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INTERNACIONALITZACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA 
TÈCNICA, REPTES ACTUALS

Quaderns d’Història de l’Enginyeria, que va sortir a principi de 1996, arriba 
al número 13 i manté la seva aparició regular anual des de fa al menys 6 
anys. Des de l’inici, Quaderns va declarar la seva voluntat de projecció inter-
nacional, admetent a les seves pàgines treballs publicats en qualsevol llengua 
d’Europa. Aquesta declaració d’intencions era i continua essent un repte: en 
realitat, Europa és un continent on es parlen centenars de llengües. Fins al 
moment, hem estat capaços de publicar treballs en català, castellà, francès, 
anglès i italià. No ens atrevim a concretar molt més que això.

L’enginyeria, tot i tenir un àmbit local d’acció, és una activitat internaci-
onal des dels seus orígens. Internacional perquè, amb les persones, viatgen 
els coneixements tècnics, perquè hom busca solucions als reptes de la civi-
lització allà on sembla que hi puguin ésser, independentment del lloc i de la 
cultura. La internacionalitat de l’enginyeria es reflecteix, com és natural, en 
la internacionalitat dels estudis, de vegades facilitada per la internacionalitat 
dels protagonistes d’aquests estudis. Vegi’s el cas de Agustín de Betancourt, 
que vàrem tractar al número 9 de Quaderns, en una sèrie de treballs aplegats 
per Kostas Chatzis, Irina Gouzévitch i Dmitri Gouzévitch, arran del congrés 
que se celebrà a París el 2008, dins dels actes del 250 aniversari del naixement 
de Betancourt. En realitat, però, la internacionalitat de l’enginyeria ha estat 
present en los nostres pàgines des del primer número on André Grelon ana-
litzava la creació de l’Ecole centrale de París, o el darrer, el vol. 12, on apareix 
un monogràfic sobre la tecnologia del gas, coordinat per Francesc Barca, Joan 
Carles Alayo i Mercedes Arroyo, una tecnologia que protagonitzà les dècades 
centrals del segle XIX a Europa. Els casos de Portugal, França, Suïssa i Itàlia 
hi són tractats, amb treballs d’Ana Matos, Jean-Pierre Williot, Serge Paquier 
i Andrea Giuntini.

L’organització a Barcelona del 39è Simpòsium anual de l’ICOHTEC del 
10 al 14 de juliol d’aquest any 2012 representa, un cop més, la consciència 
de la dimensió internacional de la recerca que tenen els grups catalans i, 
al mateix temps, la confiança que han aconseguit en diverses institucions 
internacionals. El simpòsium de Barcelona acollí unes 200 comunicacions, 
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amb 230 inscrits, procedents de molts indrets del món (Europa, Amèrica, 
Àsia, Àfrica). Hem d’agrair els diferents grups de recerca que organitzaren 
diferents sessions, convertint la reunió de Barcelona en una plataforma de 
discussió i de coneixement de la recerca actual en Història de la tècnica. El 
dinamisme actual d’ICOHTEC es posa de manifest en la seva capacitat de 
mobilitzar totes les generacions d’investigadors, des dels estudiants de docto-
rat fins als jubilats, passant per professors d’universitat, investigadors de cen-
tres de recerca i investigadors independents. La selecció de comunicacions és 
prou rigorosa perquè la qualitat mitjana de les ponències sigui molt rellevant. 
El simpòsium de Barcelona comptà amb la participació, com a conferenciant 
convidat, del professor Manuel Silva Suárez, membre del consell editori-
al de Quaderns. La seva conferència lligava amb la temàtica de la reunió a 
Barcelona: “Technology, the Arts and Industrial Culture”. Silva Suárez portà 
a terme una revisió de les relacions entre tècnica i art a Espanya al segle XIX.

***

Aquest número conté, d’una banda, un monogràfic sobre les exposi-
cions universals i la ciència i la tecnologia, coordinat per les professores 
Ana Cardoso de Matos, Christiane Demeulenaere-Douyère i Maria Helena 
Souto. Els treballs foren presentats inicialment en un simposi inclòs en la 4th 
Conference of the European Society for the History of Science (Barcelona, 
novembre 2010). Konstantinos Chatzis i Georgia Mavrogonatou tracten 
sobre Grècia a l’Exposició de París de 1878; Paulo Simões Rodrigues ana-
litza la ciència en l’arquitectura, a través de les representacions de Portugal 
a les exposicions universals del segle XIX; Miriam R. Levin tracta del París 
modern, en la relació dinàmica entre exposicions, desenvolupament urbà i 
museus; Maria Helena Souto i Ana Cardoso de Matos parlen de les memò-
ries fotogràfiques de les exposicions universals del segle XIX; Christiane 
Demeulenaere-Douyère analitza les exposicions universals com a porta 
d’entrada de les cultures no europees; Anna Pellegrino tracta sobre els obrers 
italians i les exposicions universals del segle XIX; Vitor Bonifácio i Isabel 
Malaquias tracten sobre la presència de Portugal a l’exposició d’instruments 
de South Kensington de 1876; finalment, Filipa Lowndes Vicente tracta sobre 
el testimoni d’un viatger hindú de Goa a l’exposició de París de 1867.

El present número conté, a més, una sèrie d’articles que han estat sotme-
sos a la nostra revista i han estat considerats com a rellevants per a la nostra 
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publicació. Gustavo Chalier tracta sobre la construcció del Port comercial 
d’Arroyo Pareja, a l’Argentina, a principi del segle XX; Stanislav Južnič estu-
dia les primeres botelles de Leiden i les primeres bombes de buit que arriba-
ren al Japó al segle XVIII, com a exemple de la primera difusió de la física 
experimental; Ignacio García Pereda, Inés González Doncel i Luis Gil Sánchez 
tracten sobre la primera Direcció General de Monts (1833-1842), en els orígens 
de l’enginyeria forestal a Espanya; Xavier Vall desenvolupa un estudi sobre 
el fonògraf a Barcelona (1877-1880) i les controvèrsies que aixecà; finalment, 
Aingeru Zabala Uriarte presenta un estudi prosopogràfic realment pioner 
dels espanyols que estudiaren enginyeria a l’estranger durant el segle XIX, 
amb la llista de 261 estudiants localitzats.

Quaderns arriba al número 13, sobreposant-se a les limitacions pressupos-
tàries de tot tipus, mantenint -així ho esperem- el mateix nivell científic. El 
repte de publicacions com la nostra és la continuïtat, no solament per l’exis-
tència o no de recursos, sinó també mantenint l’esforç personal que sempre 
suposa. Al mateix temps, com sol passar inevitablement, aquest esforç no 
sempre rep el reconeixement que mereixeria.


