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EL PATRIMONI TÈCNIC I CIENTÍFIC
I ELS NOUS REPTES CULTURALS

El de “patrimoni” és un concepte cultural que ha anat variant el seu signi-
ficat amb els anys i va estenent el seu àmbit d’aplicació. Fins fa poques dèca-
des, només s’associava el patrimoni cultural als monuments antics, a les pin-
tures o les escultures. Avui en dia, el concepte arriba a englobar, per exemple, 
el “patrimoni natural”, els espais naturals protegits, o certes espècies animals 
o vegetals, etc. Als anys 1960, arran de les primeres reconversions industrials 
a la Gran Bretanya, sorgí un moviment cultural, no acadèmic, que s’ano-
menà “arqueologia industrial”. Es tractava de fer un tractament “arqueo- 
lògic” de les restes del procés industrial, tant fàbriques, molins o mineria, 
com habitatge industrial i sistemes de transport. Aquest moviment estava 
protagonitzat per associacions d’antics treballadors i d’aficionats a diferents 
rams de la tecnologia. Aquest moviment de revalorització del passat de la 
societat industrial s’afegí al dels museus científics i tècnics, com el Science 
museum de londres (1885) o el Deutsches museum de munic (1906), que 
havien començat a aplegar materials i instruments representatius de la cultu-
ra científica i tècnica. 

les dues tradicions, la museística i la dels estudiosos entusiastes, han 
convergit i s’han enfortit en una nova consciència sobre el patrimoni cien-
tífic, tècnic i industrial. A Catalunya, amb la recuperació de les llibertats 
democràtiques es plantejà la creació d’un museu de la ciència i de la tècnica 
que tingués no solament un funció didàctica, de difusió de la ciència i de la 
tècnica, sinó també que preservés i revaloritzés el patrimoni científic i tècnic 
català1. El 1982 inicià la seva trajectòria el museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica (mNACTEC), que té la seva seu a Terrassa, però que aplega 
una xarxa –un sistema– de museus estesa per Catalunya. En ells, hi trobem 
reflectit l’interès per preservar i potenciar el patrimoni científic, tècnic i 
industrial de Catalunya. molts dels museus de la xarxa han sorgit després 

1 En la mateixa època, es creà el museu de la Ciència de la Caixa, actualment anomenat 
Cosmocaixa, que respon gairebé exclusivament a la funció de divulgació de la ciència i de 
la tècnica i no té com a prioritat la preservació del patrimoni científic i tècnic català. De tota 
manera, el museu, després de més de 20 anys i amb un nou edifici, ja forma part d’aquest 
patrimoni.
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de l’obsolescència d’instal·lacions industrials i la crisi que havia provocat. Els 
museus tècnics alimenten un turisme cultural que estimula la conservació del 
patrimoni. En el cas de la seu central, a Terrassa, el museu s’ha instal·lat en 
una antiga fàbrica tèxtil, el vapor Aymerich, una de les joies del modernisme 
català, obra de l’arquitecte lluís muncunill. Tot plegat, gràcies al museu de 
Terrassa i als diferents museus del sistema disposem, a Catalunya, d’un mitjà 
d’aproximació a la realitat industrial, científica i tècnica del país, molt sovint 
en el seu emplaçament original. El sistema del mNACTEC és, doncs, un ver-
tader ecomuseu de la ciència i de la tècnica a Catalunya.

Per promoure la creació del museu de la Ciència i de la Tècnica, el 1979 
es formà una associació, l’Associació del museu de la Ciència de la Tècnica 
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, que no solament ha actuat com 
a associació d’amics del museu, sinó que des d’ella es promou l’estudi i la 
conservació del patrimoni industrial de Catalunya. En els anys 1980, s’orga-
nitzaren diverses reunions d’estudi promovent l’arqueologia industrial entre 
nosaltres. Des de llavors, l’associació porta a terme una tasca prou destacada, 
de la qual podem senyalar la campanya sobre els 100 elements del patrimoni 
industrial de Catalunya, que ha donat lloc a diverses accions i a la publicació 
d’un llibre que en recull un estudi2. No podem deixar de mencionar altres 
entitats que s’han afegit al moviment per estudiar i defensar el patrimoni de 
Catalunya. Per exemple, la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica, creada el 1991, que té uns objectius més generals, però que inclou 
activitats clarament orientades cap aquesta qüestió, com ara el Servei d’Ar-
xius de Ciència o la Comissió d’Instruments Científics. S’ha de considerar, 
igualment, el treball d’estudiosos com els aplegats al voltant de GeoCrítica, 
vinculats a l’estudi de la història del treball i les seves arrels urbanes. El 
moviment de reivindicació del conjunt fabril de can Ricart, al Poblenou (de 
Barcelona) en podria ser un exemple, on convergeixen la investigació i els 
moviments urbans per a la qualitat de la vida a les ciutats.

El Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, creat el 1996, i la 
Càtedra uNESCo de Tècnica i Cultura, creada el 1999, però que es troba en 
curs de reorganització, tenen entre els seus objectius l’estudi i la conservació 
del patrimoni científic i tècnic. Des de fa dècades, treballem sobre la història 
de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Guillermo lusa, a més de les 

2 Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya, coordinació: Assumpció Feliu Torras; textos: 
Joan Carles Alayo i altres, fotografies: Teresa llordés, Barcelona, lunwerg, 2002.
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seves col·laboracions a Quaderns, és el responsable editorial d’una col·lecció, 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, que reprodueix 
documents representatius, al mateix temps que inclou estudis monogràfics de 
la història de l’Escola per etapes. Aquest any 2007 ha aparegut el número 17 
d’aquesta sèrie, presentat, com en els anys anteriors, durant l’acte d’inaugu-
ració de curs de l’Escola. 

Des de 2001, el nostre grup ha aconseguit dos projectes de recerca del 
ministeri d’Educació i Ciència (2001, 2004), amb Guillermo lusa com a inves-
tigador principal, en el marc dels quals hem promogut la investigació sobre 
el patrimoni de l’enginyeria a Catalunya. S’està portant a terme un inventari 
dels instruments científics i de docència de l’Escola d’Enginyeria Industrial, 
que en posseeix una col·lecció prou important3. Diversos treballs de Jaume 
Valentines posen de relleu que la tasca no solament està tenint resultats tan-
gibles, com la localització i preservació del patrimoni de l’Escola, sinó també 
perquè ha demanat un esforç conceptual de recerca, entorn l’“arqueologia 
industrial universitària”, com l’anomena Jaume Valentines4. la tasca inves-
tigadora del grup, incloent l’estudi del patrimoni, tindrà continuïtat els pro-
pers anys gràcies a un nou projecte ja concedit, ara amb Antoni Roca Rosell 
com a investigador principal. En els darrers anys, hem iniciat una recerca 
sobre la història de l’Escola Industrial de Barcelona, que esperem que tingui 
continuïtat en una tasca d’estudi del patrimoni d’aquesta destacada institu-
ció, ja centenària. 

A la Càtedra uNESCo de Tècnica i Cultura, d’una banda, hem incorporat 
el memorial Democràtic de la uPC. Celebrem una jornada anual que el 2006 
estigué centrada en la Tècnica i la Guerra civil, una temàtica que s’ha mostrat 

3 Algunes publicacions i recursos entorn de les col·leccions històriques de l’ETSEIB i de llur 
sistema de documentació, així com l’Inventari del Patrimoni històric de l’ETSEIB són consul-
tables en línia des de la pàgina electrònica del CRHT [http://www.upc.edu/cutc/memo-
ria%2005%2006/patrimoni.htm]. Aquest vessant de la cultura material de la tecnologia resta 
indestriable dels patrimonis bibliogràfic i arxivístic d’aquella entitat, que han estat sent com-
pilats al Catàleg del Fons històric de ciència i tecnologia  (Biblioteca ETSEIB) i a l’Inventari 
de l’Arxiu històric de l’ETSEIB (AhEIB), respectivament 

 [http://www.upc.edu/cutc/memoria%2004-05/patrimoni.htm]. Tot aquest conjunt de 
fonts complementàries i simbiòtiques -instruments i col·leccions històriques, manuals de 
text, catàlegs de fabricants, factures de compra o inventaris- han de permetre contextualitzar, 
analitzar i revisar la contribució de la cultura material al desenvolupament de les ciències i 
de l’ensenyament tècnic.

4 VAlENTINES ÁlVAREZ, Jaume (2004) “Arqueologia industrial a la universitat: el cas de la 
ETSEIB”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria., volum VI, 127-160.
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molt rica i que donarà lloc a més jornades. Publiquem la revista Fem memòria 
per fer futur on s’apleguen documents representatius de la nostra memòria 
democràtica, en relació amb la tècnica, la universitat i l’enginyeria. Aquest 
any 2007, la Càtedra ha iniciat un procés de col·laboració a mèxic, amb la 
perspectiva de participar en diversos projectes de conservació i estudi del 
patrimoni científic, tècnic i industrial. És aviat, però, per anticipar resultats 
en aquest sentit.

 la consciència del valor del patrimoni científic, tècnic i industrial i 
els nous estudis que s’han portat a terme ens plantegen un dels camins de 
renovació de la nostra cultura. la creativitat de la humanitat té una mostra 
excel·lent en la ciència i la tècnica, que són no només vies de coneixement, 
sinó també de transformació de la natura i de la societat. 

