
REPÚBLICA, GENERALITAT I TECNOLOGIA: 
75 ANYS DESPRÉS

La proclamació de la República el 14 d’abril de 1931 representa un fita sin-
gular en la història contemporània d’Espanya. El mateix dia, Francesc Macià
proclamà igualment l’Estat Català dins la República federal espanyola, cosa
que portaria al restabliment de la Generalitat. Hem de recordar que aquesta
institució havia estat abolida després de la Guerra de Successió (1705-1714).
La Generalitat republicana, responent a l’Estatut d’Autonomia de 1932, tenia
un precedent immediat en la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). De
tota manera, l’abast de les competències i, en general, la capacitat d’acció polí-
tica eren incomparables. De la suma de competències de les diputacions pro-
vincials que acabà tenint la Mancomunitat –i que aplicà amb intel·ligència– a
les que assumí la Generalitat republicana hi ha un salt qualitatiu molt impor-
tant. La Generalitat, per exemple, obtingué les competències d’ordre públic.
En el camp de l’ensenyament, la Generalitat tenia competències plenes, però
l’Estat en conservava moltes. És per això que s’acabaren constituint patronats
mixtos per governar diferents centres educatius. La II República i la
Generalitat tingueren, com és sabut, un període d’actuació molt breu, a causa
del cop d’estat encapçalat pel general Franco el juliol de 1936. La guerra civil
que desencadenà acabà amb la victòria de l’Exèrcit sediciós i l’aturada i
anul·lació de moltes de les realitzacions portades a terme, amb l’exili i repres-
sió de les persones i col·lectius que les havien inspirat i protagonitzat. 

Tornant als processos oberts amb la proclamació de la República, una de
les realitzacions més significatives en el món de l’ensenyament fou la trans-
formació de la Universitat de Barcelona en Universitat Autònoma de
Barcelona1. L’autonomia havia estat una reivindicació dels estudiants i dels
professors durant les primeres dècades del segle XX. En els dos congressos
universitaris catalans, celebrats el 1903 i el 1918, s’havien desenvolupat les
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1 Aquest nom de Universitat Autònoma va ser reprès el 1968 pel ministre Villar Palasí, pro-
metent de crear a Barcelona i Madrid uns centres universitaris de caràcter renovador. Com
molts intents reformistes en el franquisme, les expectatives inicials foren en part frustrades.
Tanmateix, avui en dia existeixen aquestes dues universitats que porten el qualificatiu
d’autònoma, tot i que la Llei de Reforma Universitària ha establert, des de 1983, que totes les
universitats ho siguin.
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idees d’autonomia universitària. De fet, les resolucions del segon congrés, en
contenen un autèntic pla d’implantació. El ministre d’instrucció pública
Cesar Silió aprovà una llei d’autonomia universitària el 1919, però es mostrà
impracticable. L’abril de 1931, els professors demòcrates assumiren la gestió
de la Universitat de Barcelona i, entre altres coses, iniciaren el procés de
redacció d’uns estatuts que la reconeguessin. La Universitat passava a estar
regida per un patronat compost per meitats, per representants de l’Estat cen-
tral i de la Generalitat. Aquesta fou la solució per implicar l’Estat en el
projecte i provar d’evitar, per exemple, la possibilitat que l’Estat creés una
universitat pel seu compte a Catalunya. La Universitat Autònoma tenia com-
petències per organitzar les titulacions, establir normatives de funcionament
acadèmic i, fins i tot, contractar professors, més enllà del sistema tradicional
d’oposicions i del funcionariat.

L’autonomia universitària generà moltes expectatives i obtingué resultats
immediats en alguns camps. Mencionem, com exemple, la incorporació al
professorat de la Autònoma de destacats professionals i investigadors del
món de la medicina. L’Escola d’Enginyeria Industrial, per la seva banda, tot i
que havia participat als congressos universitaris catalans i, per consegüent,
havia estat inclosa en el moviment d’autonomia, no depenia orgànicament
del Ministeri d’Instrucció Pública i, per tant, no formava part de la
Universitat. Això vol dir que no fou afectada pel procés d’autonomia univer-
sitària. L’Associació d’Enginyers Industrials demanà el 1933, just després de
l’aprovació dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, que l’Escola
d’Enginyeria Industrial esdevingués plenament universitària. La seva veu no
va ser escoltada. De fet, arran dels fets d’octubre de 1934, quan el govern de
la Generalitat es pronuncià contra el govern de la República, els Estatuts de
la Universitat foren suspesos. No foren restablerts fins al febrer de 1936, amb
el triomf del Front Popular. 

