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 LA CIÈNCIA A ESPANYA: DUES EXPOSICIONS A MADRID 
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 En aquest cap d'any passat 1998-1999 hi ha hagut a Madrid dues exposicions 
sobre la ciència a Espanya els darrers 100 anys, de les quals quedaran, com a mínim, 
els catàlegs. Crec que aquestes exposicions constitueixen una de les iniciatives més 
importants per donar un protagonisme públic a la ciència a Espanya a partir de la 
història de la ciència. Voldria comentar a continuació el contingut d'ambdues 
exposicions i alguna cosa dels catàlegs. 
 En un pròleg comú als dos catàlegs, signat per Sánchez Ron i per Lafuente, 
s'explica l'origen i els objectius de les dues exposicions. En realitat, es tracta de dos 
projectes inicialment paral⋅lels que han acabat convergint en el centenari de 1898. 
Denuncien que es continuï posant la ciència en un lloc secundari; en la interpretació de 
la història d'Espanya la ciència hauria de tenir més pes, i justifiquen les exposicions (i 
els seus catàlegs corresponents) per oferir-ne una nova visió basada en els estudis 
d'història de la ciència que s'han portat a terme els darrers anys. Les dues exposicions 
pretenen, doncs, reivindicar el paper de la ciència a Espanya el darrer segle i ho fan de 
dues maneres diferents: la primera, coordinada per Lafuente i Saraiva, que ofereix la 
imatge pública de l'activitat científica espanyola reflectida a la premsa, tant en diaris 
com en revistes, a la literatura i en altres mitjans, com el cinema i, molt recentment, la 
televisió. La segona exposició, a càrrec de Sánchez Ron, plantejava una explicació 
global de la ciència a Espanya al segle XX. 
 La primera exposició, presentada a la Fundación Arte y Tecnología, de 
Telefónica, era, com he dit, essencialment gràfica. Hom hi podia veure un conjunt 
d'imatges, recollides al catàleg, corresponents a fets científics i tecnològics espanyols 
des de la segona meitat del segle XIX, posats en un recorregut de base cronològica. 
Les parts de l'exposició es titulaven: cobert (zaguán), progrés, ironia i ambigüitat, mite, 
expansió, la ciència com a amenaça, la ciència com a tecnocràcia. La introducció, que 
els autors anomenaven zaguán, consistia en una zona plena d'objectes vinculats amb 
la ciència i el món acadèmic, però en piles i en un cert desordre; els visitants podrien 
identificar després alguns d'aquests elements en les seccions següents de l'exposició. 
A continuació venien imatges tècniques que volien reflectir l'impacte popular que 
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tingueren i l’admiració que despertaren; tanmateix, la premsa també mostrà els 
accidents o les paradoxes del desenvolupament, amb les limitacions d'aquella mateixa 
tècnica. En la secció següent es presentaven els mites populars de la ciència a 
Espanya d'aquest segle: Ramón y Cajal, Ferran, Cabrera, Einstein i Madame Curie, 
entre d'altres. A continuació, hom mostrava imatges de les realitzacions tècniques i 
científiques espanyoles abans de la Guerra Civil: obres públiques, exposicions, sanitat, 
transports i comunicacions, etc. La secció següent tractava de la Guerra Civil, en la 
qual la ciència i la tècnica esdevingueren tant indústria de guerra com exili, per exemple 
el del laboratori de Negrín. Aquí hi havia una presència forta de films: un, de 
propaganda de la indústria de guerra de la Generalitat de Catalunya; l'altre, sobre una 
escola professional de la CNT. La darrera secció era la dedicada a l'època franquista: 
les imatges eren grises i mostraven, una altra vegada, noves realitzacions tècniques, 
però unes fotografies de Franco en una inauguració (del que sigui) o la policia 
carregant a la ciutat universitària de Madrid ens recordaven el context. La darrera 
imatge ens mostrava Lluís Miravitlles a la televisió, en un programa de divulgació. S'ha 
de dir que el visitant rebia sobretot un impacte visual de l'exposició, de les imatges –
generalment fotografies– que hi eren exposades amb criteris estètics.  
 En aquest sentit, vaig tenir una sensació una mica desconcertant: la selecció 
d'imatges no acabava d'encaixar ni en una presentació del desenvolupament de la 
ciència a Espanya ni en una selecció amb criteris de qualitat artística. La selecció 
d'imatges havia estat massa poc crítica per representar el desenvolupament de la 
ciència a Espanya en el segle XX, però potser no prou bella per passar per una mostra 
d'art. 
