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FER CONVERGIR HUMANITATS I TECNOLOGIA, UNA 
NECESSITAT INELUDIBLE

Ens han impressionat els col·legues francesos, participants en un recent 
col·loqui a Nancy sobre les universitats i la seva història1, quan afirmaven 
amb rotunditat que un ensenyament tecnològic sense humanitats perd tot 
el seu sentit. A França, en les escoles d’enginyeria i a les noves “universitats” 
tecnològiques, s’han establert departaments d’humanitats i de ciències socials 
tant per les necessitats immediates dels futurs tècnics (per exemple, el conei-
xement del dret i de la legislació, nocions d’economia i de finances), com per 
complementar la seva formació, tenint en compte que es considera que un 
tècnic ha de tenir una perspectiva àmplia de la seva professió, incloent la 
història de la ciència i de la tècnica, la història de les professions tècniques, el 
compromís social dels tècnics i de les empreses i corporacions, etc. I França no 
és pas una excepció, més aviat al contrari, aquesta tendència s’hi ha implantat 
relativament fa poc, seguint l’exemple de les escoles tècniques alemanyes, 
britàniques o nordamericanes.

En el nostre context, estem encara lluny que es consolidi la consciència de 
fer convergir les humanitats i la tecnologia. En el món de l’enginyeria, hi ha 
indicis esperançadors en alguns centres i a diverses escoles. En efecte, en la 
implantació a la UPC dels nous graus i en alguns màsters es pot comprovar 
que, tot i no tenir un gran pes específic, les humanitats i les ciències socials 
hi són presents. Hi ha especialitats tècniques, com l’enginyeria de camins, 
l’arquitectura o l’enginyeria agrícola, on s’ha reconegut des de fa temps el 
paper que juguen les humanitats i les ciències socials, sigui en qüestions ter-
ritorials, en les concepcions estètiques o en els aspectes econòmics o socials. 
En algunes escoles, com la d’Enginyeria Industrial de Barcelona, l’existència 
d’un patrimoni molt rellevant ha facilitat la recerca històrica i la valorització 
d’aquest patrimoni2. Això fa que l’Escola procuri ser respectuosa amb el que 

1 Les Universités au risque de l’Histoire. Principes, configurations et modèles. XIXe-XXe siècles. 
Universitats de Nancy i el CNRS. Coordinat per la professora Yamina Bettahar. Nancy, 10-11 
octubre 2011.

2 El Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”va ser creat el 
1995, però continuava activitats portades a terme a partir de 1976, amb la celebració del 125è 
aniversari de l’ETSEIB.
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ha heretat de les generacions anteriors per deixar-ho a les futures amb digni-
tat. Al Campus de Terrassa de la UPC s’ha organitzat fa tres anys un Diploma 
de Ciència, Tècnica i Societat per a gent gran. Es tracta d’una oferta que 
respon a la necessitat de formació continuada d’un sector de la societat que 
mereix la nostra atenció. En la programació d’aquest diploma s’hi inclouen 
matèries d’humanitats.

Per fer convergir encara més les humanitats i les ciències socials amb les 
enginyeries i l’arquitectura cal tenir present que les professions tècniques 
tenen un impacte molt rellevant en la societat i en la cultura i cal que s’exer-
ceixin de manera adequada en aquest marc, inclosa la responsabilitat social 
que correspon. 

Aquest curs 2011-2012, la nostra Universitat Politècnica de Catalunya ini-
cia la participació formal al Màster d’Història de la Ciència: ciència, història 
i societat, promogut per les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i de 
Barcelona (UB). Aquest any, a més de la UPC, també participen la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). D’aquesta manera es pot dir que tots els grups universitaris de 
Barcelona actius en història de la ciència ofereixen un programa de formació 
conjunt, que representa l’activitat investigadora en la història de la ciència, de 
la tècnica i de la medicina a Barcelona. És clar que els diferents grups fa anys 
que col·laboren en projectes, entre els quals cal destacar la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans creada el 1991. Amb ja 20 anys d’experiència, aquesta societat ha 
esdevingut l’àgora principal de la història de la ciència i de la tècnica no 
solament a Catalunya, sinó al conjunt de les terres de parla catalana. I potser 
més enllà, com es demostrà amb l’èxit de convocatòria de la 4th International 
Conference of the European Society for the History of Science celebrada a 
Barcelona el novembre de 2010. S’ha de fer constar que l’organitzador prin-
cipal fou Antoni Roca Rosell, de la UPC, que comptà amb un comitè local 
organitzador i científic amb persones vinculades als centres de recerca de 
Catalunya, el País Valencià i les Illes (vegeu: http://4eshs.iec.cat).

