrem
estudiar la carrera, estaven canviant a tot el món desenvolupat.  L’aparició d’eines de
càlcul potents i de nous mètodes i models d’anàlisi quantitatiu de la presa de decisions
estaven començant a donar fruits en diferents camps. El Professor Torrens-Ibern havia
passat anys de l’exili a França i havia estudiat a l’“Institut de la Statistique” de la Univer-
sitat de París (1946), tenia informació de primera mà sobre les tendències en el camp
de les noves aplicacions de l’estadística en el camp de la gestió.

La lliçó està molt ben estructurada. Després d’una Introducció motivadora descriu
com es poden modelar els processos de decisió i com es pot fer un control estadístic
dels models proposats.  No es queda només amb l’exposició del concepte, baixa a la re-
alitat i posa un exemple de com es podrien emprar tècniques similars a les emprades en
el control estadístic de fabricació. Durant els anys 50s i 60s estaven començant a apli-
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car-se procediments per optimitzar la presa de decisions en situacions de coneixement
parcial. L’última part de la lliçó tracta de la presa de decisions en processos de compor-
tament adaptatiu en els quals, a mesura que passa el temps, augmenta la informació
sobre el procés.

Finalment, a les conclusions del treball preveu la importància de l’anàlisi científica de
la gestió en la indústria i conclou que “...mejorar la gestión con espíritu científico es el
verdadero camino a enseñar a los futuros ingenieros...”.  Transcorreguts cinquanta anys
hem de reconèixer que el Professor Torrens-Ibern tenia molta raó i la seva aportació aca-
dèmica encara perdura dins i fora de l’Escola. 

Enginyeria Industrial Promoció 108 (pla 1948)
NOTA 1: S’han transcrit els noms dels professors tal com apareixen a les actes.

NOTA 2: Els noms amb asterisc són els que la seva  firma apareix a l’ACTA de cada assignatura. 

NOTA 3 : El sisé curs es va fer simultàneament amb el cinquè durant el curs 1963-64
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PRIMER CURSO  1959-60

Curso extensión de Cálculo

Geometría descriptiva

Curso exten. Quím Inorg. Y Org.

Topografia, Geodesía y Astronomía

Dib. Téc. Y Descriptiva de materiales

Prácticas de taller

SEGUNDO CURSO  1960-61

Mecánica fundamental

Física teórica y de óptica

Termodinámica y Fisicoquímica

Aplic. Indust. del calor

Dibujo

Prácticas de todas las asig. y de taller

TERCER CURSO 1961-62

Elasticidad y resistencia de mat.

Teoría gral. Y Elementos de máq.

Estadística fundamental y aplicada

Metalurgia general Siderurgia

Electrotecnia general 1er curso

Derecho administrativo

Proyectos

CUARTO CURSO 1962-63

Hidráulica y máquinas hidráulicas

Motores térmicos

Sanidad e Higiene y Psicotecnia Laboral

Tecnología Mecánica y Téxtil

Proyectos

Religión

Aragonés

Aragonés

Garriga*

Aragonés

Palomar*

Guindulain*

Aragonés*

De Buen*

Simón*

De Buen

Palomar

Guindulain*

Aragonés

Lana*

Freixa

Freixa

E. Ras*

Palomar

Palomar

Lana*

Freixa*

Borrás*

Freixa

Palomar*

Ramón Roquer*

La Sotilla*

Domenech*

Oliveras

E. Ras

Cornet

Puget

Mañas

De Buen

Panadés*

Cornet*

G. Ras*

Thió

Torrens*

Durán

Cortés*

Orbaneja*

Santacana*

Thió

Sánchez F. de R.

Oliveras

Sánchez F. de R.*

Santacana

Villaraga

Almirall*

Sandoval*

Díaz*

Puchades*

Brosa

Cascante

Miquelay

Miquelay

Brosa

Serrat

Conill

Bertran*

García Font.*

Grau Cuadrada*

Santacana

Palomar Llovet

Vallmitjana

Sandoval

Rius Caba.*

Mañas
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INTENSIFICACIÓN
PRIMER GRUPO
Const. Metálicas y de hormigón arm.
Cálculo. - Const. Y ensayo de máq.
Electrotecnia general (2º curso)
SEGUNDO GRUPO
Química fundamental
Tecnología química general
Electrotecnia general (2º grupo)
TERCER GRUPO
Cálculo. - Const. ensayo máq. eléct.
Electrónica y Altra frec. (1er curso)
Electrometría y ensayos de mat. eléct.
CUARTO GRUPO
Cálculo. - Const. Y ensayo de máq.
Ampliación de Química orgánica
Electrotecnia general (2º curso)
QUINTO CURSO 1963-64
Construcción y Arquitectura Indus.
Economía Política
Transportes en general
Proyectos
INTENSIFICACIÓN
PRIMER GRUPO
Tecnologías esp. (Artes gráficas, etc.)
Ferrocarriles
Automóviles Const. y utilización
Obras y construcciones especiales
SEGUNDO GRUPO
Tecnología química especial (org.)
Tecnología química especial (inorg.)
Metalurgias especiales
Análisis quím. Esp. e instrumentales
TERCER GRUPO
Centrales, Líneas y redes
Tracción eléc. Y Aplic. Esp. Electromot.
Electrónica y Altra frec. (2º curso)
Cinematografía y Electroacústica
CUARTO GRUPO
Tecnología mecánica téxtil
Tecnología química téxtil
Materias colorantes
Fibras artificiales
Dibujo artístico y de tejidos
SEXTO CURSO 1963-64
Extensión de estadística
Estruc. Econ. De España en rel. Mund.
Econ. De las empresas y de la produc.
Org. Y Cont. De Empr. Indust.

Ceballos*
Lana
E. Ras*

Simón
Palaudaries*
E. Ras*

E. Ras*
Cumella*
E. Ras*

E. Ras
Garriga
E. Ras*

Ceballos*
Orbaneja*
Sandoval*
Palomar

Sánchez F. de R.*
Sandoval
De Buen*
Ceballos*

Palaudaries
Palaudaries*
Petit*
Garriga

E. Ras
Escofet*
Cumella*
Cumella*

Sánchez F. de Rivera*
Palaudaries*
NO ENCONTRADO

Palaudaries*
Escofet*

Torrens*
Palomar
Cabré*
Orbaneja*

Grau*
Thió
Cortés

Díaz*
Gómez Montorio
Cortés

Cortés*
Trujols*
Cortés

Cortés*
Díaz
Cortés*

Ceballos Cardenal

Domingo Padrol
Santacana*

Marín
Virgili*
Cot
Casals

Forch Camps*

Argemí
Oliveras

Cortés*

Trujols*
Cumella Giménez

Guindulain

Bertrán

Ruiz de Villa*
Gutiérrez Ducons

Casals
Conill*
Grau Cuadrada*

Abelló

Grau*

Grau Cuadrada*

Grau Cuadrada*

Grau*
Palaudaries*
Grau

Carreras Rius

G. Font y Vericad*
Díaz*

O'Callaghan

Trujols*

Escofet*
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Notes biogràfiques de professors de la promoció 108
En aquest apartat s’ha recollit informació de les fitxes de personal de l’arxiu de l’ETSEIB.
Per alguns professors, si no hi havia fotografia del professor, o estava en mal estat s’han
emprat altres fonts.  Fotografies amb altres persones: s’han aprofitat per retallar la cara
del professor i moltes vegades la qualitat no és tan bona com voldríem, però hem pensat
que era preferible una imatge borrosa que no posar-ne cap.

Hem escollit per a cada curs acadèmic, professors que signen les actes del curs. No
sempre són els que donaven les classes i alguns que apreciàvem no consten en els arxius
i, malauradament, no els hi hem pogut incloure. Hem agrupat les notes biogràfiques se-
guint l’ordre de quan nosaltres els vàrem conèixer. Comencem pel primer curs:

Primer curs
>> Damià Aragonés Puig
>> Eduardo de la Sotilla Pascual
>> José Mª de Sandoval Borrell
>> Luis Diaz Martínez
>> Cayetano  Cornet  Riera

Damià Aragonés Puig
(Barcelona 14/11/1898 – jubilació: 14/11/1968)

Enginyer Industrial (Escola de Barcelona 1920 fi d’estudis, títol 1929).

Dr. Enginyer Industrial 12/6/1961.

Catedràtic Grup VII “MECÁNICA”.

Director de la ETSEIB des del 19 de febrer del 1955, fins el
21 de juliol del 1963, en què el Claustre el va proposar com
a Director Honorari.

Comença la seva activitat docent a l’Escola el 14/6/1934
com a “Profesor de Prácticas por Concurso-Oposición” amb
el nivell 3 del cos de “Ingenieros del Ministerio d’Industria”.

Després de la Guerra Civil és nomenat per concurs-oposició, Professor Titular de  Cál-
culo integral y mecánica racional, amb data 14/8/1941. 

Passa per tots els nivells del cos de “Ingenieros del Ministerio de Industria” fins al ni-
vell màxim d’INSPECTOR GENERAL el 9 de setembre del 1957.

Al curs 1961-62 i 1962-63 consta com Encarregat de la Càtedra de Física de Iniciación
(Pla Nou) i també del curs 1961-62 fins al 1964-65 fou Encarregat de Curs del Grup VII
Mecánica.

Al febrer del 1952, durant la celebració del Centenari de creació de la carrera, fou en-
carregat del discurs inaugural que va tractar de El humanismo clásico y el científico en la
formación del ingeniero. Presenta una visió molt avançada dels ensenyaments tècnics i
exposa la necessitat de l’activitat de recerca i innovació dins de les Escoles d’Enginyeria. 

Impulsà la creació de les càtedres especials. 
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El 25 d’abril 1955 proposa al Patronat de l’Escola, que es reuneix a la seu de la Cam-
bra Oficial d’Indústria de Barcelona, la creació d’aquestes entitats que serien el germen
de la investigació a  l’Escola. La càtedra especial  Esteban Terradas de Ampliacón de los
estudios de mecánica y matemáticas i  el  mateix any la càtedra Fernando Tallada de In-
geniería nuclear; inicià la seva activitat el novembre del 1955.  Com a director de l’Escola,
el 20 d’octubre del 1956, nomena el  Sr. Freixa com a Professor Titular “jefe” de la càtedra
especial Paulino Castells de Matemáticas.

Activitat professional: Ingeniero de la Compañía Telefónica Nacional de España, d’Eléc-
trica de Mollet Energía Eléctrica de Cataluña, Constructor d’un “Sismógraf per a la compo-
nent vertical” destinat al l’Observatori de l’Ebre. Projectes i assessorament tècnic.

En acabar la Guerra Civil tots els professors varen ser cessats i un per un eren
investigats i es decidia si s’el readmitia o no i si hi havia “SANCIÓN”.
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Eduardo de la Sotilla Pascual
(Reus 20/1/1917- Jubilació 8/11/1984).

Enginyer Industrial (Escola de Barcelona, últim curs carrera 1941-

42, títol 1943).

Llicenciat en Ciències Exactes (Universitat de Barcelona, 1941).

Dr. Enginyer Industrial

Catedràtic Numerari “GRUPO I MATEMÁTICAS” (Concurs-oposició,

14/11/1958)

Comença la docència a l’Escola com a Ajudant de Mecánica
fundamental l’any 1950 i fou nomenat Professor Encarregat
de curs de Extensión de cálculo. Continuà amb aquesta res-

ponsabilitat fins el 1958, any en què, com a Catedràtic Titular del Grup I, es responsabilitza
de l’assignatura Matemáticas II.
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Activitat professional: Ajuntament de Tarragona, Enginyer Municipal (1944-49) i al 1949
entra a l’Ajuntament de Barcelona com a Enginyer-Adjunt i segueix molts anys compatibi-
litzant la dedicació a l’Ajuntament de Barcelona de 30 hores setmanals, amb  dedicació
“plena” com a catedràtic a l’Escola.

Durant la Guerra Civil fou “Alférez  Provisional de Ingeniero” de l’exèrcit franquista i
condecorat amb una “Medalla de Campaña”.

Còpia de la documentació presentada per al Concurs-Oposició a la Càtedra.

José Mª de Sandoval Borrell
(Barcelona 23/8/1924-16/10/1980)

Enginyer Industrial  (Escola de Barcelona 1949). 

Primer Premi pel projecte Motores Térmicos.

Doctor Enginyer Industrial

Comença la seva activitat a l’Escola el 1954 com a Enginyer
de Práctiques i Laboratori. El 10/4/57 és nomenat “Ad-
junto Interino del Grupo XII Motores térmicos”.

Des del Curs 1960-6,  fins al curs 1976-77 és  “Encar-
gado de Cátedra de Transportes Grupo XXVIII”. Finalment,
dos anys abans de morir ( 1/10/1978 ) és nomenat “Ca-

tedrático Interino del Grupo XXVIII Transportes” amb dedicació  a mitja jornada.
Activitat professional: Al 1963 consta com a Director Técnico de Metalúrgica de San

Martín SA.

Luis Díaz Martínez
(Manchones, Zaragoza, 26/3/1909 - jubilat 26/3/1979).

Comença a donar classes a l’Escola en acabar la Guerra
Civil com a “Professor Ayudante” nomenat el 2 d’agost del
1939. Al 1953,  és “Profesor Adjunto interino” fins que no
passa a “Adjunto Numerario”, per concurs-oposició, el
1959. Fou encarregat de càtedra de Fisicoquímica, Química,
Ampliación de química, Química analítica, i  impartí moltes
de les assignatures de l’especialitat química tals com: Tec-
nología química orgánica, Química general y analítica, Tecno-
logía química”, a més de les assignatures bàsiques de

química, tant del Pla Vell (1948), com de Pla Nou (1957).
Era molt bon professor i va impulsar i modernitzar els ensenyaments de la química a

l’Escola. La seva trajectòria acadèmica era brillant, però per causes alienes a la seva per-
sona no va poder optar a la càtedra que hauria merescut.
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Cayetano Cornet Riera
(Barcelona 14/7/1904 – falta data)

Dr. Enginyer Industrial

Catedràtic Titular del “Grupo XI Dibujo”.

El 12/11/ 1927 concursa i obté la plaça de “Profesor Au-
xiliar Supernumerario de Dibujo artístico industrial y dibujo
de taller” de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona.

El 31/12/1953 Professor Adjunt
Curs 60-61 Adjunt Grup XX “Dibujo y oficina de proyectos”
El 24/8/1965 “Catedrático Titular del Grup XI Dibujo”
Durant el curs 1961-62 va ser contractat per la Univer-

sidad de Concepción (Xile) com a “Profesor Titular de Dibujo técnico” a la Facultad de In-
genieria finançat pel “Fondo Especial de las Naciones Unidas para asistencia técnica”.

Segon curs
>> Victor de Buen Lozano
>> Ramón Simón Arias
>> Josep Panadès Barberà
>> Lluis Garcia Font
>> Josep Mª Guindulain Romeu

Victor de Buen Lozano 
(Barcelona 7/4/1902 -  jubilat 1972).

Enginyer Industrial (finalitza els estudis el 1924 a l’Escola de Madrid,

Títol 1930).

Enginyer Aeronàutic (finalitza els estudis el 1932, Títol 1933).

L’any 1933 oposita al cos de INGENIEROS INDUSTRIALES
com a “Ingeniero 3º del Ministerio de Industria” i consta la
seva actuació a Cuenca, Tenerife, Jaén i Barcelona on seria
“Jefe de la Delegación de Industria (1966)”.

A l’Escola de Barcelona  comença el 1954,  quan es va
encarregar del curs de Automóviles, costrucción y utilización.

El 1957, consta com a Adjunt  del Grup V Física general y aplicada i dos anys més tard
Catedràtic Titular del mateix Grup (1959).  Amb la nova ordenació de càtedres del 1963
passa al Grup VI Física.

Catedràtic del Grup IV Física de l’Escola de Madrid (1965) per trasllat de Barcelona a
Madrid. Al 1967, demana una comissió de serveis per  tornar a l’Escola de Barcelona i
finalment, demana participar al concurs de trasllat  de la Càtedra  del Grup XIX Mecánica
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de fluidos (1971), que fou convocada per l’Escola de Barcelona,  en quedar vacant per
jubilació del Professor Lana. 

Rector de la Universitat Politècnica de Barcelona (23/3/1971).
Activitat professional: Enginyer de Telefònica (1926 al 1932). Director de la Sociedad

Española del Yodo (1929 al 1933), Ingeniero de la Maestranza de Cuatro Vientos (1941
al 1943). Instituto Psicotécnico de Barcelona (1944 al 1956). Director de la revista Acero
y energía.

Ramón Simón Arias
(Barcelona 19/8/1903 - 31/3/1971)

Enginyer Industrial (1926).

Catedràtic Titular del Grup VIII Fisicoquímica y termodinámica Con-

curs-oposició (1959).

Secretari de L’Escola del 1964,  fins al 1967. 

Va ser Encarregat de Curs de Fisicoquímica y termodiná-
mica, des del curs 1961-62, fins al curs 1964-65. Durant
el curs 1962-63 consta com a Encarregat de càtedra de
Física nuclear i durant el curs següent  s’encarrega de la
càtedra de Tecnología nuclear i també Encarregat de Curs

de Química fundamental.

Josep Panadés Barberà
(La Masó, Tarragona 20/09/1908 - Jubilat el 20/09/1978).

Enginyer Industrial, 1934.

Doctor Enginyer Industrial, 1962.

Catedràtic Numerari del Grup XXII Termotecnia, Centrales térmicas,

Hornos industriales y Aparatos auxiliares (22/12/1964).

Inicia la seva activitat docent a l’Escola com a “Profesor En-
cargado de Curso de Aplicaciones industriales del calor y téc-
nicas frigoríficas”, el curs 1948-49.  

Professor Adjunt de la mateixa assignatura per concurs-
oposició el 10/3/1954 amb títol de “Ingeniero de Segundo

Nivel del Cuerpo de Ingenieros Industriales al Servicio del Ministerio de Industria. Tres
anys més tard (4/3/1957) puja a  Ingeniero de Primer Nivel del Ministeri d’Indústria”.

Catedràtic Titular de Termotecnia, el 22 de desembre de 1964 per concurs-oposició.
Activitat professional:  Enginyer en indústries de transformació metal·lúrgica. A La Ma-

quinista Terrestre y Marítima, hi treballà del 1935 al 1951. Posteriorment, fou gerent, di-
rector tècnic i assessor de diferents empreses de la seva àrea d’especialització.
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Luis Garcia Font
(Terrassa 27/5/1922- Barcelona 6/12/1986) 

Enginyer Industrial (1957).

Dr. Enginyer Industrial (1963).

Inicia la seva activitat docent a l’Escola com a Professor aju-
dant, a l’any 1957, de Metalurgia general y siderurgia. Continua
com encarregat de curs de Metalurgia,  Siderurgia i Metalurgias
especiales. Catedràtic Interí 1965-69, i Encarregat de càtedra
de Metalurgia III. Catedràtic numerari del Grup XXVII Siderurgia
(1/10/1969)

Director del Departament de Metal·lúrgia, Resistència i
Enginyeria dels Materials.

Josep Mª Guindulain Romeu  
Encarregat de Curs de Tecnología Mecánica (1932-1964).

Va ser el responsable de l’assignatura Prácticas de taller que fèiem al primer curs de carrera
just en entrar a l’Escola. Es feien pràctiques de Foneria, Torn i Fusteria amb els Mestres de
Taller de l’Escola Industrial que tenien profunds coneixements pràctics, amor a la professió
i un alt convenciment de la importància del que ensenyaven. 

Per a nosaltres, que just acabàvem d’ingressar i totalment immersos en assignatures
d’alt contingut teòric, era una experiència molt nova i motivadora. Posteriorment, durant
la direcció de Francesc Compta a l’Escola  es van intentar recuperar els TALLERS amb
assignatures optatives amb alt contingut pràctic d’execució directa per part de l’estu-
diant.

Tercer curs
>> Enric Ras Oliva
>> Joaquim Torrens Ibern
>> Gregori Ras Oliva
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Enric Ras Oliva 
(Tarragona 23/02/1915 – Jubilat 23/2/1985 – Benicarló 19 d’abril

de 2007).

Catedràtic numerari del Grup VIII Electricidad.  

Professor Emèrit 28-/2/87

Enginyer Industrial  (viatge de fi de carrera durant el juliol
de 1936 i títol expedit pel “Ministerio de Educación Nacio-
nal” el 31 de gener del 1940, ja acabada la Guerra Civil.
Llicenciat en Ciències Exactes (Universitat de Barcelona).

Comença la seva activitat acadèmica a l’Escola el 31 de
maig del 1944 com a Professor de Prácticas i Auxiliar de To-

pografía y Geodesia. Al 1949, entra a la càtedra de Electrotecnia com a Professor Adjunt
d’Electrotecnia general i explica  la classe oral de l’assignatura Centrales, líneas y redes.

Catedràtic numerari del Grup VIII Electricidad, el 2 de desembre del 1958. 
Activitat professional: La primera empresa on va treballar fou la SAFA de Barcelona –

Blanes (d’abril del 1940, a febrer de 1942); AEG Ibérica de Electricidad SA, on començà
com Enginyer el 1942 i arribà a Director Tècnic.

Joaquim Torrens Ibern 
(Torredembarra, 24 / 2 /1909 - Barcelona 20/3/1975)

Enginyer Industrial, 1932 de l’Escola de Barcelona.

Diploma d’Estadística del “Institut de Statistique” de la Universitat

de París (1946)

Dr. Enginyer Industrial (1961)

La primera experiència acadèmica fou just acabada la car-
rera com a professor de Matemàtiques, Mecànica i Electri-
citat de l’Escola de Teixits de Canet de Mar (1933). A
l’Escola  d’Enginyers Industrials de Barcelona comença com
a “Ingeniero de Prácticas y Laboratorio“ el 1953, en tornar

de l’exili a França. Quatre anys més tard, és nomenat Professor Adjunt Interí  (1957) i En-
carregat de Càtedra (interí) del Grup XIX Estadística fundamental.

Catedràtic Numerari del Grup XVII Estadística per concurs-oposició 1960. A l’Escola
d’Administració d’Empreses de Barcelona, comença a  impartir Estadística e investigación
operativa, l’any 1959.

Activitat professional: Enginyer de l’Institut Psicotècnic de Barcelona a la Secció d’Es-
tadística i Selecció de Personal  (1932-36). 

Exiliat a França, després de la Guerra Civil treballa com a Enginyer Projectista a dife-
rents empreses de fabricació d’utillatge de mecanització (fresadores) (1941-48). El 1948
segueix a França, París com a Enginyer Projectista a l’empresa “Tech-Chimie” fins al 1950
que retorna a Barcelona. 
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A Barcelona, comença com a Enginyer de fabricació, als tallers de la ENASA (1950-
51). Després, entra com a Enginyer responsable de les oficines d’estudis del grup d’em-
preses Sunyer SA (1951-59). La seva activitat professional posterior és bàsicament
d’assessoria i recerca en el camp de l’estadística aplicada.

A internet: http://www.torrens-ibern.cat/?page_id=30

Gregori Ras Oliva
(Tarragona 4/9/1917 - 23/12/1982).

Dr. Enginyer Industrial ( Títol expedit el  22/271943).

Catedràtic Numerari del Grup VIIl  Elasticidad y resistencia de mate-

riales (3/11/1959)

Comença la seva activitat acadèmica com a Professor Au-
xiliar de l’assignatura Ampliación de matemáticas a l’Escola
de Pèrits Industrials de Barcelona (Escola Industrial)  del
1946 al 1948. 

Dóna Pràctiques a l’Escola d’Enginyers Industrials de
gener a setembre del 1949, fins al 1954 quan passa a Pro-

fessor de Práctiques i Auxiliar.  Consta com a Professor Adjunt de Mecánica fundamental
el 1958 i treu la càtedra d’Elasticidad y resistencia de materiales el 3 de novembre de
1959 de  la qual es va dedicar fins poc abans de morir el 23 de desembre de 1982.

Al 3/6/1967 és nomenat Sotsdirector de l’Escola de què prèviament havia estat se-
cretari acadèmic.

Activitat professional: Enginyer per oposició al cos de INGENIEROS INDUSTRIALES al
servei del Ministerio de Industria. Enginyer de l’Ajuntament de Barcelona  (1947).

Quart curs
>> Isabelino Lana Serrate
>> Enric Freixa Pedrals 
>> Pedro Sánchez Fernández de Rivera
>> Manuel Cortés Cherta
>> Fernando Paludaries Prats 
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Isabelino Lana Sarrate
(Sariñena, Huesca, 5/12/1896,  jubilació 5/12/1966).

Pèrit Mecánic (Escola Industrial de Saragossa).

Enginyer Industrial.Catedràtic Numerari del Grup XXIII Mecánica de

fluidos.

Comença a l’Escola de Pèrits de Zaragoza com a “Ayudante
Meritorio” (1916).

La primera tasca docent a l’Escola va ser com a Profes-
sor Auxiliar d’ Hidráulica y Mecanismos (1925-31) a l’Escola
de Barcelona. Concurs oposició a la càtedra de Hidráulica
de la mateixa Escola (1932).

Consta també com a professor de l’Escola del Treball des de 1925 i de l’Escola de
Pèrits des de 1942.

Durant la Guerra Civil alguns professors varen abandonar les seves tasques.  En l’ordre
del “Ministerio de Instrucción Pública y  Sanidad de 16 d’octubre del 1937” comunica el
seu cessament. 

Activitat professional: Treballà com a enginyer en La Hispano Suiza” i Siemens. Fundà
l’empresa LANA SERRATE que encara funciona. http://www.lanasarrate.es
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Enric Freixa Pedrals
(Barcelona  26/4/1911 jubilat el 26/4/1981 – 2002). 

26/1/1987 nomenat Professor Emèrit de la UPC. 

Enginyer Industrial (revàlida el 30 de juny del 1933 encara que el Títol

del Ministerio de Educación Nacional és del 31 de desembre del

1941.

Comença com a Professor Interí el 22/10/34.  Després de
la Guerra Civil, el 31 d’octubre de 1942, concursa i obté
una plaça de “Profesor de Prácticas y Auxiliares” de l’as-
signatura Cálculo integral y mecánica racional amb la cate-
goria de “Ingeniero 3º del Ministerio de Industria i

Comercio”, del qual depenien els professors de les Escoles Especials. Tenia coneixe-
ments molt amplis i profunds de diferents àrees tecnològiques que li permeteren donar
classes de temes diferents.  Va formar moltes promocions d’Enginyers Industrials en Es-
tadística, Complements de Matemàtiques, Teoria de la Informació, i  Motores térmicos.
Aquesta última assignatura és la que ens  impartia a la Promoció 108.

També participà en la càtedra especial de Matemàtiques “Paulino Castells” i en la
d’Humanitats. A l’Escola de Bibliotecàries donava Història de la Ciència.

Catedràtic Numerari Grup XX Motores térmicos 18/12/1948 i Sotsdirector de l’Escola
8/13/1955 fins al 13 de juny del 1967.

Activitat professional: “La Maquinista Terrestre y Marítima” Adjunt a la direcció.

Pedro Sánchez Fernández de Rivera
(Barcelona 10/4/1908  jubilat el 10 /4 /1978).

Ingeniero Industrial.

Inicia l’activitat docent a l’Escola, el 1934, com a Professor
Ajudant de les assignatures Motores térmicos i  operaciones
mecánicas generales de la industria.

Catedràtic Titular del Grup XXIV Tecnología mecánica
15/10/1959.

Curs 62-63. Encarregat de Càtedra de Metrología y Me-
trotecnia i Encarregat de Curs de Tecnología y pràcticas Má-
quinas herramientas.

Cursos 63-64, 64-65, 65-66. Encarregat de Curs de Tecnología mecánica.
Secretari Acadèmic de l’Escola, del maig del 62, al febrer del 64.
En acabar la Guerra Civil tots els Professors varen ser cessats i un per un eren

investigats i es decidia si s’els readmitia i si hi havia SANCIÓN. Aquesta carta del
Ministerio de Educación Nacional correspon a la readmissió del Professor Sánchez
Fernández de la Rivera.
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Manuel Cortés Cherta
(Torreblanca (Castellón) 29/12/1912 – jubilat el 29/12/1982).

Catedràtic Numerari  del Grup XXII Máquinas eléctricas

Encarregat de Curs d’Electrotecnia general (1961-64), Cálculo,
construcción y ensayo de máquinas eléctricas (1962-64) i Cen-
trales, líneas y redes (1964-65). Catedràtic titular de Electro-
técnia II, del Grup XIV i de Máquinas eléctricas del Grup XXII.

Estudià Peritatge Industrial Electricista a l’Escola Indus-
trial de Terrassa (1929) i Enginyeria Industrial a l’Escola de
Barcelona (1934).

Inicia la seva activitat pedagògica a l’Escola de Pèrits In-
dustrials de Barcelona el 1945, fins que al 1954 fou nomenat Professor Enginyer de La-
boratori a l’Escola d’Enginyers. 

Aprovat el concurs-oposició de la càtedra del Grup IX Electrotecnia passa a responsa-
bilitzar-se de la càtedra al 1959.

Activitat professional: Comença treballant com a pèrit a MZA Red Catalana (1929-31), i
d’enginyer a Siemens Industria Eléctrica SA de Cornellà, fins al 1941. Durant cinc anys, es
dedica a fer projectes relacionats al subministre i muntatge d’equipaments i instal·lacions
elèctriques fins que al 1947 entra a l’empresa Laboratorios Electrotécnicos SA.
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Fernando Palaudaries Prats
(Barcelona , 26/8/1906 – jubilat el 26/8/1976)

Pèrit Indústrial Químic (Escola Industrial de Terrassa,  1925)

Enginyer Industrial (Escola de Barcelona, 1930)

Doctor Enginyer Industrial (1959)

Comença la seva activitat docent a l’Escola del Treball  com
a professor de Química y tecnología para industrias químicas
(1931-33)

A l’Escola d’Enginyers de  Barcelona col·labora com a
Ajudant als laboratoris d’Anàlisi Química i Química Industrial
Inorgànica sense retribució (1933).

Catedràtic Numerari del Grup XXVI  Tecnología química general (Escola de Barcelona,
1952).

Es va encarregar de diversos cursos de l’Escola, en l’àmbit químic: Tecnología química
general, Química textil, Tecnología química inorgánica, Fibras artificiales.

Durant la Guerra Civil va continuar les seves tasques a l’Escola i col·laborà amb la Ge-
neralitat i el Govern de la República. El document adjunt correspon al procés de depuració
de funcionaris civils en acabar la Guerra. El Director de l’Escola informa sobre les activi-
tats del Professor Palaudaries al jutge militar.

Activitat professional: Empresa Hutchinson, Industrias del Caucho SA, Laboratoris de
la Farmàcia Codina (Anàlisis Industrials i Aigua potable). Director y assessor tècnic  de
Aprestos y Acabados de la casa Puig Hermanos, de Terrassa (1930-35).

Cinquè i Sisè CURSOS
>> José de Orbaneja y Aragón 
>> Luis Santacana Faralt
>> Antonio Cumella Pau
>> Patricio Palomar Collado
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José de Orbaneja y Aragón
(Valladolid, 15/5/1910, jubilat 15/5/1980)

Enginyer Industrial (Escola de Madrid, 1935).

Catedràtic Numerari del Grup XII Economía.

Inicia l’activitat docent a l’Escola de Barcelona a la Càtedra
d’Economia del Grup XVIII el 1944, després de guanyar la
plaça de professor titular (Ingeniero de 2ª)  de Organizción,
Contabilidad, Economía política  y derecho de l’Escola de
Barcelona. Al 1958 pren possessió del càrrec de Catedràtic
Numerari.

Encarregat de curs de l’assignatura Economía de las em-
presas y de la producción (1963-66).

