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LA UNITAT DEL PATRIMONI CIENTÍFIC, 
TÈCNIC I INDUSTRIAL.

A PROPÒSIT DE BETANCOURT

Estem assistint a un procés força destacat de debat i estudi sobre els 
diferents tipus de patrimoni i, en particular, sobre el patrimoni científic, 
tècnic i industrial. El debat se centra, com no podia ser d’altra manera, en 
quins elements constitueixen el patrimoni, de quina manera cal que siguin 
estudiats i com s’ha de procedir a la seva salvaguarda. Hi ha elements de 
patrimoni, com el patrimoni arxivístic, que ara compta a Catalunya amb una 
legislació clara i contundent, que està essent, sens dubte, una plataforma per 
a la dignificació dels arxius històrics de les institucions i de les empreses. El 
sistema català compta amb un Arxiu Nacional i una xarxa d’arxius comarcals 
que han assolit una gran professionalitat. Les institucions públiques, d’altra 
banda, estan fent una esforç molt considerable per condicionar els seus 
arxius; el mateix podríem dir del món privat, tot i que en el context actual 
de crisi aquest esforç probablement es veurà afectat. En el camp de l’activitat 
científica, s’ha de destacar la tasca del Servei d’Arxius de Ciència (SAC), 
un organisme suportat per l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Pel que fa el patrimoni moble i immoble –instal·lacions, instruments, 
màquines, edificis, conjunts d’edificis– la situació és diferent i comptem amb 
situacions molt desiguals. D’una banda, tot i que aquests elements estan 
inclosos en la llei del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya de 
1993 (Llei 9/1993), no existeix una legislació que desenvolupi el que es refereix 
al patrimoni científic, tècnic i industrial, de manera que la destinació final 
d’aquests elements depèn fonamentalment de les circumstàncies, les volun-
tats i les sensibilitats. De tota manera, l’Associació del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), pionera 
en la defensa del patrimoni industrial des de fa més de 30 anys, promou 
actualment una concreció de la legislació per a la protecció del patrimoni 
moble de la indústria. Per la seva banda, la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica creà recentment una Comissió d’Instruments Cientifics 
(COMIC), que ha de jugar un paper molt destacat en aquest terreny.
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La indústria, la mineria i les altres activitats similars han generat i continu-
en generant un patrimoni obsolet molt important, de vegades poc compatible 
amb les noves condicions de la vida social. D’aquesta manera, algunes grans 
instal·lacions –pensem en el cas de l’España Industrial, al barri de Sants de 
Barcelona– han desaparegut per oferir a la ciutadania serveis i instal·lacions 
de gran necessitat –en el exemple mencionat, un parc ciutadà. En d’altres 
casos, s’ha optat per la reutilització dels edificis per a nous usos. En l’època 
recent, podem mencionar, també a Barcelona, la conversió del Vapor Vell de 
Sants o de Can Saladrigas en biblioteques públiques. De tota manera, la reu-
tilització més adient, si se’ns permet dir-ho, és la que recupera i representa la 
memòria dels llocs. A Capellades, el Museu del Paper ja va crear-se fa unes 
dècades per presentar als ciutadans com funcionava un molí paperer del segle 
XVIII. En l’etapa democràtica, una de les realitzacions més destacades ha estat 
la recuperació del Vapor Aymerich de Terrassa com a seu del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Aquest Museu, que té cate-
goria de museu nacional, s’ha constituït en el centre de gravetat d’una xarxa 
de museus tècnics que actualment arriba a les 25 instal·lacions, incorporant 
museus anteriors, com el del Paper, però afavorint la creació de nous centres, 
en col·laboració amb entitats diverses, fonamentalment ajuntaments i consells 
comarcals, però també algunes empreses. Aquesta xarxa o sistema de museus 
ha esdevingut una experiència modèlica de preservació del patrimoni tècnic 
i industrial, sobre la qual centren la seva atenció diversos països. La xarxa, 
tanmateix, té algunes mancances, tot i que, de fet, formen part dels seus plans 
de futur. Per exemple, encara no inclou cap instal·lació científica, tot i que n’hi 
ha algunes interessades en incorporar-s’hi. Tampoc inclou cap museu a la 
ciutat de Barcelona, on el patrimoni industrial, tan ric, està reutilitzat, però no 
musealitzat com a tal patrimoni, ¡i això quan s’ha preservat! Sembla com si la 
ciutat de Barcelona tingués algun recel a potenciar la memòria del seu passat 
tècnic i industrial. Pensem, per no anar massa lluny en el temps, en el cas 
emblemàtic de Can Ricart, que finalment gaudirà d’una preservació digna, 
però incloent un museu en principi sense relació amb el patrimoni industrial. 
Han calgut llargues mobilitzacions i lluites enverinades durant uns quants 
anys per fer anar enrere els plans de demolir gran part d’aquesta fàbrica, un 
testimoni excepcional de la industrialització de Barcelona.

