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Prop del 2001 

 
 
 L'any 2001, que tantes ressonàncies futuristes va tenir arran de la novel.la de 
Clarke i, sobretot, del film de Kubrik, és una data assenyalada en la història de l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), perquè es compliran 
els 150 anys de la seva fundació.  
 Per Reial decret, el 1850 es creaven els ensenyaments industrials a Espanya i 
l'any següent es formava l'Escola Industrial Barcelonesa a partir de la unió de les 
escoles que la Junta de Comerç havia anat creant des de 1769. Però el sistema 
d'ensenyaments industrials establert pel govern s'esfondrà el 1867. Només l'Escola de 
Barcelona resistí la crisi, gràcies a l'acord de 1866 entre l'Estat, la Diputació i 
l'Ajuntament de Barcelona per sostenir-la econòmicament.1 
 Commemorar el 150 aniversari de la creació de l'Escola no és cap exercici de 
nostàlgia, o potser no ho és únicament. Ha de ser un bon moment per reflexionar sobre 
el passat, el present i el futur de l'enginyeria industrial. L'any 2001, primer del segle XXI, 
s'hauria de convertir en una nova fita per a la història de l'Escola, que hauria d'orientar 
les línies d'avenç de l'enginyeria industrial i de la tècnica en general. 
 
 ------------------------ 
 
 En tota commemoració, la història té també un paper destacat. Aprofitant 
l'ocasió, el juliol del 1996 ha estat creat el Centre de Recerca per a la Història de la 
Tècnica "Francesc Santponç i Roca" (CRHT), que vol institucionalitzar les activitats de 
recerca, de docència i de difusió que un grup de professors de l'ETSEIB està portant a 
terme des de fa força temps i  que té per objectiu general promoure la Història de la 
tècnica, tot i que orienta una part de les seves activitats a l'estudi de la història de 
l'Escola. La primera actuació pública del Centre consistí en la celebració el 26 de 
setembre de 1996 d'un simpòsium internacional en el marc dels actes dels 25 anys de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. Hi participaren els professors Robert Fox 
(Oxford University), André Grelon (CNRS, París), Bruce E. Seely (Michigan 
Technological University), José Manuel Sánchez Ron (Universidad Autónoma de 
Madrid) i Guillermo Lusa i Antoni Roca (CRHT). El tema general del simpòsium va ser 
"Tècnica, ciència i universitat: reflexions de final de segle" i tenim la intenció de publicar 
les ponències que s'hi presentaren en el número 3 d'aquests QHE, és a dir, el 1998 
(més endavant, en aquest mateix número, podeu veure un resum de les activitats del 
Centre). 
 També forma part del conjunt d'activitats commemoratives del 150 aniversari de 
l'ETSEIB l'edició facsímil de la primera edició (1839) de la Memoria sobre los vinos y su 
destilación y sobre los aceites, de Josep Roura i Estrada, que fou el primer director de 
l'Escola entre 1851 i 1860, que ha aparegut el maig de 1997. Incloem en aquest 
número de QHE una ressenya d'aquesta reedició. 
 
 ------------------- 
 
                                                 
    1 Vegeu, per exemple, LUSA MONFORTE, Guillermo (1996) "La creación de la Escuela Industrial 
Barcelonesa (1851)", Quaderns d'Història de l'Enginyeria, I, 1-51. 
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 Una de les novetats d'aquest número 2 de QHE és la formació d'un comitè 
científic compost de persones que hem pensat que poden ajudar-nos a garantir la 
qualitat científica de la revista. Al mateix temps, hem establert un sistema d'arbitratge, 
de manera que cada article sigui informat per un mínim de dues persones. En 
definitiva, volem homologar la nostra revista fent servir les mateixes normes i els 
mateixos criteris de funcionament que les revistes que han aconseguit el més gran 
prestigi, per la confiança dels lectors en el rigor de la selecció dels treballs que 
publiquen. Ja sabem que aquesta confiança no s'aconsegueix únicament amb mesures 
organitzatives, però cal prendre-les i aplicar-les correctament per aconseguir el 
reconeixement de la comunitat científica.  
 És fàcil adonar-se que en la llista de membres del comitè científic hi ha una sèrie 
de professors estrangers que han manifestat abastament el seu interès pels nostres 
temes i pel desenvolupament general de la història de la tècnica. La seva presència, 
que agraïm sincerament, ha d'ajudar a eixamplar els horitzons de la revista en tots els 
sentits, sense que perdi, però, la seva identitat. 
 