Director de la “Escuela de Administración de Empresas de Barcelona” des de 1958,
al 1968 que compagina amb la Direcció de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona
(1963-69). Al 1963, la “Junta de Profesores”  selecciona, per votació  una terna de pro-
fessors,  per tal que el Ministerio de Educación Nacional, en designés una per ocupar el
càrrec de Director de l’Escola. El resultat va ser: Sr. Aragonés 25 vots, Sr. Ceballos 18
vots, Sr. Orbaneja 16 vots. L’escollit pel Ministeri, com a nou Director,  va ser el menys
votat.  

Activitat professional: La Maquinista Terrestre y Marítima SA de Barcelona, al primer
semestre del 1936, just abans de la Guerra Civil, on retorna el 1940 en acabar la guerra.

Luis Santacana Faralt
(Barcelona, 31/3/1911 - setembre 1986) 

Enginyer Industrial  (Finalitza els estudis 1933, Títol 1934)

Professor Adjunt de l’assignatura Oficina técnica del Grup
XII des del 1954,  quan va guanyar el  Concurs-oposició per
la provisió d’aquesta plaça.

Del 1968 al 1970, Encarregat de Càtedra del Grup XIV
Proyectos i demana l’excedència voluntària a partir del 1/1/
1971.

Va ser el Secretari Acadèmic de l’Escola del 28 de juny
del 1958,  fins el 16 de maig del 1962.
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Antonio Cumella Pau
(Barcelona 4/11/1900, Jubilat 4/11/1970)

Pèrit Industrial Electricista  (Escola de pèrits Industrials de Barcelona)

5/11/1943.

Enginyer Industrial (Finalitza estudis el 1943. Títol, 1944).

Doctor Enginyer Industrial (1963).

Inicia la seva activitat docent a l’Escola el curs 1947-48
com a Ajudant de Prácticas de electrónica. El 1952 és Pro-
fessor Titular del Grup VII Electrónica y alta frecuencia.

Catedràtic Titular del Grupo XXIII Electrónica (12/8/1959).
Posteriorment, al 1963 s’adscriu al Grupo XXIV Electrónica

(5/3/1963).
Activitat professional: Director d’Indústries Elèctriques SA (1923). En l’aspecte pro-

fessional quedà caracteritzat com a home de laboratori, amb la seva llarga etapa al La-
boratori General d'Assajos i Anàlisis de la Diputació de Barcelona (1939-1961), del qual
fou Director. L’any 1966, passà a la indústria privada. Director del “Instituto de Investiga-
ciones Técnicas del Patronato Juan de la Cierva”. Vocal a diverses comissions. Medalla
d’Or al Mèrit Electrotècnic de la “Asociación Electrotécnica Española”. Medalla Sant Jordi
de la Diputació de Barcelona (1976). 

Patricio Palomar Collado
(Barcelona, 8 octubre 1898 -  jubilat el 8 d’octubre del 1968)

Catedràtic Titular del Grup XII Oficina técnica 

Encarregat de Càtedra de Teoría estructura e institucioneseconómicas

Enginyer Industrial  (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-

triales de Barcelona) finalitza els estudis el 1919 i no obté el Títol

de “INGENIERO INDUSTRIAL” fins a l’any 1941).

Doctor Ingeniero Industrial (30 abril 1960).

Comença la seva activitat docent com “AUXILIAR SUPERNU-
MERARIO” de les assignatures Teoría general de las máqui-
nas i Teoría especial de las máquinas, nomenat  per la Junta

de Professors amb data 24 de gener  del 1920.  Segueix amb aquesta activitat docent
sense rebre cap compensació econòmica, fins al 1922.

En acabar la Guerra Civil torna de Sevilla i entra a l’Escola l’any 1942 (22/5/1942). Co-
mença com a Professor Titular amb categoria de Ingeniero de 2ª del Ministeri d’Industria.

Va ser director de l’Escola de Barcelona des de 17 d’agost de 1943, fins al 19 de fe-
brer del 1955. La fotografia en blanc i negre s’ha copiat de la fitxa del seu dossier perso-
nal del dossier de la Secretària Acadèmica de l’ETSEIB. La fotografia en color és la pintura
de, la sala de Juntes de l’Escola.
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Activitat professional: En acabar la carrera el 1919 no troba cap empresa de Barcelona
que el vulgui contractar com a enginyer i decideix començar a treballar com a operari a la
Central Tèrmica de la Canadiense, situada al carrer Mata de Barcelona. Segons les seves
paraules, aquesta feina li va oferir “una experiència preciosa per al futur”. Segueix buscant
feina com a enginyer i, finalment, en troba en una empresa dirigida per un senyor que es
posava “Ing. Ind.” a la capçalera de les seves cartes. En preguntar-li si era enginyer in-
dustrial, li va confessar que ell era: “Ingenioso Industrial”...

Poc després, al juliol del 192, entra a treballar com enginyer en una fàbrica de ciment
de Montcada de l’empresa Asland i poc després, a la fàbrica Asland del Clot del Moro del
Pirineus. Ràpidament progressa dins l’empresa, que l’envia a  participar en les noves fà-
briques de Bilbao i de Villaluenga de la Sagra de la província de Toledo. 

En esclatar la Guerra Civil, com a director tècnic de l’empresa, tenia més de 600 em-
pleats al seu càrrec i com molts altres directors d’empresa va tenir enfrontaments violents
amb els sindicats anarquistes que el consideraven un instrument de repressió que calia
“eliminar”.  Va passar un any amagat i fugí a Sevilla on va muntar una fàbrica de ciment
a prop de Dos Hermanas, que va iniciar la producció a la meitat de l’any 1938.

En acabar la guerra, torna a Barcelona i dirigeix l’Asland en un període de grans difi-
cultats econòmiques i tècniques imposades per la Segona Guerra Mundial i en acabar la
guerra, per l’aïllament internacional, que dificultava la importació de les matèries primeres
i dels combustibles necessaris per a fabricar ciment. A finals dels anys 50, deixa l’em-
presa i  dedica  més temps a l’Escola i encara que ell es declara “apolític”, participa en
la preparació del “Plan de Desarrollo Económico y Social” i posteriorment, participa en la
política local com “Concejal” de l’Ajuntament de Barcelona i a continuació és elegit com
a diputat provincial de la Diputació de Barcelona.

Per a més informació sobre el Prof. Palomar es recomana la lectura del seu discurs in-
augural del curs 1968-69 “MEDIO SIGLO DE ACTUACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL” en què pre-
senta, d’una manera molt amena, el que ell qualifica com la “película de mi vida”

Horaris de classe i professors
Reproduïm a continuació, còpia dels quadres amb horaris de classe i els professors que
les impartien, dels cursos quart i cinquè i sisè conjunts, grafiats en els fulletons publicats
per a la Promoció 108. Aquí veiem que es podien integrar perfectament les assignatures
de cinquè i sisè en un sol curs.

No es van publicar fulletons dels dos primers cursos, i en el del tercer curs no hi havia
horaris.
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Horaris promoció 108. Quart curs 1962 - 1963
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Horaris promoció 108. Cinquè curs 1963 - 1964
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Els llibres de text
En aquest apartat hem recollit informació d’algun dels llibres de text que vàrem emprar
durant els ingressos i posteriorment en les diferents assignatures de la carrera. La se-
lecció feta no intenta ser completa, tot el contrari hem recollit aquells que recordàvem
més i hem intentat concentrar-nos en llibres d’assignatures comunes que haguéssim em-
prat tots independentment de la intensificació escollida.

De la mateixa manera que hem presentat els professors hem anat avançant començant
per l’Ingrés (1r i 2n Grup) i a continuació llistem els textos de la carrera.  Moltes de les
fotos que hem utilitzat són escanejades  i aportades per companys que conservaven el
llibre i en altres casos hem copiat imatges de portals d’internet de venda de llibres antics. 

Comencem doncs pels llibres que ens recomanaven a les acadèmies de preparació
dels exàmens d’ingrés i seguirem pels de la carrera.
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Título: Tablas de Logaritmos
Autor: Eusebio Sánchez Ramos
Decimonovena edición, 1955
Editor: Libreria y casa Editorial Hernando 
Calle del Arenal, 14  Madrid

Título: Aritmética 
General y mercantil
Autor: Carlos Mataix Aracil
5ª Edición, 1953
Editor: Editorial 
Dossat. Plaza de Santa Ana, 9 Madrid
N.º de páginas 350

Ingrés - Primer grup
Assignatura: Aritmètica i Àlgebra
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Título: Análisis Algebraico
Autor: A. Fernández de Trocóniz y E. Belda Villena
2ª Edición. 719 p.p.
Editor: La Editorial 
Vizcaína S.A. Bilbao 1961

Título: Ejercicios de Geometría Moderna
Autor: Luciano de 
Olabarrieta
Segunda Edición
aumentada, 1944
Editor: Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao
N.º de páginas 351

Título: Curso de Geometría Métrica
Tomo I: Fundamentos.
Tomo II: Complementos (Trigonometría plana y esférica. Problemas
de geometría proyectiva y aplicaciones. Estudio de las cónicas).
Autor: Puig Adam, Pedro

Assignatura: Geometria Mètrica
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Título: Curso teórico-práctico de Ecuaciones diferenciales
Autor: Puig Adam, Pedro
Madrid 1957

Título: Análisis Algebraico e Infinitesimal
Autor: Carlos Mataix Aracil, Ing. Industrial
Tomo I Cálculo 
Diferencial
5ª Edición. 1957.
582 p.p.
Editor: Editorial Dossat. Plaza de Santa Ana, 9 Madrid

Ingrés - Segon grup
Assignatura: Aplicaciones de Álgebra

Título: Lecciones de Cosmología y geología
Autor: Joaquín Febrer, astrónomo y Emilio Cabal, geólogo
Editor: Bosch Casa Editorial. Apartado 928.  Barcelona 1947
N.º de páginas 426

Assignatura: Cosmografía i Geología
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Título: Curso teórico-práctico de CÁLCULO INTEGRAL. Aplicado a la
física y técnica
Autor: Puig Adam, Pedro

Título: Tratado de Mineralogía
Autor: F. Klockmann y F. Ramdohr
Traducido del alemán por Dr. Francisco Pardillo, Prof. Universidad
de Barcelona
2ª Edición. 1955. 736 p.p.
Editor: Editorial Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, Enrique Granados 45

Assignatura: MIneralografía y Petrografía

Carrera - Primer curs
Assignatura: Curso extensión de Cálculo

Título: Química General Moderna
Autor: Joseph A. BABOR y José IBARZ Aznárez
6ª Edición 1958. 1144 p.p. 
Editor: Manuel Marín y Cia., Editores, Barcelona, Provenza 273

Assignatura: Introducción a la Química
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Titulo: Física General
Autor: F W & Zemansky, M W Sears 
Versión espanñola: Albino Yuste
Editoral: Aguilar. Madrid 1955

Título: Tratado de Topografía
Autor: Claudio Pasini
Traducido del italiano por Lino Álvarez Valdés, Ing. de Caminos
5ª Edición . 1965. 615 pp.
Editor: Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, Rosellón 87-89

Assignatura: Topografía Geodésia Y Astronomía

Carrera - Segon curs
Assignatura: Física Teórica y Óptica

Título: Análisis Químico Cualitativo
Autor: Luis J. Curtman
Traducción: E. Jimeno 
Editor: Manuel Marín y Cia. 1958
N.º de páginas 572

Assignatura: Extensión de Quim. Inorg, y Org
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Título: Resistencia de Materiales
Autor: S. Timoshenko
Traducido del inglés por Tomás Delgado y Pérez de Alba, 
Ing. Industrial y Aeronáutico
Primera parte: Teoría elemental y problemas. 350 p.p.
Segunda parte: Teoría y problemas más complejos. 498 p.p. 
Editor:  Espasa - Calpe S.A. Madrid . 1957

Título: Mecánica
Autor: Enrique Belda Villena

Assignatura: Mecánica

Carrera - Tercer curs
Assignatura: Elasticidad y Resistencia de materiales

Título: Introducción a la termodinámica

Autor: Francis Weston Sears 

Versión española: Juan T. D’Alessio

Editoral: Reverte. Madrid 1959

Assignatura: Termodinámica
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Título: El Acero. Su elección y selección
Autor: R. Calvo Rodés
1956. 441 p.p.
Editor: Instituto 
Nacional de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas

Título: Tratamientos
Térmicos de los Aceros
Autor: José Apraiz Barreiro
4ª Edición. 1961
Editor: Patronato de Publicaciones de la Escuela Superior de nge-
nieros Industriales
Distribución: Editorial Dossat. Plaza de Santa Ana, 9 Madrid
N.º de páginas 642

Assignatura: Metalurgia general. Siderurgia

Título: Estadística aplicada a la Ingeniería
Autor: J. Mothes
Traducida del francés por J. Torrens-Ibern, Ing. Industrial
1960. 440 p.p.
Editor: Ediciones Ariel. Barcelona

Assignatura: Estadística fundamental y aplicada
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Título: Curso de economía moderna
Autor(s): Samuelson, Paul A 
Traducció: J.L. Sampedro
Décima edición 1963. 897 pag.
Editorial: Aguilar, Madrid

Título: Motori endotermici
Autor: Dante Giacossa
Editor: Ulrico Hoepli, 1960

Carrera - Cinquè curs
Assignatura: Construcción y Arquitectura Industriales

Assignatura: Economía Política

Carrera - Quart curs
Assignatura: Motores térmicos

Título: Electrotécnia general Y Aplicada
Tomo I: Fundamentos de la electrotècnia
Autores: Moeller-Werr
Traducida del aleman y ampliada por  Juan Corrales Martín y
Carlos de Salas
Editorial: Labor S.A. 2ª Edición 1959
N.º de páginas 491

Assignatura: Electrotecnia general
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Els apunts. La comissió d’apunts
Una de les eines, potser la millor, de què disposàvem per estudiar  i seguir les classes
dels nostres professors, eren “Els apunts”. Com hem vist, els llibres de text eren escas-
sos i sovint el contingut, no es corresponia amb l’assignatura que s’impartia.

La presentació, en format foli i imprès a una sola cara, era de gran utilitat,  ja que la
cara en blanc, era un ampli espai per escriure i dibuixar les nostres personals anotacions,
durant la classe i en el temps d’estudi. Tota l’assignatura quedava continguda en els
seus volums. La majoria de les assignatures tenien més d’un volum, arribant sovint fins
sis o set.

Llistat apunts de l’escola
Máquinas eléctricas. Tomo I. Generalidades
Apuntes de química
Apuntes de geometría descriptiva
Administración y política de la empresa.- I Tomo
Álgebra de boole y circuitos lógicos. 1 Tomo
Apuntes de calor. Tomos I a VI
Centrales. Tomos I i II
Construcción. Tomos I i II
Curso de contabilidad administrativa y económica de la empresa industrial
Contabilidad y control de gestión
Curso de ventas
Apuntes de derecho administrativo
Elasticidad y resistencia de materiales. Tomos I a III
Electricidad. Tomo I a III
Apuntes de energía atómica
Apuntes de estadística. Tomos I a III
Apuntes de física general. Tomo I i II
Líneas y redes. Tomos I i II
Lineas y redes. Prácticas. Tomos I i II
Cálculo y construcción de máquinas eléctricas
Máquinas eléctricas. Tomo I. Máquina de corriente contínua. 
Máquinas eléctricas. Tomo II bis. Corriente contínua
Máquinas eléctricas, motores inducción.
Proyectos transformador: motor corriente continua y motor de inducción
Máquinas eléctricas, máquinas síncronas.
Máquinas eléctricas. Tomo I
Apuntes de mecánica del suelo hormigon precomprimido
Metalúrgia, acerería eléctrica
Prácticas de metalurgia
Apuntes de siderúrgia
Apuntes de metalúrgia. Tomos I i II

La Promoció 108 compleix 50 anys | 93

PROMOCIO 108 DOCUMENT OK_Maquetación 1  12/11/14  15:45  Página 93



Método cross
Apuntes de óptica
Organización de la producción. Tomos I i II
Plan layout
Tecnología mecánica. Tomos I a III
Tecnología téxtil. Tomos I
Tecnología téxtil. Tomos II
Apuntes de termodinámica. Tomos I a III
Tracción eléctrica. Tomos I a IV
Transportes

La comissió d’apunts. Per Ramon Puigjaner
A la tercera planta de l’Escola, hi havia un espai que oferia als alumnes un servei tan bo
com el que donava en Crispín al bar de la primera planta. Era l’espai de la Comissió d’A-
punts, depenent de la Delegació d’Alumnes. Ara em sembla que el seu estatus legal
deuria ser, si més no, una mica tèrbol. Durant molts anys vaig ser el delegat del curs a la
dita Comissió d’Apunts.
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La Comissió produïa, publicava i venia apunts. Al principi, es ciclostilaven i enquader-
naven amb un cuc metàl·lic. A cada volum hi havia uns espais en blanc destinats a en-
ganxar-hi els gràfics i les figures que es donaven grapats independentment i que calia
retallar. Els apunts eren obra d’alumnes de promocions anteriors, actualitzats de tant en
tant, amb més o menys control o col·laboració dels respectius professors. Mentre nos-
altres érem encara a l’Escola, l’edició dels apunts va millorar. D’una banda del ciclostil
es va començar a passar a l’òfset, que va permetre incloure gràfics i esquemes al text.
De l’altra, una enquadernació en forma de llibre amb tapes de rústica va substituir el cuc
metàl·lic. A més, tot plegat va adquirir una forma més legal amb la inclusió del “dipòsit
legal” que va posar fi a les “publicacions anònimes”.

Les relacions del delegat d’apunts amb els professors de les assignatures solien ser
amables i cooperatives, encara que no sempre. Recordo que poc abans de començar el
darrer curs a l’Escola, vaig anar a veure el professor Carmelo M. Cabré amb el feix d’a-
punts (uns sis volums) que la tradició deia que corresponien a la seva assignatura (Or-
ganització de la producció, crec que era). Quan els va veure es va posar fet un all i pebre
dient que tot allò no corresponia al que explicava i em va preguntar d’on ho havia tret. Al
cap d’uns moments de tensió el Sr. Cabré es va calmar i junts vam poder analitzar el ma-
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terial que jo li duia i decidir què convenia publicar.
La Comissió d’Apunts funcionava gràcies al voluntariat dels delegats. El preu de cada

volum es fixava en funció dels fulls que tenia, dels exemplars que se n’editaven i de l’es-
timació de la quantitat de possibles “usuaris”.

Hi havia dues noies assalariades que s’encarregaven de fer el seguiment de les em-
preses que editaven els apunts i els venien. Una d’elles, la Maria Rosa, es va casar amb
el company Josep Ruíz Perramon, mort recentment. L’empresa que més treballava per a
la Comissió era Multicopias Romar; ubicada al carrer Calàbria.

Si a finals de curs hi havia hagut superàvit, tots els que estàvem involucrats en aquesta
Comissió ens permetíem la disbauxa de fer un bon sopar. Recordo que una o dues veg-
ades vam anar al restaurant basc Guría, al carrer Casanova, de bona fama a la Barcelona
de la dècada dels seixanta.

Els delegats de curs i de l’escola. 
Ajustos del pla d’estudis de la promoció 108.
Recordarem en aquest apartat, la gran tasca realitzada pels companys, que d’una ma-
nera totalment desinteressada, varen assumir la responsabilitat de representar-nos da-
vant del claustre de professors i de la Direcció de la pròpia Institució i van aconseguir,
en alguns casos, unes fites extraordinàries, que eren quasi impensables, en aquella
època en què la distància entre els estudiants i les altes instàncies de la Direcció era
tan diferent de l’actual. Volem que consti aquí, encara que sigui amb cinquanta anys
de retard, el nostre agraïment per l’esforç i dedicació dels nostres  amics i companys,
Agustín Guillamon, José Miquel Ceberio, tristement enyorat, Julio Pérez-Cela i Ferran
Ycobalceta.

També els delegats de les assignatures i d’altres activitats, varen ajudar-nos a navegar
per aquella immensa i desconeguda Casa del Rellotge, tot just desembarcats de les fa-
miliars Acadèmies d’Ingrés. 

Delegats de curs de la promociò 108
>> Primer curs: Agustín Guillamon Clemente
>> Segon curs: Agustín Guillamon Clemente
>> Tercer curs 1961-1962: José Miguel Ceberio (posteriorment delegat de l’Escola, i des-
près delegat d’Universitats de Catalunya i Balears)
>> Quart curs 1962-1963: Julio Pérez-Cela Gómez (posteriorment delegat de l’Escola)
>> Cinquè curs 1963-1964: Fernando Ycobalzeta Cibiach

Funcions dels delegats de curs
Ningú millor que els seus protagonistes ens poden explicar el seu funcionament, les seves
vivències i els èxits assolits. Per aquest motiu, reproduïm íntegrament les seves comuni-
cacions.
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Comunicació d’Agustín Guillamon.
El recuerdo de una época
Los profesores
Aunque no hay anécdotas rimbombantes, sí existen vivencias que nos permitieron mejorar
poco a poco el aprendizaje de ciertas materias que estoy seguro nos han sido de mucha
utilidad en los años que siguieron.

Debo decir que todos los profesores sin excepción, al menos en los cursos primero y
segundo, en que traté directamente con ellos, se mostraron siempre interesados en la
marcha de todos nosotros y en conocer si sus enseñanzas eran apreciadas, o no. También
debo añadir que algunos de ellos como el de Topografía (Sr. Puchades) y el de Química
Analítica (Sr. Díaz) estaban obsesionados por la falta de materiales y equipos, lo cual me
condujo a una reunión con el Sr. Aragonés que en aquel momento era el Director de la
Escuela y del que sólo obtuve buenas palabras pero ninguna realidad.

El Sr. Domenech de Geometría Descriptiva siempre me hacía llevar las listas de alum-
nos para decirme con los que tenía que hablar para que mejoraran porque según él no
era plato de buen gusto suspender a alguien. 

Supongo que no habréis olvidado al Sr. Sotilla, era implacable con las asistencias a
clase y según él nadie podía aprobar si no asistía a sus disertaciones, así que mis re-
uniones con él consistían en ver como se justificaban los que tenían más faltas de asis-
tencia. Me decía que el hecho de que convocara las “modas” no era más que en interés
de los alumnos porque debían ser conscientes de su reponsabilidad. Era implacable y no
tenía ninguna flexibilidad para nada. Su convicción acerca de su asignatura era funda-
mental para el buen desarrollo de la carrera, era indiscutible. No tenía ningún sentido del
humor y la verdad es que no me apetecía mucho ir a sus reuniones.

El más divertido en ese periodo fué el Sr. Cascante, me encantaba estar con él porque
todo era positivo y lleno de optimismo, pensaba muy mal sobre el Plan Nuevo y sobre el
hecho de que según él se habían cargado la carrera. También me decía que le disgustaba
suspender a la gente pero que algunos le echaban mucha cara.

Y así llegó el segundo curso donde ya estábamos avezados y nos creíamos con un
gran dominio de la propia Escuela y ahí tuvimos al Sr. Panadés del que tengo el mejor re-
cuerdo como profesor y como persona. Era el auténtico ingeniero y trataba de inculcarnos
la importancia de arremangarse ante las distintas situaciones que nuestro trabajo nos
pondría delante. Me decía que no hay que aprender nada de memoria sino saber como
funcionan las cosas y tener a mano los libros de consulta que muchos no saben consultar.
Os acordaréis de que sus exámenes eran con los libros que queríamos.

Otra persona entrañable fue el Sr. Simón, de Termodinámica, nos acompañó al viaje
de estudios que hicimos a los Altos Hornos de Sagunto, que en paz descansen, y a
Segarra donde nos ofrecieron una buena comilona. Recuerdo que me citó al final del
curso para decirme lo mal que se sentía por no poder aprobar a unos cuantos… estoy
seguro de que lo decía de corazón.

Sé que hubo otros profesores y todos buenos pero sin nada que comentar, se limitaban
a cumplir con sus tareas y ya.
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El entorno
En la Escuela había por lo general un ambiente de franca camaradería y se respiraba tran-
quilidad y como dicen ahora buen rollo. No obstante, tuve algunos contactos no muy agra-
dables con delegados de cursos superiores y el Delegado de la Escuela, en relación con
temas políticos y mi posición fue la de defender siempre una postura neutral en términos
de dedicación exclusiva a los temas de enseñanza y culturales, de ahí me vinieron algunos
problemas pero que afortunadamente se fueron diluyendo gracias, sobre todo, al apoyo
que tuve de la mayoría del curso.

Recuerdo la visita de Lanza del Basto y las sesiones de Cine Fórum a las que nos so-
metieron los ínclitos Socorro y Subirats. Se llegó a crear un carnet de operador de má-
quina de proyección que entonces funcionaba con arco de carbones…

Siempre encontré en José Miguel Ceberio un apoyo incondicional y de hecho cuando
mi salud se resintió por causas de alergia respiratoria, él cogió las riendas de todo, al
final del curso. En tercer curso, ya se encargó él como Delegado y yo, que me resistí a
aceptar la realidad, estuve luchando contra esa alergia durante todo el curso y con la in-
estimable ayuda del padre de Socorro que me recomendó a los mejores doctores de aque-
lla época y que me aconsejaron, al final, que me trasladara a Madrid, por ser un clima
más seco y así tuve que abandonar todo y empezar de cero, de nuevo…

También tengo que añadir que viví el clima creado sobre la incorporación de los estu-
dios de ingeniería a la universidad y mi posición fue siempre la misma. El nivel de estudios
y conocimientos en la Escuela era muy superior al que se tenía en la Universidad y lo
decía con conocimiento de causa ya que a la vez que estaba en la Escuela cursé los es-
tudios de Ciencias Físicas en la Universidad sin tener que hacer ningún esfuerzo especial.
Supongo recordaréis la que se montó años después con el tema de la Junta Calificadora
de Doctores por el hecho de equiparar los diferentes títulos.

Ya en Madrid, también viví el asunto de que nos permitieran hacer los cursos quinto y
sexto en una convocatoria para poder terminar un año antes e impedir que acabaran pri-
mero los del Plan Nuevo… Ahí intervino Julio Pérez Cela por Barcelona y Paco Moratalla
por Madrid, mientras estaba de delegado de la Escuela el nunca bien ponderado Martín
Villa.

Ajustos del pla d’estudis de la promoció 108
Comunicació de Julio Pérez Cela
Te cuento ahora como logramos adelantar prácticamente un año el final de nuestra car-
rera. 

La promoción anterior a la nuestra había reducido ya el 6º curso que ellos iban a ter-
minar en Febrero. Nosotros teníamos el hándicap del Plan Nuevo que si nos descuidára-
mos podía acabar primero y eran promociones numerosas que podrían salir por delante
al mercado de trabajo. 

Con estas circunstancias nos pusimos a estudiar qué soluciones teníamos para ade-
lantar el final de la carrera. Lo primero que observamos es que nuestro Calendario Se-
manal estaba lleno de huecos. Los Catedráticos o Profesores trabajaban en Industrias o
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Empresas y preferían las primeras o últimas horas. Ya en cursos anteriores, logramos li-
berar los sábados que dedicamos a visitas a diferentes Industrias ya que nuestros estu-
dios adolecían de demasiada pizarra y no pisábamos talleres. Aquel primer paso nos
costó bastante para lograr cambiar a los Profesores que tenían clase los sábados.

Ahora se trataba de combinar las asignaturas de 5º y 6º para estudiar la posibilidad
de hacerlo TODO y TODOS durante un solo curso. Algunos previamente lo habían hecho
como alumnos libres pero tenía bastantes inconvenientes porque el ritmo general y de
exámenes era el de los Oficiales. Así que nos planteamos el Reto de conseguir hacer 5º
y 6º todo el curso como alumnos oficiales.

Era fundamental para ello conseguir el permiso de la Dirección General de Escuelas
Técnicas y para tener más fuerza y más posibilidades  lograr que nuestros compañeros
de Madrid y Bilbao se unieran a nuestras pretensiones. Empezamos por elaborar varios
Calendarios que nos demostraron que el proyecto era factible. Con ellos bajo el brazo,
nos fuimos a dialogar con los consejos de los cursos correspondientes en Madrid y Bilbao
y también les invitamos a visitarnos para unir más nuestras fuerzas. Quedaron totalmente
convencidos. Cambiaron algo los Calendarios lo cual era bueno para su mayor participa-
ción. 

El paso siguiente fue crear una Comisión de las 3 escuelas existentes en aquel mo-
mento y lograr una entrevista con la máxima autoridad en el Ministerio.

Los compañeros de Madrid se movieron bien y lograron que nos recibieran. Después
de varios anteproyectos y proyectos nos dieron una autorización provisional a espera de
un acuerdo con los Catedráticos.

Y nosotros felices y contentos sin sospechar que allí empezaba la etapa más difícil.
Fueron muchas conversaciones, idas y venidas, cambios y rectificaciones, pero la Autori-
zación previa era buena palanca pues seguíamos informando al Ministerio y al final los
más recalcitrantes tuvieron que ceder al quedar en minoría.Y así, afortunadamente, nos
inscribimos los 3 cursos de las 3 Escuelas como alumnos oficiales de 5º y 6º.

Y aunque toda esta batalla fue ayer mismo, resulta que han pasado 50 años.                                  

Fulletons informatius de la nostra Promoció
Considerem interessant i evocador, per a tots el companys de Promoció, reproduir aquí,
en facsímil, la part que fa referència als delegats i encarregats de les diferents activitats,
de cada curs, dels petits fulletons, que es distribuïen a començament de curs i que eren
de gran utilitat.
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Informació del fulletó de la promoció 108
1961 – 1962 3r Curs

Informació del fulletó de la promoció 108
1962 – 1963 4r Curs
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Informació del fulletó de la promoció 108
1963 – 1965 5è i 6è Curs

Informació del fulletó de la promoció 108
1962 – 1963 4r Curs

Informació del fulletó de la promoció 108
1963 – 1965 5è i 6è Curs
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Altres activitats culturals i esportives

El bar de l’escola
El bar d’en Crispín, que és com l’anomenàvem, era més aviat petit; hi havia unes poques
taules a l’entrada, les taules típiques dels cafès de l’època, amb peu de fosa i tauler de
marbre i al fons a la dreta, la barra. Estava situat a la primera planta, on hi havia les aules
grans i l’Aula Magna. En Crispín era un tipus simpàtic, tirant a baixet, més aviat prim,
morè i amb bigoti. 

L’entrepà que recordem tots, pel “marchando una de lomo”, evocat en aquesta consi-
derable distància, oferia una consistència prou acceptable, encara que el llom era primet
i més aviat escàs. Amb tot,  l’oferta comestible era curteta i quasi tots els companys con-
sultants recorden aquell entrepà de llom de porc. Jugàvem al “mentider” i al “7, 14, 21”,
amb daus de pòquer i cubilets de cuir. Recordeu el 7, 14, 21? El que treu l’as que fa 7
tria una beguda, el que treu el 14, se la beu i el 21 la paga. I també disposava d’un dò-
mino i de cartes espanyoles, amb què es feia alguna partida de botifarra. 

Els horaris de classe, amb hores lliures entremig, permetien passar-hi llargues estones.

El Cineclub
Apleguem aquí dues aportacions de Joan Socorro i de Ramon Puigjaner i la transcripció
d’un programa d’activitats de l’arxiu de Carlos Cusí (sense data).

La cabina del cine. Comunicació de Joan Socorro
Durant uns quants cursos, junt amb altres companys em vaig encarregar de la cabina del
cinema de l’Escola. A part d’alguna anècdota, no publicable, poc es pot dir.

Des de les petites finestres vèiem l’Aula Magna. Molt més interessant era la tria de
les pel·lícules i els que les comentaven. Però en això no vaig intervenir mai. Amb una
única màquina Ossa de 35 mm., que després se situà a l’entrada de la nova Escola a la
Diagonal, passàvem les pel·lícules. Encara teníem, per entrenar-nos, alguna cinta d’acetat
de cel·lulosa (molt inflamable, com sabem). Arreglàrem, per enganxar amb acetona el
final d’una bobina amb el començament de la següent,  per evitar així la interrupció de
les projeccions. Una vegada passat l’afegit la desenganxàvem, li tornàvem a col·locar la
cua passant la bobina a la seva caixa.