Val a dir que, actualment, el Museu d’Història de la Ciutat està prepa-
rant diverses accions que canviaran aquesta situació. Al mateix temps, un 
dels pocs museus d’història de la tècnica de la ciutat de Barcelona, el Museu 
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Marítim, dedicat a la navegació, està destacant que les Drassanes Reials 
de Barcelona, on està instal·lat, foren un gran centre fabril, no només de 
construcció de vaixells, sinó també de tot tipus de material naval, i, des del 
segle XVIII, una moderna foneria de canons, com ho ha estudiat recentment 
Francisco Segovia. Remarquem que aquesta gran fàbrica s’ha escapat a les 
síntesis de la història industrial de Catalunya.

El setembre de 2009, s’ha organitzat a Barcelona un Curs Internacional 
sobre patrimoni científic, tècnic i industrial, a càrrec de la Fundació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Els promotors han estat la Càtedra 
UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC i el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya. Com s’explica en aquest número, el curs va ser pos-
sible, d’una banda, gràcies a la subvenció de la Generalitat a la Càtedra. De 
l’altra, la col·laboració del Màster Erasmus Mundus TPTI, promogut per les 
universitats de París I, Évora i Pàdua, ha estat decisiva, ja que ha incorporat 
el curs com a universitat d’estiu del Màster. Els alumnes del primer any han 
estat els 17 alumnes de la tercera promoció del Màster, que inicià els seus 
estudis justament amb el curs de Barcelona. Cal recordar que els programes 
Erasmus Mundus, que s’ofereixen a estudiants de fora de la Unió Europea, 
tenen una dimensió internacional molt definida. En aquest grup hi havia 
representats els cinc continents. 

El curs, que té format intensiu, s’afegeix a l’oferta de formació sobre el 
patrimoni que existeix a Catalunya, tot i que la orientació ha resultat prou sin-
gular, combinant l’enfocament de recerca amb les experiències de salvaguar-
da i d’estudi del nostre patrimoni. Com es pot veure, les activitats del curs 
inclogueren la visita a diverses institucions representatives del patrimoni 
científic, tècnic i industrial català. Tot plegat té com a objectiu oferir les refle-
xions teòriques i les experiències pràctiques que s’han desenvolupat entre 
nosaltres, de manera que siguin útils com a punt de partida, com a model a 
seguir o a revisar, per estendre les activitats entorn del patrimoni científic, 
tècnic i industrial. Esperem que el Curs es consolidi els propers anys. 