 Abans de comentar els catàlegs, voldria passar a la segona exposició, "Un siglo 
de ciencia en España", que ha estat muntada a la Residencia de Estudiantes, que 
actualment depèn del Consell Superior d'Investigacions Científiques, però fundada en 
l'ambient de la Institución Libre de Enseñanza per la Junta para Ampliación de 
Estudios. Ho mencionem perquè el seu director té un propòsit ferm de recuperar i 
d'associar-se més amb la tradició de la Junta que segons amb quins estils que han 
estat vinculats al CSIC. Les seccions d'aquesta exposició eren: pròleg; ciència que 
regenera; gea, flora i fauna; acolorint la substància gris; crear escola; 1936-1939; 
autarquia i ciència; les ciències biomèdiques es fan moleculars; teixit científic. Aquestes 
parts representen les etapes de la ciència a Espanya el darrer segle: Sánchez Ron 
assenyala el pes del regeneracionisme de la generació del 98; a continuació explica 
algunes realitzacions en el camp de la geologia, la botànica i la zoologia; dedica la part 
següent a les contribucions de Santiago Ramón y Cajal; continua amb els altres grups 
que, com diu l'apartat corresponent, estaven formant escoles d'investigació en el 
període anterior a la Guerra Civil; el sotrac d'aquesta catàstrofe està simbolitzada per 
un volum d'una revista de la facultat de Medicina de Madrid travessat per un projectil 
(recordem que la ciutat universitària de la capital va ser front de guerra durant el setge 
dels franquistes a la ciutat, que va durar gairebé tota la guerra). Després es presenta la 
fundació del CSIC (per substituir la Junta para Ampliación de Estudios) i la 
reconstrucció de la ciutat universitària, fets en el primer franquisme; a continuació 
s'assenyala el desenvolupament de la recerca en química i biologia molecular; 
finalment, la consolidació d'un "teixit científic" constituït per centres del CSIC, la Junta 
d'Energia Nuclear, l'INTA, els observatoris de Canàries i d'Almeria, etc. 
 L'exposició estava disposada de manera actractiva i interactiva, tal com ha de 
ser una exposició. Hi havia elements singulars, com per exemple un retrat d'Echegaray, 
un altre de Rodríguez Carracido i un escena amb Luis Simarro al laboratori, fets per 
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Sorolla; o una instal⋅lació de microscopis de manera que els visitants podien comparar 
preparacions originals de Cajal i preparacions modernes dels mateixos teixits; o 
gravacions de veu de Cajal i Torres Quevedo, entre d'altres. L'exposició era, doncs, 
satisfactòria des del punt de vista d'un espai per ser visitat i rebre un missatge cultural, 
si aquesta pot ser una definició d'exposició. 
 Quant al missatge, que Sánchez Ron centra en la "lluita" contra el "vici" de 
menystenir o marginar la ciència de la interpretació de la història i del present 
d'Espanya, hem de dir que l'exposició ho fa amb una certa eficàcia, però amb 
limitacions que volem posar de manifest. En primer lloc, el discurs de l'exposició fa 
èmfasi en la ciència i no en la tècnica. Això té a veure amb un altre element: com sol 
passar, Espanya, l'àmbit anunciat en el títol de l'exposició, és fonamentalment Madrid, 
sense que això es posi en qüestió: si fos cert que la ciència s'ha concentrat a Madrid en 
els darrers 100 anys, hom s’hauria de preguntar, potser amb preocupació, per les 
causes d’una tal concentració. Si no és cert, ¿per què es precindeix dels processos 
més enllà de l'"estat-ciutat"? El madrilenyisme de l'exposició és present pertot arreu, en 
els nous herois que es vol promocionar, com ara Santiago Ramón y Cajal, la trajectòria 
anterior del qual, abans d'arribar a Madrid, és com si no existís. I en molts altres detalls. 
Per cert, un element destacat de l'exposició era una fotografia de l'Observatori Fabra. 