 --------------------- 
 
 El número 2 de QHE s'obre amb un article d'Agustí Nieto Galan que analitza 
diversos aspectes tècnics de la vinicultura catalana durant la transició dels segles XVIII 
al XIX. Com se sap, la generació d'excedents de vi i d'aiguardent va impulsar una 
intensa activitat comercial que va ser un factor decisiu per l'arrencada de la 
industrialització de Catalunya. Les escoles de la Junta de Comerç, especialment la de 
química, dedicaren una atenció notable a les qüestions suscitades per la fabricació de 
vi i pel seu control de qualitat, així com per la producció dels destil.lats, els aiguardents. 
Com diu Nieto, un conjunt de conceptes teòrics, d'experiments de laboratori i 
d'habilitats tècniques es complementava amb una complexa xarxa de químics 
acadèmics, d'artesans i de comerciants, que transformaven notablement l'estudi 
científic del vi, la seva producció i la seva conservació. En aquest grup de científics 
aplicats, que d'alguna manera configuren una "protoenginyeria" a Catalunya, 
destaquen Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), primer director de l'Escola de 
química de la Junta de Comerç, i el seu successor, Josep Roura i Estrada (1797-1860) 
que, com hem dit, seria el primer director de l'Escola Industrial el 1851.  
 També en el camp de la indústria química, però força més a prop en el temps, 
Ángel Toca Otero estudia el primer desenvolupament de la producció d'àlcalis a 
Espanya durant els anys del trànsit del segle XIX al XX. El nostre país havia estat fins a 
aquell moment importador d'àlcalis per a les indústries del vidre, el tèxtil i les papereres. 
Però l'aparició del procés electrolític d'obtenció de sosa càustica al final de la dècada 
de 1880 donà lloc a una forta competència comercial entre els grans fabricants 
europeus, que es traduí en el desembarcament a Espanya de la Chemische Fabrik 
Griesheim-Elektron (Sociedad Electroquímica de Flix, 1897), de la Thomson-Houston 
(Sociedad Eléctrica de Besaya, 1901) i de la Solvay (Torrelavega, 1904). Centrat 
sobretot en la fàbrica de Solvay, en l'article Toca analitza el procés de competència 
tecnològica que es va produir entre els dos principals mètodes de producció de sosa 
electrolítica. La descripció i l'anàlisi d'aquest procés serveixen per establir el que es pot 
considerar un model del procés d'instal.lació d'una gran multinacional al nostre país, 
que pot il.lustrar la manera d'actuar i d'entendre les relacions industrials d'una gran 
companyia que s'introdueix en una regió europea amb nivells d'industrialització 
escassos. Al mateix temps, es tracta d'un procés de transferència de tecnologia en un 
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camp d'avantguarda en la seva època, la indústria electroquímica. 
 La institucionalització de la investigació científica i tecnològica durant el 
franquisme és estudiada per Luis Sanz Menéndez i Santiago López García, que 
destaquen les relacions d'enfrontament que s'establiren entre els científics i els 
tecnòlegs, conflicte que arribà a ser especialment agut entre els enginyers militars i els 
economistes tecnòcrates. Aquesta singularitat del cas espanyol, en un context europeu 
en el qual la institucionalització de la ciència i de la tècnica ha estat regida per relacions 
de complementarietat, explicaria, segons els autors, el llegat de problemes que el 
franquisme ens ha deixat també en aquest camp. 
 Aquest número conté un nou treball referent a la història de l'ETSEIB. Durant els 
anys 1880, quan la industrialització donava passos decidits a Madrid, començà a 
prendre cos la idea de tornar-hi a obrir l'Escola d'Enginyers Industrials, tancada el 1867 
durant la primera gran crisi del capitalisme a Espanya. Per causes encara poc clares, 
aquesta operació de reobertura semblà concretar-se com un "trasllat a Madrid de 
l'Escola de Barcelona". Guillermo Lusa ens presenta l'episodi més representatiu, el del 
"trasllat" de 1881, amb la transcripció de la correspondència que es creuaren Ramon 
de Manjarrés, llavors director de l'Escola, i Gumersindo de Vicuña, president de 
l'Associació Central d'Enginyers Industrials. 
 Completen el número una sèrie de ressenyes de publicacions d'història de la 
tècnica que ofereixen una molt modesta representació de la munió de publicacions que 
apareixen en aquest camp, cada cop més viu i prometedor. 