*  *  *

A propòsit de Betancourt. Aquest número de Quaderns aplega els treballs 
presentats al col·loqui internacional que organitzà el juny de 2008 l’École des 
Ponts de París, hereva de l’Escola de Ponts i Camins amb la que Agustín de 
Betancourt entrà en contacte ja el 1784. El 2008 se celebrà el 250 aniversari del 
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naixement de Betancourt, nascut el 1758 al Puerto de la Cruz, a Tenerife. Com 
és sabut, aquest personatge té una significació singular en la història de l’engi-
nyeria a Europa. En efecte, després de formar-se i assumir diferents projectes 
tècnics a Espanya, el 1784 anà a París i enfortí la seva orientació professional 
assumint l’experiència de l’Escola de Ponts i Camins d’aquella ciutat, llavors 
un centre pioner en la promoció de l’enginyeria civil al món. L’Escola actua-
va com a centre de referència per l’activitat d’un nou tipus de professionals, 
entre els quals destaca Betancourt. A més de desenvolupar una carrera tèc-
nica a França, col·laborant, entre altres, amb l’artesà Abraham Louis Bréguet, 
Betancourt treballà en l’escenari europeu, principalment a Anglaterra, on 
trobà a James Watt. Després d’aquesta visita, Betancourt publicà a l’Acadè-
mia de Ciències de París com entenia ell que funcionava la nova màquina de 
vapor de Watt, la double-acting engine (màquina de doble efecte), cosa que 
representà la difusió d’aquesta tecnologia al continent, tenint en compte que 
l’invent de Watt es mantenia en secret. Betancourt, retornant el 1791 amb 
l’equip que havia format a París, fou el principal impulsor de l’enginyeria 
no militar a Espanya. Aquell mateix any, s’obrí al públic el Real Gabinete 
de Máquinas, un centre de difusió de les tècniques. La creació el 1799 de la 
Inspección General de Caminos, antecessora del Cos de Camins, representà la 
institucionalització d’un organisme estatal d’enginyeria, en aquest cas dedicat 
a l’enginyeria civil, fins llavors a càrrec del Cos d’Enginyers de l’Exèrcit. El 
1802, Betancourt i els seus col·laboradors fundaren l’Escuela de Caminos y 
Canales de Madrid, primera etapa del que seria, a partir de 1834, l’Escuela 
de Caminos de la mateixa ciutat. Amb aquestes iniciatives, Betancourt se’ns 
mostra com el pioner de l’enginyeria a Espanya. Tanmateix, no acabà aquí la 
seva trajectòria. Els avatars de la vida (el fet de sentir-se incòmode amb els 
governs del moment) portaren Betancourt a Rússia el 1808, on desenvolupà 
una carrera tan destacada com la que havia deixat enrere. En efecte, a Rússia, 
on morí el 1824, impulsà igualment les principals institucions d’enginyeria 
civil i hi és reconegut com una de les seves figures claus. 

En les contribucions d’aquest número es troben estudis sobre la petjada 
de Betancourt en molt àmbits de la ciència i de la tècnica. Els anàlisis de la 
seva influència a la Rússia de principi del segle XIX són, potser, els menys 
coneguts entre nosaltres. Tanmateix, també publiquem noves perspectives 
de la seva trajectòria europea i també del context de la nova enginyeria 
que es desenvolupà a Europa en la primera meitat del segle XIX. Hem 
d’agrair els coordinadors del número, Irina Gouzévitch, Dmitri Gouzévitch 
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i Konstantinos Chatzis, en primer lloc, la confiança dipositada en la nostra 
revista com a plataforma per difondre els nous estudis sobre Betancourt. En 
segon lloc, hem de destacar la seva acurada tasca de revisió dels textos que 
ha permès publicar-los en tota la seva dignitat. Hem de destacar que les con-
tribucions de Dmitri Gouzévitch, Irina Gouzévitch, Ana Cardoso de Matos i 
M. Paula Diogo s’inscriuen en el projecte del Ministeri de Ciència i Innovació 
HUM2007 - 62222/HIST.

Entre els col·laboradors, mencionem a Juan Cullen, la contribució del qual 
encapçala aquest volum. Es tracta d’un advocat de Tenerife, descendent direc-
te de Betancourt, que conserva l’arxiu familiar i l’ha ofert als investigadors, 
cosa que ha obert noves possibilitats per l’estudi d’Agustín de Betancourt, 
una figura clau en la construcció de l’enginyeria contemporània.