No vam saber trobar ni un element de text dins de l'exposició que expliqués res sobre 
aquest centre de Barcelona. Si l'exposició hagués tingut l'impossible títol d'"un segle de 
ciència a Madrid", hauria guanyat en rigor, però potser els seus promotors haurien sigut 
més reacis a subvencionar l’exposició, que semblava que tenia un pressupost 
mitjanament important... Els historiadors de la ciència no s'escapen, doncs, a la manera 
de veure una Espanya “gran”, però obliden (o menystenen) la seva composició, en la 
línia, d’arrels jacobines, de provar de confondre el conjunt amb el centre. Alguns 
centres –posem per cas, París– han desenvolupat un gran pes específic i, de fet, han 
acabat “empassant-se” el país. Altres centres –posem per cas, Brasília– necessitarien 
encara recórrer molt camí per arribar a l’altura dels altres, si és que aquest camí val la 
pena de ser emprès, a les portes d’un nou mil⋅lenni que hauria de ser de la democràcia 
i la solidaritat, de les perifèries i la diversitat, oi? 
 Però comentem ara alguns dels treballs dels catàlegs, que és el que en 
definitiva quedarà com a més permanent d’aquestes exposicions. En conjunt, els dos 
catàlegs apleguen un grup important d’estudis monogràfics relacionats amb la història 
de la ciència a Espanya. S’ha de dir que, en general, l’àmbit dels articles és més 
conseqüentment espanyol que no pas les exposicions.  
 Selecciono alguns treballs de cada volum, els que he considerat més rellevants 
per a la història de la tècnica. Al  primer catàleg (sobre la imatge de la ciència), trobem 
una revisió de textos d’opinió sobre la ciència a Espanya a partir de 1898, a càrrec de 
L. López-Ocón. Destaquem que la seva revisió evita qualsevol referència bibliogràfica 
precisa, potser per alleugerir el text (?). La tesi general de la selecció de textos és 
l’opinió d’un autor (que tampoc no s'esmenta) que la moral amb què Espanya va 
enfrontar-se amb la crisi de final de segle XIX va ser la moral de la ciència, una tesi 
“bonica”, però força inversemblant. Una de les conclusions del treball és que la Guerra 
Civil de 1936-1939 va trencar el “discurs civil” que s’havia anat construint en els anys 
anteriors. Aquí pensem que l’omissió de l’autor de la teoria del discurs civil, Thomas F. 
Glick, posa en dubte l'orientació de l’article. Hauria d’haver mencionat algun treball de 
Glick, sobretot si la seva tesi és tan central a l’argument de l’article.  
 Un altre article, de temàtica molt més interessant per a nosaltres, és el de F. 
Arroyo sobre les obres públiques a Espanya entre 1868 i 1968. Es tracta d’un resum 
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força correcte des del punt de vista descriptiu de diversos aspectes de l’enginyeria civil 
a Espanya, però no hi trobareu gaire elements de crítica: ja s’hi menciona, a la 
conclusió, que les obres públiques reflecteixen el context social i polític en què es fan, 
però malauradament l’autor dóna poques indicacions d’aquest context social i de quina 
manera arribà a influir en el desenvolupament de les obres públiques a Espanya. 
Aquest treball sí que té bibliografia.  
 En el seu article, Javier Ordóñez parla de l’impacte de l’energia nuclear a 
Espanya, des del 1945, amb les notícies de les explosions al Japó, fins als anys 1960, 
amb les primeres institucions vinculades amb la indústria nuclear. La tesi d’Ordóñez és 
que l’assimilació de la tecnologia nuclear havia servit per europeitzar Espanya i per fer 
“visible” la ciència. Els seus arguments es basen principalment en articles de la premsa 
(de Madrid). Tinc la sensació que la tesi d’Ordóñez és massa reduccionista. Les 
complexitats de la societat espanyola de postguerra sembla que no s’han de poder 
circumscriure a una sola causa, com penso que pretén.  
 Finalment volem comentar un article força interessant pel que fa la informació 
que s’hi ofereix i on podem confirmar l’abast metodològic dels organitzadors de les 
exposicions. Per seleccionar les imatges (en fotografia i en film) de la ciència a 
Espanya en el darrer segle, els responsables (M. L. Ortega, D. Sánchez Salas, S. 
Grayson) han treballat en diversos grans arxius... de Madrid. Això sí: gairebé tots són 
“nacionals”, però és evident que no s’han pogut beneficiar de la riquesa dels arxius 
fotogràfics i fílmics d’algunes “províncies”. És una llàstima! 
 Comentem ara al segon catàleg, que ha estat coordinat per J.M. Sánchez Ron. 