Altra variant afectà el so, col·locant nous altaveus (que vam trobar per racons de l’Es-
cola) al voltant de la sala, amb un comandament amb resistències que podíem situar a
la cabina o en una columna de l’Aula Magna. Ho vam estrenar per la projecció del Séptimo
sello i aconseguírem un so envoltant i variable, segons les escenes.

Altra intervenció fou, amb els altaveus i amplificadors trobats, sonoritzar el ”Hall” du-
rant l’actuació dels Setze Jutges. En conservo una gravació.

Els carbons de la màquina Ossa s’alimentaven amb corrent continu, que distribuïa
FECSA des del Paral·lel a 150 i 300 V. Però un bon dia va desaparèixer aquesta distribu-
ció. El Sr. Estruch, operador del cine Publi, que ens havia assessorat en alguns temes
ens informà que Ossa fabricava obturadors de 3 pales, que evitaven la intensitat fluctuant
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de la llum (24 fotogrames x 2 pales = 48 era massa semblant als 50 Hz del corrent al-
ternatiu).

De tot plegat, en tenim molt bon record.

El Cineclub
Comunicació de Ramon Puigjaner
La vida del Cineclub de l’Escola era més aviat lànguida. Em sembla que el curs 1961-62
(quan fèiem tercer) tres companys que havíem fet el batxillerat junts –en José Luis Magaz,
de la promoció de davant nostre, en Joan Rahola i jo mateix– vam decidir encarregar-nos
de la programació dels dissabtes a la tarda del Cineclub.

Per què ens hi vam embolicar? Perquè tots tres érem uns fanàtics del cinema. A més,
el pare d’en Magaz era l’empresari dels cinemes Capitol, Metropol i Bosque, i el meu era
director administratiu de la sucursal de la Metro Goldwyn Mayer a Barcelona. Això ens fa-
cilitava l’accés a les distribuïdores i, de vegades, aconseguir llogar les pel·lícules amb
descompte, resultava essencial per a una entitat que sempre fregava la fallida. No sé
ben bé com ens en vam sortir (em sembla recordar que teníem una petita subvenció de
la Delegació d’Alumnes), ni com es va acabar tot plegat, perquè després d’aquell curs
tots tres ho vam deixar.

En Joan Socorro, que no sé ben bé perquè s’encarregava de la cabina de projecció de
l’Escola, podria explicar com s’ho feia per donar continuïtat a les projeccions només amb
una sola càmera. Quan no ho aconseguia, i havia d’aturar la projecció per poder carregar
la nova bobina, els assistents ho aprofitàvem per fer petar la xerrada.

Recordo també que en Santiago Guillén va participar al Cineclub dirigint algun dels
col·loquis, després d’haver fet la presentació de la pel·lícula, abans de projectar-la.

Todos estos films se proyectarán, únicamente en Barcelona, en nuestro Cineclub.
La asistencia está reservada exclusivamente a los señores socios mayores de 21 años.
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    Programa Cineclub (sense data)
    Para la próxima temporada tenemos preparado el siguiente programa:

    31 Octubre Tren de medianoche”, J. Kawalerowicz (Polonia)

    14 Noviembre The criminal, J. Losey (Inglaterra)

    28 Noviembre Sonrisas de una noche de verano, Ingmar Bergman (Suecia)

    12 Diciembre Juegos de verano,  Ingmar Bergman (Suecia)

    19 Diciembre Roma citta aperta, de Roberto Rossellini (Italia)

    16 Enero Momentos en la noche, (Finlandia)

    30 Enero Vida de los grandes lagos, (Hungria)

    6 Febrero Lady Macbeth en Siberia, A. Wajda (Polonia)
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Los socios deben pagar cuotas periódicas, que para esta primera temporada se ele-
vará  a 30 pesetas mensuales.

Esta cuota da derecho a:
— Asistencia a las dos sesiones mensuales de películas de importación, únicamente

para cineclubs
— Boletines correspondientes a cada sesión.
— Sesiones complementarias que se anunciarán oportunamente.
La cuota de ingreso será de 120 ptas. Y de ella estarán exentos los alumnos de la Es-

cuela y los socios existentes de Vivre sa Vie
Cineclub Escuela de Ingenieros 

Secretaria de promoción
Comunicació de Julio Perez-Cela
Como ya te adelanté por telefono Mercedes no estuvo en la Comisión de Apuntes que lle-
vaban dos chicas que no me acuerdo si eran hermanas, una se llamaba Maria Rosa y
creo que estuvo casada con nuestro compañero José Ruiz Perramon fallecido no hace
mucho.

El paso de Mercedes por la Escuela se debe a la siguiente historieta:
Al dejar yo de ser Delegado de la Escuela y estando próxima nuestra Promoción al

final de la carrera propuse crear una Secretaría de Promoción para ofrecer nuestros ser-
vicios a las Empresas. Se aceptó la idea aunque los que vinieron detrás me parece que
no continuaron. El espacio no era problema puesto que el gran edificio en su parte alta
tenía de sobra. Logramos fácilmente una oficina pero necesitábamos alguien que se ocu-
para y no teníamos ningun tipo de presupuesto En aquellos tiempos del franquismo las
chicas debian cumplir un Servicio Social. Las universitarias iban un mes a un castillo, en
Cataluña al Castillo de Bagur, y después debían completar con una prestación de 300
horas de tipo social. Pero nos enteramos de que por el hecho de ser Universitarias esas
horas podían realizarlas en una Universidad ó Escuela Especial. Entonces con aquella in-
formación llamé a dos amigas que conocía de la Facultad de Filosofía y Letras que me
contestaron: “Que lástima porque acabamos de hacerlo pero tenemos otra amiga que
estuvo con nosotras en Bagur y que le quedan por cumplir las 300 horas, te la podemos
presentar” Allí me fuí a la Plaza Universidad y después de las presentaciones tuve que
utilizar todas mis dotes de persuasión para convencer a Mercedes de venir a colaborar
en una Escuela donde no había apenas chicas y casi 3.000 alumnos. Así arrancamos.
Una vieja mesa, una máquina de escribir prestada y con dinero que pusimos entre varios
nos compramos el Kompass, el más prestigioso anuario de Empresas con sus direcciones
y sus características y unas  estanterías que rescatamos de algún sitio. Papel, sobres y
sellos nos los suministraba la Secretaria de la Escuela. Mandamos muchas cartas. Uno
de los más activos, como siempre fue Ramón Castro. Lo que no me acuerdo fue el por-
centage de respuestas y menos de los resultados de contratación, pero dada nuestra
edad de entonces y el momento de expansión, sirvió para alimentar todas nuestras ilu-
siones y también para que algunos dictaran a su primera Secretaria.
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El final de la historia, no profesional, fue que yo no le firmé a Mercedes el Certificado
de las más de 300 horas que nos dedicó y para no tener que repetir la Prestación optó
por la solución de facilidad y se casó conmigo en San Severo lo que le permitía en aque-
llos tiempos obtener hasta el pasaporte.                             

l’Aula de música
Comunicació de José Funke
De la Escuela, y entre los muchos recuerdos, la mayoría buenos, destaco uno muy perso-
nal.  Compinchado con Cumella (el de Electrónica) que era aficionado a la música, la Es-
cuela compró un largo listado de componentes electrónicos que, en realidad, era un
equipo de música. Todos los miércoles de 12 a 2 el Aula Magna era mía y hacía audicio-
nes comentadas con mis propios discos y alguno más que me prestaban. “Éxito de pú-
blico y crítica” se dice. Incluso en una sesión que dediqué a Bela Bartok, y a la que pensé
que  no vendría nadie, conté 63 asistentes.

La Tuna de la escuela de ingenieros
Comunicació de Juan Sala Sanchez
En el 3º curso de ingeniería, decidimos un grupo de compañeros formar la primera Tuna
de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Lo hicimos con gran ilusión. Tuvimos gran éxito, y con nuestra música pudimos pro-
porcionar alegría en muchos sitios necesitados de ella, como hospitales, casas de ancia-
nos, etc.

Así mismo, nuestra Tuna de Ingenieros, representando a España, e invitados perso-
nalmente por la princesa Irene de Holanda, asistimos a su boda con Carlos Hugo de Es-
paña en la ciudad de Roma y les acompañamos con nuestra música y alegría, en todo el
recorrido a pié hasta la Catedral.

Este importante evento, fue retransmitido a toda Europa, con la inauguración ese
mismo día de la televisión en color.

Fue todo un éxito para nuestra ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUS-
TRIALES DE BARCELONA – (ETSIIB).

L’equip de rugbi
Comunicació  de Ramon Puigjaner
No sé ara, però a la nostra època l’Escola tenia un equip de rugbi. Jo, per evitar les proves
d’educació física, m’hi vaig apuntar ja a primer.

Entre els companys de l’equip de l’Escola, n’hi havia que també jugàvem en equips
que participaven al campionat de Catalunya; ara mateix recordo que hi havia en Juanjo
Iglesias, en Raimon Bartra, en Ricardo Clavero, en Manuel Blázquez i en Josep Ruiz Per-
ramon. Els cursos 1961-62 i 1962-63 em vaig encarregar de ser el delegat d’aquest
equip per participar al Campionat Universitari de Catalunya. Tot i que també hi havia com-
panys d’altres cursos, sempre ens faltaven jugadors i per poder completar l’equip sovint
havia d’ensarronar a d’altres companys del curs. Entre les víctimes d’aquestes ensarro-
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nades –força freqüents– recordo en Ferran Ramon, en Joan Moliner, en Joan Rahola, l’E-
duardo Viada i en Pedro Samuel Redondo, i alguns altres amb menys freqüència. També
recordo que un d’aquests “voluntaris forçats” (em sembla que va ser en José Antonio
Cadarso) es ventava d’haver fet un assaig amb el nas, que li va quedar una mica pelat.

Però no tot van ser entrebancs. Com sol passar en tots els equips de rugbi, entre nos-
altres es va crear una grata companyonia que m’ha quedat gravada en un racó de la me-
mòria.

Al curs 1962-63, el nostre equip va ser campió universitari de Catalunya. Jugàvem con-
tra l’equip d’Aparelladors i jo en tinc un record especial perquè volent placar un contrari
que se m’escapava em vaig trencar un menisc en regirar-me per fer-lo. Tot i això, malgrat
l’accident, el fet de quedar campions em va enfortir l’ego.
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3. I quan la família no vivia a Barcelona? 

Introducció
Com hem dit en altres apartats d’aquests papers sobre la carrera d’enginyer, una bona
part dels estudiants, no vivien amb la família a Barcelona. N’hi havia un bon nombre pro-
cedents de la resta d’Espanya, del País Basc, de ses Illes, valencians, gallecs i un llarg
etcètera. Els catalans d’altres poblacions, acudien a il·lustrar-se, a estudiar la prestigiosa
carrera d’enginyer a la ciutat comtal.

Tots ells s’havien de buscar un cau, un habitatge, on substituir la vida familiar, on dis-
posar d’una habitació per viure acceptablement, estudiar i, a ser possible, tenir una qua-
litat de vida, que no els fes enyorar excessivament, en els grans períodes entre vacances,
l’escalfor dels seus, que de cop i per primera vegada havien perdut. I tot plegat, es veia
dificultat per una economia familiar, que, en molts casos, no estava en el seu millor mo-
ment i que ja feia el sacrifici de pagar els estudis del seu fill, en una Barcelona, de sempre
més cara que la resta del país.

Als anys cinquanta barcelonins, no disposaven precisament, d’uns campus universita-
ris a l’estil dels anglesos i americans, que aplegaven, al voltant dels centres d’ensenya-
ment, residències, centres d’activitats culturals, esportives i d’oci, amb el consegüent
ambient estudiantil. A Barcelona, els centres on s’impartien estudis superiors,  quedaven
distants entre ells; tant l’Escola d’Enginyers, com la Facultat de Medicina, restaven in-
connexes amb la Universitat Central. I els ingressos i les acadèmies d’ingrés, de les quals
ja hem destacat els trets positius, encara desconnectaven més les relacions entre els fu-
turs enginyers.

No tot era negatiu ni sinistre, en la llunyania familiar. Nous amics, una llibertat de mo-
viments en una Barcelona que podia enlluernar el noi de poble, el noi de províncies, amb
la seva oferta lúdica i també cultural i amb els seus barris de la disbauxa i del pecat.
Descobrir Barcelona, tanmateix, quedava frenat,  per una part, per la  suposada formació
i moral, però sobretot per la minsa disponibilitat pecuniària.

Curiosament, l’estudiant barceloní, per a qui la vida havia canviat ben poc, en el salt
entre batxillerat i carrera, sovint envejava la llibertat dels de fora, ignorant la resta de les
incomoditats.

Les possibilitats d’allotjament que s’oferien al nou aspirant d’enginyer es resumien
en les Residències d’Estudiants  i en les pensions, o  cases d’hostes. El lloguer d’un pis
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compartit per uns quants d’ells encara s’estilava poc, com també la possibilitat de viure
a casa d’uns familiars o amics barcelonins.

Començarem ressenyant les residències d’estudiants barcelonines de l’època: Resi-
dència Ramon Llull, Colegio Mayor San Jorge i Colegio Mayor Monterols, Colegio Mayor
San Jaime i Colegio Mayor Loyola.

La residència d’estudiants de Catalunya

Residència Ramon Llull
La  Residència d’Estudiants  de Catalunya va començar a ser pensada el 1918 al Congrés
Universitari Català, amb la següent declaració d’intencions:

“Cada día augmenta la necessitat que en la nostra capital s’hi crei una Casa dels
Estudiants, on els escolars hi poguessin trobar tots els elements que han de contribuir
al seu desenvolupament intel·lectual i moral” Es decidí que el model a seguir seria el
de la “Residencia de Estudiantes” de Madrid. Gràcies a l’obstinació que hi va posar la
junta designada a l’efecte, composta, entre d’altres, per August Pi i Sunyer i Miquel
Ferrà, que en va ser el primer director, la Residència d’Estudiants  de Catalunya es va
inaugurar el 20 de desembre de 1921, en un xalet del barri de Sant Gervasi, al carrer
Rios Rosas nº 17.
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Inauguració de curs a la Capella de la Residència.

Biblioteca de la Residència Ramon Llull.

PROMOCIO 108 DOCUMENT OK_Maquetación 1  12/11/14  15:46  Página 109



Aviat va quedar petit, aquell edifici, i comen-
çaren les gestions per aconseguir-ne un de més
gran. L’any 1927, es va decidir ubicar-lo en la
llavors nova Universitat Industrial del carrer Ur-
gell, al gran immoble que ocupava l’Escola d’A-
gricultura, es va traslladar a una altre lloc.
Remodelat per l’Arquitecte Rubió i Bellver, va
ser inaugurat el maig de 1927, sota la Dicta-
dura de Primo de Rivera. Instaurada la Segona
República, l’abril del 1931, passa a dir-se Resi-
dència d’Estudiants de Catalunya. Els anys an-
teriors a la Guerra Civil, La Residència va
desenvolupar una activitat cultural molt intensa,
amb residents i col·laboradors com l’enginyer
industrial Pompeu Fabra, Carles Riba, Pierre
Vilar i Salvador Espriu. Acabada la Guerra Civil i
després d’un breu tancament (gener-octubre del
39), va reempendre l’activitat, depenent de la
Diputació de Barcelona i amb el nom que tots

nosaltres la vàrem conèixer: Residència Ramon Llull. Molts dels nostres companys de Pro-
moció s’hi varen allotjar durant els anys de l’acadèmia d’ingrés i de carrera, ben a prop de
la “Casa del Rellotge”. L’immoble, una gran baluerna de tres plantes, disposa d’una bona
biblioteca, una gran capella modernista decorada amb esgrafiats de motius florals i llace-
ries d’estuc, un gran menjador amb capacitat per dues-centes cinquanta persones, servit
per una immensa cuina situada al subsòl.  La magnífica obra de l’arquitecte Rubió llueix
actualment perfectament restaurada.

Els “Colegios Mayores Universitarios” i els seus orígens.
La denominació de Colegio Mayor, va sorgir, a la baixa Edad Mitjana, per distingir-los per
una part, dels Colegios Menores o Colegios, a seques, dedicats a residència d’alumnes
de grau mitjà i escolar, i per altra, perquè en els seus orígens, a més de donar estada i
dispesa als estudiants, donava formació universitària; formació universitària “de grado
Mayor”, actuant com a acadèmies, per obtenir llicenciatures i doctorat, en col·laboració
amb la Universitat.

En els seus orígens estaven orientats als  estudiants de mèrit,  però de baix nivell eco-
nòmic, que obtenien beques per assistir-hi. A mesura que varen adquirir prestigi, pel seu
elevat nivell de docència, varen ser monopolitzats per les classes altes (església, aristocrà-
cia i polítics), i servien de trampolí per accedir a alts càrrecs de l’estat i de l’església.

En el segle XIX i fins l’actualitat varen perdre el seu caràcter acadèmic, però  a més
de donar allotjament i manutenció, s’ofereixen activitats culturals  i esportives. En els
“Colegios Mayores”, que descriurem seguidament, veurem quines activitats i actes  ofe-
rien en el període estudiat.
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Colegio Mayor San Jorge
El Col·legi Major Sant Jordi es va fundar l’any 1953  i va funcionar com a tal fins l’agost
de l’any 2006 al carrer Mestre Nicolau núm. 13 de Barcelona. Des d’aleshores, segueix
la seva activitat en la nova seu del Passatge Ricard Zamora.

Colegio Mayor San Jorge
Maestro Nicolau. 13. Tel, 250-14-19
Creado por Decreto del Ministerio de Educación de 26 de septiembre de 1952 (B. O. E. del
16 de octubre). Habiendo sido cedido al Sindicato Español Universitario, bajo la superior
dependencia del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad por Orden de 7 de noviembre
de 1952.
Director: D. José María Grau Montaner
Subdirector: D. Joaquín Massanés Capdevila
Capellán: Rvdo. P. Eduardo Bosch Bellver, Pbro.
Jefe de Estudios: D. Francisco Miralles Bofarull
Médico: D. J Estis Galilea Muñoz
Administrador: D. Antonio Cantero Baena
Las condiciones de ingreso en el Colegio son las preceptuadas en los articulas 13 y 14 del
Decreto Orgánico de Colegios Mayores de 26 de octubre de 1956.
Su capacidad es de 150 plazas.
La pensión comprende: habitación, comida, baño, calefacción, teléfono; y otros de carácter
formativo y recreativo: Capilla, Cine, Televisión. Discoteca. Hemeroteca. Biblioteca, Salón-bar,
Laboratorio fotográfico. Se dispone también de peluquería. El precio de la pensión es de
3.500 pesetas mensuales, y 1.000 pesetas los derechos de matrícula.

Se celebran seminarios de Colegios Mayores; Políticosociales; Literarios; Artísticos; Reli-
giosos; Musicales y Técnica cinematográfica. 

Cuenta también con círculo musical, Tuna, Teatro leído y representado. Exposiciones ar-
tísticas. Concursos artísticos, Cineclub, revista oral y escrita. Murales, deportes y juegos,
coro, cursos de idiomas (francés e inglés).

La dirección mantiene informados a los padres o representantes legales de los colegios,
de la marcha de los estudios y el comportamiento de éstos; muy en especial de aquellos
que no han alcanzado todavía la mayoría de edad.

Històries del Colegio Mayor San Jorge. Comunicat de Víctor Díaz
Jo hi vaig viure els dos primers anys de la seva fundació que devia ser el 1953, 1954.
Ara el Colegio ja no existeix. Ocupava un edifici, construït inicialment per vivendes, que el
varen adaptar  a residència. Estava al carrer Maestro Nicolau nº 13 i era molt confortable.
A planta baixa teníem una sala d’estar molt gran, amb una barra de bar. D’aquí es passava
a la sala d’actes que  es trobava al soterrani, a l’interior de l’illa. A la primera planta, te-
níem el menjador i la cuina, amb serveis del personal i una petita capella.

A la resta de les plantes, hi havia les habitacions. Quasi totes eren de dos llits, però
les superfícies de cada una d’elles eren diferents. Les que donaven a darrera eren les
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millors i les dels patis, o les de la façana principal més reduïdes. Crec que dues habita-
cions per planta eren individuals. Les bones s’adjudicaven  segons el curs de la carrera
que feies. Els més grans tenien les millors. Els serveis, dutxes i lavabos així com els và-
ters, estaven centralitzats en dues cambres per planta.

El director era Juan Echevarria Puig, home de profundes idees falangistes i com que
la residència era del SEU, ja podeu suposar l’ambient que es respirava. Posteriorment,
l’Echevarria es va dedicar a la política i el recordo retratat a les valles publicitàries com
a candidat al PP. Va ser últimament president de Fecsa i de Nissan. Una seva filla va estar
casada amb l’expresident del Barça, Joan Laporta

El dinar era a una hora fixada i a la taula presidencial, s’hi asseien el Director Eche-
varria, el subdirector, que crec que es deia Galan, l’intendent i el capellà, que com està
manat, beneïa la taula. El menjar era bo i abundant i la pensió era de 35 pts/dia.

Per comprendre l’ambient falangista que es vivia, el Sr Echevarria el dia 19 de novem-
bre a l’hora de sopar, ens va comunicar que “mañana, dia 20 de Noviembre, aniversario
del fallecimiento del Fundador, se celebrará una misa  a las 7 de la mañana frente a la
fachada de la catedral y este acto será corporativo”. Hi va haver un petit murmuri, no per
l’acte sinó perquè una missa a la Catedral a les set, representava aixecar-se a les 6 de
la matinada. El Sr Echevarria es va posar com una fera, totalment descontrolat, clavant
cops de puny a la taula i va cridar com boig:

–¡¡ cojones, hoy no se cena !!
Va abandonar el menjador i va ordenar al servei que no es servis el sopar fins que es

localitzés l’origen de la protesta. Evidentment,  no va sortir ningú i al cap d’una bona es-
tona, amb el menjador  en silenci sepulcral va autoritzar que es servis el sopar. Com es
lògic, el dia 20, a les 7 h, tots els residents del Colegio,  érem, com un clau, davant de la
façana de la Catedral.

A part de l‘esperit falangista que es respirava, l’ambient era molt bo i es vivia molt bé
i divertit. Periòdicament, entre els residents, s’organitzaven el que en dèiem “Canitas”
(una petita cana a l’aire) que consistien en unes representacions teatrals a la sala d’actes
en què cadascú lluïa les seves habilitats. Cançons amb lletres al·lusives a la vida del Co-
legio –sempre sortia algun rapsode– jocs de mans, concursos de disfresses per veure si
identificàvem el disfressat,  etc.

Al segon any del funcionament del Colegio, si el teu comportament era civilitzat i
col·laborador, et nomenaven Colegial amb imposició de una banda, que ens la posàvem
si havies d’assistir a algun acte universitari per identificar-te com a resident del Cole-
gio.

El Mayor San Jorge, que és com l’anomenàvem, va organitzar un cor, i un dia a la set-
mana venia el mestre Puig, que feia de director. Aquest cor va tenir molt d’èxit tant de
participants, com a nivell professional. En total devíem ser uns trenta cantaires i al final
del curs, varem participar en un concurs nacional de cors universitaris que es celebrà al
Palau de la Música. En total érem uns 6 o 7 cors de tot Espanya (Saragossa, Madrid, Va-
lència...) i nosaltres vàrem quedar campions d’Espanya, amb gran alegria del Sr. Echevar-
ria que va celebrar-ho amb un dinar de més qualitat.
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El mestre Puig era, a demés d’un bon director de cors, un extraordinari pianista. Quan
acabàvem els assajos ens quedàvem uns quants filharmònics i un noi de Canàries –que
la seva mare era pianista i coneixia molt bé la música de piano–  demanava al mestre
Puig d’interpretar algun estudi de Chopin (evidentment dels més difícils) i el punyeter del
mestre Puig els sabia tots de memòria. Aquets moments eren memorables.

Com tambè era habitual, en aquelles dates, per  Quaresma, el Colegio organitzava uns
sermons després de sopar, hi venien diferents capellans i frares, que ens tenien una bona
estona a la sala d’actes escoltant al mossèn de torn. L’avantatge era que deixaven la
sala a les fosques, i només encenien una làmpada perquè el capellà pogués llegir, i així
facilitaven que ens concentréssim millor en les paraules del predicador. L’únic que es
sentia bastant sovint, a més de les paraules de mossèn, eren els ronquets d’un que es-
tava més concentrat que els altres. Tots aquests actes també eren “corporatius”!!!

Aquests són els bons records que tinc d’una temporada que vaig començar a viure la
vida d’estudiant universitari,  lluny de la disciplina familiar d’un poble com Figueres, que
si bé no era com la de La Casa de la Troya, s’hi assemblava bastant.

Colegio Mayor Monterols
Es va inaugurar el 20 de febrer de 1949, com a “Residència Universitària” i va ser reconegut
com a “Colegio Mayor Universitario”, adscrit a la Universitat de Barcelona l’any 1951.

Ja des del començament, a més de ser residència d’estudiants, se li va donar una
orientació religiosa cristiana, que es va encomanar a l’Opus Dei (Prelatura personal de la
Iglesia Católica).

Al web de l’actual Monterols, podem llegir: “Monterols ha tratado siempre de crear un
clima de compromiso para con todos los valores humanos, abiertos al mundo que nos
rodea: la amistad, la lealtad, la capacidad de sacrificio, y el fomento de las inquietudes
sociales, artísticas, literarias, políticas, etc. Lo expresaba en frase lapidaria el Dr. Fabià
Estapé, con motivo del 50 aniversario de Monterols: “Un Colegio como este me ha pare-
cido siempre una institución de primer orden que supera, en muchas ocasiones, una Fa-
cultad”.

Colegio Mayor Monterols
(Calle Corinto, 3. Te!. 217-05-03)
Creado por Orden Ministerial de 2 de enero de 1952.
Director: D. José A. Ibáñez-Martín
Subdirector: D. Teófilo Sánchez
Capellán: D. Luis Augusto González
Jefe de Estudios: D. José M. Medina
Médico: D. Antonio Covelo
Administrador: D. Paulino Busca
El ingreso se efectúa previa solicitud por escrito firmada por los padres o tutores . Para la
admisión, que corresponde a la Junta de Gobierno, se tiene en cuenta tanto la antigüedad
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de la solicitud, como el expediente académico y la aptitud para la vida colegial. En el Colegio
pueden residir no sólo los estudiantes matriculados en una Facultad o Escuela Técnica Su-
perior, sino también aquellos que, habiendo terminado la carrera, se dediquen a preparar
el Doctorado o desarrollen alguna tarea docente o de investigación en la Universidad.

Es capaz para 76 plazas. Además de los residentes hay un elevado número de adscritos
que participan también de la formación que en el Colegio se imparte. La pensión com-
prende: habitación, tres comidas, calefacción, baños, biblioteca, ropa de cama, etc. El precio
de la pensión es de 2.800 pesetas.

Se celebran ciclos de conferencias sobre temas de actualidad; Cineclub; Club de Mon-
taña y otras actividades deportivas; Aula de Música; Clases de Idiomas; Seminarios de Me-
dicina, Economía, Ciencias; Cursos de Orientación Universitaria y Técnicas de Estudio; Club
de Debate; Aula de Literatura Catalana. Religiosas: Ciclos de moral profesional y formación
doctrinal; Cursos de retiro espiritual; Cursos de Teología para seglares; Catequesis (Clases
en Academias para obreros ); etc.

Colegio Mayor Loyola
(Instituto Químico de Sarrià, 3. Tel. 203-89-00)
Creado por O. M. del 30 de marzo de 1953 (BOE del 7 de abril)
Director: R. P. Pedro Ferrer Pl. S. J.
Subdirector: R. P. Alberto Fradera Ohlsen. S. J.
Capellán: R. P. Juan Mª Romaní Rius, S. J.
Médico: Dr. D. Antonio Tortas Vilella
Administrador: R. P. José Parellada Felju, S. J .
Jefe de Estudios: R. P. Alberto Fradera Ohlsen, S. J .
Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Tener aprobado el Preuniversitario; estar
matriculado en la Universidad o Escuelas Superiores (no se admiten los de Peritajes, o
de otros estudios de nivel medio), buenas costumbres, no tener enfermedad contagiosa,
sociabilidad… Supuestas unas condiciones mínimas con criterios preferentes: notas aca-
démicas altas (influye en un 70 %); religiosidad, tests, informes variedad de carreras, fa-
miliares distantes... (Influye el 30 %).

Tienen un  tratamiento especial:
a ) Los que tienen su familia más lejos
b) Los que cursan carreras no técnicas (dado que la mayoría de nuestro Colegio Mayor
Loyola cursa carreras técnicas)
c) Extranjeros (hasta un total de 7 y 8 % del total)
d) Graduados que preparan oposiciones a cátedras.

Su capacidad es de 122 plazas. La pensión comprende habitación, comida, baños con
agua caliente, calefacción. Campos de deporte, unas treinta sesiones de cine al año, nu-
merosas actividades culturales, teléfonos, etc. No está comprendido el lavado de ropa.

Los precios de la pensión son:
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Habitación individual: 12.700 ptas. al trimestre
Habitación doble: 12.200 ptas. al trimestre
Habitación triple: 10.600 ptas. al trimestre
Se celebra Misa todos los días y especialmente la Misa Colegial los domingos; confe-

rencias y seminarios sobre temas de Teología, con retiros y ejercicios cerrados; equipos
de revisión de vida: dirección espiritual estable. Cinefórum; academia de arte, de teatro
leído, economía, temas filosóficos (aparte de otras espontáneamente organizadas por los
Colegiales). Actos con otros Colegios Mayores. concursos y competiciones.

Aparte de Informes de carácter extraordinario, se informa a los familiares de los Cole-
giales, cuantas veces lo requieran, de palabra o por escrito. Antes de finalizar el primer
trimestre se envían informes a las familias de todos los Colegiales.

Recuerdos de la residencia Loyola. Comunicat de Samuel Redondo
Fue mi primer domicilio de estudiante en Barcelona.

Regida por los P. P. Jesuitas estaba ubicada en Sarriá, en un edificio anexo al Colegio
de San Ignacio de Loyola y al Instituto Químico de Sarriá (IQS) por lo que la mayor parte
de los residentes eran estudiantes de ese Instituto. Hoy ese edificio está integrado en el
complejo del IQS.

Durante el tiempo que estuve allí, la Residencia estaba dirigida por el Padre Palacios
de Borao, un cura sabio que había dedicado su vida a la investigación, y disfrutaba con
nosotros de un agradable retiro. Fue el primer español que utilizó el microscopio elec-
trónico, y se hizo famoso por haber intervenido en la rápida curación de la tuberculosis
de Ladislao Kubala, que pudo reanudar su larga vida deportiva. Era un cura peculiar, con
el pelo largo, divertido y en general con aspecto ”hippy.”

Colegio Mayor San Jaime
No disposem d’informació oficial d’aquesta residència, però el nostre company Samuel
Redondo ens n’ha remès les seves vivències. En reproduïm una part.

Recuerdos de la residencia San Jaime. Comunicat de Samuel Redondo
De la Residencia Loyola, salimos a mitad de curso unos veinte estudiantes que encontra-
mos plaza en la Residencia San Jaime que acababa de abrir.

Esta Residencia la montaron un exdirector y un exgerente del Colegio Mayor San Jorge,
que  pertenecía al SEU.

La San Jaime se implantó en un edificio de viviendas en Sarriá,  en la esquina de
Maestro Falla con Benedicto Mateu. Ocupó las dos primeras plantas del edificio, y parte
de la planta baja donde tenía el acceso.