Una de les tasques rellevants de les nostres universitats és preservar el seu 
patrimoni. Es tracta d’aquells elements del passat (llunyà o recent) que han 
configurat els grups de recerca, les escoles o centres, els instituts, la mateixa 
universitat. Avui en dia, com hem comentat en aquestes pàgines, el patrimoni 
ha adquirit un significat molt ampli, perquè el que interessa és disposar de 
testimonis de l’experiència viscuda i les activitats humanes. S’hi inclouen els 
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objectes i les instal·lacions, els edificis, els mobles, els espais, les imatges, els 
documents, els textos, la tradició oral... En el cas de les universitats, la docèn-
cia i la recerca són els elements centrals, però no únicament, perquè les uni-
versitats han jugat (i juguen i jugaran) un paper social central. Això fa difícil 
la tasca dels responsables del patrimoni, perquè les decisions no poden ser 
preses de manera rutinària o automàtica. Des del nostre grup, amb ajut del 
Ministeri, hem portat a terme nous inventaris de l’ETS d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona i de l’Escola Industrial de Barcelona. Es tracta de documentar els 
objectes preservats en els dos centres per facilitar-ne el coneixement i l’estudi. 
Aquests inventaris són complementaris als treballs històrics que estem por-
tant a terme, com per exemple els que contenen els volums de Documentos de 
la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, sèrie de la qual ha aparegut el 
número 21 l’octubre de 2011. També monografies com la que va aparèixer el 
2008 sobre el centenari de l’Escola Industrial de Barcelona. Aquests i d’altres 
treballs pretenen assumir i copsar la trajectòria dels dos centres, les seves 
activitats docents i de recerca, la seva aportació característica. 

En relació amb el patrimoni científic, tècnic i industrial, el nostre grup ha 
organitzat un curs per considerar el cas català. El curs compta amb la col-
laboració de Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i ha acollit com a 
alumnes aquest setembre de 2011 la V Promoció del Màster TPTI (Techniques, 
Patrimoine, Territoires de l’Industrie), un màster Erasmus Mundus coordinat 
per les universitats de París I-Panthéon, Évora i Pàdua. El curs dóna oportu-
nitat de conèixer el patrimoni de centres docents, institucions acadèmiques 
històriques, museus i instal·lacions industrials o mineres que han esdevingut 
centres de memòria de la història industrial i social de Catalunya.

Com a conseqüència de la tasca portada a terme en els darrers anys pel 
nostre grup, l’International Committee of History of Technology (ICOHTEC) 
ha acordat celebrar el seu 39è simpòsium a Barcelona el juliol de 2012. 
L’organització local estarà a càrrec del nostre grup de la UPC. ICOHTEC és 
una comissió de la Division of History of Science and Technology (DHST) 
de la International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS) 
pertanyent a la International Council of Scientific Unions (ICSU), recentment 
denominada com International Council for Science, organitzacions d’UNES-
CO. ICOHTEC, creat el 1968, és l’editora de la revista ICON, a través de la 
qual ha esdevingut una societat científica. El simposi de Barcelona té com a 
temàtica general “Technology, the Arts and Industrial Culture”. L’ICOHTEC 
convoca a especialistes en història de la tècnica d’arreu del món, entre els 
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quals cal destacar una generació jove que està desenvolupant una tasca molt 
valuosa, fent ús amb recursos historiogràfics molt interessants, una generació 
que certifica, gairebé, que el futur de la disciplina està garantit. 

