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20 ANYS DE QUADERNS

El primer número de Quaderns va aparèixer a principi de 1996 com una de 
les primeres1 revistes dedicades principalment a la història de l’enginyeria. Els 
promotors principals, Guillermo Lusa i Antoni Roca Rosell, es proposaven 
aplegar els estudis en aquest camp d’estudi i de reflexió. Al mateix temps, 
creien que l’existència de la revista seria un factor de promoció de la història 
de l’enginyeria2. Participaren en la creació de la revista altres investigadors de 
la UPC, com Francesc Barca Salom i Carles Puig Pla, que prepararen treballs 
per al primer número i han seguit la seva col·laboració3.

A la Universitat Politècnica de Catalunya, l’entitat que aixoplugava el 
projecte, i a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), a la que 
estaven vinculats els promotors de Quaderns, la història de ciència i de la 
tècnica era una activitat respectada, però tenia un lloc modest des del punt 
de vista acadèmic. 

L’interès per conèixer el passat de l’enginyeria es manifestà en l’edició a 
partir de 1991 d’una monografia sobre la història de l’ETSEIB, amb el títol de 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. En els primers 
anys, la publicació era un purament un facsímil de documents antics. A partir 
del número 6, la reproducció de documents fou acompanyada per una intro-
ducció a càrrec de Guillermo Lusa, que ha estat l’editor de la col·lecció des del 
primer número fins al número 25, aparegut el 2015. Tots aquests volums són 
accessibles a la plataforma UPCommons.

En aquests 20 anys, hauran aparegut 15 números de Quaderns (14 volums, 
n’hi ha un amb número doble). Tot i no haver assolit una periodicitat anual 
com hauríem desitjat, el resultat és prou digne. La revista és estimada en la 

1 Demanem la benevolència dels lectors per aquesta afirmació de prioritat, potser justificable, 
però que s’ha d’entendre en el context del repte acadèmic que representa Quaderns.

2 Vegeu “Presentació”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, volum I, 1996, V-IX.
3 S’han incorporat posteriorment Luis Martínez Barrios, Jaume Valentines Álvarez, Josep 

Batlló Ortiz, M. Rosa Massa-Esteve, Jesús Sánchez Miñana i, en aquest número, Nelson 
Arellano Escudero.
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comunitat científica vinculada a la història de l’enginyeria i de la tècnica, 
com es pot veure en la composició del consell editorial. Les persones que el 
composen, que acceptaren sense dubtar unir-se al nostre projecte, són una 
bona representació de la disciplina en el context internacional. Des d’aquí els 
tornem a agrair la seva confiança4. 

Un dels elements que s’aprecia és l’opció plurilingüe de Quaderns, en 
publicar articles en diferents llengües de la Unió Europea. Fins ara, hem 
pogut assumir de manera mínimament digna la publicació d’articles en cata-
là, castellà, francès, anglès i italià. D’altra banda, Quaderns es va incorporar  
des del començament a UPCommons (dipòsit digital creat el 2006) i val la 
pena fer constar que la nostra revista mereix un bon nombre de consultes des 
d’arreu del món5. Segons dades facilitades per les persones que gestionen el 
dipòsit, entre gener de 2011 i juliol de 2016 (5 anys i mig), Quaderns ha rebut 
19.309 visites i ha merescut 133.846 descàrregues, unes dades que en mostren 
la projecció quantitativa. Si ens fixem en els països d’on procedeixen les visi-
tes i descàrregues, Catalunya i Espanya són importants, però tenim represen-
tats els Estats Units, Xina, Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, diversos 
països de Llatinoamèrica (Mèxic, Xile, Argentina, Colòmbia, Brasil,...) i altres.

La revista fou incorporada des del començament a la base de dades 
bibliogràfiques de Isis, on han aparegut buidatges d’alguns dels números, 
i a la llista europea d’humanitats i ciències socials ERIH6. El nostre esforç 
ha estat promoure la història de la tècnica i, en particular, de l’enginyeria. 
D’aquesta manera, hem publicat alguns monogràfics centrats en projectes 
particulars de recerca desenvolupats, en algun cas, a través d’una o més 
reunions internacionals. El número present és un d’aquests monogràfics, 
però ho fou, de manera explícita, el volum 9, 2008, dedicar a Leonhard 
Euler, amb motiu del 300 aniversari del seu naixement el 1707. Els materials 
foren aplegats en un simposi internacional la coordinadora del qual fou 
M. Rosa Massa, que s’havia incorporat al consell de redacció. El volum 10, 
2009, estigué dedicat a Agustín de Betancourt, amb motiu aquest cop del 
250 aniversari del seu naixement. En aquest cas, els treballs procedien del 

4 Es tracta de Robert Fox, Nicolás García Tapia, Thomas F. Glick, André Grelon, Jordi Nadal 
Oller, Víctor Navarro Brotóns, Agustí Nieto Galan, Bruce E. Seely, Manuel Silva Suárez. 
També hi va pertànyer Joan Vernet i Ginés, traspassat el 2011.