Los promotores tenían la intención de abrir a principio del curso, pero sufrieron varios
retrasos en las obras, que les obligaron a  aplazar la apertura. Por este motivo tuvieron
dificultades en cubrir con estudiantes todas las plazas, por lo que nos recibieron a los
“loyolos” con los brazos abiertos.
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Allí fueron llegando estudiantes “rebotados” de distintas Residencias y Colegios Mayo-
res y también admitieron a algunos no estudiantes.

Se formó un grupo variopinto de personas de distintas regiones de España, sudame-
ricanos de distintos países, y seres pintorescos, que darían para escribir un libro de cada
uno contando sus historias.

Les pensions per a estudiants
Cap dels autors d’aquests papers, es va hostatjar en una pensió, però d’altres amics
varen fer-hi llargues estades, i repetides vegades els hi vàrem visitar.

Basem, doncs, aquest informe en uns records i en una comunicació verbal, en una
il·lustrativa entrevista, amb l’amic Julià Coll Plujà, que sol o  amb un altre company, va fer
un periple per cinc d’aquells establiments. Donada la descomunal llunyania dels records
evocats, queden un pel difuminats, però son suficients per emmarcar-los.   

Les cinc pensions, les cinc cases d’hostes contemplades tenen uns trets, unes ca-
racterístiques generals molt semblants, que per altres informacions copsades  a diferents
amics universitaris, podríem estendre-les a un alt percentatge d’aquest tipus d’establi-
ments.

Es tractava d’uns negocis absolutament particulars, sense cap estructura empresarial
i probablement, nul·la llicència d’activitats; pura, però irrisòria, economia submergida. Ha-
bitatges, moltes vegades de l’Eixample barceloní, propietat de famílies amb recursos li-
mitats, quasi sempre vídues, que completaven exigües pensions llogant  habitacions, amb
o sense dispesa. El confort era semblant, o lleugerament inferior, al que tenien les famílies
de classe mitjana-baixa de la Barcelona de l’època: sense calefacció central, sense as-
censor, un sol bany. Si s’incloïen àpats, es compartia taula amb els dispesers. Els hostes
–els estudiants en aquest cas– s’allotjaven en habitació individual o compartida amb un
company, en la qual, a més dels llits i armari corresponent, es disposava d’una taula per
a l’estudi. Les habitacions acostumaven a ser espaioses, però una mica atrotinades i
amb finestra o balcó a l’exterior. Segons Julià Coll,  l’estudiant no acostumava a compartir
la vetllada amb els propietaris, a la saleta de la casa, en  les estones de descans entre
problema i problema,  o després del repàs de les lliçons que tocaven per la “moda” d’en
La Sotilla. 

En cas que la pensió no oferís els àpats als hostes, era costum acordar un menú a
preu fix en una fonda o restaurant pròxim, o bé anar al menjador del SEU del Passeig de
Gracia, en el qual podies alimentar-te a preu molt mòdic; de l’ordre de les sis pessetes,
quan en una fonda el menú podia rondar les 10 ptes.

Breument, repassarem les singularitats de les cinc pensions on va viure i estudiar en
Julià Coll:

La primera, es trobava a Gràcia, en el carrer Bretón de los Herreros; la dispesera, una
vídua de mitjana edat, oferia pensió complerta, que Coll compartia amb un jugador de
l’Espanyol i un estudiant de la família Birba –la de les galetes– de Camprodon. Els di-
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umenges, el dinar de festa consistia, invariablement, en xai rostit –segurament d’un be
vell, que xaiejava– de  mal record per en Julià, que estava acostumat a les tendres carns
empordaneses.

La segona pensió,  també en règim de pensió completa, era propietat d’un matrimoni
gran, i es trobava a poca  distància de la Sagrada Família. Coll, va compartir habitació,
com en totes les següents, amb el seu amic Anton Cuffí i Casellas, un altre dels bons
amics figuerencs de la promoció 108, que ens va deixar massa aviat.

L’estada a la tercera, al carrer Muntaner, regida per una dona sola, presentava una de-
coració molt antiquada i una mica rònega. Només oferia estatge i els dos companys, que
no s’hi sentien còmodes, es varen acomiadar ben aviat.

La pensió situada en un tercer pis, d’una bona casa de la Plaça Molina, amb façana
a Alfonso XII, va resultar prou satisfactòria pels dos amics. La patrona, una vídua agrada-
ble i especialment la seva atractiva filla, eren un al·licient afegit a una cuina prou accep-
table. Compartien la taula amb l’altre estadant, un jove advocat que feia oposicions a
notari. Després de  dos cursos, un excés de confiança entre les dispeseres i els dos es-
tudiants, aconsellà un oportú trasllat, a la cinquena i definitiva residència com a estu-
diants.

Situada al carrer Aribau-Provença, regentada, aquesta vegada, per una vídua sola, que
oferia estada i esmorzar, quedava a discreta distància de l’Escola d’Enginyers. No hem
explicat que, des de les successives pensions,  els dos amics, tant per anar a l’Acadèmia
Granés com després, a la Casa del Rellotge, varen fer-ho sempre caminant.

Habitualment, feien els àpats en un petit restaurant, el DonDin, situat immediatament
a sota la pensió. Recorda Julià Coll, que a la barra del DonDin, varen presenciar per TVE,
el novembre del 1963 el magnicidi de Dallas, l’assassinat del President  Kennedy.

I en aquesta pensió, Julià Coll i Antoni Cuffí, varen acabar els seus estudis d’enginyeria.
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4. Institucions i organismes relacionats
amb la carrera

El SEU i els menjadors del SEU
El Sindicato Español Universitario (SEU) va ser una organització sindical estudiantil de
caràcter corporativista, creada durant la Segona República per Falange Española impul-
sada pel seu líder, José Antonio Primo de Rivera, de qui va prendre la màxima que “cal
convertir la universitat en un organisme viu de formació total”. Es va inscriure com a or-
ganització el 20 de gener de 1935, declarant la seva intenció de ser sindicat únic dels
estudiants universitaris. Abans de finalitzar l’any el nombre d’afiliats era d’una mica més
de 5.000 (un de cada sis universitaris). 

Acabada la Guerra Civil, per decret de 23 de setembre de 1939,  el SEU quedava com
l’única organització estudiantil legal.

Mitjançant la Llei d’Ordenació Universitària de 29 de juliol de 1943, es va reconèixer,
al SEU, la seva condició d’òrgan universitari, tant a la Universitat, com en les diferents fa-
cultats, llevat de les Escoles Tècniques, i l’obligatorietat d’afiliar-s’hi, per a qui volgués
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accedir a la formació superior, així com per obtenir beques. Amb tot,  mai va aconseguir
la necessària penetració a la universitat com per a poder exercir el paper de control que
tenia assignat. Els moviments estudiantils il·legals a partir de mitjans de la dècada de
1950 van resultar ser més poderosos dintre dels espais educatius.

El Règim, degut al fet que  alguns dirigents del SEU van començar a qüestionar punts
de la política espanyola, va ordenar la seva dissolució el 5 d’abril de 1965 i la prohibició
específica d’afiliació dels joves universitaris en cap associació que no fos la Organización
Juvenil Española (OJE), que era de caràcter voluntari i en aquella època va quedar adscrita
als Principios de Movimiento 

Entre d’altres, oferia els Serveis de Menjador, que a Barcelona estaven situats en una
primera planta de l’edifici situat al Passeig de Gràcia, xamfrà amb el carrer Consell de
Cent. La qualitat dels menús era molt baixa, però el preu molt ajustat. En els anys de la
Promoció 108, els preus van oscil·lar entre les 6 i les 10 pessetes. De fet, per a molts
estudiants, l’accès a aquells menjadors era l’única utilitat del Carnet del SEU.

L’IAESTE
(The International 
Association for the 
Exchange of Students
for Technical Experience).

L’associació internacional IAESTE va ser creada a l’Imperial College de Londres per Sir
James Newby, just acabada la Segona Guerra Mundial, a l’any 1948. Era un moment en
què Europa encara vivia els records de les atrocitats de la guerra i deu països europeus
varen considerar que calia intensificar la cooperació i la superació de les diferències na-
cionals. Espanya va entrar a l’associació el 1951, tres anys després de la seva creació.
Durant els primers anys només hi participaven la nostra Escola i la d’ Enginyers Industrials
de Madrid. Va tenir molt d’èxit i els estudiants que participaven en  els intercanvis durant
les vacances d’estiu explicaven als seus companys les experiències i poc a poc es va
anar popularitzant de manera que una gran quantitat d’estudiants de molts centres d’e-
ducació tecnològica, Enginyeries i  Arquitectura  hi varen començar a participar. Actual-
ment, hi participen més de 50 centres docents de l’Estat.

Els objectius fundacionals de IAESTE es doble: 
>> Proporcionar als estudiants universitaris de carreres tècniques, experiències pro-

fessionals en empreses a països diferents del propi per millorar la seva formació.
>> Promoure la comprensió i la bona voluntat entre els estudiants de tot el món sense

barreres de sexe, ètnia, creences o religió.

L’estructura de IAESTE és d’una organització no governamental, independent que
manté una relació consultiva amb diferents organismes internacionals i moltes institu-
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cions educatives amb el suport d’institucions públiques de l’Estat i de les comunitats au-
tònomes.

El funcionament de IAESTE és molt democràtic i participatiu. Cada país que hi participa
ha de respectar i promocionar els objectius fundacionals amb una estructura que té un
comitè nacional i cada centre participant organitza comissions de centre per gestionar
l’activitat. Pels que vivíem els primers anys de la dècada dels 60, aquesta manera de fer
ens representava un sistema molt diferent del que estàvem acostumats. Teníem un fun-
cionament molt clar i transparent. Cada país ofertava  places de pràctiques a empreses
per a estrangers i en rebia el mateix nombre d’ofertades per altres països. Per repartir
les places que tocaven a l’Escola, cada estudiant interessat a sortir  feia una llista prio-
ritzada de les  places que s’havien assignat al centre i es repartien d’acord amb el nombre
de places a empreses locals que l’estudiant havia aconseguit i de la seva aportació a
l’associació.

La IAESTE. Comunicació de Víctor Díaz
Per escollir el lloc  on anar, jo no vaig poder triar. En Joan Figueras, que era el delegat del
nostre Curs  per aquestes activitats, un dia a l’escola em va dir: “vols anar 4 mesos a
Alemanya? Síii!!!” Jo havia intentat trobar un lloc de treball per un estranger, durant un
estiu, però vaig fracassar i, com que tothom volia França o Anglaterra, li sobrava una plaça
per Alemanya  i me la va adjudicar, pel que li estaré eternament agraït.

Era l’estiu del 63. El meu poble era Bocholt i l’empresa  Flender. Fabricaven reductors
de velocitat, que eren molt acreditats dintre del mercat mundial. El procés de fabricació
era complert: des de la fundició de les carcasses, mecanització dels eixos, tallar engra-
natges muntar i pintar. Crec que en total érem 3.000 obrers i es treballava a dos torns.
Aquell mateix estiu en Juan Moliner va estar a Suècia en una serradora, en Julià  Coll a
Àustria, crec que a Linz i en Carlos Cusí a Onnaing (França), en una empresa que fabricava
automatismes per a les mines de carbó. En el tren de tornada vaig coincidir amb en Po-
tenot (no recordo el seu nom autèntic) que també era a França.

Nota de Carlos Cusí.- Efectivament, l’estiu del 1963, vaig fer un “stage”, proporcionat
per IAESTE, als “Etablissements Venot”, empresa  establerta a la població francesa d’On-
naing, petita ciutat industrial situada entre Valenciennes i la frontera belga. Es tractava
d’una fàbrica d’uns 1600 empleats, dedicada al disseny i fabricació de maquinària i meca-
nismes per a les mines de carbó, del veí Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais. A l’evident
interès que em suscità la primera experiència en una empresa, i encara més en una em-
presa forana, s’hi afegí, una –per a mi– sorprenent novetat, la implicació política dels direc-
tius i empleats, impensable en l’Espanya de l’època. Un enginyer de mitja edat em va exhibir
el seu carnet d’afiliat al Partit Comunista francès. També, només arribar, una important vaga
a l’empresa i a tota aquella zona minera, va ser el preludi de la crisi del carbó.

Vaig coincidir, a l’empresa, amb tres estudiants d’enginyeria, un marroquí, un indi i un
austríac amb els quals vaig fer sortides de cap de setmana en el meu 600, aixecant sos-
pites dels gendarmes de la frontera franco-belga; la globalització quedava encara molt
lluny!
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Les milícies universitàries
Desaparegut a Espanya el Servei Militar obligatori, pel “Real Decreto de 9 de Marzo del
2001”, també es varen acabar les Milícies Universitàries. Com que, des de llavors, ja són
història i per la majoria dels estudiants d’enginyeria, varen ocupar totalment deu mesos
de la nostra joventut, es fa imprescindible recordar-les en aquests papers.

La IPS –Instrucción Premilitar Superior– era una opció per als estudiants universitaris
o d’escoles tècniques, a l’hora de complir el servei militar obligatori, que permetia realit-
zar-lo en els mesos d’estiu; una manera d’evitar interrompre els estudis durant un any.
Com recordem, consistia en realitzar la Instrucció Militar per l’anomenada “Escala de
Complemento” en Campaments Especials, en dos estius consecutius de tres mesos i en
acabar la Carrera, un període de pràctiques de quatre mesos, en un Regiment o Batalló.
Al final del primer estiu, s’obtenia el grau de Sargent i al final del següent estiu, el d’Alfe-
res Eventual de Complement, o Sergent Eventual de Complement, si no s’aprovava. Des-
prés dels quatre mesos de pràctiques, assolies el grau d’Alférez de Complemento, o de
Sargento.  També es podia optar, per fer les pràctiques en un tercer estiu i, acabada la
carrera, complir el mes pendent en una caserna.

Les Milícies, existien independentment per a cadascun dels tres exèrcits: Tierra, Ar-
mada (IMECAR) y Aire (MAU).

A la nostra promoció, una gran majoria varen optar per l’Exèrcit de Terra. En aquest
cas, als estudiants d’enginyeria industrial se’ns destinava al campament de “Los Casti-
llejos”, concretament a Artilleria Antiaèria. Però, uns pocs varen optar per inscriure’s a
l’Armada, com ens recorda l’Agustín Guillamón en una de les seves comunicacions:

“Os envio la relación de compañeros que disfrutaron de las milicias en la Marina:
Antonio Angerri, Federico Araoz, Ramón Clotet, José Antonio Devant, Jaime Gelabert, José
Marqués, Agustín Guillamón, Santiago Pella, Francisco Sans Gratacós, Juan María Vallvé
y José Valsells. No estoy seguro de que estuviera también José Almela pero se le puede
preguntar” No sabem que s’hagi resolt l’interrogant.
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Però, per poder accedir a l’IPS, calia superar un reconeixement mèdic (radiografia to-
ràcica, exploració general, vacunacions, etc.) que en el nostre cas es varen realitzar en
unes dependències situades a l’entrada –pel carrer Urgell– de l’Escola Industrial  i unes
proves d’aptitud física, que consistien en:

Pruebas de aptitud física
>> Salto al largo del caballo. Altura de 1,25 m. y trampolín rígido, situado a 0.80 m.
>> Salto en longitud. Se hará sobre foso, en carrera, con un mínimo de 3,75 m.
>> Salto en altura. Con carrera, mínimo de 1,10 m.
>> Trepa por cuerda lisa. Con un mínimo de 4 m. de trepa.
>> Carrera de velocidad en pista. 100 m. con un tiempo máximo de 15,4 segundos.

Tota aquella normativa es publicava anualment el mes de desembre al “Diario Oficial
del Ministerio del Ejército” que, tot sigui dit, no era precisament el nostre periòdic de lec-
tura quotidiana.

En el moment de ser admesos, se’ns entregava un fulletó, on s’explicava amb tot
detall quines eren les responsabilitats que assumíem per haver entrat a l’Exèrcit. En re-
produïm aquí algun passatge, pel seu valor anecdòtic, i us n’estalviarem la resta. (El llibret
té 62 pàgines).

Instrucción Premilitar Superior
Normas y formularios

Situación y Dependencia
Los estudiantes admitidos como Aspirantes a Oficial de Complemento quedan sujetos a
los preceptos del Reglamento para el Régimen Interior de la IPS e Instrucciones que se
dicten para el Reclutamiento y desarrollo de la Escala de Complemento del Ejército. Los
Aspirantes se considerarán como reclutas en instrucción hasta su incorporación a las
Unidades Especiales de la IPS, en cuyo momento serán declarados Soldados, prestando
juramento de fidelidad a la Bandera, siéndoles de aplicación, además, los Códigos y Or-
denanzas Militares. 

Comportamiento
El Caballero Aspirante está obligado a observar intachable conducta y delicadeza, abnega-
ción, austeridad y obediencia. 

Cortés sin afectación, parco en manifestaciones exteriores, nunca servil ni altanero, reve-
lará en los actos y en las palabras rectitud de corazón e intenciones. Se hará apreciar por lo
que naturalmente vale, aun con sus propios defectos, con toda esa espontánea franqueza
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que conquista simpatía y confianza. La vida del Caballero Aspirante se entonará con un espíritu
caballeresco. Orgulloso de dedicar juventud y vida al bien de la Patria y de no preocuparse
por las comodidades de la vida. Siempre pronto a las incomodidades, a las fatigas, a los peli-
gros, el Caballero Aspirante buscará por toda compensación la propia estimación.

Cortesía Militar
Siendo el saludo militar la manifestación más visible de consideración, respeto, subordina-
ción, disciplina y educación militar, los Caballeros Aspirantes pondrán especial cuidado al
realizarlo, no solamente ante sus superiores, sino también con sus iguales e inferiores, pues
cualquier omisión o deficiencia que se cometa va en desprestigio suyo y de todos sus com-
pañeros.

Al hablar con un superior deberán permanecer cuadrados y en posición de saludo hasta
que se les mande bajar la mano. No deberán estar sentados mientras un superior  perma-
nezca de pie, y en los cafés o sitios públicos se pondrán de pie y saludarán cuando entre
un superior o pase por sitio próximo a donde él se encuentre.

Por el alto concepto que en todo momento y para todos debe merecer el Caballero As-
pirante a Oficial de Complemento se abstendrán éstos de acompañarse de personas o de
asistir a lugares y espectáculos públicos que mermen su prestigio. Su manera de conducirse
en todo momento debe ser extremada, procurando no ir del brazo.
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Tres ben armats.

Panorama de la 8a Bateria
d'Antiaeris.
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Uniforme
Es el símbolo que afirma la consagración del individuo a la Patria, y debe ser por este orgullo
y honor de quien lo lleva, lo que obliga a vestirle correctamente y en forma estrictamente
reglamentaria, y a velar porque ninguna acción, actitud o manera lo desdore o desprestigie.
En todos los casos, el Caballero Aspirante observará la más perfecta corrección en el vestir,
distinguiéndose por su porte marcial, manera de saludar a sus superiores y conducta ejem-
plar, demostrando en todo momento su buena educación militar.

A ben segur que entre tots podríem escriure un considerable i feixuc volum de les “His-
tòries de la Nostra Mili”, però aquí ens limitarem a un petit recordatori del Campament
Militar del Castillejos, i dels nostres dominis, les “Baterias d’Antiaéreos, Octava i Novena”
acompanyat d’algunes fotografies prou evocadores.

Els Castillejos, estava ubicat en els termes municipals de l’Arbolí y de La Febró, al
Baix Camp, en un terraprim aspre i ressec, xafogós de dies i amb freqüents boires noc-
turnes –“la Josefina”– que ens amargava la segona i tercera “imaginaria”. Hi plovia poc,
però tots recordarem la primera nit, de “caballeros aspirantes”, desubicats a les enfos-
ques dins de les tendes, per on baixaven rius de pluja... Pura delícia!
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La “Octava” i la “Novena”, comandades respectivament pels capitans Isern i Meléndez,
estaven de costat i disposaven, cadascuna, d’aproximadament deu tendes còniques de
planta circular, amb un gruixut pal central, on s’hi disposava el nostre equip de guerra, el
Mauser. Al primer campament, el de l’estiu de 1961, el paviment consistia en el propi
terreny piconat i envoltat d’una rasa circular, per evitar –ineficaçment– l’entrada d’aigua.
Al segon campament, el terra estava cimentat i un muret envoltava el recinte –tot un luxe.
Tenien una cabuda nominal de deu persones, però ens sembla recordar, que, en alguna,
n’hi convivien (o malvivien) fins catorze. Dormíem en un matalàs ple de palla, damunt de
tres petites fustes, arrenglerades, els “charnaques”, que després del toc de Diana, con-
vertíem en unes còmodes butaques: els “petates”.

Com que aquest és un dels darrers apartats que escrivim, deixarem que sigui  el pa-
cient lector qui posi en ordre, en el seu record: el ranxo, les “letrinas”, el Capitán de Co-
cina Arceo Alava Condon, les Imaginàries, la Jura de la Bandera i posterior permís, el
Coronel Fernando Rodrigo Cifuentes –descanso y cubrirse–, els exercicis de tir amb el ca-
nons antiaeris 88/56 i el consegüent ensurt del Mas de la Musara, les marxes nocturnes,
els berenars a la tenda, les sortides a Salou (autoritzades o no), la instrucció i les parades
a la Plaça d’Armes sota un sol aterridor, i l’amistat reforçada en la llarga convivència. Al-
guns companys podrien compensar el nostre esforç, amb un llibre que ho recordés. Per
al 55è aniversari?
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5. I quina era l’oferta cultural, lúdica i
esportiva barcelonina dels 50-60?

Aquest apartat és necessàriament nostàlgic –de fet potser ho és tot el llibre– i els seus
autors l’han anat gestant, submergint-se en uns records, que n’han anat encadenant uns
altres, fins formar una llarga llista, que després s’ha ordenat i documentat amb diverses
publicacions, col·leccions de revistes, llibres i programes de mà del seu arxiu, i consultes
a la xarxa. 

Evidentment, no hem vist o escoltat tots els espectacles i films relacionats, ni hem
anat a ballar a totes les “boites” o “dancings” de Barcelona, ni ens hem atrevit, amb tots
els esports. I de ben segur, el pacient company lector, tampoc va coincidir en molts dels
esdeveniments descrits. Però us invito a fer un exercici de memòria, partint del recull se-
güent, i us tornaran les vostres apassionants i divertides hores de lleure, amb la vostra
colla, o ben a prop d’algun “ligue” o “novieta”...

Una primera observació, per a l’estudiant barceloní, i encara més per al foraster, una
de les principals fonts culturals que s’ens oferien, era la pròpia ciutat, els carrers, edi-
ficis i monuments de Barcelona, tota una lliçó d’història, d’art i de cultura. Començant
pel barri gòtic, amb la catedral, el carrer del Bisbe, la plaça del Rei, amb la Torre de
Martí l’Humà i el preciós saló gòtic del Tinell i ben a prop Santa María del Mar. A la
dreta de l’Eixample, el temple expiatori de la Sagrada Família, passava per una certa
penúria econòmica per tirar endavant la colossal construcció; els japonesos, el món
encara no havien descobert el geni Gaudí. El conjunt modernista, l’esplèndida versió
catalana de l’Art Nouveau europeu, estava allà, per tot l’Eixample en les mansions dels
grans pròcers i industrials, els palauets de la pròspera burgesia catalana dels tombants
del segle XIX, projectats pels grans arquitectes, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch
i el propi Gaudí. Potser no lluïen com ara, després d’una guerra empobridora, però el
conjunt s’havia salvat. Però d’això en podem trobar una extensa bibliografia i tots nos-
altres en sabem un niu.

Si ens inclinàvem pels espectacles seriosos i de qualitat, eren obligades les sessions
operístiques de la temporada del Liceu. Els estudiants anàvem al cinquè pis, on l’entrada
era bastant més barata que la del Barça, però també alguns grups d’amics accedien a
llogar mig abonament en una llotja de segon pis; o de platea!
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Començant pel bel canto i el repertori verista, vàrem sentir la soprano Renata Tebaldi,
meravellant als seus fans amb les àries de Tosca (1959) i La Bohème (1958 i 1059), i
la sempre estimada, Victoria de los Ángeles, per cert, filla d’un bidell de la Universitat,
que feia anys que admirava el món amb el seu repertori wagnerià, i va tornar al Liceu
(1959) a cantar Il Barbiere di Siviglia al costat de Jaume Aragall (un Figaro excepcional),
i el 1961 per estrenar de la mà del director Eduard Toldrà, l’Atlàntida de Manuel de
Falla. Una ben jove, però ja gran diva, Montserrat Caballé, hi debutà clamorosament el
1962, amb l’estrena d’Arabella. Podríem citar moltes altres veus ovacionades pels li-
ceistes, com Mario del Mónaco, Giussepe Di Stefano, Alfredo Kraus, Mirella Freni i
Gianna d’Angelo.
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Casa Amatller de l’arquitecte J. Puig i Cadafalch,
una de les joies del modernisme barceloní, situada
a l’anomenada “Mançana” de la Discòrdia, del Pas-
seig de Gràcia”.

Victoria de los Ángeles i Eduard Toldrà, solista i 
director musical de l’estrena absoluta en versió
concertant de l’Atlàntida de Manuel de Falla, la
temporada 1961-1962. Va ser una de les darreres
actuacions de Toldrà, director de l’Orquestra Muni-
cipal de Barcelona, que morí pocs mesos més tard.
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Cosi fan tutte, una de les òperes lleugeres més
representades de Mozart.

Programa “Tristan e Isolda” del 29 de gener de 1956,
Birgit Nilsson, una excepcional Isolda.
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La temporada avançava cap a l’Òpera germànica, que ens oferia algun Fidelio o un
Cosi fan Tutte -memorable el de Joan Sutherland de l’any 1962- per desembocar neces-
sàriament en Wagner, la gran passió i tradició operística dels catalans, que es va conso-
lidar amb la vinguda del Festival Wagner de Bayreuth, l’any 1955.

Per finalitzar el curs, el Liceu feia una ullada al ballet. El del Marqués de Cuevas, amb
la gran Rossella Hightower, o el London’s Festival Ballet repetien assíduament, el Llac
dels Cignes o el Cascanueces de Txaikovski, amb figures de la talla de John Gilpin o Margot
Fonteyn. El Ballet Nacional de Cuba, amb la “primma ballerina” Alicia Alonso brodà una
memorable versió de la Gisselle d’Adams.

Recordem, per tancar aquest recorregut, Porgy and Bess, la gran opera negra ameri-
cana de George Gershwin, que es va representar a Barcelona el febrer de 1955, al Liceu
per la Companyia “Everyman Opera Inc.” i un mes després, al Windsor Palace de la Dia-
gonal, per una companyia de color, dels American Theater Academy. També en aquell any,
Louis Armstrong i Ella Fitgerald, la varen interpretar en versió concert i Otto Preminger
la va versionar per al cinema, en una excel·lent cinta protagonitzada per un joveníssim
Sidney Poitier.

La música clàssica
Ha tingut la seva màxima representació al Palau de la Música, el gran temple del moder-
nisme, amb solistes de la talla de Arthur Rubinstein, de Wilhelm Kempff (febrer 1961),
Györgi Cziffra (novembre 1964) que interpretaren peces de Chopin, Brahms, Listz o Rach-
maninoff, i grans orquestres, com la Filharmònica de Viena dirigida per Karl Bohm, que
va oferir una memorable “Novena”, el novembre de 1965.

El desembre de 1959, es va produir la catàstrofe de Fréjus (Provence-Alpes-Côte d’A-
zur), per l’ensorrament de la presa d’arc de Malpasset. Pocs dies després, el 10 de de-
sembre, el Palau va contribuir a l’ajuda dels damnificats per la catàstrofe, amb un concert
a càrrec de la gran pianista Nadia Gedda Nova.
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Gisselle. El Ballet Nacional
de Cuba amb Alicia Alonso.
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El jazz
Els afeccionats al jazz podien beure una Moritz, a la Cava de Jazz Jamboree de la Plaça
Reial, que, a començaments del seixanta, també va complir 50 anys. Hi escoltàvem Tete
Montoliu i els grans del jazz mundial, Bill Coleman, Chet Baker, i Lou Bennet. Louis Arms-
trong and his All Stars varen actuar al Teatre Windsor Palace de la Diagonal, el desembre
de 1955 i Duke Ellington, a Barcelona al Palau de la Música, Mundials del Jazz.

El teatre
Recordarem, en primer lloc, el Teatre Grec de Montjuich, on a l’estiu, es representaven
obres clàssiques. Un exemple: L’extraordinària Medea de Núria Espert.

El teatre Romea, del carrer de l’Hospital, va ser sempre fidel a la programació en ca-
talà. Un gran èxit: La Ferida Lluminosa, de Josep Ma. de Sagarra
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El gran pianista Wilhelm Kempff ofeerí dos con-
certs, amb peces del gran repertori clàssic.

El Palau de la Música, joia del Modernisme ca-
talà.
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Els autors teatrals de moda de l’època, estrenaven
els seus èxits. Hem trobat, rebuscant velles carpetes,
els programes de mà d’El baúl de los disfraces amb Am-
paro Soler Leal i Carlos Lemos, i Espejo para dos mujeres
amb Julieta Serrano i Maria Asquerino, ambdues de
Jaume Salom, estrenades al Teatre Windsor el gener de
1964 i l’octubre del 1965 i Cuando las nubes cambian
de nariz i Los blancos dientes del Perro, d’Eduardo Criado.

L’any 1959, s’estrena Maribel y la extraña família, de
Miguel Miura, el prolífic i exitós autor, que culminà la seva
gran popularitat amb la divertidíssima comèdia Ninette y
un señor de Murcia, un dels grans èxits de la dècada, que
poc després va passar al cinema, protagonitzada per Fer-
nando Fernan Gómez.

Molts recordarem Las manos de Eurídice, de l’argentí
Pedro Bloch, el monòleg interpretat milers de vegades
per Enrique Guitart, primer al Teatre Capsa del carrer Pau
Clarís (1953) i després (1958), al Teatre Candilejas, si-
tuat al soterrani del Teatre Calderón de la Rambla Cata-
lunya-Diputació. Eren teatres anomenats “de butxaca”
com el Guimerá, del carrer del Pi, on es representaven
obres en català, de Josep Mª. de Sagarra, El pobre d’es-
perit i els altres, i Bala perduda de Lluís Elias.

També, els grans actors es presentaven habitualment
sobre els escenaris de Madrid i Barcelona, com Ismael
Merlo, Adolfo Marsillac i Amparo Soler Leal, Gema Cuervo, Amelia de la Torre, Marta Pa-
dovan, al Windsor, o al Calderón. Els Diez negritos d’Agatha Christie, al Comedia, batia rè-
cords de permanència en taquilla.

El Tàlia, del Paral·lel, oferia unes comèdies còmiques, amb guions sovint mediocres,
però salvats per la gran vis còmica de Paco Martínez Soria.

Les Revistes i el Music-Hall
Cal recordar també els espectacles més frívols. Moltes vegades, per poder accedir a
aquells espectacles, que ens resultaven massa onerosos, hi anàvem de “claca”. Es divertit
recordar-ho: Poc abans de començar l’espectacle, et situaves davant del local i intentaves
identificar el “jefe de claca”, que reconeixies, perquè d’altres persones s’hi anaven acos-
tant, com qui no vol la cosa, i finalment t’atrevies a dir “té passis de claca?”. Fet el curt
tracte, entraves darrera d’ell al local, t’indicava on t’havies de seure (generalment una
llotja ), indicant on seuria ell. Començada la sessió, calia endevinar un lleuger gest seu i
començar a aplaudir vehementment; recordareu que calia fer-ho quan entrava la rotunda
Supervedette, o el galà còmic. Anàvem doncs “de claca”, a les revistes del Victòria i el El
Teatro Cómico. Amb Joaquín Gasa com a empresari, aquells escenaris varen veure desfilar
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El Teatre Candilejas, el teatre de
butxaca, de la Rambla Catalinya.
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artistes de la talla de Maruja Tamayo, Alady (Carlos Saldaña), Mary Santpere, o la sensual
Carmen de Lirio –famosa pel seu suposat idil·li amb el governador de Barcelona. Baeza
Alegria -que va ser la supevedette de nombroses revistes. Tania Doris, Pedro Cuenca y
Luis Peña, varen batre rècords de permanència damunt els escenaris.