*     *     *

En aquest número incloem les seccions habituals, com ara la dedicada 
a recensions bibliogràfiques, però hi ha una novetat, un apartat dedicat a 
la commemoració del que hem anomenat “Any Santponç”. Efectivament, 
el 2006 es va complir el 250 aniversari del naixement de Francesc Santponç 
i Roca (1756-1821), que va ser l’impulsor i primer director de l’Escola de 
mecànica de la Junta de Comerç, que inicià el seu funcionament el gener 
de 1808. Considerem Santponç com el pioner de l’enginyeria mecànica a 
Catalunya i, en certa manera, a Espanya, i és per això que prenguérem el 
seu nom per a denominar el nostre Centre de Recerca per a la Història de 
la Tècnica. la trajectòria i l’obra de Santponç mereixen, sens dubte, més 
estudis i aprofundiment. És per això que comencem publicant un text inèdit 
on Santponç proposava la creació d’escoles com la de Barcelona a “totes les 
províncies” d’Espanya. Carles Puig i Antoni Roca Rosell fan la presentació 
d’aquest document i l’han transcrit, tot i que en publiquem igualment la 
reproducció facsímil. El llegat de Santponç ha estat preservat per la família 
Bassil, d’olot, a qui rendim homenatge des d’aquestes pàgines.

Quant a les contribucions que publiquem, la primera és un treball sobre 
la canalització de l’Ebre a Tortosa, específicament sobre els antecedents de 
les obres que es portaren a terme a partir de 1851 i que han configurat aquest 
sistema hidràulic. l’enginyeria de canals és, històricament, un dels elements 
centrals de la història de la tècnica, com a element definidor dels sistemes 
d’energia i de transport prevalents fins, pràcticament, el segle XIX, a més de la 
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seva funció en el regadiu. Val a dir, però, que a casa nostra els canals no arriba-
ren a jugar un paper destacat ni en l’energia ni en la navegació interior, excepte 
en indrets molt restringits; els canals s’empraren, incialment també de manera 
limitada, en el regadiu. El treball d’Emeteri Fabregat i de Jacobo Vidal fa una 
revisió força àmplia en el temps dels projectes de canalització del tram final de 
l’Ebre, des dels projectes i realitzacions ja al segle XIV, fins a les diverses inter-
vencions dels segles XVIII i XIX, que ajudaren a configurar el sistema que s’ha 
desenvolupat fins ara. El treball rebat alguns tòpics sobre diversos elements de 
la canalització de l’Ebre, com, per exemple, els orígens suposadament andalus-
sís de les primeres obres i, en particular, de l’assut de Tortosa.

El segon treball que publiquem té unes característiques ben singulars. 
Es tracta de l’edició facsímil del llibre de Jaume Ferran i Innocent Paulí, La 
Instantaneidad en Fotografía (1879), una publicació difícil de consultar que 
representa una gran aportació tècnica feta des del nostre país. Val a dir que 
els autors d’aquest llibre estaven molt vinculats a la ciutat de Tortosa, on el 
llibre fou editat, cosa que fa que, en principi de manera casual, Tortosa sigui 
una de les grans protagonistes d’aquest número de Quaderns. El facsímil de 
l’obra de Ferran i Paulí va precedit d’una extensa introducció de Salvador 
Tió, que no només situa l’aparició d’aquest treball en el context català, espa-
nyol i internacional, sinó que aporta nombroses dades per a la biografia 
científica dels seus autors. Jaume Ferran és un personatge prou conegut de la 
nostra història de la ciència. Tot i que se sol mencionar la seva activitat com 
a fotògraf, la seva trajectòria està marcada pel seu descobriment de la vacu-
na contra el còlera (1884), la primera vacuna artificial per a éssers humans. 
Aquest descobriment, en el qual Innocent Paulí hi prengué una part impor-
tant, va tenir una gran projecció internacional, no solament en la comunitat 
científica, sinó en les opinions públiques d’arreu del món. Tot i que despertà 
força controvèrsia, Ferran aconseguí que l’Ajuntament de Barcelona creés el 
1887 un laboratori microbiològic del qual en fou el director. Es diu que fou, 
cronològicament, el dotzè laboratori d’aquest tipus al món. la trajectòria de 
Ferran a partir d’aquest moment tingué una gran rellevància, sovint implicat 
en debats, però amb un gran èxit personal, a través d’un Institut Ferran, de 
caire privat, que produïa diferents vacunes i tractaments. Tots els estudis 
sobre Ferran mencionen la seva faceta com a fotògraf, inclosa la seva partici-
pació en el llibre de La Instantaneidad, però cap d’ells arriba a explicar que per 
a ell no fou una activitat complementària, sinó essencial en la seva trajectòria 
científica i tècnica. En aquest sentit, Salvador Tió ens ofereix una bona col-
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lecció de documents i pistes que fan palesa aquesta dedicació tan important 
de Ferran a la fotografia. 