5 L’adreça de Quaderns,  http://upcommons.upc.edu/handle/2099/5
6 S’ha de dir que, per contra, no ens sentim tractats de manera correcta per la classificació 

catalana de revistes.
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congrés commemoratiu celebrat a París el 2008. El número fou coordinat per  
Konstantinos Chatzis, Dimitri Gouzévitch i Irina Gouzévitch.  El volum 11, 
2010, presentà una sèrie de treballs sobre Pedro Núñez, coordinats per Maria 
Rosa Massa Esteve, Sabine Rommevaux i Antoni Roca Rosell. Els materials 
procedien d’un simposi sobre l’àlgebra de Pedro Núñez organitzat a la UPC. 
El volum 12, de 2011, aplegà treballs sobre història de la tecnologia del gas, 
coordinats per Joan Carles Alayo Manubens, Mercedes Arroyo i Francesc 
Xavier Barca Salom. Procedien d’una sessió de la conferència de la Societat 
Europea d’Història de la Ciència celebrada a Barcelona el 2010. També amb 
materials del mateix congrés, es formà un monogràfic en el volum 13, de 
2012, sobre les exposicions universals. Fou coordinat per Ana Cardoso de 
Matos, Christiane Demeulenaere-Douyère i  Maria Helena Souto.  S’ha de dir 
que en els volums inicials, sense que constés a la portada, Quaderns també 
acollí activitats vinculades al nostre grup. El volum 3, 1999, recull algunes 
intervencions en una sessió commemorativa dels 25 anys de la creació de la 
UPC. El volum 5, 2002-2003, està compost de treballs presentats al Simposi 
internacional d’història de l’enginyeria celebrat el 2000 amb motiu dels 150 
anys de l’enginyeria industrial.

A més dels monogràfics, Quaderns ha publicat contribucions serioses a 
diferents qüestions de la història de l’enginyeria. D’aquesta manera, com es 
pot veure, la vocació de la revista ha estat servir en la mesura de les seves pos-
sibilitats la comunitat d’investigadors en el camp de la història de l’enginyeria 
i de la tècnica. En aquests 20 anys, comptant amb recursos limitats7, la priori-
tat ha estat i serà la qualitat i la rellevància dels treballs. 

* * *

7 La publicació de Quaderns ha estat possible per la participació de diferents entitats i perso-
nes. El primer numero fou finançat per la promoció de 1970, a la qual pertanyia el llavors 
rector de la UPC, Jaume Pagès i Fita, promoció que celebrava el seu 25è aniversari. Xavier 
Corretjé portà a terme generosament el disseny de la maqueta de la publicació. Durant uns 
anys, Quaderns tingué el suport de l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona. Des de 
2006 fins a 2014, també es comptà a l’aportació de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, 
quan rebia una subvenció de la Generalitat de Catalunya (subvenció que rebien totes les 
càtedres catalanes i que desaparegué arran de la crisi). Els darrers anys, els diferents projec-
tes de recerca del govern espanyol han estat crucials. De manera puntual, hem tingut alguna 
aportació d’empresa, com la de la Fundació Gas Natural-Fenosa, arran del volum 12. Hem 
trobat a la UPC i a la ETSEIB la col·laboració que necessitem.
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Aquest número conté un monogràfic dedicat al professor André Grelon, 
que es va jubilar el 2014 com a professor de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) de París. Grelon és membre del Consell científic de 
Quaderns des de la seva fundació. Hem de recordar que el 1995 vam poder 
convidar-lo a una petita estada a Barcelona gràcies a una convocatòria interna 
de la UPC. Els seminaris que dictà al grup de la ETSEIB van representar un 
impuls per als projectes llavors en marxa. Aquell any vam preparar l’aparició 
de Quaderns. L’any següent, l’ETSEIB va reconèixer el grup com a Centre de 
Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. 

El número, però, sorgeix d’una idea sorgida entre alguns dels col·laboradors 
i deixebles de Grelon, units per la recerca en història de l’enginyeria. Irina i 
Dmitri Gouzévitch, Ana Cardoso de Matos, M. Paula Diogo, Claudine 
Fontanon, Darina Martykánová i Antoni Roca Rosell es constituïren en un 
grup promotor per editar el volum que ara hem completat. Com es diu en 
la introducció, es llançà una crida no solament en el món de la historiografia 
de la tècnica, sinó també en el de sociologia de les professions, els dos camps 
principals en els que Grelon ha estat i continua estant actiu. Els treballs com-
binen la presentació de recerques originals i el reconeixement al mestratge de 
Grelon, mestratge del que esperem gaudir molts anys. Irina Gouzévitch ha 
estat la coordinadora general del monogràfic.

El número es completa amb dos articles, un de Nelson Arellano, que ana-
litza el debat sobre la utilització de l’energia solar per dessalar aigua el 1884, 
amb el centre de gravetat a les experiències pioneres al desert d’Atacama; i un 
altre de Jesús Sánchez Miñana, on continua recuperant els tècnics espanyols 
del segles XVIII i XIX, en aquest cas Luis Rancaño y José Vasconi, autors d’un 
telègraf òptic. Clouen el volum dues ressenyes bibliogràfiques, a càrrec de 
Fàtima Romero i Josep Batlló.
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Sessió de seminari al Fons Històric de l’ETSEIB, 1995. D’esquerra a dreta: Guillermo 
Lusa, André Grelon, Francesc Barca, Carles Puig i Antoni Roca. Foto: CPP