Finalment, recordem El Molino, una de les icones del Paral·lel, que encara avui es re-
sisteix a desaparèixer: Mati Mont, Johnson i Mary Mistral, n’eren les estrelles del moment,
que jugaven, potser amb una certa complicitat, amb els censors de l’època.

Xavier Cugat i “su orquesta”, a la Monumental amb la fogosa Abbe Lane i unes verti-
ginoses rumbistes, escalfaven encara més un estiu de finals del cinquanta.

El cinema
El cinema de l’època, començava, inevitablement, amb els dos instruments estrella del
Régimen: El NO-DO i les IMÁGENES, que enganyaven el personal, amb les meravelles del
Movimiento. No podem deixar d’associar aquest títols a la seva triomfal música, que ser-
via de “leit motiv”.

Recordem el cinema Capitol -can pistola- amb westerns inoblidables: Solo ante el pe-
ligro (Gary Cooper i Grace Kelly), Los Siete Magníficos (Yul Briner), Dodge, ciudad sin ley,
La Diligencia, i un munt de westerns més, protagonitzats pels bons, uns cowboys que ma-
taven siouxs al llunyà Farwest i, curiosament, parlaven en castellà. 

L’oferta, a les cartelleres, era majoritàriament nord-americana. El tercer Hombre, amb
l’enigmàtic Orson Welles, De aquí a la eternidad (Sinatra i Montgomery Clift), Las Nieves
del Kilimanjaro (Ava Gardner), Un americano en París, amb Gene Kelly i Leslie Caron ballant
Gershwin. La Fantasia de Walt Disney - mai més he pogut sentir la Pastoral, sense imaginar
els cavallets alats i les centaures passejant pels prats del Mont Olimp. El Julio César (1953)
amb l’impactant assassinat al Senat (Tu quoque, Brute, fili mi!) i el discurs de Marco Antonio
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Enrique Diosdado actor de
teatre i cine. Formà com-
panyia amb la seva es-
posa Amelia de la Torre,
omnipresent als escenaris
madrilenys i barcelonins.

El canto de la Cigarra, d’Al-
fonso Paso, un dels autors
més prolífics de l’època.
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(Marlon Brando) Un lugar en el sol (1951), Los caballeros las prefieren rubias (1953), o Niá-
gara (1953), on comencem a descobrir el mite Marylin, que va encendre les nostres libidos
en declarar en una entrevista, que com a camisa de dormir, portava només unes gotes de
Chanel Nº 5, Desayuno con diamantes (1961) de Blake Edwards (Audrey Hepburn), La Gata
sobre el tejado de Zinc (1958), amb la sensual Elizabeth Taylor, que també va estrenar Au-
rora Bautista, en versiò teatral al Comedia, el Diumenge de Pasqua de 1959, o el cinema
del sempre inquietant Alfred Hitchcock: Vértigo (1958), Psicosis (1960), La ventana indis-
creta (1954), unes interpretacions estel·lars de James Stewart i de Grace Kelly -que el ci-
nema va perdre en convertir-se, a principis de 1956, en la princesa de Mònaco- i Los pájaros
(1963).

Comencem a sorprendre’ns amb les primeres “pel·lis” de Stanley Kubrick; La Lolita
(1962) de Sue Lyon, ens insinua l’erotisme adolescent de la novel·la de Nabokov i “¿Te-
léfono rojo?, volamos hacia Moscú, en què Peter Sellers interpreta els tres papers prota-
gonistes.

També va ser la dècada de les “maggioratas” italianes, del “baion de Ana” de Silvana
Mangano, de la divertida sèrie de Pan, amor y…, on vàrem descobrir la Lollobrigida i la
Loren, i l’inefable sergent de carabinieri Mario Carottenutto de Vittorio de Sica. I de la seva
màgica mà, ens retornen els records del neorrealisme italià dels 50-60. Vosaltres hi posareu
els noms de les pel·lícules (Potser Ladron de bicicletas (1948), Stazione Termini (1953), o
Dos Mujeres (1960), òscar per la Loren i/o les dels directors Rosselllini i Ettore Scola.

No podem deixar de costat el gran Federico Fellini: La Strada (1954), Las noches de
Cabiria (1957) amb Giulietta Massina, La Dolce Vitta (1960), amb el gran Mastroiani i el
bany de l’Anita Ekberg a la Fontana di Trevi, i Fellini 8 1/2 (1963).

Des de Polònia, Roman Polanski ens comença a insinuar les seves obsessions. El
Cuchillo en el Agua (1962) i Repulsión (1965) amb una excel·lent Catherine Deneuve, en
són una primera mostra. I descobrim el cinema suec d’Ingmar Bergman i El Séptimo Sello
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(1957), amb Max Von Sydow, jugant la fatídica partida d’escacs amb la mort.
I les pel·lícules espanyoles, ens sorprenen amb el seu humor negre i les hàbils fintes

per eludir la censura; La niña de luto (1964) de Manuel Summers, Bienvenido Mr. Marshall
(1950) i El Verdugo (1960), de Luis Garcia Berlanga, El cochecito (1950), de Marco Ferreri,
Los Tarantos (1963) -el Romeo i Giuletta gitano- amb Carmen Amaya i Antonio Gades, tot
fugint de Una muchachita de Valladolid (1958), Margarita se llama mi amor (1961) i Las
chicas de la Cruz Roja (1958) o de la nena prodigi, Marisol, que es va fer cèlebre amb la
infumable Un rayo de luz (1960) de Luis Lucia.

I arribades les minivacances de Setmana Santa, en una Barcelona buida de cotxes,
podíem alternar l’obligada visita de monuments a Pompeia, els Caputxins, Santa Anna,
Santa Maria del Mar i la Catedral amb les pel·lícules autoritzades, les sempiternes, Los
Diez Mandamientos de Cecil B. de Mille (1956) i el Moisés de Charlton Heston, el Rey de
Reyes (1961), amb Carmen Sevilla (Maria Magdalena), i el Ben Hur de William Wyler
(1959) amb un Charlton Heston batent rècords de pel·lícules bíbliques i de romans.

Tots els films recordats, i moltíssims més, es repeteixen en els cinemes barcelonins
al llarg d’aquells anys; en els cinemes d’estrena o en els de reestrena, en sessió contínua
i dues pel·lícules. A les cartelleres i anuncis dels diaris, els trobem agrupats, Alexandra,
Arcadia, Atlanta; Alcazar, Borras; Metropol, Capitol, Bosque; Fantasio, París. I els exclusius
Tívoli, Coliseum i Windsor. Sense oblidar, el cine Moderno del carrer Girona, que fins a fi-
nals dels cinquanta oferia, a preu ben mòdic, dues pel·lícules i actuacions en directe, les
“varietés”. Ben lluny dels actuals multicinemes!

Les “boites” i sales de festa
Unes poques tardes –sortia car– al Bikini de la Diagonal, amb bolera i minigolf i l’orquestra
de José Guardiola, el primer “crooner” espanyol recordem les seves versions del “Sixteen
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tons” o “Venecia sin tí” i “Mackie el Navaja”- o a l’Embassy del carrer Aribau i l’Atelier
amb Tete Montoliu, el fantàstic pianista cec, que alternava la música de ball, amb unes
exquisides jamsessions i també al Chez Nous que amb unes petites mampares oferia
una certa intimitat a les parelletes.

Els que preferien les sales de ball tenien el Rialto, La Paloma, o l’Emporium, al carrer
Muntaner, prop de Ronda Sant Antoni que oferia espectacles de cabaret i ball amb or-
questra. L’any 1957, hi va actuar Charles Aznavour. Deixem així, aquest apartat perquè
cadascú hi afegeixi els seus records i les seves nenes... 

Els guateques i les posades de llarg
Una altra manera de passar les tardes dels diumenges, era acudir a una de les festetes
organitzades a la vivenda familiar d’una amiga o, potser germana d’un company de curs,
els “guateques”. Un petit berenar i uns quants “microsurcos” de 45 rpm, –ara en diuen
vinils– tocats a la radiogramola familiar o en una maleta portàtil amb un tocadiscs Perpe-
tum Elbner, fabricada artesanalment pel company Heribert Puig, amb la música de moda,
ens permetien marcar-nos uns foxs, boleros, txa-txa-txàs, o algun rock. 

Los Sirex, Los Brincos, Los Bravos amb el “Black is Black”, Los Mustang, Los Pekeni-
kes i l’inefable Duo Dinámico s’alternaven amb els calipsos de Harry Belafonte, uns blues
del gran Sinatra, els txa-txa-txàs i els mambos de l’orquestra de Pérez Prado, o l’incipient
rockanroll de Bill Halley & his Planets i el seu “Rock around the clock”, ritme que va ex-
plotar a tot el món amb Elvis Presley, els Beatles i els incombustibles Rolling Stones.

Ja a punt d’acabar la carrera, els més avançats ens enamoràvem de la veu neta i trans-
parent d’una llunyana Joan Báez, amb el seu nostàlgic folck americà, i ja amb Bob Dylan
i el seu famós “Blowin’ in the wind” del 1962, ens endinsaven en la cançó de protesta.

La festa grossa de les famílies eren les posades de llarg de la nena, quan complia
els divuit anys. Sovint, la festa es feia a casa, però si la família s’ho podia permetre,
es celebrava als salons de Parellada, o fins i tot del Ritz, amb un ”lunch” de més calat.
Més o menys, succeïa el mateix que als guateques, però en versió mudats: vestit llarg
les noies i l’esmòquing, potser llogat, els joves aspirants a enginyer. Bon partit!, deien
els papàs.

La literatura
El batxillerat de l’època ens deixava la literatura i la història en un temps massa pretèrit,
oblidant alguns grans clàssics o relegant-los a “l’Índex”. 

Ja en possessió de l‘ansiada majoria d’edat, vàrem poder accedir a les publicacions
que les editorials llançaven al mercat, a la cerca de lectors i de premis literaris. Dues cèn-
triques llibreries, la Llibreria Francesa del Passeig de Gràcia 91, davant de la Pedrera i l’Oc-
cident del Passeig de Gràcia-xamfrà Mallorca, a sota de l’Acadèmia Granés, en tenien una
àmplia oferta. La llibreria familiar i les biblioteques públiques, te n’estalviaven sovint la
compra. 
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Recordem, Joc Brut i Crèdits humans (Premi Víc-
tor Català 1956) de Manuel de Pedrolo, La plaça del
Diamant (1962) –amb la cèlebre Colometa– de
Mercé Rodoreda. Potser els nostres pares havien
començat la monumental obra completa de Josep
Pla, que amb l’imprescindible Quadern Gris, o la
sèrie dels Homenots, t’enganxaven per seguir la
seva magistral literatura. Si no la coneixeu gaire, en-
cara hi sou a temps.

La Noria de Luis Romero (Premi Nadal 1951),
amb qui varem navegar pel cap de Creus, fa ja
massa anys, a Cadaqués, i Nada, de Carmen Laforet
o La Familia de Pascual Duarte i La Colmena de Ca-
milo José Cela– llegides amb especial interès. en
tenir per company d’estudis un nebot del gran es-
criptor- i El Jarama de Sànchez Ferlosio, o La sombra
del ciprés es alargada de Miguel Delibes (Premi
Nadal 1947). I també Carmen Martín Gaite, amb la
seva Entre visillos (Nadal 1957), de la que ara se
n’ha fet una exitosa sèrie televisiva.

Podíem descobrir una nova i humorística manera
de narrar la història clàssica, amb les Història de los
Griegos, Història de Roma i Història de la Edad Media
d’Indro Montanelli, de les que Planeta va fer dife-
rents edicions, entre el 1960 i 1966. 

I el grec, Nikos Kazantzakis, de qui vàrem sentir
parlar per primera vegada per la versió cinematogrà-
fica de Zorba el Griego i ens va fer pensar, en la trà-
gica trama del Crist de nou crucificat.

O potser, burlant la dura censura de l’època,
vàrem comprar a Perpignan o al Perthus  a la llibreria
de l’oncle d’un gran amic i company de promoció al-
guna de les prohibidíssimes publicacions polítiques
de El Ruedo Iberico com El laberinto español (1962),
España hoy (1963), o La Guerrra Civil Española de
l’anglès Hugh Thomas, que ens donava un nou enfoc
a la traumàtica contesa, (i també algun Paris-Holly-
wood, que ara trobaríem ingenu i no “verd” com lla-
vors). També hi podíem trobar La Pelle –la despietada
visió de l’entrada dels aliats a la Itàlia meridional–
de Curzio Malaparte i/o La Peste, la novel·la més
existencialista, del pied-noir argelí Alfred Camus.

La llista es faria inacabable...
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La Colmena de Camilo José Cela.
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La premsa
Amb una incipient TVE, que no va arribar a Barcelona fins 1959, i encara reservada a
unes poques famílies, podíem llegir les notícies, convenientment filtrades per la censura
franquista, pels diaris de l’època, que ens servien, especialment, per consultar la carte-
llera d’espectacles i poder decidir la “peli”, que veuríem el final de setmana. La Vanguar-
dia, Diario de Barcelona, Solidaridad Nacional (Diari de la Falange) dirigida durant molts
anys pel periodista i locutor Federico Gallo, els periòdics vespertins El Noticiero Universal
-el Ciero- i la Prensa i La Hoja del Lunes, únic diari que es podia publicar aquell dia, per
l’obligat descans dominical. Si algú es sentia, molt addicte al Règim, podia recrear-s’hi
amb Los Sitios de Gerona o el madrileny, El Alcazar.

Els afeccionats al cine, disposaven del Fotogramas i per als “futboleros”, sortia el
Mundo Deportivo i el Marca. 

El setmanari Destino, dirigit per Josep Verges, on escrivien escriptors i periodistes i di-
buixants, de la talla de Josep Pla, Manel Brunet (Romano) Valentí Castanys, Juan Ramon
Masoliver, Josep Palau i Fabre, Sebastià Gasch, Miquel Porter i Moix, Jaume Vicens Vives,
Néstor Luján, Sempronio, Josep Maria de Sagarra, Camilo José Cela, Carles Soldevila, Mi-
guel Delibes, Joan Fuster, Ana María Matute, Joan Perucho, Álvaro Cunqueiro, Baltasar
Porcel i Juan Goytisolo, donava un toc cultural i innovador ben oposat a les “nyonyes” re-
vistes generalistes de l’època, Semana, Diez Minutos, Gaceta Ilustrada i Lecturas.

La Codorniz d’Álvaro de la Iglesia, “La revista más audaz para el lector más inteli-
gente”, intentava, bordejar la censura "Llega un fresco general procedente de Galicia",
amb els acudits gràfics, de Mingote, Gila, Miura i Serafín i la divertida secció, La Carcel
de papel. El Damero maldito, de l’advocada, periodista i excel·lent actriu Conchita
Montes, fou el macrocrucigrama que ens ocupava una bona estona dels diumenges
al vespre.
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La ràdio
Els aparells de ràdio eren omnipresents a les sales d’estar o al menjador dels habitatges
familiars i constituïen el centre d’atenció, com ho serien després els televisors. Aquells
grans enginys amb moble de fusta o baquelita, Telefunken o Philips, que ens donaven les
notícies de Radio Nacional de España, i els serials radiofònics, i les primeres emissions
solidàries de la cadena SER; recordem “Ustedes son formidables” del periodista Alberto
Oliveras” o els programes d’humor de Pepe Iglesas, El Zorro, amb aquella sintonia “Yo
soy El Zorro, zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos...”. Recordeu “el Finado Fernández
del que nunca más se supo” o el “seré bereve”? 

Una de les emissions que més recordem era Los cuentos de la buena pipa de Camilo
José Cela, que ell mateix narrava amb aquella veu profunda i sorneguera, segurament
per Ràdio Barcelona.

Els esports
Els segons Jocs del Mediterrani es van celebrar a Barcelona, del 16 al 25 de juliol de
1955, organitzats sota la influència del baró de Güell. Per primer cop en fou seu una
ciutat europea. Hi participaren un total de 1.135 esportistes (sense participació femenina)
d’un total de 9 estats mediterranis. Es disputaren 102 competicions d’un total de 20 es-
ports. La gran estrella dels jocs fou el gimnasta català Joaquim Blume, que aconseguí
sis medalles d’or i una de bronze.

El BARÇA, de les cinc Copes, de la temporada 1951-1952, al camp de les Corts, amb
el mític Ladislao Kubala i la davantera que molt anys després ens va recordar el cantant
Serrat, “Basora, César, Kubala, Moreno i Manchon”, va ser el detonant de l’enorme ex-
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pansió del Club i la justificació per a la construcció del Camp Nou. Projectat pel arquitectes
Francesc Mitjans i Josep Soteras, va ser inaugurat per les Festes de la Mercè de l’any
1957, pel seu president Francesc Miró-Sans, amb una missa oficiada per l’Arquebisbe
Modrego, una sardana monumental, a la qual va seguir un partit entre el Barça i una se-
lecció de Polònia.

L’altre equip barceloní de Primera Divisíó, el Real Club Deportivo Español, va passar
moments difícils en l’època contemplada, inclòs un descens a Segona Divisió. Quan Ku-
bala va abandonar la banqueta blaugrana, encara en bona forma, juga amb la samarreta
de l’Espanyol (temporada 1961-1962). Passa, més tard, a la banqueta blanc-i-blava, on
coincidí amb Alfredo Di Stefano, a les seves ordres, que fitxà per l’Espanyol la temporada
1964-1965. Des de 1923 fins 1997, l’estadi de Sarrià, popularment conegut per “Can
Ràbia” o “La Bombonera”, va ser el feu de l’equip català.

Per primera vegada, vàrem veure la Fòrmula 1, organitzatzada per la Penya Rhin, al Cir-
cuit de Pedralbes i després, de Montjuïc. Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari i Luiggi Vi-
lloressi feien trontollar els vidres de les poques cases de la Diagonal i de Pedralbes,
damunt dels Alfa Romeo i Ferrari i dels Pegaso, els cotxes de carreres fabricats per ENASA
(Empresa Nacional de Automotores) 

Les 24 Hores de Montjuïc, van animar el panorama motociclista de la ciutat entre
1955 i 1986. Es tractava d’una cursa de resistència organitzada per la Penya Motorista
Barcelona, inspirada en les 24 Hores de Le Mans. Es posaven a prova simultàniament la
força física dels pilots i la solidesa de la mecànica de les motos. L’esdeveniment s’orga-
nitzava als primers dies de juliol al circuit de Montjuïc i el rugir de les motos durant el dia
i la nit es deixava escoltar en una gran part de la ciutat. La primera edició tingué lloc el
3 de juliol de 1955.

La Promoció 108 compleix 50 anys | 141

FC Barcelona, l'equip de les cinc Copes.

PROMOCIO 108 DOCUMENT OK_Maquetación 1  12/11/14  15:46  Página 141



Si aconseguíem estalviar alguna
pesseta, de les escasses assigna-
cions dels pares, ens enfilàvem a l’a-
tapeït tren dels esquiadors, a trenc
d’alba, i cap a esquiar a Núria o a La
Molina, amb un equip llogat a can Poll
Puig del carrer Avinyó, a Bavilleset o a
Beristain.

I per practicar esports a Barcelona
hi havia una amplia oferta, no sempre
a l’abast dels estudiants; començant
pels clubs socials: El Real club de Polo
de la Diagonal (llavors Avenida del Ge-
neralísimo Franco), i els clubs de ten-
nis: Reial Club de Tennis Barcelona,
Club de Tennis la Salut, Real Club de
Tennis Turó i el Club de Tennis Barcino,
on alguns havíem passat unes revetlles
de Sant Joan, inoblidables.

Ja més assequibles, podíem prac-
ticar altres esports al Club Patin o a
Pîscinas y Deportes o anar als Banys
de Sant Sebastià o al Club Natació
Barcelona i al Club Marítim, on a més

del bany, podies practicar la vela lleugera, amb el singular patí català, que es governava
pel desplaçament del pes del tripulant, sense timó.

Finalment, al bar-bolera Boliche de la Diagonal, el local més “pijo” d’aquells anys, s’hi
trobaven els “niños bien” d’aquella època. 

I, com ens desplaçàvem per Barcelona i rodalies?
El vehicle més utilitzat, era el “coche de San Fernando”…

La xarxa de transport públic de l’època consistia en el metro, que a Barcelona, sempre
ha estat insuficient, els tramvies, els troleibusos i els autobusos. Tots aquests transports
varen coexistir en els anys que ens ocupen.

La xarxa de metro estava constituïda per dues línies, gairebé perpendiculars, que s’en-
trecreuaven a l’estació de Plaça Catalunya. El Gran Metro, en la seva part central, que és
la que recordem, que a la vegada es bifurcava cap les Rambles, fins l’estació de Fernando
o cap a la Via Laietana, acabant a Correus. L’altre metro era el transversal, que recorria
tota la Gran Via.

El Biscúter i la Isseta, la Vespa, la Lambretta o les motos de carretera fabricades a
Catalunya, les Montesa, Ossa i Bultaco, i més tard el Seat 600, ens donaven mobilitat
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per la ciutat i ens permetien escapades dominicals, arribat l’estiu, cap a les platges de
Castelldefels, o del Maresme.

La Feria Internacional de Muestras de Barcelona que ocupava el Palau nº 1 i la Plaza
del Universo, de l’antiga Exposició Universal de l’any 1929, donava una ullada, només
per una petita escletxa, a les novetats tecnològiques mundials, i als “aigas” americans.
Aixó sí, despatxàvem una gerra de cervesa Damm i una salsitxa de Frankfurt a la Plaza
del Universo. I al vespre, podíem contemplar el meravellós espectacle de la “Font Màgica”,
l’extraordinari joc d’aigua, llums i colors creat per l’enginyer i arquitecte, Carles Buïgas,
que vuitanta-cinc anys després de la inauguració, encara enlluerna el món.

Aquest llarg capítol, amb un ampli repàs d’activitats d’oci i diversió, pot donar una
imatge de frivolitat, de pèrdua de temps, si ens deixàvem portar per les seductores temp-
tacions descrites.

Un estudiant d’enginyer havia d’estar immers en l’estudi i el coneixement de les dis-
ciplines tècniques, que el portarien a ser un gran tècnic, un poderós directiu, cobejat per
les grans empreses, o un futur gran empresari.

Molts de nosaltres, vàrem comprovar, alguns potser més tard, que el coneixement, “en
vivo y en directo”, d’una bona part de l’oferta cultural, lúdica i esportiva barcelonina, que
hem repassat, també constituïa una formació imprescindible - complementària, però ne-
cessària- per assolir aquells objectius. Per altra part, recordem que l’excés, quedava sovint
frenat pels escassos recursos que la família estava disposada a dedicar al nostre lleure. 
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I, qui manava a Barcelona?
En aquells anys del Concordato amb la Santa Sede, els Governs Civils i Municipals esta-
ven fortament influïts i sovint sotmesos pels poders militar i eclesiàstic, o sigui la Capi-
tania Militar i el Bisbat barceloní. Personatges gens anònims, dels que sovint sentíem
parlar i que afectaven, per bé o per mal, l’economia i la vida familiar i laboral, i també les
nostres Escoles i Universitats, en definitiva, els nostres estudis. 

Tots recordem l’omnipresent Arquebisbe Gregorio Modrego, el del Congrés Eucarístic
del 1952, amb un llarg mandat de 1942 a 1967 i els capitans Generals, Pablo Martín
Alonso (1957-1962) i Luis de Lamo y Peris (1962-1965), que varen ser uns llunyans
“Jefes” en la nostra època de Milícies. La inacabable permanència a l’alcaldía, del notari
José Ma. de Porcioles (1957–1973), va estar solapada amb la quasi totalitat de la nostra
carrera. El succeeix Enric Massó, Enginyer Industrial i empresari, que deixa el càrrec un
any després, ens consta que bastant fastiguejat, per la pressió política del Règim. Els
Governadors Civils de Barcelona: Felipe Acedo Colunga (1952-1960), Matías Vega Guerra
(1960-1962), feien sentir la seva presència en una Barcelona, en la qual encara s’hi veien
molts uniformes. 
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6. Activitats institucionals i lúdiques

Aplegarem en aquest punt, tres tipus d’activitats aparentment heterogènies, però que
tenen un denominador comú, el foment de la relació entre els estudiants i també amb
els professors, una  relació social que el temps lectiu, la feia molt poc propícia. Les festes
i celebracions, els viatges d’estudis, les sortides setmanals de pràctiques i visites d’in-
dústries i per descomptat el viatge de fi de Carrera, ens oferien una relació més distesa.
Com veurem, aquestes trobades de companys, es perllongaran més espaiades després
d’acabada la carrera, fins arribar al present cinquantenari.  

Celebracions durant la carrera
Una vegada ingressats a l’Escola, es va anar organitzant l’estructura de la nostra Promoció,
amb la figura de màxim nivell, el Delegat de Curs, però també amb uns encarregats d’acti-
vitats, que entre d’altres varen organitzar trobades i sopars, durant els successius cursos.
En alguns, ens acompanyaven uns professors i en altres volàvem sols, alguns eren actes
senzills i de baix pressupost –la bossa no donava per a més– però en les ocasions espe-
cials, buscant col·laboracions d’empreses ens hi lluíem. Hem trobat una informació, a ben
segur incomplerta i poc acreditada, però la documentació gràfica és ben entranyable.

“Fiesta del chupete”
A mitjans del primer curs, per seguir la tradició, es feu la primera celebració en el Cafè
Vienès, situat als baixos de la casa Fuster, del jardinets de Gràcia. No es disposa de més
informació.

Festa a l’hotel Ritz
Durant el primer curs, s’organitzà un ball de gala, en el gran saló de l’Hotel Ritz, situat a
la cruïlla de la Gran Via (llavors Avenida José Antonio Primo de Rivera) amb el carrer Roger
de Llúria.
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Com veurem, quan es volien prestigiar les celebracions, calia nomenar una “Madrina”
de l’esdeveniment social i un Comité d’Honor. En aquesta ocasió, la “Madrina” era filla
de l’Alcalde José Porcioles, que va obrir el ball amb el llavors Delegat de Curs, Agustín
Guillamon.

Pas de l’Ecuador
Quan estudiàvem el tercer curs de carrera, i per tant ja n’estàvem a la meitat, es varen
organitzar un seguit d’actes per celebrar-ho, els dies 28, 29 i 30 d’abril de 1962, amb un
Comitè d’Honor, on la “Madrina” era Silvia Martín Alonso, filla del llavors Capità General,
Pablo Martín Alonso. Reproduïm tres imatges del Programa, que va culminar en un ball
de gala, amb orquestra, al Club Marítim.  
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Programa Paso del Ecuador,
abril de 1962.
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Adiós a la vieja escuela
La nostra Promoció 108 es va formar a la Casa del Rellotge, l’Escola del carrer Urgell,
però el curs 1964-1965, s’havia d’emigrar cap una nova seu, acabada de construir al
campus de la Diagonal. Per celebrar-ho, potser amb una certa recança, la nostra Pro-
moció, va organitzar, el nou de maig de 1964, un sopar de gala amb ball, al magnífic
Hall de l’Escola. Tanmateix aquella festa, va ser la del nostre acabament de Carrera i
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Sopar "Adiós Vieja Escuela", maig de 1964.

Díptic de la "Cena de Gala Adiós Vieja Escuela". Maig de 1964.
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només ens en queda el programa, unes quantes fotos lluint esmòquing i un gran però
llunyà record. 

Sopar especialitat químics
Una sola foto de grup recorda un sopar amb els estudiants de l’extensió acompanyant el
professor Fernando Palaudarias Prat, que en el cinquè curs impartia l’assignatura de quí-
mica inorgànica.

Sopar amb professors
Disposem d’unes fotografies d’un sopar que es va celebrar durant el curs 1963-1964,
probablement a l’altell del  Restaurant Soteras, situat a la cruïlla de la Diagonal amb Pas-
seig de Sant Joan. Totes són de la taula de presidència, amb presència dels Professors
Víctor de Buen Lozano, Patricio Palomar Collado, Francisco Domenech Mansana, Josep
Panadés Barberá, Pedro Sánchez Fernández de la Ribera, dels Delegats de la Promoció
108, dels dos plans -1948 i 1957- Fernando Ycobalzeta Cibiach i Cisteró Bahima i del
Delegat de l’Escola, Julio Pérez-Cela
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Sopar "Adiós Vieja Escuela", maig de 1964.
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Sopar d’estudiants especialitat químics, acompanyats del professor Fernando Palaudarias Prat, l’any 1964.
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Sopar any 1964. Cisteró
Brahima, Delegat P. 108 Pla
1957, prof. Víctor de Buen,
Fernando Ycobalzeta, 
Delegat P. 108 Pla 1948.

Sopar any 1964. C. Brahima,
Prof. Víctor de Buen,
F.Ycobalzeta, J. M. Ceberio, 
Professor no identificat, 
J. Pérez-Cela, Prof. Pedro S.
Fernández de la Ribera..

Sopar any 1964. R. Castro, 
Prof. Patricio Palomar, J. Devesa,
C. Brahima, Prof. Víctor de Buen,
F. Ycobalzeta.
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Viatges i visites
A part de les classes de pràctiques i taller, es contemplava, en els plans d’estudis, les vi-
sites a indústries i altres escoles d’Enginyeria, com les de Bilbao i Madrid, però la nostra
promoció només va  tenir l’ ocasió  de realitzar una visita a l’escola de Bilbao.

Recordem tres viatges d’estudis durant els cursos a l’Escola.

València
Férem el nostre primer viatge d’estudis el març de  1961.

Vam visitar els Altos Hornos de Sagunto, on vàrem poder veure un cubilot en un alt
forn. Magníficament atesos tècnicament i obsequiats amb un abundant menjar a base
de peix i marisc, tot aprofitant la regla d’abstinència de la Setmana Santa; com recorda-
rem, període d’abstinència de carn. 

En l’itinerari vam parar a Peníscola on s’estava rodant la pel·lícula El Cid, amb Charlton
Heston. Ens vam fotografiar, a la platja, al costat d’una escena després de la batalla i
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Sopar any 1964. Prof. F. Domenech, E.
Ferré, Prof. J. Panades, J. Vallvé.
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vam poder veure en una taverna del poble una amigable partida de dòmino entre”moros
i cristians” 

En la visita a Calçats Segarra, en aquella època proveïdor oficial del calçat per a l’e-
xèrcit, també vam ser ben acollits. Vam veure la nau on es cosien les sabates amb una
intensa activitat d’unes “cosidores, formadores, etc.”, amb la maquinària i les treballado-
res perfectament alineades. 

En la visita a la fàbrica de ciment de Val d’Uixó, se’ns va explicar la fabricació del ci-
ment, amb l’obtenció del “clinquer” en un forn a contracorrent.

País Basc 
En el nostre segon viatge d’estudis, el mes de desembre de 1961, vam realitzar diferents
visites a indústries del País Basc A la primera, a Altos Hornos de Vizcaya, vam poder veure
el mateix procés que en els de Sagunt, però amb unes instal·lacions més àmplies, i on
se’ns va obligar a l’ús de casc de protecció, en tot el recinte fabril.