Un document que localitzàrem fa uns anys posa de manifest, però, que en
algun moment es pensà seriosament en fer arribar l’autonomia universitària
a l’ensenyament tècnic. Es tracta d’una ponència que redactà, en una data de
moment no determinada, un estatut per a una Universitat Industrial
Autònoma2. Era un projecte peculiar, perquè donava rang universitari a tots
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2 Hem parlat d’aquest document a LUSA, Guillermo: ROCA ROSELL, Antoni (2005) “Historia
de la Ingeniería Industrial. La Escuela de Barcelona (1851-2001)”, Documentos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, núm. 15, 63-65.
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els centres d’ensenyament tècnic de l’anomenada Universitat Industrial, al
carrer Urgell de Barcelona, on estava l’Escola d’Enginyeria Industrial, però
també l’Escola Industrial, que atorgava titulacions de peritatge, i l’Escola del
Treball, una escola professional. No coneixem cap detall de la redacció
d’aquest text, ni si mai fou presentat a les autoritats. És possible que les cir-
cumstàncies polítiques tan ràpidament canviants acabessin per arraconar la
proposta. Durant la guerra civil, la Generalitat integrà l’ensenyament tècnic
en el sistema educatiu i, per tant, l’enginyeria figurava com una branca de la
universitat. El pla que ho establia així, el del CENU (Consell de l’Escola Nova
Unificada), no tingué massa oportunitat d’aplicar-se a causa de les cir-
cumstàncies de la guerra.

La dictadura franquista suprimí la Generalitat i, al mateix temps, va des-
fer tot allò que havia comportat l’autonomia universitària. Els professors con-
tractats i no funcionaris perderen la seva plaça, al marge de la investigació
policial a la qual molts van ser sotmesos, si no havien fugit a l’exili. Molts dels
estudis realitzats durant la guerra foren declarats nuls i els estudiants hague-
ren de repetir els cursos. Els desenvolupaments del període republicà queda-
ren com un referent democràtic, mentre el país es veia sotmès a un retrocés
general de condicions de vida i de cultura.

* * *

Aquest volum

Aquest volum s’obre amb un article de Francesc Barca en el qual estudia les
aplicacions dels isòtops a la indústria a Espanya durant les dècades dels anys
1950 i 1960. Barca analitza els cursos de formació de tècnics i d’usuaris, que es
van establir en els tres llocs on es disposava de reactors nuclears (Madrid,
Barcelona i Bilbao), així com els resultats de les aplicacions pràctiques dels
isòtops a la indústria, especialment la consolidació de la gammagrafia per a
soldadura i la fabricació d’aparells de control industrial per a mesurar certes
propietats dels materials. Barca assenyala el desequilibri que es va donar entre
els esforços per a produir isòtops i la demanda real de la indústria, molt escas-
sa en aquells anys, la qual cosa va obligar a buscar nous mercats i a fomentar
la necessitat entre uns empresaris poc inclinats a les innovacions.

L’article de Francesc Xavier Calvó s’ocupa, tenint en compte el context
europeu, de la consolidació de la bioquímica i de la biologia molecular a
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Barcelona durant la dècada dels anys 1960, prenent com estudi de cas el cons-
tituït pel departament de Química Macromolecular, establert en l’Escola
d’Enginyers Industrials sota l’impuls de Joan Antoni Subirana. En el seu estu-
di, Calvó posa l’èmfasi en el paper fonamental jugat per la introducció de
noves tècniques, i en particular el dels instruments de la biologia molecular
com a generadors de la disciplina, transmissors de coneixements i vertebra-
dors dels nous grups d’investigació.

Stefan Pohl analitza el procés mitjançant el qual la termodinàmica es va
configurar com l’element legitimador de la física teòrica i aplicada en les nos-
tres institucions universitàries i acadèmiques durant l’últim terç del segle
XIX. Pohl estudia aquest complex procés a través de la trajectòria i de l’obra
de les tres figures principals que ho van protagonitzar: José Echegaray,
Gumersindo de Vicuña i Francisco de Paula Rojas, aquests dos últims engi-
nyers industrials3. Els tres van ser successivament els titulars de la càtedra de
Física Matemàtica en la Facultat de Ciències de la Universitat Central, i des
d’allí van contribuir decisivament a l’èxit de la consolidació de la nova Física
en el nostre país.