Quant a Innocent Paulí, la historiografia no ha fet justícia a la seva trajec-
tòria i, en aquest sentit, el treball de recerca de Salvador Tió representa una 
aportació molt destacable. En un treball que l’ha ocupat els darrers anys, Tió 
ha aconseguit construir una primera biografia intel·lectual de Paulí combi-
nant la recerca documental i bibliogràfica, amb un esforç de discussió nota-
ble, imprescindible donada l’escassetat de les notícies. un dels obstacles que 
Tió ha hagut de superar és la manca d’adscripció professional clara per part 
de Paulí. Fou conegut com a químic, enginyer, electricista, bacteriòleg, metge 
i analista, però, en realitat, no completà cap carrera universitària fins als dar-
rers anys de la seva vida. Això li representà alguns entrebancs, com ara el fet 
de no poder compartir molts dels reconeixements acadèmics que obtingué 
Ferran per recerques o projectes que havien compartit. Ferran el proposà 
com a vicedirector del laboratori municipal, però la manca de titulació n’im-
pedí la designació. Tanmateix, Paulí visqué l’època en què ja s’estava donant 
pas a perfils professionals molt més especialitzats, més en consonància amb 
el desenvolupament de les ciències i la tecnologia. Personatges com Paulí, 
lluny de despertar admiració per la seva polivalència, han acabat resultant 
sospitosos de dispersió o de manca de nivell.

les evidències que Salvador Tió ens ofereix serviran per restablir la figura 
de Paulí, situat en un context molt singular de l’activitat científica i tècnica 
del anys finals del segle XIX i dels del començament del XX. Hi ha encara un 
element afegit per l’oblit d’una figura com Paulí: el fet que passés els darrers 
anys de la seva vida en un hospital psiquiàtric. Els malalts mentals han sofert 
–i, malauradament, encara sofreixen– una marginació afegida al seu trastorn: 
la marginació social. l’única menció a Paulí que Tió ha localitzat en aquest 
període ens ho revela perfectament i ens confronta amb una societat en la 
qual es confonien la pena i el menyspreu pels malalts mentals. Es pot veure 
que l’autor comentava que el seu estat de salut era equivalent o pitjor que la 
mort! Aquesta marginació no cessà quan, finalment, morí, de manera que Tió 
no ha localitzat cap necrològica dedicada a ell, tot i la seva trajectòria cientí-
fica tan rellevant.

l’estudi de Salvador Tió inclou, com és natural, una anàlisi de les apor-
tacions que hi ha en La Instantaneidad, situant l’obra en la conjuntura de la 
història de la fotografia al voltant de 1879. En aquest sentit, d’una manera 
ben documentada, Tió confirma que Ferran i Paulí no solament oferiren un 
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resum dels coneixements en el camp de la fotografia instantània fins aquell 
any 1879, un resum posat al dia i ple d’experiències i consells pràctics, sinó 
que hi incorporaren, com a resultat de la seva investigació personal, una 
sèrie de novetats molt notable: una fórmula més simple d’obtenir les emul-
sions seques i una tècnica per emprar un suport flexible, per substituir el 
vidre, com ara el cel·luloide. Aquestes innovacions, en l’avantguarda de la 
tècnica del seu temps, acabaren marcant una nova era de la fotografia. A 
banda de les millores professionals, aquestes innovacions feren possible el 
rodet de fotografia i la màquina relativament lleugera, més fàcilment mani-
pulable i, per consegüent, la fotografia començà una etapa d’extensió en la 
societat. En la literatura internacional, se sol incloure l’aportació de Ferran i 
Paulí dins de les que contribuïren a aquest canvi després de 1879, però, per 
raons potser incomprensibles, aquest reconeixement no sol trobar-se en els 
nostres ambients científics o fotogràfics. Esperem que l’estudi de Salvador 
Tió contribueixi decisivament a canviar aquesta situació. 

Tot plegat ha decidit el comitè editorial de Quaderns per incloure aquests 
materials en el present número, tot i la seva extensió. A més, el treball de 
Tió i l’edició facsímil de La Instantaneidad apareixeran properament com una 
monografia a part, iniciant una col·lecció de Tècnica i Cultura. En aquest punt, 
hem de fer constar que això serà possible gràcies al suport de la Generalitat 
de Catalunya, que ha concedit aquest any 2007 una subvenció per al funcio-
nament de la Càtedra uNESCo de Tècnica i Cultura. En el capítol d’agraï-
ments, cal fer constar la generositat del museu d’Història de la medicina de 
Catalunya que ens ha cedit la reproducció de molts documents i imatges i ha 
posat a la nostra disposició l’exemplar que preserva de La Instantaniedad en 
Fotografía de Ferran i Paulí.
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