Acabada la visita, un company de curs bilbaí ens va aconsellar on fer un dinar bo i barat. 
A l‘ETSII de Bilbao, vam quedar gratament impressionats, pels assajos de trencament

del formigó en el laboratori,  que a la nostra Escola no havíem experimentat. 
La Papelera Española, a Sant Sebastià, una gran fàbrica en el seu gènere i mostra de

la indústria del paper al país basc, vam poder veure la gran quantitat de residus escumo-
sos que desguassen als rius, aquest tipus de fàbriques. Aprofitant un “Iaiser passer” que
ens va procurar la Delegació d’Indústria a Sant Sebastià, vam realitzar una mini excursió
a França, a Biarritz. Era per a molts de nosaltres la primera vegada que estàvem a “l’es-
tranger”. Alguns dels nostres companys van intentar que obrissin un “nigth club” durant
uns minuts per veure una mostra de “strip-tease”, que no va tenir èxit ja que a les cinc
de la tarda, les artistes estaven en el seu reglamentari temps de descans. Va ser una
llàstima ja que s’havia organitzat una modesta col·lecta entre tots per compensar el treball
de les “strippers”.
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Visita als Altos Hornos de Sagunto.
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Visita a Altos Hornos
de Sagunto.

Viatge al País Basc,
el desembre 1961.

Davant la platja de 
La Concha, a 
San Sebastian.
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Volem recordar que vam veure la Catedral del “football”, l’estadi de San Mamés a Bilbao. 
De tornada, vam visitar la fàbrica automobilística de cotxes i sobretot furgonetes DKW

a Vitòria. 

Viatge a Grenoble
Organitzat pels nostres companys del Pla Nou, al qual ens vam afegir la  nostra promoció,
vam realitzar un viatge a França, a Grenoble. Va ser una visita d’intercanvi ja que els es-
tudiants de la Universitat de Grenoble ens van tornar la visita més tard. Vam tenir l’ocasió
de visitar Neyrpic, la coneguda fàbrica de turbines hidràuliques, així com la fàbrica de ma-
terial elèctric Merlin Gerin, la presa de Tignes al riu Isère, i sobretot el laboratori d’hidràu-
lica on se’ns va mostrar un vídeo de les proves a petita escala en aquest laboratori, així
com els treballs duts a terme al port de Zonguldak a Turquia, al mar Negre. Aquesta visita
va sortir reflectida en la premsa local de Grenoble. 

Va ser una de les visites inoblidables, en la qual vam poder veure unes empreses de
mida i escala internacional. 

A totes aquestes sortides, ens va acompanyar el professor Ramon Simón Arias que
era un entusiasta dels viatges d’estudis. 

Visites a Barcelona 
Teníem reservats els dissabtes per a la realització de visites a fàbriques importants o de
interès tecnològic. A tal efecte, hi havia un comissió que s’ocupava d’organitzar-les. Es
van realitzar a MACOSA, MTM, Elizalde, fabricant dels turboreactors dels avions-caça
Saeta, i també a la Central Tèrmica de Badalona, de FECSA, en la qual vam ser atesos
pel, aleshores Professor Ajudant de Termotècnia, Enrique Veiga.
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Un altre grup d’estudiants al País Basc. Visita a DKW amb el Director General Sr. Briones. 
A la sortida, després de dinar invitats per l’empresa.
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Viatge d’estudis a Grenoble.

Visita a la fàbrica de material electric Merlin Gerin.
Observant l’entreferro d’un transformador.

Visita a E.R. Fecsa Badalona. Abril 1961.
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El viatge de final de carrera als Estats Units
El vàrem organitzar un reduït grup de companys, comptant amb la petita agència de viat-
ges Internacional Saeta, de la Via Augusta. Es va decidir contractar vols xàrter d’anada i
tornada amb Air France, que va oferir un Boeing  de 138 places, amb sortida des de Ba-
rajas, a un preu acceptable si es completava la cabuda. Com que els companys de pro-
moció inscrits no cobrien l’aforament, es va completar amb un grup d’estudiants
d’enginyeria industrial i d’arquitectura de Madrid i unes noies de l’Instituto de Cultura His-
pànica. Finalment, per fer-ho més homogeni, vàrem acordar que ens fessin a tots uns
carnets d’aquell Institut. Comptàvem amb diverses esponsoritzacions  i el cost a pagar
pel viatge, que incloïa: vols, transports en bus dins dels Estats Units, hotels en règim d’a-
llotjament i esmorzar, era de 14.000 pts.

Era costum, en els viatges de fi de carrera, que ens acompanyés un professor de l’Es-
cola, que en aquest cas, va ser el senyor Gregori Ras Oliva, el càtedro de Resistència de
Materials acompanyat de la seva esposa.

El programa de viatge contemplava estada i visites a New-York, Pittsburgh, Philadelphia,
Washington, Niàgara. Tot plegat uns 15 dies. 

El dijous, 16 de juliol de 1964, després d’un viatge en ferrocarril, en un vagó en exclu-
siva per al grup, que ens dugué a un Madrid, de calor insuportable,  i una espera de més
de vuit hores per anar a l’aeroport –alguns ens vàrem submergir tot el temps, en una pis-
cina pública– vàrem emprendre el vol  amb durada prevista de set hores. El vol va ser
una agradable experiència, amb excel·lent sopar i barra lliure de Moët & Chandon (igual
que ara en els Low Cost!). Arribada al John F. Kennedy International Airport de New York
(abans de la recent mort de Kennedy,  ldlewild Airport), ben entrada la nit, potser una
mica massa contents.

Una desagradable sorpresa, l’agència havia contractat per a l’estada a New York, la
residència YMCA “Young Men Christian Association”, que va resultar ser un tuguri infame.
Revoltats contra el representant de l’agència, no va tenir més remei que traslladar-nos,
aquella mateixa matinada –previ res-
cat de YWCA, de les companyes de
l’institut de Cultura Hispànica– a un
altre establiment, el SheltonTower
Hotel, a Lexington Avenue, que va re-
sultar satisfactori.

Si a Madrid feia calor, a New York
més! El contrast amb els glacials aires
condicionats de l’hotel, cinemes i lo-
cals públics, encara la feia més insu-
portable. Alguns companys entraven
als supermercats, per refrescar-se.

Molt a prop de l’Hotel hi havia una
màquina dispensadora de begudes, en
què calia introduir una moneda de 25
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Carnet de l’Institut de Cultura Hispànica de Jorge del
Cerro.
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centaus i, a més de la beguda, tornava canvi. Algú va descobrir que acceptava monedes
de duro (de les d’en Franco), dispensava la beguda i tornava canvi. En aquelles dates, el
dolar es canviava aproximadament a 60 ptes, o sigui 25 centaus = 15 ptes!

La màquina va quedar buida i sense canvi!
A més del meravellós descobriment de Manhatan i els seus gratacels, vàrem gaudir

de dues visites inoblidables: La Fira Mundial de New York i la recepció en el Vaixell Escola
de l’Armada Espanyola, Juan Sebastián Elcano, que estava abarloat a la riba del Hudson
juntament amb un gran nombre dels vaixells-escola de diferents països. L’espectacle, a
la posta de sol, era inenarrable i la recepció, amb xampany a “gogó”, va completar un
capvespre dels que no s’obliden.

La World Fair 1964, una  exhibició de la tecnologia americana de l’època, presidida
per l’Unisphere, un globus terraqui de grans dimensions ens va causar un gran impacte,
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Saludant abans de sortir
pujant al Boeing.

El professor Gregori Ras Oliva
i la seva senyora. Va ser el pro-
fessor que va acompanyar-nos
al viatge.
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per l’abismal diferència amb l’estat de la qüestió de l’Espanya dels anys seixanta. La ciu-
tat de New York, li va donar una gran rellevància, dotant-la de noves infraestructures, entre
d’elles, una nova línia de Metro a ‘’Queens’’, directe a la Fira.

Recordem. El pavelló d’IBM, simulant la bola amb les lletres en relleu, que substituïa
les tecles de les màquines d’escriure convencionals; el pavelló de la Bell Telephone, on
podies parlar i veure directament, a través d’un videotelèfon, una operadora de San Fran-
cisco.

Vàrem visitar també el pavelló de la maçoneria, on  figuraven com a membres coneguts
personatges. Recordem el director de cinema Cecil B. de Mille (‘El mayor espectàculo del
Mundo’, Els Deu Manaments, etc.) i Lindon B. Johnson, President dels USA, després de
l’assassinat de Kennedy. (Per nosaltres una sorpresa; recordem allò de la “conspiración
judeomasónica”).
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Dins el Boeing.

Davant la Unisphere.
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World Fair New York.

World Fair New York. Pavelló
España.

El grup fent una cervesa a 
l’Hotel de Washington.
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El Pavelló espanyol va tenir un gran èxit. El Caballero de la mano en el pecho del Greco,
un bon restaurant, amb profusió de paelles i marisc i el ballet espanyol d’Antonio Gades,
varen fer el contrapunt a l’explosió de modernitat de la fira.

Encara a NY, desprès d’una inacabable cua, vàrem accedir al Radio City Music Hall,
amb l’exhibició estel·lar de les  “Rockettes”, una llarga filera de ballarines que aixecaven
i baixaven les cames en perfecte ritme i sincronització. N’eren 32 o 64? Potser el temps
en les fa recordar més nombroses i amb les cames més llargues!

En un self-service de carretera –un Holliday Inn, si no recordo malament– oferien un
buffet obert per 3 $. Després de passar-hi nosaltres va quedar absolutament  arrasat.
Les pinyes americanes naturals senceres eren els postres per un sol. L’autèntica mara-
bunta!

Després d’unes breus visites a Filadèlfia i Pitsburg ens dirigírem  a la Capital.
Washington oferia el contrast amb NY, per l’amplitud de les avingudes, de les grans

perpectives orientades cap els Memorials dels grans Presidents.
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Els viatgers i una amiga de l’Institut de Cultura Hispànica a l’Avinguda del Capitoli.
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La visita a l’emocionant cementiri militar d’Arlington, el gran parc amb milers de tom-
bes blanques, va ser especialment emotiva per una de nova, amb la “flama eterna”, pel
recentment assassinat John Fitzgerald Kennedy.

Els speakeasies eren uns establiments il·legals on es venia i es consumia alcohol els
anys de l’anomenada Llei Seca. Com a tapadora, s’oferien atraccions, una mica a l’estil
dels Saloons del Farwest. Alguns companys vàrem anar-hi, evidentment sense llei seca;
una orquestra que tocava música Country, que podies acompanyar percudint sobre la
taula amb unes baquetes de fusta. Un llarg trapeci amb una noia amb el típic vestit de
Saloon, que passava per damunt nostre i unes cambreres, també amb vestit tallat i lliga-
cames vermelles  on guardaven el llapis i la llibreta de les consumicions, completaven el
show o turistada.

A Niàgara, després de l’obligada visita a les Niagara Falls, il·luminades per l’enginyer
Carlos Bohigas –el de la font de Montjuic–- un petit grup vàrem llogar un Plymouth, un
“haiga”, que ens va semblar immens, per creuar la frontera del Canadà. Algú, davant l’im-
presionant vehicle, va preguntar al de la botiga, quin consum tenia. No li havia pregunat
mai ningú. La gasolina anava a una cinquena part del preu d’España! Els conductors ens
vàrem proveir d’un carnet de conduir americà (temporal), expedit per la AAA (American
Automobile Association).
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Passejant pel cementiri d’Arlington a Washington amb el Professor Ras.
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Després d’una visita a l’Old Fort Niagara, encara dins l’Estat de NY, vàrem creuar la
frontera.

Un passeig i berenada en un parc pròxim al llac Ontàrio,  on vàrem  prendre un bany,
va ser la nostra primera incursió per aquell país.

En definitiva, un viatge molt recordat, una alenada d’aire nou (no precisament fresc),
acabat en un vol de tornada, amb el mateix exquisit tracte que a l’anada.
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Davant les “Niagara Falls” amb el Plymouth que ens permetrà trepitjar el Canadà.
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Tercera part

Una vegada acabada
la carrera
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Disposàvem d’un títol prestigiós acreditat pels èxits dels enginyers de les promocions
anteriors i d’uns amplis coneixements tècnics i científics. Havia arribat el moment de
començar una nova vida, d’accedir a un lloc de treball i per facilitar-ho, teníem a l’abast
unes institucions creades exclusivament per donar suport als enginyers. Podíem col·legiar-
nos per visar els nostres projectes, fer-nos mutualistes o socis i partícips d’una caixa co-
operativa, en unes entitats, que podíem considerar nostres, que estaven regides per
companys enginyers i obertes a que nosaltres també i participéssim. Però la nova vida,
la trajectòria professional i familiar, no havia de deixar en l’oblit els anys de la carrera i
l’amistat amb els companys i amics i per això calia que periòdicament, ens retrobéssim
per recordar-ho. 

1. Accès al món laboral

El caràcter generalista dels nostres estudis es va fer palès per la diversitat dels llocs de
treball a què podíem optar. Entre d’altres, l’Administració, les Diputacions, els Ajunta-
ments, la Universitat, les grans empreses com MTM, FECSA, ENHER, HECSA, ENASA, PE-
GASO, MACOSA, Hispano-Olivetti, la banca, i altres empreses nacionals i internacionals.
També podíem emprendre l’aventura d’una activitat empresarial pròpia, des d’una oficina
tècnica, fins una indústria de béns de consum o d’equipament. O bé, incorporar-nos al
departament tècnic o gerencial d’una empresa de la nostra família. Les possibilitats i
l’oferta, en aquells anys, eren com hem vist, molt àmplia, i si bé el salari d’un enginyer
amb la carrera recentment acabada i per tant, sense experiència professional era bastant
ajustat, no es feia difícil accedir-hi.
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2. L’Associaciò i el Col·legi d’Enginyers
Industrials

Des l’any 1863, l’Associació i posteriorment, el Col·legi des del 1950, han mantingut una
ferma vocació de servei cap el col·lectiu dels enginyers industrials, concretada sempre
en la defensa dels seus drets i interessos i també en la reivindicació davant la societat
de la gran aportació realitzada, tan col·lectiva com individualment.

En efecte, en aquell llunyà 1863, només sis anys després que la Llei Moyano atorgués
a l’Escola de Barcelona el dret d’expedir el títol d’Enginyer Superior, ja s’havia concretat la
necessitat de crear una associació que aplegues el nou col·lectiu que prometia un paper
essencial en una Catalunya en plena efervescència industrial; una Associació, amb una
primera Junta presidida inicialment per Luis Justo Villanueva, que a través d’un dels períodes
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Una publicació imprescindible, per conèixer a fons l’evolució 
i la història de les dues institucions, escrita pel Doctor Enginyer
Industrial i Doctor en Història, Santiago Riera Tuèbols.
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més convulsos i vitals de la història ha assolit recentment els seus primers 150 anys. Molt
més nou és el nostre Col·legi i els joves que anys més tard formaríem la Promoció 108, el
van veure néixer i els que tenien un pare enginyer o empresari, varen saber ben aviat qué
era visar un projecte. Acabada la Carrera, la nostra Promoció es va trobar amb una Asso-
ciació -que acabava de celebrar el seu centenari- i un Col·legi, dels que n’era respectivament
President i Degà, Manuel García Madurell, ja molt ben estructurats, però amb un final d’any
políticament incert, marcat per la mort de Franco.

La seu principal, l’edifici de la Via Laietana, amb les oficines de l’Associació, del Col·legi
i de la Mútua del Enginyers, la Biblioteca, la sala Pompeu Fabra, el bar i sala de reunions
han estat pels enginyers el lloc de trobada, d’actes commemoratius, de presentacions de lli-
bres i de conferències. I més endavant, les Delegacions de Girona, Bages-Bergadà, Lleida i
Tarragona, varen acostar, a les comarques, els serveis i atenció a l’enginyer.

Unes col·leccions de revistes tècniques, editades directament per la nostra Associació
o remeses per institucions d’enginyers estatals, ens han mantingut permanentment infor-
mats. Recordem Acero y Energia, Dyna, Novatecnia i també els Fulls dels Enginyers. Una
altra publicació, de gran utilitat han estat els Els Anuaris, que ens han permès, tenir infor-
mació i adreces complertes, professional i particular de tots els col·legiats.

També hem de destacar la col·lecció de llibres, Cultura, Tècnica i Societat, de la que el
número u, porta el títol: L’Associaciò i el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, de la
Dictadura a la Democràcia (1950-1987), del Dr. Enginyer industrial i Llicenciat en Història
Contemporània, Santiago Riera i Tuèbols. Aquesta interessant col·lecció que va arribar a
una quarantena de títols amb interessants monografies, també aplega les Actes de les
Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, dels Simposis Electrotècnics promoguts
per l’Associació Electrotècnica Espanyola, agrupació de Catalunya i dels Fòrums En-
ergètics, organitzats per l’Associació. El web és la part de l’Associació i del Col·legi que
podem visitar des de casa o des del nostre lloc de treball. Entre tots farem que aquest
web sigui la de tots els enginyers industrials

Hem de fer esment, que durant molts anys, les dues institucions han estat presidides
pels nostres companys de Promoció, Joan Vallvé i Ribera, Degà del COEIC i Ferran Ramon
Marsal, President de l’AEIC, a qui varen succeir els actuals Degà, Jordi Guix i Armengou i
President, Jordi Renom i Sotorra.
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3. La Mútua dels Enginyers

La nostra Mútua va ser fundada l’any 1958 just abans del nostre ingrés a l’Escola. Un
grup d’enginyers industrials amb el suport del Col·legi va pensar en les necessitats dels
recent acabats i dels enginyers durant la seva vida professional. Les prestacions i cober-
tura tenien com a objectiu prioritari “organitzar i desenvolupar la previsió social entre els
col·legiats” ja que en aquell moment la Seguretat Social no donava cobertura als enginy-
ers ni a altres professionals. 

Un dels nostres professors, l’Enric Freixa Pedrals, va ser un dels impulsors de l’entitat
i va ser molt actiu durant els primers anys. Un any després de la creació de la Mútua, es
responsabilitzà de la vicepresidència a l’any 1959, i continuà actiu fins la presidència
d’Honor el 2002. En tot moment va ser un propulsor i continuador de l’esperit i filosofia
de la Mútua.

Per veure com ha evolucionat la Mútua durant la nostra vida professional del 1964
fins l’actualitat necessitàvem l’ajut d’algú que ho conegués molt bé. President de la Mútua
dels Enginyers, el company Joan Munt Albareda, ha tingut la gentilesa de fer-nos un breu
resum de la situació dels enginyers-mutualistes, des del moment que vàrem acabar, fins
el moment actual. Gràcies, Joan, per posar-nos “al dia”.

En qualsevol cas recomanem la lectura del llibre dels 50 anys de la Mútua dels En-
ginyers, per a aprofundir en la evolució històrica de l’entitat, en els seus objectius, en les
prestacions, i en els diferents serveis al mutualista.

Comunicació de Joan Munt i Albareda, President de la Mútua dels Enginyers
La Mútua - 1964
Feia només 5 anys que el Col·legi havia creat oficialment la Mútua, a partir d’una iniciativa
sorgida l’any 1956 per tal de donar unes certes garanties a aquella part del col·lectiu
d’enginyers industrials que quedaven exclosos, total o parcialment de les cobertures de
la Seguretat Social d’aquell moment.

Oferia unes cobertures bàsiques de defunció, accident, invalidesa, etc. El ser mutual-
ista es veia com una prolongació de col·legiar-se.

La clau de la solvència de la Mútua, rau en el fet que des del seu origen, per decisió
dels promotors, va ésser gestionada en régim de capitalització i no de repartiment, és a dir,
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estava en línia amb el que era una companyia d’assegurances, i no com a una mútua, com
les que hi havia en aquell moment, que eren considerades pràcticament ONGs. Els resultats
eren revisats per un actuari (fet insòlit en el món de les Mútues d’aquella època). Això va
fer, que l’any 1984, en entrar en vigor la llei que obligava les mútues, a gestionar-se en
base a un sistema de capitalització, en lloc del de repartiment, de manera que la Mútua
dels Enginyers no tingués cap problema d’adaptació, cosa que no passava en altres mútues.

La Mútua en el 1964 era quasi obligatòria, ja que es considerava que era bona per
als col·legiats i que l’augment d’afiliacions n’assegurava el futur. L’any 1968 per un acord
de l’assemblea del Col·legi, l’afiliació va passar a ser obligatòria per a tots els col·legiats.
Aquesta va ser una decisió estratègica clau per al futur, ja que l’any 1995 quan la Se-
guretat Social va incloure en el Règim Especial per a Treballadors Autònoms (RETA) els
professionals que n’estaven exclosos, entre els quals hi havia els enginyers industrials,
la Mútua, en complir la normativa exigida per la Llei 30/1995 de 8 de novembre, d’Orde-
nació i Supervisió de les Assegurances Privades, va poder ser reconeguda per l’Adminis-
tració competent, com a entitat alternativa al Règim d’Autònoms (RETA) donant unes
garanties equivalents a les d’aquest règim especial.

El gener de 2000 entra en vigor la reforma estatutària i de reglaments que calia fer
per a l’adaptació a la nova legislació de les mutualitats de previsió social, recollida a la
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però també les prestacions i les entitats al servei
del mutualista.
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Llei 30/1995 i el seu reglament de novembre 1998. A partir del 2000 desapareix l’oblig-
atorietat d’afiliació, tal com s’entenia fins llavors.

La Mútua, des de la primera reforma important de les prestacions l’any 1971, va anar
augmentant les prestacions, tant en tipus com en quantitat, així com els serveis. 

L’any 1987, arran de la imminent aprovació de la llei de Fons de Pensions, es signa
un acord entre Col·legi, Associació, Mútua i Caixa d’Enginyers, per constituir un fons de
pensions associatiu, on els promotors serien el Col·legi, la Mútua i la Cooperativa de Con-
sum, sent la Mútua la gestora i la Caixa d’Enginyers la dipositària. La llei i corresponent
reglament s’aproven l’any 1988 i el fons va ser autoritzat durant l’any 1989.

En resum, La Mútua era vista com un element clau per a la complementarietat de la
previsió social del enginyers i les seves famílies i el Col·legi recolzava totes les accions
per reforçar el seu futur.
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4. La Caixa Cooperativa del Col·legi

Ha estat una gran idea demanar, al company i amic Samuel Redondo, que ens glossés
aquesta entitat, que tan gran servei ha prestat al nostre col·lectiu. La permanent vincu-
lació i coneixença de la Caixa d’Enginyers, vista en perspectiva des de Sevilla i de la prox-
imitat d’una Barcelona ben familiar, units al seu lideratge de l’expansió a la resta de
l’Estat, prometien una descripció que no podia defraudar. Gràcies Samuel!

Comunicació de Pedro-Samuel Redondo Domínguez
Caja de Ingenieros
Entidad creada dentro del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña en 1967 por un
grupo de compañeros con gran visión de futuro, ha constituido desde su fundación un
apoyo importante para el desarrollo profesional de los ingenieros, facilitándoles toda clase
de soluciones para sus problemas financieros y aseguradores.

La Caja fue creciendo de forma continuada, y hoy el “Grupo Caja de Ingenieros” tiene
una importancia que se refleja en los más de 125.000 socios y su situación privilegiada
en el ámbito bancario, como reflejan sus resultados, crecimiento continuado desde el
comienzo de la crisis, bajo índice de morosidad, y su reciente calificación como “Entidad
bancaria líder en calidad de servicio de atención al cliente” según el prestigioso “Informe
Nacional EQUOS”.

Desde su inicio, la Caja se ha caracterizado por ser “diferente”. Fue significativo en
principio, y muy apreciado por los socios, el horario continuado de oficina, que aún se
mantiene de 9 de la mañana a 8 de la tarde, cuando era necesario el contacto personal,
al no existir como ahora la “operativa a distancia”.

Diferente también en la filosofía. El socio no es tratado como cliente sino como
partícipe, y por tanto la relación se plantea teniendo en cuenta el beneficio del socio ante
todo.

La Caja fue creciendo de forma imparable, primero en Barcelona y luego extendién-
dose por toda la geografía española, abriendo dos oficinas en Madrid, dos en Sevilla y
una en Zaragoza, Valencia y Alicante, San Cugat y Gerona hasta disponer de 17 oficinas,
36 cajeros automáticos y 6 “Oficinas de Atención Personalizada” (Bilbao, Málaga, Lérida
y Mallorca).
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Tengo la satisfacción de haber contribuido a esta expansión, cuando en el año 1998,
siendo Presidente-delegado del colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla, conseguimos
el acuerdo para establecer una oficina de la Caja en la sede colegial, que se ha desarrol-
lado con gran éxito, habiéndose desdoblado en la actualidad en dos oficinas en localiza-
ciones privilegiadas. También he tenido el honor de asistir durante diez años a las
reuniones del Consejo Rector de la Caja de Ingenieros, como Interventor-Vocal de la Co-
operativa de Consumidores y Usuarios de la Caja.

Quiero por tanto resaltar la colaboración prestada por la Caja en el desarrollo profe-
sional de los compañeros de la “Promoción 108” de 1964, socios de Caja de Ingenieros
y agradecer especialmente la colaboración prestada en esta publicación, que hubiera sido
imposible llevarla a cabo sin su patrocinio. 
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Una publicació que relata l’espectacular èxit de la nostra
Caixa, una història paral·lela en el temps a la de la Promoció
108.
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5. Celebracions d’aniversaris d’acabament
de la carrera i altres actes

Enguany hem arribat a la celebració de les nostres Noces d’Or, tot recordant aquell llunyà
1964, en què vàrem deixar de somiar en els exàmens orals o escrits i en les “empol-
lades” de la nit abans, potser una mica dopats –encara no s’havia inventat la parauleta–
amb una Centramina o Simpatina, o si més no amb un cafè ben carregat.

Però en aquest llarg recorregut, els companys de la 108 pla antic, ens hem anat trobant,
sols o amb les nostres parelles o amb enginyers d’altres promocions, per recordar i celebrar
l’efemèride. Un breu recordatori, acompanyat d’un recull fotogràfic, constata –tempus fugit–
que seguim igual de guapos, però una mica canviats. També podem veure, l’evolució del
cost de les celebracions… l’IPC és inexorable!

Primera celebració
Celebrada conjuntament amb els companys de la Promoció 108, Pla Nou, va consistir en
un sopar, el 3 d’abril de 1965, a l’HOSTAL SANT ANTONI de Barcelona. Assistiren 88 com-
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1965. El Menú. Portada i interior.
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panys, però no tenim referència dels assistents de cada Pla. El preu per assistent, va ser
de 250 pessetes.

Segona celebració
Vàrem repetir el restaurant de l’HOSTAL DE SANT ANTONI, i es va comptar, amb 84 co-
mensals sumant el dos Plans. El sopar, es va celebrar el 6 de maig de 1966. Preu per
persona, 250 pessetes.

Cinquè aniversari
Sopar el 18 de juny de 1969 a la FONT DEL GAT de Montjuïc, amb dues novetats, els de
Pla Nou, decideixen celebrar l’aniversari independentment i per primer cop, acabada la
carrera, podem optar a assistir-hi acompanyats. Només tenim constància del preu del co-
bert, 300 pessetes per assistent.

Desè aniversari
Sopar, el 7 de febrer de 1975, al Restaurant LA MASIA D’ESPLUGUES, sense acompanyants.
Almenys 74 assistents. Per primera vegada, s’obsequia als companys amb un record, un
clauer amb la inscripció “AVUI SÉ + QUE AHIR PERÒ – QUE DEMÀ”. Quantitat satisfeta per
assistent, 1000 pessetes, incloent el cost de l’obsequi.
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1965. Una animada taula a l’Hostal de Sant Antoni.
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Una de les taules de companys
enginyers, al sopar de la
segona celebració. Any 1966.

1969. Al Restaurant de la Font
del Gat, per primera vegada
amb acompanyants.

Sopar Cinquè aniversari, a la
Font del Gat. Any 1969.
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1975 a La Masia. R. Castro, A. Mata, J. Martín, R. Martínez, J. M. Ceberio, J. Socorro i
A. Pelegrín.

1975 a La Masia. J Mª Lluch, C. Cusí, R. Sans Fabregat, J. Coll Plujà, J. Del Cerro, J. Torras
Puig i J.Boix.
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25è aniversari
Sopar, l’1 de juny de 1989 al CIRCULO DEL LICEO, precedit d’una visita del Club, amb la
seva exquisida decoració modernista i el Saló La Rotonda, amb el conjunt únic de pintures
de Ramon Casas. 146 Assistents: 90 Companys i 56 Acompanyants. Preu: Companys
10.000 ptes, Acompanyants 6.000 ptes. Record : CLAUER DE PLATA. Sortejos de diversos
llibres i objectes donats pels assistents.

Com a complement de celebració del 25 aniversari, s’organitzà una excursió amb au-
tocar pel DEPARTAMENT D’AUDE I CASTELLS CÀTARS, del 2 al 4 del mateix mes juny. 

20 persones van anar de viatge, 9 Companys i 11 Acompanyants
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Portada i interior del menú del 25é aniversari.

Desè aniversari 1975. El grup d’enginyers al Restaurant La Masia d’Esplugues.
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Una de les taules del sopar del
25é aniversari amb Julià Coll,
Jordi del Cerro, Baltasar Cot.

Els viatgers: (drets) A. Cuffí, 
R. Castro, G. Subirats, V. Díaz,
R. Llevet. (asseguts) A. Almazor,
J. Coll, C. Cusí, i X. Espasa.

Els excursionistes al complert.
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30 Aniversari
Sopar, el 6 de maig de 1995, al HALL DE L’ANTIGA ESCOLA DEL CARRER URGELL, amb
acompanyants, junt amb els companys de la promoció 109 de Pla Antic que van ser els
que la van organitzar (de fet va ser el sopar de 31 Aniversari).

Nosaltres vàrem ser 27 Companys i 17 Acompanyants, i els de la Promoció 109, van
ser 44 Companys i 37 Acompanyants. Un total de cent vint-i-cinc amics, que vàrem recor-
dar, aquell “Adiós a la Vieja Escuela” del 1964 i també els tràfecs dels llunyaníssims in-
gressos.

El preu del sopar va ser de 10.000 pessetes per als Enginyers i de 6.000 pessetes
per als acompanyants.
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30è aniversari al Hall de
l’Escola. A. Almazor, 
C. Calavera, R. Llevet, R. Castro,
J. Funke i acompanyants.

30è aniversari al Hall de
l’Escola. A. Mur, J.A. Devant, 
J. Socorro, J. Del Cerro, 
X. Espasa i acompanyants.
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35 Aniversari
Sopar, el 21 de gener del 2000 a l’HOTEL COMTES DE BARCELONA. 98 Assistents : 64
Companys i 34 Acompanyants Preu Sopar 10.000 ptes igual per a tothom

Com a record se’ns va oferir l’adquisició d’una litografia de l’escultor i pintor Josep Mª
Subirachs, creada especialment per al nostre aniversari, al preu de 10.000 pessetes. 
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30è aniversari. El grup de les dues Promocions en el marc del gran Hall de l’antiga Escola.
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35 aniversari. Grup dels enginyers a l’Hotel Comtes de Barcelona.

35 aniversari. R. Llevet, J.M. Larrañaga, R. Castro, R. Martínez, A. García Fillat i acompanyants.
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35 aniversari. A. Cuffí, C. Cusí,
S. Domínguez, G. Subirats, 
J. Hernández i acompanyants

Homenatge al Secretari de la
Promoció 108. J.A. Escobar, 
R. Castro i esposa Mª Rosa
Socorro i J.Sabaté

Homenatge al secretari de la promoció
Durant el sopar en els Comtes de Barcelona, va germinar la idea. Passats 35 anys de l’a-
cabament de la carrera, hi havia una persona a qui s’havia de reconèixer la seva perma-
nent dedicació a la nostra promoció, després però també abans d’acabar la carrera:
RAMON CASTRO. Unanimitat! Però què fer?. Tono Almazor ens va brindar la solució, un
dinar de companys a l’Hotel Estela de Sitges, un lloc exquisit impregnat d’art, amb ga-
rantia d’atenció personalitzada, deguda a la seva participació en la propietat. Podríem
maquinar un homenatge-sorpresa, per un dissabte del mes de juny. Dit i fet!