Com a continuació natural del seu estudi sobre els primers passos del
telègraf a Barcelona4, Jesús Sánchez Miñana investiga extensament les mani-
festacions de tot tipus que es van donar en la Barcelona de mitjan del segle
XIX com aplicació de l’electricitat. Telègrafs elèctrics, motors, piles, galva-
noplàstia, rellotges públics, demostracions públiques d’il·luminació elèctrica,
avisadors de sortida dels trens són alguns dels temes abordats per l’autor en
un extens article en el qual també estan recollides algunes de les polèmiques
sobre prioritat que van enfrontar entre ells els nostres tècnics pioners. A des-
tacar les pàgines dedicades a exposar l’estat de coses a Barcelona pel que fa
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3 Gumersindo de Vicuña era el president de l’Associació Central d’Enginyers Industrials en
l’època en la qual es va produir un presumpte intent de traslladar a Madrid l’Escola
d’Enginyers Industrials de Barcelona. Vegi’s LUSA, Guillermo (1997) “Alarma en Barcelona:
el traslado a Madrid de la Escuela de Ingenieros Industriales (1881)”, Quaderns d’Història de
l’Enginyeria, vol. II, 119-190. Per la seva banda, Rojas va jugar un paper notable en el procés
d’introducció i consolidació de l’electricitat industrial a Espanya; vegi’s LUSA, Guillermo
(2003) “La Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y la introducción de la electrici-
dad industrial en España (1872-1899)”, Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la
Tècnica, Barcelona, SCHCT, 373-384.

4 SÁNCHEZ MIÑANA, Jesús (2004) “El ingeniero militar Ambrosio Garcés de Marcilla (1816-
1859) y su contribución a la introducción del telégrafo eléctrico en España”, Quaderns
d’Història de l’Enginyeria, vol. VI, 161-223.
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als constructors d’instruments tècnics i científics, en aquests primers anys de
la introducció de les aplicacions de l’electricitat.

L’article de Dmitri i Irina Gouzévitch aborda l’estudi d’un dels períodes
més interessants de la història de Rússia, el de l’obra modernitzadora impul-
sada pel zar Pere el Gran durant el trànsit del segle XVII al XVIII. Els
Gouzévitch utilitzen les matemàtiques “a l’europea” com a termòmetre per a
mesurar els graus de modernització que va donar lloc el procés petrovià d’à-
vida absorció de la cultura europea. Les matemàtiques es van convertir tant
en objecte d’estudi, investigació i ensenyament com en una fecunda eina per
a la pràctica dels enginyers de l’època. Els autors presenten i analitzen un
ampli panorama de les primeres repercussions sobre les institucions científi-
ques i acadèmiques de l’obra desenvolupada a Rússia per aquest brillant
planter d’ambaixadors de la millor cultura europea (Jacob Hermann,
Friedrich Mayer, Nicolas i Daniel Bernouilli, Christian Goldbach, Leonhard
Euler...) que va portar a l’Est del continent el més avançat de la ciència del seu
temps.

Aquest volum de Quaderns conté a més dos treballs en curs. En el primer
d’ells Jaume Valentines presenta els primers resultats del projecte de gestió
integral de l’Arxiu Històric de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) que està portant a terme. El valuós patrimoni documental acumulat
per l’ETSEIB des de 1851 ha sobreviscut als diversos trasllats de l’Escola (el
1873, 1927 i 1964) i ha millorat recentment les seves condicions físiques d’em-
magatzematge, però encara falta moltíssim treball perquè aquesta valuosa
font de documentació pugui ser utilitzada amb agilitat i eficàcia pels investi-
gadors. El projecte de Valentines s’articula en un altre de major abast, el
projecte dels Serveis d’Arxius de Ciència, que aspira a “contribuir a la loca-
lització, conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència, la tec-
nologia i la medicina a Catalunya i les terres de parla catalana”.

Finalment, Jordi-Masahiro Simó i Josep Maria Pons ens ofereixen un pri-
mer resultat del treball que estan realitzant entorn de l’edifici actual de
l’ETSEIB, projectat per l’arquitecte Robert Terradas Via en 1959, i inaugurat el
1964.
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