Aquí trobem, després d’una visió de conjunt de la ciència a Espanya el darrer segle, 
vuit treballs d’anàlisi per sectors fets per historiadors de la ciència i, finalment, quatre 
contribucions sobre la ciència més recent a càrrec de científics de diferent abast: 
alguns, com el de F. J. Ynduráin, dedicat a la física d’altes energies, i el de F. Sánchez, 
dedicat a l’astrofísica, són força descriptius, però tenen una introducció històrica (llarga 
en el cas de Sánchez). De fet, ens donen una informació singular perquè són 
testimonis personals del que expliquen. En el cas dels altres dos, J. Elguero, per la 
seva banda, fa un treball més valoratiu sobre el paper del química i inclou, per 
descomptat, una visió del passat recent de la química a Espanya; el mateix podríem dir 
de l’article d’A. García-Bellido, sobre la biologia. Considero que el testimoniatge 
d'aquests autors és prou interessant, tot i que, en general, les seves contribucions no 
tinguin validesa d'estudi, sinó, insisteixo, d'opinió i de percepció d'un procés per part 
d'alguns dels seus protagonistes. 
 Pel que fa els estudis històrics, val a dir que el títol: "un segle de ciència" s'ha 
pres en sentit restringit, és a dir, es tracta de ciència sense tecnologia... Tanmateix, hi 
ha un parell de treballs propers a la tecnologia, relacionats amb la figura de Leonardo 
Torres Quevedo. En el primer, A. Romero fa una història del disseny i la construcció 
d'instruments científics per a la recerca i la docència, començant pel centre que Torres 
Quevedo creà dins la Junta para Ampliación de Estudios. Després hi ha un treball de F. 
González on es descriuen alguns dels "invents" principals de Torres Quevedo. 
Malauradament no ofereix cap element crític del context de la seva figura.  
 La tècnica apareix en un segon terme en altres articles. Per exemple, en la 
revisió general del període a càrrec de Sánchez Ron, que inclou un extens apartat 
sobre els antecedents de la ciència a Espanya des del segle XVI. En aquest article, hi 
ha mencions breus al desenvolupament tecnològic i a la formació professional. Val a dir 
que l'autor fa un resum acceptable dels treballs publicats els darrers deu anys, sense 
fer cap aportació nova. Ni tan sols es qüestiona, com han fet d'altres autors, el suposat 
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gran impacte de la crisi del 1898. El centre de la seva argumentació és la ciència 
acadèmica, que ha estat molt poc desenvolupada a Espanya fins l’actualitat, 
segurament com a conseqüència de la fallida econòmica i política de l'Estat espanyol 
derivada, en l’inici, del manteniment i explotació de l'Imperi, a Europa, a Amèrica, a 
Orient i a Àfrica. Podríem dir el mateix de l'article del mateix autor sobre física, química i 
matemàtiques. Es tracta de nou d'una revisió sense massa novetats que les que el 
mateix autor ha posat de relleu en articles anteriors o del que va exposar fa uns anys 
Antonio Moreno, en la seva Ciència en cuarentena. Val a dir que aquesta història de la 
física acadèmica que escrigué Moreno, l'única existent fins ara, com a treball de síntesi 
prou extens, no se cita en el treball de Sánchez Ron i, tanmateix, en fa molt ús.  
 Ambdós treballs de Sánchez Ron tenen un aire finalista, per enaltir les 
institucions científiques espanyoles actuals, destacadament el CSIC, un dels 
patrocinadors de l'exposició. De fet, no estic en desacord en avaluar la tasca de les 
institucions científiques espanyoles actuals, però potser caldria esperar una posició 
metodològica més sòlida i una actitud més crítica. 
 Per concloure, voldria insistir en el fet que sembla clar que aquestes dues 
exposicions de Madrid i els seus dos catàlegs representen una realització destacada 
dels historiadors de la ciència (principalment) d'aquella ciutat i, per tant, les saludem 
amb satisfacció.  Això no vol dir que hàgim de compartir-ne els plantejaments i els 
resultats. Com ho hem expressat, pensem que l'ocasió tòpica del 98 ha estat assumida 
massa conservadorament per alguns col⋅legues, que s'han concentrat en una 
justificació gairebé apologètica de la ciència davant la societat espanyola i ha oblidat 
molts cops les complexitats i les contradiccions. Ja hem comentat la manca de rigor en 
la generalització a l'àmbit "espanyol" basat a prescindir gairebé del tot de la seva 
diversitat. L'orientació cientifista és, igualment, un error. L'ocasió del 98 (1998) sembla 
que s'ha perdut. 