Cordialitat, emoció, enyorança, afecte, reconeixement: AMISTAT! En queda nogensmenys
que això, una placa commemorativa d’aquell dissabte, 17 de juny i aquests records gràfics.
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Els companys de Ramon Castro a l’Hotel Estela de Sitges, el 17 de Juny del 2000.

Placa d’homenatge a Ramon Castro.
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40 Aniversari
Sopar el 28 de maig de 2004 a l’HOTEL CATALONIA DUCS DE VERGARA, amb acompany-
ants. 114 Assistents : 75 enginyers i 38 acompanyants, a un preu de 75€ pels companys,
que comprenia els cost del record i de 65 per acompanyants. Aquesta vegada, i amb un
considerable retard, se’ns va entregar l’ORLA, amb les fotografies –ja no recordàvem com
érem el 1964– i noms de tots nosaltres. 
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J. Funke, A. Guillamon, J.
Coll i A, Mur.

V. Díaz, S. Domínguez, 
F. Ycobalzeta, X. Espasa, 
B. Cot i J. Del Cerro.
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R. Bartra, J.A. Cadarso, 
J. Monte, H. Puig, J. Valsells,
E. Barberá i J. Rahola.

C. Cusí, R. Castro, J. Isern,
J.M. Vallvé i F. Ramon.
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45 Aniversari
Sopar l’11 de juny de 2009, al REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA, precedit d’un aperitiu
a la terrassa del club en un preciós capvespre estiuenc amb vistes del port i de la ciutat.

77 Assistents: 56 Companys i 21 Acompanyants Preu: Companys 75 €, Acompanyants
70 €

Record: diversos llibres donats per l’Associació-Col·legi i altres regals aportats per
companys.
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Reial Club Nàutic. 
Enginyers assistents.

Reial Club Nàutic. 
Enginyers assistents.
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50 Aniversari
Les noces d’or de la nostra Promoció 108, requerien una celebració extraordinària i per
això calia un marc excepcional on ens sentíssim atesos amb el tracte especial que me-
reixia l’esdeveniment. I vàrem trobar el lloc idoni: La Fonda España. Situada en un edifici
històric, reformat l’any 1898 pel gran arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, amb tots els
elements que caracteritzen el Modernisme barceloní, on llueix especialment el saló de-
corat amb l’original mural de les sirenes del gran pintor Ramon Casas.

Adquirit deu anys ençà pel grup Cadarso -del que n’és un dels propietaris, el nostre
company i amic José Antonio Cadarso–, es va decidir emprendre una important posada
al día tan estructural com ornamental, per adaptar-la a les actuals exigències d’un esta-
bliment hoteler de luxe. També s’ha volgut harmonitzar el conjunt, amb una cuina d’alta
qualitat, garantida pel multiestelat, cuiner basc, Martín Berasategui.

La Comissió Organitzadora del Cinquentenari ho va veure clar: El cinquantenari s’havia
de celebrar a la Fonda España en el marc del Saló Sirenes!

En atenció a la nostra edat, es decidí per primera vegada aplegar-nos en un dinar, un
excel·lent àpat, precedit d’un aperitiu, en un espai d’atrevit disseny, la terrassa Alaire,
que afegí un toc “cool” a l’event. Els parlaments dels companys, i un avenç en presentació
multimèdia del que podria oferir el llibre que teniu a les mans, varen arrodonir una entra-
nyable trobada d’amics.

En aquesta ocasió, el tradicional obsequi, va consistir en un DVD, realitzat pel company
i amic José Alberto Bori, amb un recull gràfic i musical, recopilatori de les nostres vivències
durant i després d’acabada la carrera. Un gran record, per una ocasió excepcional.
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Hotel España. Mural del Saló Sirenes.
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Diplomes atorgats als companys amb tres generacions d’enginyers. Cusí, Morales i Prat, tres dels homenatjats.

Comissió organitzadora del Cinquantenari i col·laboradors.
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El grup d’enginyers de la Promoció 108, celebrant les noces d’or a la Fonda España.
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Quarta part

Anecdotari i vivències
de l’Escola, Acadèmies i
Residències d’estudiants
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Com hem dit en el pròleg d’aquest escrit, perquè aquests papers, aquests records, fossin
vius era imprescindible un anecdotari i uns relats de les experiències viscudes a les Aca-
dèmies d’Ingrés i a l’Escola, i també a les residències d’estudiants i pensions on varen fer
estada els companys que no residien a Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu, es va
demanar la col·laboració, en forma de comunicacions, als companys de la Promoció 108. 

Hauríem desitjat disposar de més comunicacions, per tal que l’obra resultés més
“coral”, però les rebudes, són prou significatives, divertides o evocadores. Tots hem d’a-
grair l’esforç que significa recordar unes vivències ocorregudes, com ens diu l’amic Funke.
“allà por el pleistoceno”. Les disposem per ordre alfabètic dels autors.

Tono Almazor
El motor perfecto
En un examen oral de motores del catedrático Sr Freixa, preguntó cuál era el motor per-
fecto y empezó a suspender uno tras otro pues las respuestas que le daban no le gusta-
ban. Algunos decían las que tenían el cigüeñal con mayor resistencia, otros que si las
bielas…, hasta que hubo un compañero que dijo que el motor perfecto es aquel que todas
las piezas se destruían al mismo tiempo. Esto fue un gran alivio para los que estábamos
esperando turno pues la verdad que no sabíamos qué decir, creo que después el delegado
fue a hablar con el catedrático y accedió a revisar los que había suspendido.

Jordi del Cerro
1. Pràctiques de màquines elèctriques
Les pràctiques de màquines elèctriques es realitzaven en un local situat a la cantonada
de l’Edifici del Rellotge, segons se surt del mateix, a mà dreta. Les impartia el professor
Grau Cuadrada, alt, corpulent, cabell blanc que sempre anava amb un vestit gris. 

Un company del curs, que no assistia amb massa assiduïtat a les classes, en accedir
al laboratori de màquines, tard, doncs ja havia començat la pràctica, es va dirigir al pro-
fessor i prenent-lo per un bidell, li va dir: 

Escolta, és aquí la classe de pràctiques? 
El professor, li va contestar: 
Sí és aquí i el professor sóc jo. Suposadament, per provar el coneixement de l’alumne

li va indicar: “Aneu al transformador”. 
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Les diverses màquines, com ara, una dinamo, un alternador, un transformador, etc.
estaven disposades a banda i banda d’un ampli passadís. Així doncs, sota l’atenta mirada
del professor i l’expectació de la resta d’alumnes, el company va començar a caminar a
poc a poc tal com si es tractés d’una pel·lícula de l’oest pel “carrer principal”, esperant
algun signe que l’ajudés a identificar el transformador. 

Un dels alumnes situat a un costat de la filera de maquinària, amb el desig de orien-
tar-lo li va dir: 

Al costat de Morillo!
El que entrava, esperant aquest signe, preguntà amb la boca torta: 
I qui és en Morillo? 

2. Examen de Calor.
El Professor J. Panadès, als exàmens escrits de Calor, a base de la resolució de proble-
mes, permetia l’ús dels apunts i gràfics. 

Es permetia també una certa comunicació entre els alumnes que es traduïa en un
murmuri que augmentava de nivell sonor, fins que el professor de tant en tant anava su-
focant en requerir silenci. El nivell en aquest moment baixava d’intensitat produint-se un
silenci que al cap d’una estona es tornava a trencar en pujar el to de nou. De manera
que es produïen intervals de silenci i de rumors de manera cíclica. 

En plena fase d’intercanvi d’informació, entre els que s’examinaven, un li va dir a un altre: 
“per a la resolució utilitza el diagrama d’Ostwald”. 
El receptor de la valuosa informació va tornar a preguntar, aquesta vegada coincidint

amb l’etapa de silenci, de manera que es va sentir en tota la classe: 
“¿Y dónde se compra ese papelico?”

Carlos Cusí
1. El rellotge espatllat
El professor Enric Freixa, el que ens va fer estudiar l’assignatura de motors en italià, amb
el llibre Motori Endotermicci de Dante Giacossa, era realment un personatge singular. Afir-
mava que un rellotge és una màquina que mesura el temps i indica l’hora. Si aquella mà-
quina estava avariada o trencada, ja no era un rellotge. Podia tenir l’aspecte d’un rellotge,
però com que no indicava l’hora, havia deixat de ser rellotge. Per tant, no era correcta la
frase: “Tinc el rellotge espatllat”.

2. La central del laboratori d’hidràulica
El laboratori d’Hidràulica i Motors, tenia muntada una central Hidràulica, amb el seu canal,
una petita canonada forçada, la turbina acoblada a un alternador i el canal de desguàs.
El circuit d’aigua era continu, ja que una petita bomba electro-hidràulica tornava a impulsar
l’aigua a la capçalera. Era talment el que anys més tard serien les centrals de bombeig.

Era habitual que, quan es posava en funcionament el sistema, aparegués un barquet
de paper, navegant pel canal. En una ocasió, que no vaig presenciar, el color de l’aigua va
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canviar paulatinament, fins un blau intensíssim. Una paperina d’anilina havia aconseguit
l’efecte desitjat i el consegüent enuig del professor Vallmitjana.

4. Un americano en París
En acabar la classe del matí a l’Acadèmia Granés anàvem, algunes vegades, al cinema
Savoy, situat casi enfront, a l’altre vorera del passeig de Gràcia. Aleshores, era de sessió
continua i després del No-Do i d’algun Tom i Jerry, es projectava Un americano en París,
on el gran Gene Kelly i l’encantadora Leslie Caron, ballaven per París, enamorats, el tre-
pidant Ballet de George Gershwin i l’histriònic pianista Oscar Levant tocava el Concert en
Fa del mateix compositor. La pel·lícula, cinc Oscars de Hollywood, va ser de culte per al-
guns de nosaltres i s’establí una mena de competició, per qui la veia més vegades. Em
sembla recordar que el rècord, el mantenia el company Josep Puigdelloses, que pasava
de les vint visions!

5. Luís Abaurrea
Els que vàrem inaugurar l’Acadèmia Granés i ens hi vam quedar molts anys – devia ser
perquè ens agradava molt? – podem recordar un estudiant, Luis Abaurrea Alfaro, gimnasta
de l’equip de Joaquín Blume, la gran figura de la gimnàstica dels anys 50. Abaurrea havia
quedat tercer dels campionats d’Espanya de 1954, en els quals, naturalment, va ser cam-
pió Blume. Abaurrea, per mantenir la forma, mentre el Senyor Granés explicava problemes
sobre fregaments estàtics i dinàmics, mantenia les cames horitzontals, en planxa, amb
gran expectació dels altres, que amb prou feines gosàvem saltar el plint (llavors en dèiem
“plinto”). No tenia notícia d’ell, però consultat el miraculós Google, va ser entrenador na-
cional de gimnàstica a finals del setanta i després autor de diversos tractats sobre la
gimnàstica artística.

6. El senyor Granés
Cal recordar aquí, i penso que
molts dels que vàreu gaudir de
les seves classes hi estareu
d’acord, el senyor Granés. Per
a mi ha estat el millor profes-
sor i pedagog que he tingut. La
seva manera de transmetre els
seus coneixements de física i
de geometria, tan lògics, intu-
ïtius i entenedors, sempre tras-
puant aquell fi humor, amb la
seva veu profunda que algunes
vegades se li esquerdava, va
aconseguir que unes discipli-
nes, que podien ser ben àrides,
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esdevinguessin atractives i interessants. Recordo els seus excel·lents dibuixos a la pis-
sarra. Unes circumferències homotètiques, perfectament tangents entre si i amb els seu
angle extern. Gens fàcil!

Molts anys després, potser a mitjans del 80, amb un company ja traspassat, en Víctor
Ferreres –alumne i després professor de la Granés– amb qui compartíem una “Penya Gas-
tronòmica Josep Pla”, vàrem voler fer-li un homenatge, un dinar en honor seu, al Motel de
Figueres. Hi va assistir un enginyer important, Claudi Boada, que va ser President de di-
versos grans bancs, de l’INI i de l’INH (Instituto Nacional de Hidrocarburos), exalumne de
Granés.

Tots tres vàrem estar d’acord en que la tarja de visita de Joan Granés Deulofeu, havia
d’ésser així:

Joan Granés
Déu lo feu Enginyer Industrial
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Eduardo Ferré Nunell
Recuerdo vagamente que uno de los compañeros, Gonzalo, era hijo del Cónsul General
Bolivia en Barcelona. Era un tipo moreno comunicativo, amigable y despreocupado que
explicaba sus experiencias de acampadas en la selva boliviana. Su padre tenía un Chev-
rolet Bel Air Coupé impresionante, azul y blanco que le dejaba a su hijo y en el nos dimos
algunos paseos, presumiendo delante de algunas chicas amigas de otros compañeros
de la academia.

Por lo que explicaba Gonzalo, con gran admiración y envidia por parte nuestra lograba
unos ligues de alto voltaje, de los que no transcribiré mas detalles por discreción. 

Hubo algún guateque, organizado en la casa de alguna amiga de los veraneos de com-
pañeros de la academia. Recuerdo una en la que, como yo había aprendido inglés y tenía
una amiga en Inglaterra con la que intercambiaba correspondencia, los amigos se empe-
ñaron en hacerme pasar por “inglis”, como ellos decían. La cosa duró una semana de un
domingo a otro. No sé como se lo hicieron para simular que ellos podían entender algo del
inglés que yo hablaba, pero resultó divertido hasta el momento en que se descubrió el pas-
tel, aunque no hubieron represalias por la dilatada broma y quedamos todos amigos. 

(Nota. L’anècdota, és part d’una comunicació inserida en l’apartat de l’Acadèmia Granés)

Joan Figueras
1. El jurament de no tocar mai una caldera de vapor
El Professor Panadès feia una part dels exàmens oral i tenia una pregunta perillosa: Què
és el més important a tenir en compte en instal·lar una caldera de vapor? Si la resposta
no era “fer el manteniment periòdic adequat dels elements calefactors per evitar l’explosió
de la caldera evitant així accidents” i creia que havies fet bé la resta de l’examen, cridava
a l’estudiant a la taula del professor i li demanava el “jurament” com a condició per apro-
var-lo. “Juro que, com a enginyer, mai no tocaré una caldera de vapor”. Molts enginyers
hem aprés d’aquesta manera la importància de mantenir bé una caldera de vapor.

2. La condició de Lipschitz de les funcions contínues
El Prof. E. De la Sotilla parlava ràpidament, no vocalitzava bé  i ens era difícil entendre el
que deia. La dificultat de prendre apunts durant la lliçó de les funcions contínues i l’origi-
nalitat en pronunciar “Lipschitz” causava un rebombori de rialles  a la classe que el ma-
temàtic alemany Rudolf Lipschitz des de la tomba es devia sorprendre... 

3. La xemeneia per la qual no passava una persona per a netejar-la
A l’assignatura Aplicaciones industriales del calor hi havia una part de l’examen que con-
sistia en la resolució de problemes. El Professor Panadès, normalment, no es preparava
l’examen i se l’inventava quan arribava a l’aula on es feia. Moltes vegades, per les espe-
cificacions donades, aplicant el mètode que ens havia explicat a classe, sortien resultats
no acceptables. Un exemple freqüent era resoldre el problema del disseny d’una xemeneia.
Si donaves un diàmetre insuficient per al pas d’una persona, el suspens estava assegurat. 
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4. Pregunta d’examen: Com continua un gràfic quan la variable independent creix o decreix? 
Tornem als exàmens orals del Professor Panadès. Demanava a l’estudiant que dibuixés

una corba de dependència d’una variable en funció de la temperatura. Posaves a la pis-
sarra la forma de la corba que recordaves del que havies estudiat. Llavors venien les pre-
guntes difícils: “Què passa si la temperatura puja molt més del que ha posat a l’extrem
de la corba?” i “si baixa més per l’altra banda?”  

Molts enginyers hem valorat ben positivament aquestes estratègies didàctiques al
llarg de la nostra vida professional.

5. La propagació de les solucions correctes i incorrectes dels problemes d’examen
El Professor Freixa apuntava la localització de cada estudiant a l’aula d’examen i després
analitzava el que ell anomenava les “ones de propagació” de les solucions correctes i
les incorrectes. Amb aquesta informació intentava estimar els orígens de cada solució i
modulava les notes dels estudiants.

6. Quants cabells tens al teu cap?
El Professor Freixa tenia interessos molt amplis que anaven de les matemàtiques, l’esta-
dística,  la investigació operativa, la tecnologia mecànica, els motors tèrmics i un gran in-
terès per tot el que un enginyer es podria trobar en la seva vida professional. Un  exemple
que molts recordarem era quan et feia la pregunta: “Quants cabells tens al teu cap?” Si
la resposta era “No ho sé” havies begut oli... Esperava que acotessis la superfície del cap
propi i el nombre màxim  de cabells per mil·límetre quadrat. A la vida professional aquest
tipus d’estimació, en front de situacions de manca d’informació, és imprescindible.

7. La veu que dictava els problemes dels exàmens d’Ingrés
Els exàmens d’Ingrés es feien simultàniament a les tres Escoles que hi havia quan nos-
altres estudiàvem  (Madrid, Bilbao i Barcelona ) i un professor de cada Escola a l’hora in-
dicada dictava les preguntes de l’examen. A Barcelona, l’encarregat d’aquesta tasca era
el Professor Cumella que tenia una veu greu, molt modulada i agradable. Així com en
Frank Sinatra s’el coneixia com “The voice”, el Professor Cumella seria la nostra “veu
dels exàmens d’Ingrés”…

8. Pregunta d’examen oral: Que és això?
El Professor Cumella, que ens donava l’Elec-
trònica, era un profund coneixedor i defensor
de les vàlvules de buit. No creia que els tran-
sistors arribessin a tenir l’èxit que han tingut
i comentava que les vàlvules de buit cada dia
les feien més petites...   Una part important
de l’examen final consistia en identificar el
tipus de vàlvula i la funcionalitat de cada un
dels connectors de la base. No era fàcil…
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Santiago Fillat 
Estaba yo en la estación de Atocha, en Madrid, dispuesto a cenar en un restaurante, para
tomar después un expreso para Sevilla. Ví a un señor cenando y me pareció que era el
Sr. Durán, me acerqué a su mesa y le pregunté “¿es Vd. El Sr. Durán?”. Él un poco sor-
prendido me dijo que sí, entonces le dije que yo fui alumno suyo de Metalurgia en el es-
cuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, se alegró por el encuentro, cené con él y
me invitó a la cena. ¿Quién me iba a decir que aquel profesor de Metalurgia en la Escuela,
años después me iba a invitar a cenar con él?

Otra anécdota que recuerdo por lo cómica que es, es que yo iba en un tranvía hacia la Es-
cuela, un señor se subió y al pagar, (esto pasa a cualquiera), se hizo un poco de lío con
los cambios, y el cobrador le dijo muy maleducadamente “poco sabemos de números”,
esto era cerca de mí y de algunos pasajeros más. Este señor era D. Juan Gelpí Blanco,
que figura entre el claustro de profesores de la Escuela según el librito comentado ( Bi-
envenidos a Nuestra Escuela), además era profesor de Termodinámica y de Hidráulica en
la Escuela de Peritos, era Ingeniero Industrial y ….licenciado en Ciencias Exactas!, ade-
más. Este Sr. Gelpí prefirió no decir nada, comprendí que pasó un mal rato e indignación
interior, pero ¿Qué le va a decir al pobre cobrador del tranvía?

José Funke
La Academia Humet
Yo empecé la preparación en la Humet mediado ya el mes de Febrero del 57, (hasta en-
tonces había estado trabajando). Fui allí porque era la que más cerca de casa me pillaba
y dado que no conocía a nadie en ninguna. Estaba, la academia, en la calle Urgel semi-
esquina a Provenza, con ventanas a la calle y al gran patio interior de la manzana. El di-
rector era Ignacio Humet y daban clase sus dos hermanos. (Joaquín y Luis) Estaba todo
presidido, en secretaría, mayestáticamente, por la V de H (viuda de Humet). Para cosas
menores estábamos asistidos por un fámulo que, nos enteramos, los domingos arbitraba
partidos de fútbol de la liga regional: el Colegiado Sr. Esparza, así le llamábamos. En
aquélla época estaba en cartelera El último cuplé y cuando un enunciado empezaba:
“Sumar la serie…” se oía a alguien por lo bajinis que, con voz de Sarita Montiel, cantaba:
“Sumando espero, al hombre que yo quiero…” etc. O si el enunciado era “estudiar la fun-
ción fi(t)… se oía: “fi de té, fi de té…” bien entonado. En la voz solía reconocerse a “Pitu”
Ruíz Perramón. Aparte de estudiar, eramos bastante gamberros en aquella época. Las
tizas eran gruesas y bastas (las más baratas) y a veces tenían inclusiones sólidas como
granos de arena que se eliminaban rascando bruscamente contra la pizarra.Yo me llevé
un dia una tiza a casa y la preparé de forma que un taladro en un extremo comunicaba
con un hueco todo lo grande posible en el interior. Una cerilla allí encajada tenía la cabeza
a 2 mm del extremo de la tiza. Esos 2 mm estaban llenos de polvo de tiza compactado.
La cámara llena de pólvora. Al poco de escribir en la pizarra, afloró la cerilla que, al rascar,
se encendió y prendió la pólvora. Parecía un cohete. El profesor, Ramón Companys, es-
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pléndidamente preparado y buen profesor, se quedó sin saber si tirar lejos la tiza por si
explotaba. La retuvo valientemente en la mano hasta que se extinguió. Gran ovación. El
“profe” hizo sus averiguaciones y me felicitó por lo bien ejecutado que estaba el invento.

En cuanto al local o piso de la acadèmia Humet, vale la pena reseñar algo. El aula del
fondo era muy grande y tenía en el centro un gran arco de escayola cuyas dos columnas
de apoyo (también de escayola) habían aparecido un buen día misteriosamente en medio
del pasillo. Por otro lado, la pared del fondo tenía una gran moldura perimetral. Otra aula
pequeña tenía la tarima de la pizarra a una altura inusual, y se subía a ella gracias a dos
escalones.

Un dia que estaba de buen humor, Ignacio Humet nos contó que aquel piso había sido
en otros tiempos una casa de las llamadas “de lenocinio”. En el aula grande se recibía
a los clientes. El arco sostenía una cortina a modo de telón de escenario y frente al gran
espejo del fondo (enmarcado por la moldura) desfilaban las hetairas. Debajo de la tarima
del aula pequeña lo que había era una gran bañera.

Otro profesor notable de la academia fué Joaquín María Cascante Dávila, que iba siem-
pre lleno de lamparones hasta que se casó. La moto, en cambio, la llevaba siempre bri-
llante. Un dia le vimos desde el balcón cómo limpiaba una mancha de la moto con la
manga de la chaqueta. Luego lo tuvimos en la Escuela, en Mecánica de 2º. Años después,
viviendo yo en Tenerife, me enteré de que había aterrizado en la Universidad de La Laguna.

Había un grupo que hacía cine por su cuenta (ahí estaban Bori, Romanos, Guillén, San-
martín, etc.) y que rodaron Los pobres lobos si no recuerdo mal.

Josep Mª Lluch Gustems
No he tingut temps de tenir tres generacions d’enginyers, doncs suposo que no viuré

tants anys com per explicar-ho, ja que el meu nét major solament té 12 anys, però sí que
és casual el que m’ha succeït, digne de rècord, doncs he tingut tres fills i tots tres són
Enginyers Industrials Superiors, els quals s’han casat amb altres Enginyers:

–Filla, Patrícia Lluch Prats, Enginyera Industrial, casada amb Nicolàs Carrillo *Finestra,
Enginyer Industrial. Dos fills.

–Fill, Javier Lluch Prats, Enginyer Industrial i *Master en *Economia i *Direcció d’empre-
ses (*IESE), casat amb Sandra Sans Estrada, Enginyera de Telecomunicacions. Dos fills.

–Filla, Olga Lluch Prats, Enginyera Industrial, casada amb Javier de Latorre Caballero
de Rodas, Enginyer Industrial. Dos fills.

Josep Isern
Vaig fer els ingressos a l’Acadèmia Humet, que estava al carrer Urgell cantonada amb
Provença. El director era Ignasi Humet, germà gran dels altres dos, Joaquim i Lluís, que
també eren professors. 

D’anècdotes de la carrera crec que tots en podríem explicar dels professors Panadès
i Vallmitjana. En recordaré una de Panadès: 
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Quan es dirigia a un de nosaltres, ens deia que ens havíem de posar drets, perquè si
no “éramos masa”. Un dia es dirigeix a un company que estava al final de la classe i li
diu que es posi dret, insisteix i es comença a irritar, fins que el nostre company, que era
molt baixet, aixeca el volum de la veu i li diu “¡si ya estoy de pie!”.

Arturo Mur
De la Acadèmia Humet. La más repetida y habitual consistía en robarle a la portera de la
finca el letrero de NO FUNCIONA del ascensor y colgarlo en la puerta de la Academia. Cu-
ando subía la portera y se encontraba con su letrero en la puerta, hacía salir al Director
para que lo viera y nos metiera la bronca. Como resultado, a la que se descuidaba un día
de esconderlo, el letrero volvía a aparecer en la puerta de la Academia.

Samuel Redondo
1. “El desmayo del SIDI”
El SIDI era nuestro compañero santanderino José María Valle, un tiarrón de más de 1,80
m, simpático como él solo, que le encantaban las fiestas y las chavalas. Le apodamos
“El SIDI”, porque un año desapareció de Barcelona y estuvimos sus amigos muy preocu-
pados por su paradero. Hasta que apareció contando que se le pasó pedir la prórroga de
milicias, y tuvo que ir a SIDI IFNI a cumplir con la Patria nada menos que 14 meses. (Eso
ahora no pasa). Bueno, pues nuestro personaje entró en el aula para un examen oral con
el catedrático, Sr. THIÓ, en una asignatura que no me acuerdo.(Cosas del alemán).

El SIDI subió a la tarima, sacó una bola de la bolsa, y se colocó delante de la pizarra
junto a otros dos compañeros, dispuesto a comenzar el examen. De pronto, se desplomó
de forma espectacular, pegando un tarimazo que retumbó en toda el aula y quedó tum-
bado en el suelo. Cundió el pánico entre los compañeros que estábamos presenciando
el examen, y fuimos rápidamente a tratar de ayudarle. Lo cogimos entre cuatro o cinco.
No podíamos con semejante plomo que había perdido totalmente el conocimiento. Lo sa-
camos al atrio a donde daban las entradas de las aulas y lo recostamos en uno de los
bancos. Apareció por allí el famoso bedel “Salvadó”, (el que asomaba la cabeza por la
puerta del aula al acabar la clase exclamando, “¡LA HORE!”), uno salió corriendo a llamar
por teléfono a una ambulancia, (no había móviles) y otro compañero entró en el aula para
hablar con el “cátedro” y salió después, acercándose al grupo del desmayado y exclamó,
”Thió ha dicho que venga otro día a examinarse cuando se reponga”. Esa frase obró el
milagro. El SIDI abrió los ojos, se incorporó y dijo: “MENOS MAL, NO TENGO NI PUTA IDEA
DEL TEMA” Los presentes estuvimos a punto de dejarlo KO, esta vez de verdad.  

2. Las cosas de Pasqual
Escenario: Clase de Hidráulica: Profesor, el ínclito Sr. Vallmitjana. Empezaré esta anécdota
diciendo que yo fui durante un trimestre “pelota” de Vallmitjana, lo que me permitió sacar
un 14, casi sin doblarla.
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Os recordaré en que consistía ser “pelota”. Era el alumno que iba media hora antes
de la clase, para que “Vallmi” le diera el contenido de la lección y llenara la pizarra con
él para permitirle dar la exposición con más facilidad.

A veces, se producían pequeños desastres cuando los alumnos entraban en el aula
antes que el profesor y a alguno se le ocurría pasar el dedo por algún signo de las fórmu-
las expuestas. El hecho que comento aquí se produjo un día en que Vallmitjana estaba
desarrollando, con la brillantez acostumbrada, la resolución de un problema, llegando al
final con la raíz cuadrada de un quebrado que de memoria se veía que era raíz cuadrada
de cuatro. Entonces el Profe se volvió mirando al estrado y preguntó ¿alguien tiene una
regla de cálculo?, y al fondo del aula retumbó la voz grave y rotunda de Pasqual d´Ossó
¡Yo señor Vallmitjana, yo! y se sacó un peine del bolsillo con el que produjo el mayor ruido
posible y gritó “uno coma noventa y nueve”.

El ínclito Profe anotó el resultado y se quedó tan ancho entre la guasa del grupo.

3. Dos Fuentes mejor que uno
Los FUENTES eran dos hermanos gemelos asturianos, prácticamente iguales, que apare-
cieron por la Residencia San Jaime. Yo nunca conseguí distinguirlos. Eran de tamaño me-
diano pero de complexión muy fuerte. Jugando al fútbol eran unos auténticos
“correcaminos”que se pasaban el partido subiendo y bajando como posesos. Cubrían
tanto campo cuando jugaban en el mismo equipo, que en un partido el árbitro paró el
juego para contar los jugadores. Pensaba que había alguno de más en su equipo…

Eso de ser gemelos idénticos les daba algunas ventajas, como libros de texto comu-
nes, intercambio de ropa y de ligues, etc. Pero sobre todo “la división del trabajo”. Solían
repartirse las asignaturas a efectos de su preparación. En los exámenes escritos se pa-
saban los folios con gran habilidad. Pero la mayor ventaja era en los orales. Entraba pri-
mero el Fuentes mejor preparado en la asignatura y después el mismo, previo cambio de
chaqueta y corbata, con el añadido de unas gafas de concha gruesa de cero dioptrías.
Con este sistema mejoraban las prestaciones del equipo. Se dió sin embargo alguna si-
tuación inesperada. El mismo Fuentes aprobó y suspendió la misma asignatura, en el
mismo examen, ¡pero con diferente chaqueta!

Los Fuentes desaparecieron pronto de la Residencia, por lo que no me consta el re-
sultado final de su trayectoria estudiantil. Hoy me los imagino trabajando en la misma
empresa, repartiéndose también la tarea, y compartiendo alguna aventura amorosa con
resultado insospechado.

4. Academia Peñalver
Para terminar con la Academia Peñalver, voy a contar la anécdota de novatos de mi amigo
Juan Luis y yo, cuando nos fuimos a matricular. Nosotros éramos dos alumnos aventaja-
dos de los Maristas de Sevilla. Además, habíamos estado asistiendo a clases de mate-
máticas con un prestigioso professor el último año de bachiller y habíamos sacado las
mejores notas de los Maristas en el Examen de Estado. Estábamos crecidos. Entramos
en secretaría, y después de las presentaciones, la señorita que nos atendió nos dijo que
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nos iba a matricular del primer grupo, a lo que Juan Luis contestó: ”no, no queremos
hacer los dos grupos este año”. La Srta. nos miró con cara de guasa y nos dijo: bueno
hoy os matriculo del primer grupo y dentro de unos días venís por aquí y os matriculo del
segundo. Sin comentarios.

5. Residencia Loyola
En la Residencia, había un reglamento estricto en cuanto a horarios, excelente ambiente
de estudio, y prohibición de salidas nocturnas. Con una excepción: se podía salir siempre
que justificaras que ibas al LICEO, a la Ópera. Era debido a que el Padre Palacios adoraba
la Música, y especialmente el “Bel Canto”. Pero era imprescindible tener esmóquing. El
único que disponía de esa prenda en la Residencia era yo. Me lo había hecho mi padre
sastre para poder ir al LICEO, al palco de unos amigos de mi familia, que solían invitarme
siempre que tenían sitio disponible. Recuerdo que todos los años me tragaba a Wagner,
que era el que tenía menos tirón en esa familia. Con Verdi lo tenia más difícil. Aquel es-
móquing fue muy utilizado por compañeros que sentían la urgente necesidad de darse
un garbeo nocturno. Recuerdo que mi amigo Fernando Parias, que después fue Alcalde
de Sevilla, era de los más asiduos. Lo que ahora no acabo de comprender es como podía
servirle, cuando mide unos 10 cms. más que yo. Claro que los dos estábamos igual de
“canijos”, entre otras cosas porque en la Loyola se comía fatal, a pesar de ser la más
cara de Barcelona. Recuerdo las tortillas de patata individuales, del tamaño de un plato
de postre y que solo tenían huevo por una cara. Menos mal que las familias nos enviaban
abundantes viandas que compartíamos en unas merendolas fantásticas. No tengo un
buen recuerdo de la Loyola, porque después de un Bachiller brillante, y un Notable en el
duro examen de Reválida, recibí los primeros y sucesivos cates en el siniestro examen
de Ingreso en la Escuela, a pesar de haber trabajado como nunca más lo he vuelto a
hacer, un vez que me vi dentro de Can Batlló.

Ferran Ramon
Acadèmia Febrer
El professor Monturiol, parent de l’inventor del submarí, era geòleg i ens explicava
Cristal·lografia, els dissabtes a la tarda. Aquella hora estàvem molt cansats de tota la set-
mana i véiem a prop l’alliberació del diumenge. La Cristal·lografia no tenia un interès es-
pecial per a nosaltres, per la qual cosa, fent-li promesa d’estudiar la lliçó, ens explicava
coses més divertides, com anècdotes de Darwin (estava de moda el llibre Tras las huellas
de Adán). Una anècdota de Darwin, que explicava Monturiol, és que estant dormint a la
Universitat d’Uppsala d’on era professor, els alumnes li varen gastar una broma. De nit,
mentre dormia, els alumnes el varen despertar disfressats, i en veure un animal amb ba-
nyes i unglots va dir: “Animal amb banyes i unglots, herbívor!” I es va tornar a dormir. En
Monturiol era molt amè i divertit explicant qualsevol cosa. Va viatjar molt per tot el món i
feia unes conferències molt interessants i divertides.
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Gustavo Subirats
La gran aventura de la chimenea

Capítulo primero. Investigación arqueológica
A Juan Socorro y a mí nos había fascinado desde nuestra más tierna infancia (si es que
en algún momento fue tierna) el enigma de la chimenea que había tras nuestra escuela,
frente a la residencia Ramón Llull. Era y (a pesar de nuestros esfuerzos) todavía es una
chimenea de casi treinta metros, de la época industrial de ese recinto. Su acceso desde
el exterior estaba impedido por una puerta de madera. Impedido para personas corrientes,
se comprende, pero no para nosotros dos. Corrían las calendas del primer o segundo
curso, y una noche, después de cenar, fuímos a la chimenea para investigar, y rápidamente
la puerta fue convencida para que se abriese. Una vez dentro, la oscuridad nos impidió
avanzar más de un par de metros, y quedamos en volver otra noche.

La siguiente noche, armados con linternas, vimos que la puerta y su cerradura habían
sido reforzadas, pero nuevamente nuestros poderes de convicción pudieron más que los
refuerzos. Allí vimos la cámara de la base de la chimenea, y la escala de gatos (“de
potes”) para subir hasta la boca, aunque estaban tan corroídos que se rompían y no pu-
dimos trepar ni un metro. A la cámara llegaban varios conductos de humos, túneles que
escasamente tendrían sesenta centímetros de diámetro. Nuevo problema: sólo podíamos
recorrer los conductos a gatas, y así no podíamos sujetar las linternas. Ergo, segunda re-
tirada.

Tercer y último intento: otra noche, armados ya con linternas fijadas a la frente (invento
casero de la época) llegamos al objetivo, y no había puerta: ¡estaba tapiado el acceso!

Cogimos un pesado tablón y cargando con él como para derribar la puerta de un cas-
tillo medieval, derribamos el muro de ladrillos, entramos, recorrimos varios conductos de
humos, y, misión ya cumplida, regresamos a nuestros domicilios en el interior de sendos
terrones de hollín.

Capítulo segundo: Prácticas de química
Nuestro espíritu inquieto nos obligaba a Juan Socorro y a mí, no sólo a investigar (véase
el capítulo primero), sino también a efectuar prácticas. Para este noble fin, una noche ha-
bilitamos nuestro acceso privado al laboratorio de química, que estaba en un semisótano,
mediante el procedimiento de provocar el fallo por percusión del vidrio de una de sus ven-
tanas, que quedaba al nivel del suelo de la calle. Una vez dentro, el laboratorio, generosa
e inconscientemente, nos prestaba diversas substancias, como sodio, fósforo blanco,
mercurio, nitrato de plata y ácido pícrico, entre otras. Así, en un par de noches, fabricamos
fulminato de mercurio en el propio laboratorio, y acetiluro de plata en mi casa. Como sa-
béis el ácido pícrico (trinitrofenol) tiene una molécula muy parecida a la de la trilita (trini-
trotolueno), y es un potente explosivo. Y el acetiluro y el fulminato son dos potentísimos
fulminantes detonadores.
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Capítulo tercero: El ensayo
Se trataba, naturalmente, de ensayar la eficacia del
trinitrofenol como explosivo, y del acetiluro como
detonador. Y, ¿dónde mejor realizarlo, que al pie de
la chimenea?

De modo que llenamos un frasco de vidrio con
el explosivo, e introdujimos en su boca un tubito
de cartulina lleno de acetiluro, colocamos el con-
junto al pie de la chimenea, y tendimos un reguero
de varios metros de pólvora negra a partir de la
boca del frasco.

En aquella época, las calzadas del recinto no
estaban pavimentadas, y lo que no eran edificios,
eran explanadas de tierra utilizadas como campos
de fútbol y similares.

Encendimos el reguerito, psssssssssssss…, y…
Bueno, la explosión fue magnífica, ensordece-

dora, y superó todas nuestras previsiones.
La onda explosiva “barrió” de tierra las expla-

nadas, levantando una estupenda polvareda, y el
ruido pudo oírse a seis, e incluso ocho manzanas
de distancia. Como daño colateral, hubo numero-
sas roturas de vidrios en los edificios próximos.

El éxito coronó nuestros esfuerzos, aunque por
causas desconocidas que aún hoy seguimos inves-
tigando, la chimenea no cayó.

Capítulo cuarto y último: Epílogo
Obviamente, como buenos estrategas habíamos
elegido un momento para el ensayo en que no
había personas a la vista, pero inmediatamente
apareció personal de la Ramón Llull, vigilantes del
acceso de la calle Urgell (antes Urgel) y más gente,
deseosa de ayudarnos y felicitarnos, naturalmente.
Fuimos a dicho acceso, y habían cerrado la reja de
cadenas, se supone que para que no pudiésemos
marchar sin ser previamente felicitados y recono-
cidos nuestros méritos. Incluso telefonearon al
cero noventa y uno para que también nos felicita-
sen. Hubo una serie de preguntas, y explicamos
que estábamos haciendo un experimento de quí-
mica que se nos descontroló, lo cual entendieron
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perfectamente. Un vigilante narró que días antes, habían sorprendido a un chico con
pincel y pintura junto a un escrito al pie de la chimenea que rezaba “Fr—— es un hijo de
p…”, pero el chico explicó que había encontrado escrito “ijo” sin hache, y él, joven culto,
estaba añadiendo sólo la hache. A él le entendieron perfectamente, igual que a nosotros.
Casualmente, también nos explicó que meses atrás, se habían encontrado con que en
varias noches sucesivas, alguien había descerrajado dos veces la puerta de acceso a la
base de la chimenea, e incluso habían demolido el tapiado posterior, y que, según sus in-
vestigaciones, se trataba de un grupo separatista y terrorista que quería poner una ban-
dera en lo alto, aunque gracias al equipo de vigilancia, no se consiguió. Nosotros le
entendimos perfectamente, en compensación.

Como en cierto momento la comprensión y el sentido del humor de aquel grupo hete-
rogéneo de benefactores parecían haberse agotado ya, tuvimos una inspiración dijimos
que podíamos encontrar una persona que confirmase nuestras palabras, y pedimos una
guía telefónica y poder telefonear. Ante nuestro asombro, accedieron, y encontramos el
número de teléfono del domicilio del señor Santacana, a la sazón secretario de la Escuela,
que no tenía idea ni de nuestra existencia. Le llamamos, le dijimos que éramos alumnos
de la Escuela y que nos había salido mal un experimento de química, y le solicitamos que
confirmase nuestras palabras. Asombrosamente, apareció el señor Santacana en persona
a los pocos minutos (que nos vio por primera vez en su vida entonces), confirmó todo fe-
lizmente, nos dejaron marchar, le agradecimos enormemente su actuación y le asegura-
mos que no volveríamos a hacerlo, y a partir de ahí, fuimos felices y comimos perdices.

Y de aquel incidente, nunca más tuvimos noticia.
¿Quién pagó aquellos vidrios rotos? No se sabe. Es el segundo misterio de la chime-

nea.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Joan Vallvé
Anècdotes de l’Enric Freixa 

1. Eines imprescindibles
El Professor Freixa ens deia que havia de saber-se comunicar de tres maneres:
Parlant  - Escrivint  - Dibuixant

Era important saber fer bé les tres coses i, com a mínim, una de les tres fer-la molt bé. 

2. Olor d'oli
Era un enginyer professional. Les seves explicacions sobre els motors tèrmics feien “olor
d’oli” aquella olor d’oli cremat que molts estudiants desconeixíem i que no descobriríem
fins que, al cap d’un temps, trepitjàrem per primer cop un taller mecànic en una fàbrica.
Eren explicacions teòriques impregnades d’una experiència pràctica, la que ell vivia a la
Maquinista.
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3. Control per mostreig
Passava llista, no pas a tots els 180 alumnes del curs, ho feia prenent una mostra.
Aquells que tinguessin alguna falta d’assistència però, tindrien més probabilitats de figurar
en les properes mostres de control d’assistència. S’havia d’anar a classe. L’assistència
compensava. Eren classes molt enriquidores, plenes d’exemples pràctics i sovint amb al-
guna anècdota divertida. 

4. Les matemàtiques a l'enginyeria
Li agradava molt la matemàtica i la veia com la base imprescindible per als estudis cien-
tífics i d’enginyeria. Ens explicava que Gaspar Monge, ministre i matemàtic francès va im-
posar que l’accés a l’Ecole Polytecnique, que s’acabava de crear, es condicionaria a la
capacitat per resoldre uns problemes de matemàtiques que ell mateix proposaria. Una
prova d’entrada d’acord amb la capacitat matemàtica. Una autèntica novetat als inicis
del segle XIX, remarcava el professor Freixa.

5. Què s'ha d'aprendre a l'Escola?
Completava l’anterior explicació amb el següent comentari “Què ha d’aprendre un estu-
diant d’enginyeria a l’Escola?” la resposta d’un empresari industrial era clara: “Ha d’a-
prendre tot allò que no aprendrà ni podrà aprendre després a la indústria”.

6. Dimarts i tretze
Uns companys enginyers que celebraven el cinquantè aniversari d’acabar la carrera li
varen comentar que voldrien reunir-se els dies que fossin dimarts i tretze. Es podrien re-
unir cada any? El professor Freixa va fer uns càlculs i els va dir que cada any hi ha un
mínim de un dia i un màxim de tres, que són dimarts i tretze.

Fernando Ycobalzeta
Academia Peñalver
En la Academia Peñalver, la limpieza de los sucios, durante meses, cristales de las ven-
tanas de un aula que daba a Vía Layetana nos llevó a exclamar: “¡Pero si hay casas al
otro lado de la calle!”.

También en la Peñalver, teniamos un profesor que utilizaba, continuamente, la expre-
sión ”en realidad” y nos llevó a montar un juego de apuestas de “Pares e Impares” en
cada sesión que nos daba. Ganaban los pares, o los impares, si el profesor había dicho
un número par o impar de veces “en realidad”. Un día no dijo, en todo su parlamento,
ninguna vez la frase, pero al salir se giró hacia nosotros despidiéndose con un” Hasta
mañana, en realidad han ganado los impares”.
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1      ABRISQUETA GAITAN DE AYALA

2      ALMAZOR NOGUERAS, Antonio

3      ALMELA CASANOVA, Josep

4      ALSINA VIVES, Pere-Joan

5      AMORÓS NEGRE, Juan

6      ANGERRI TEIXIDÓ, Antoni

7      ARAGONÉS MASDÉU, Ramón

8      ARAOZ ÁLVAREZ, Federico de

9      ASENSIO AGUILERA, Francisco

10    BALANZÁ FÁBREGAS, Rafael

11    BARBERÀ PELLICER, Enric

12    BARRIGA ESTIL-LES, Juan

13    BARTRA COLOMÉ, Raimon

14    BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, Manuel

15    BOIX PALLÀS, Jordi

16    BORI PONS, José Alberto

17    BRUSÉS SANS, Ramon

18    BUÍRA CLUET, Jaume

19    CADARSO GÓMEZ, José Antonio

20    CALAVERA AÑÓN, Carlos

21    CALVETE BOSCH, Jaume

22    CANDALÓ CHAFER, Adrián

23    CANO BÓVEDA, Juan

24    CANO COLLBATALLÉ, Raúl

25    CASALS GUIU, Josep Maria

26    CASTRO RUBIO, Ramón

27    CEBERIO LARRARTE, José Miguel

28    CERRO TOCINO, Jordi del

29    CIRIA LATRE, Andrés

30    CLAR GUEVARA, Joan-Pau

31    CLAVERO HOLLAND, Ricardo

32    CLOTET MAYMÓ, Ramon

33    COLL ELIZALDE, Carlos

34    COLL PLUJÀ, Julià

35    CONILL PUJOL, Josep

36    COSTA ROMERO DE TEJADA, Manuel

37    COT COMAS, Baltasar

38    CRUAÑAS FERNÁNDEZ-VICTORIO,

        Esteban

39    CUFFÍ CASELLAS, Antoni

40    CUSÍ CUSÍ, Carles

41    DEVANT MELLA, José Antonio

42    DEVESA PASCUAL, Julio-Héctor

43    DÍAZ GARRIGA, Víctor

44    DIES JORDANA, Joan

45    DOMÈNECH TABUEÑA, Francisco

46    DOMINGO DOMINGO, Lluís

47    DOMÍNGUEZ CLEMARES, Salvador

48    DORIA LAGUNAS, Pedro Antonio de

49    DURÁN ESPINOSA, Rafael

50    ESCOBAR ROURA, Carles

51    ESCOBAR TORRES, José Antonio

52    ESPASA PALAU, Francisco-Javier

53    FALCÓ ESCORIHUELA, Lluís

54    FERNÁNDEZ ALBA, José Luis

55    FERNÁNDEZ DÍAZ, José Juan

56    FERNÁNDEZ OLIVER, Carlos

57    FERRÉ NUNELL, Eduardo

58    FERREGÜELA COLÓN, Eduard

59    FERRER MORTA, Andrés

60    FERRER ROTGER, José-Félix

61    FIGUERAS PÀMIES, Joan
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62    FILLAT HIDALGO, Santiago

63    FLORIT GÓMEZ DE BONILLA, Rodolfo

64    FRANCO CARLES, Francisco

65    FRANCO GÓMEZ, Santiago

66    FULLANA BARCELÓ, Pedro

67    FUNKE LLINÁS, José 

68    GARCÍA ARRONTES

69    GARCÍA FILLAT, Anselmo

70    GARCÍA RAMÓN, Julio

71    GASCÓ SORRIBAS, Antonio

72    GEIS CAROL, Antonio María

73    GELABERT PAYERAS, Jaime

74    GIMENO CLOSA, Norberto

75    GÓMEZ DE VELASCO, José Antonio

76    GRAU ALMIRALL, Francesc Xavier

77    GUILLAMÓN CLEMENTE, Agustín

78    GUILLÉN FERNÁNDEZ, Santiago

79    HERNÁNDEZ MARINÉ, Josep

80    IGLESIAS FUENTES, Juan José

81    ISERN SITJÀ, Josep

82    JAUME FONTIRROIG, Mateu

83    JORNET PARROT, Enric

84    LAFFITE ALAMINOS, José Ignacio

85    LARRAÑAGA SALCENA, José Martín

86    LATORRE BADÍA, Mario

87    LLEVET PLANAS, Ramon

88    LLORENS PERELLÓ, Oriol

89    LLUCH GUSTEMS, Josep Maria

90    LÓPEZ BALCELLS, Eduardo

91    LÓPEZ TERROBA, Manuel

92    MANGRANÉ ROIG, Julià

93    MANICH SALLÉS, Josep Maria

94    MANTE BARTRA, Xavier

95    MAÑÉ PASCUAL, Jordi

96    MARÍN ARMENTERAS, Francesc Xavier

97    MARQUÉS TOUS, Juan

98    MARTÍ RECOBER, Manuel

99    MARTIN AMAT, Joan

100  MARTÍNEZ GARCÍA, Ricardo

101  MAS BASSA, Enric

102  MATA JANÉ, Agustí

103  MILLÁNS MIRÓ, Manuel

104  MOLES MESTRE, Josep

105  MOLES ROCA, Joan-Antoni

106  MOLINÉ CANALS, Joan-Ignasi

107  MONTÁÑEZ COMAS, Diego

108  MONTE SATUÉ, Joaquín

109  MORALES GONZÁLEZ, Alfredo

110  MORILLO DE LA TORRE, José Luis

111  MOYA MAGRIÁ, Joan

112  MULET BALAGUERÓ, Josep

113  MUR PESQUER, Artur

114  OLIVER NADAL, Lorenzo

115  OLIVER TORREBADELLA, Ramon

116  OROZCO HUERTAS, Francisco

117  OSSÓ MATHEU, Pasqual d'

118  PASCUAL MAYOR, Francisco

119  PELEGRÍN MARZUELO, Antonio

120  PELLA FERRER, Santiago

121  PEREZ CABOT

122  PÉREZ-CELA GÓMEZ, Julio

123  PÉREZ-NIEVAS ABASCAL, Javier

124  PÉREZ-SALA CUCURNY, Raimond

125  PORTELLA GARCÍA, Jesús

126  PRAT BUSQUETS, Santiago

127  PRINCEP VICENTE, Rufo

128  PUIG ADELL, Heribert

129  PUIGJANER TREPAT, Ramon

130  RAHOLA OLIVERA, Juan

131  RAMÍREZ GARCÍA-OLALLA, Javier

132  RAMON MARSAL, Ferran

133  RAMOS LILLO, Sergio

134  RASÓS CARRERA, Josep Maria

135  RASPALL MARTÍN, Manuel Maria

136  REDONDO DOMÍNGUEZ, Pedro Samuel

137  REINOSO CUADRADO, José Sebastián

208 | La Promoció 108 compleix 50 anys

PROMOCIO 108 DOCUMENT OK_Maquetación 1  12/11/14  15:48  Página 208



138  RIVIERE DE PAREDES, Jorge 

139  ROCA POMAR, Bartolomé

140  ROMANOS GRACIA, Carlos

141  ROMERO BARÓ, Alejandro

142  ROMERO GARCÍA, Luis Fernando

143  ROTEA DÍEZ, Rodrigo

144  ROVIRA ANDRÉS, Augusto

145  RUEDA VALDERRAMA, Marcial

146  RUIZ CORTÉS, José Antonio

147  RUIZ PERRAMÓN, Josep

148  SABATÉ GÓMEZ, Josep

149  SABATER ARBÓ, Miquel

150  SAGARRA CONDE, José Antonio de

151  SALA SANCHEZ, Juan

152  SALAS OLIVER, Domingo

153  SAN MARTÍN PÁRAMO, Ramón

154  SANAGUSTÍN SAGARRA, Miguel

155  SANCHEZ DE LA NIETA

156  SÁNCHEZ DÍAZ, Angel

157  SANS FABREGAT, Rafel

158  SANS GRATACÓS, Francesc

159  SANTANDREU CAPDEVILA, Martí Josep

160  SASOT PERALTA, José Antonio

161  SEGURA PORTA, Julio

162  SERRA RIBOSA, Mariano

163  SERRATOSA PALET, Lluís

164  SILVA GARCÍA

165  SOBRINI PUENTES.

166  SOCORRO ROIG, Joan

167  SOLER SÁENZ DE VALLUERCA, Ignacio

168  SOLER SINDREU, Andreu

169  SUBIRÀ VIRGILI, Joan

170  SUBIRATS RODRÍGUEZ, Gustavo

171  SUCH GARCÍA, Vicente

172  TALVY ESCAPA, Jaime

173  TORÍO ALTÚS, Joan

174  TORRES PUIG, Josep

175  TORRES SÁNCHEZ, José

176  TUBAU ORRIOLS, Antoni

177  TUSET OLLER, Miquel

178  URQUÍA GÓMEZ-TORGA, Juan de

179  VALENZUELA GARCÍA, Miquel

180  VALLDOSERA MAGRANÉ, Mario

181  VALLVÉ RIBERA, Joan Maria

182  VALSELLS MONTAGUT, Josep

183  VEGARA CARRIÓ, Josep Maria

184  VERGÉS ROLDÁN, Jesús

185  VIADA FONT, Eduard

186  VICEDO MADRONA, Enrique

187  VIDAL POTAU, Albert

188  VILA DESPUJOL, Joan

189  VILADOMIU COMELLA, Albert

190  VILLA DE LA TORRE, José Luis

191  VILLALONGA MAGRANER, José

192  YCOBALZETA CIBIACH, Fernando

193  ZARAGÜETA BORCHARDT, René
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El pla d’estudis de 1948 i el seu reglament

Com hem vist, després d’acabada la Guerra Civil, el règim del General Franco, va mantenir
el pla d’ensenyament vigent a la República, només hi va introduir unes orientacions coin-
cidents amb els “Principios del Movimiento”, com la Religió i la “Formación del Espíritu
Nacional”. Van passar nou anys de règim franquista fins que no es va fer la reforma del
Pla 1924, amb la promulgació del “Decreto de 28 de Mayo de 1948” sobre la reforma
dels estudis de la carrera de Ingeniero Industrial Ministerio de Educaciòn Nacional (BOE
de 12-6-48), Pla que va quedar lleugerament modificat pel seu reglament, publicat en el
BOE de 15 d’abril de 1950, amb el títol “Plan de Estudios según Orden de 4 de Marzo de
1950 por la que se aprueba el Reglamento de las Escuelas de Ingenieros Industriales”.

En la introducció de la segona part, s’esmentava que la principal novetat del Pla, con-
sistia en la introducció de les “intensificaciones’’. Efectivament, els tres primers cursos
i l’últim eren comuns, a fi i efecte d’obtenir una preparació científica i tècnica de tipus ge-
neral, el tercer i el quart estaven destinats a intensificar la formació dels alumnes en de-
terminades tècniques de caràcter més específicament industrial i el sisè tornava a ser
comú, orientat a la formació de la direcció empresarial. Hi havia quatre especialitats o
“intensificacions”: mecànica, electricitat, química, i tèxtil. Després venia el projecte de fi
de carrera, anomenat “Revàlida’’. Els alumnes aprovats eren classificats i qualificats en
una única promoció per totes les Escoles d’Espanya, encara que les Escoles de Barcelona
i Bilbao haguessin recuperat una certa autonomia gràcies al Decret Ministerial de juliol
de 1947.

Per la seva importància, doncs, va ser la base de la formació acadèmica de la PRO-
MOCIÓ 108, Pla del qual hi ha poques referències, transcrivim en facsímil el Decret i el
Reglament.

Pàgines següents:
Decret de 28 de maig de 1948 (BOE núm. 164 del 12-6-1948). 
Ordre del 4 de març de 1950 per la que s’aprova el “Reglamento de las Escuelas de Ingenieros
Industriales”.
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La Comissió organitzadora de la celebració dels 50 anys de la nostra promoció va decidir
que “volíem fer un llibre”. Des d’aquell moment fins avui, que estem escrivint les últimes
ratlles del document que teniu a les mans, han transcorregut menys de sis mesos. Hem
pogut presentar aquest recull gràcies al suport i ajut de moltes persones que han col·la-
borat en la redacció dels textos i en l’aportació de documents gràfics, de comunicacions
verbals o escrites i d’anècdotes. Per qüestions d’espai alguns escrits han estat editats i
algunes de les fotos o documents aportats no han pogut ser inclosos perquè no es podia
garantir la suficient qualitat d’impressió. De totes maneres cal reconèixer totes les apor-
tacions i voldríem donar aquí els noms dels companys que ens han ajudat:

Volem tenir aquí un especial record pel company i estimat amic, Josep Mª Lluch Gustems,
mort inesperadament aquest passat més de juny, que també ens havia cedit interessants
fotografies i informació.

Els autors també volen agrair a les persones que han facilitat la recollida de part de la
informació que trobareu al llibre. De l’Escola volem reconèixer el suport i la confiança de
la Secretària Acadèmica de L’ETSEIB, la Sra. Mª Cinta Solé, que ha fet possible disposar
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Alfredo Morales

Joan Moya

Arturo Mur
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Ramón Puigjaner

Joan Rahola

Ferran Ramon
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Juan Sala
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José Luis Villa

Fernando Ycobalzeta

PROMOCIO 108 DOCUMENT OK_Maquetación 1  12/11/14  15:48  Página 225



de dades i fotografies de difícil accés. Voldríem també agrair l’ajut de Mauricio Alva, que
va ajudar en la recerca dels dossiers de cada professor en el soterrani de l’Escola de la
Diagonal. 

Algunes fotografies i els documents dels discursos inaugurals provenen de la Biblioteca
de l’ETSEIB - Fons Antic. Cal agrair l’excel·lent ajut professional de Montserrat Ramon i
Montserrat Tornés en la recerca de part del material emprat en aquesta publicació. El su-
port de l’actual directora de l’ETSEIB, la professora Neus Cónsul i la responsable de re-
lacions institucionals de l’ETSEIB, Aurora Martínez, per les facilitats donades durant
aquests sis mesos.

També agraïm al senyor Lluís Pla, Cap d'estudis del CMU Ramon Llull, la seva amable
acollida i informació i la documentació gràfica aportada.

Al senyor Joan Granés Bayona, per les fotografies i informació de l’Acadèmia i del seu
pare, el professor Joan Granés.

Al senyors Ignasi i Joaquím Humet, per la informació de la Acadèmia Humet

Al senyor Pere Agell, professor de l’Acadèmia Granés, a l’època dels nostres estudis, per
la informació tramesa, en l’entrevista amb el company Jordi del Cerro  

Molta informació l’hem trobat en llibres publicats que tracten de la Enginyeria Industrial
i particularment de l’Escola de Barcelona. Entre aquests, voldríem esmentar especialment
els documents dels companys Guillermo Lusa Monforte, Francesc X. Puig Rovira i Santiago
Riera Tuèbols. Si voleu aprofundir en aquests temes, us recomanem que comenceu per
llegir les seves publicacions que llistem en l’apartat de Bibliografia i Fonts.

Tanmateix, el company de promoció i “secretari perpetu” Ramon Castro, ha fet tot el que
calia, i més, per tal de que aquest projecte tirés endavant. Gràcies, Ramon.
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Finalment fem constar que aquest llibre s’ha pogut editar gràcies al suport econòmic de
les següents entitats, suport que agraïm en nom de la Promoció 108: 

CAIXA D’ENGINYERS
I un especial agraïment al company enginyer Josep Oriol Sala, President del Grup Caixa
d’Enginyers, per l’acollida a Samuel Redondo i Ramon Castro i la decisió de patrocinar la
present publicació. També al senyor Víctor Cardona, director de RSC i Comunicació, que
en reunions amb Carlos Cusí, ha instrumentat la materialització de l’aportació, amb l’as-
sessorament de Núria Garrigós d’Assessoria Jurídica.

ASSOCIACIÓ – COL·LEGI D’ENGINYERS
Als President de l’Associació, Jordi Renom i Degà del Col·legi, Jordi Guix, que després de
successives entrevistes amb els nostres companys de Promoció, Ramon Castro, Ferran
Ramon i Joan Vallvé, varen considerar adient destinar una aportació econòmica a aquest
llibre.

LA MÚTUA DELS ENGINYERS
I en la seva representació, al President de La Mútua, el company Joan Munt Albareda,
que en la entrevista amb Jordi del Cerro, va resoldre amb promptitud l’aportació a aquesta
publicació i també per l’escrit de presentació de l’entitat, que hem inserit a l’apartat cor-
responent.

HOTEL ESPAÑA – GRUPO CADARSO
Agraïm també al company de Promoció, l’amic José Antonio Cadarso, que a suggeriment
de Carlos Cusí, i d’acord amb la Directora de l’Hotel España, senyora Núria Borràs, han
volgut contribuir amb la seva subvenció a la present publicació.
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Recollim en aquesta secció alguns dels documents que hem emprat en l’elaboració del
document o ens han servit per entendre els antecedents i el context social, econòmic i
polític dels anys de la nostra formació a l’Escola. 

També hi trobareu una àmplia representació de textos sobre l’Enginyeria Industrial i la
seva evolució històrica i acadèmica que ens han ajudat per poder donar les pinzellades
que hem recollit en el llibre cobrint la segona meitat dels segle XX. 
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Davant meu, a la pantalla de l'ordinador i en exclusiva primícia, admiro el llibre que tanta
expectació ha despertat i que ara teniu a les vostres mans. I considero que el resultat su-
pera llargament l'expectativa. A finals de febrer d'enguany, no més de sis mesos ençà, la
comissió organitzadora dels actes per a la celebració del cinquantenari de l'acabament
de la nostra carrera –i per iniciativa del company Jordi del Cerro, a la qual es van afegir
Joan Figueras i Carlos Cusí– va decidir fer una publicació que reflectís tot el referent al
transcendental període de la nostra vida, en què vàrem conviure i ens vàrem formar com
a enginyers. El repte era de gran calat, per dos motius: el primer, pel breu temps en què
es varen proposar gestar-la i el segon, per l’amplitud i diversitat dels temes a investigar,
recordar, i finalment escriure i ordenar. He tingut el privilegi de seguir de prop la feixuga
tasca, i la conclusió és que hagués estat molt difícil trobar un equip capaç d’assolir aquest
magnífic resultat. Vosaltres ho heu comprovat, és un treball d’equip en què es fa evident
la personalitat dels tres autors. Hem pogut apreciar la capacitat d’investigació i de recerca
del nostre bidoctor Jordi del Cerro, el rigor i minuciositat en el tractament i presentació de
la valuosa documentació extreta dels arxius històrics de l’Escola, a càrrec del nostre ca-
tedràtic emèrit Joan Figueras, i finalment, la qualitat cultural i literària de Carlos Cusí, re-
cordant-nos les entranyables acadèmies d’ingrés, les residències i l’entorn cultural i lúdic,
en què es va veure immers un empordanès en anar a estudiar a Barcelona. Les anècdotes
dels propis autors i de molts companys de promoció arrodoneixen i donen el toc divertit i
nostàlgic a la publicació.

Ara, no cal que us el comenti, a vosaltres us toca valorar-lo i a mi agrair l’esforç i l’en-
cert,tant en el contingut, com en la magnífica presentació del llibre, profusament il·lustrat
amb un encertat recull de fotografies i embolcallat amb una coberta evocadora i esplen-
dent. En resum, una obra miscel·lània, de gran valor documental, que constituirà una im-
prescindible obra de consulta permanent i un entranyable record.

Com resa encertadament el subtítol de l’obra: història, entorn i records.
Moltes gràcies amics Jordi, Carlos i Joan, en nom de la nostra promoció!

Ramon Castro Rubio
SECRETÀRI DE LA PROMOCIÓ 108 PLA ANTIC DE L'ETSIIB

Les Borges del Camp

Mare de Deu d'agost de dos mil catorze 
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