* * *

Joan Vernet Ginés (1923-2011) ha mort el 23 de juliol de 2011. El 1995 ens 
va fer l’honor d’acceptar pertànyer al nostre consell editorial, ja que la història 
de la tècnica era un dels seus camps d’interès. Recordem que Vernet ha fet 
contribucions molt rellevants a la historiografia de la ciència a Al-Àndalus, 
seguint el camí obert pel seu mestre Josep M. Millàs Vallicrosa, però portant 
el projecte molt més enllà. Vernet ha tingut la possibilitat de crear un grup 
de recerca a la Universitat de Barcelona, el prestigi internacional del qual 
és indiscutible. Vernet obtingué diversos reconeixements, com la medalla 
Sarton de la History of Science Society, o la Medalla Koyré de l’Acadèmia 
Internacional d’Història de les Ciències. A Catalunya rebé el Premi de la 
Fundació Catalana per a la Recerca, entre d’altres distincions. Recordem que 
el 1975 fou convidat per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques 
i Naturals de Madrid a impartir un curs sobre la història de la ciència a 
Espanya. Aparegué publicat per l’Institut d’Espanya i ha estat reimprès al 
menys una vegada. Aquesta Historia de la ciència espanyola, que abasta fins al 
segle XIX, inclou capítols de síntesi d’història de la tècnica a Espanya, d’una 
gran originalitat. En els darrers anys, fou director, junt amb Ramon Parés, de 
l’obra en tres volums sobre La Ciència en la Història dels Països Catalans. Vernet 
pertanyia a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona. En aquesta darrera acadèmia, tingué cura de posar en 
valor el llegat del matemàtic Llorenç Presas, una figura cabdal del segle XIX 
en la ciència a Catalunya.

* * *

En aquest número dediquem un espai monogràfic a la tecnologia del gas. 
Ha estat coordinat per Joan Carles Alayo, Mercedes Arroyo i Francesc Barca 
i és una conseqüència de la 4th Conference de la ESHS celebrada a Barcelona 
el 2010 on tingué lloc una sessió sobre aquesta temàtica. Els autors convocats 
han preparat una col·lecció de treballs on es reflecteix la recerca actual sobre 
la història de la tecnologia del gas a Europa, amb una perspectiva compara-
da dels processos de difusió que tingueren lloc a diferents països, incloent 
Espanya, França, Suïssa i Itàlia. La Fundació Gas Natural Fenosa ha contri-
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buït a que l’edició d’aquest volum sigui possible, cosa que volem fer constar 
explícitament. Remetem els lectors a les presentacions que han redactat els 
coordinadors d’aquest espai monogràfic i el director de la Fundació.

Altres treballs completen el present volum de Quaderns. A més de les 
seccions d’actualitat i ressenya, comptem amb una presentació de la recerca 
que està portant a terme Nelson Arellano, investigador xilè que pertany al 
programa de doctorat de Sostenibilitat de la UPC. Es tracta de la reconstrucció 
de la història de la planta solar de destil·lació d’aigua salada que fou creada a 
Las Salinas, al desert d’Atacama, el 1872. Funcionà durant dècades, amb uns 
resultats interessants, però finalment fou tancada. Arellano analitza en aquest 
treball quines són les fonts bibliogràfiques que generà aquesta planta i també 
quin paper està jugant en la literatura sobre energia solar, tenint en compte que 
la menció -sovint imprecisa- de la seva existència arriba fins als nostre dies: la 
planta, una experiència singular que anava contracorrent en la seva època, ha 
esdevingut un referent retòric de la història de les energies alternatives. 

* * *

Quaderns i la crisi. Només una menció a les turbulències que la nostra 
revista està patint i, probablement, patirà. Des del primer número de 1996, la 
nostra revista ha hagut d’enfrontar-se amb situacions complexes, per acon-
seguir l’aparició d’11 volums, 12 amb el present. De tota manera, aquest any 
2011 s’han presentat diverses circumstàncies -a més de la crisi financera- que 
ens duen a una reducció molt important de recursos. Si aquest volum està a 
les vostre mans és que hem salvat els obstacles d’aquest any. Farem tot el pos-
sible per seguir-ho fent i donar continuïtat a un projecte editorial ambiciós i 
arriscat, com és Quaderns d’Història de l’Enginyeria. Tenim un apreciable nom-
bre de subscriptors, però és clar que n’hauríem de tenir més per aconseguir 
una autonomia editorial més gran. 

Finalment, hem de dir que estem aconseguint més i més reconeixement 
tant en el nostre entorn com a escala internacional; amb això hem de creure 
que sabrem superar les dificultats que se’ns presentin, com hem superat les del 
passat, que no han estat petites. Tothom està d’acord que el futur depèn de la 
capacitat d’innovació i de creativitat aplicada en tots els camps, una capacitat que 
pot ser afavorida per les universitats i la recerca. La perspectiva històrica no és, en 
aquest sentit, una anècdota o un element decoratiu. S’ha de recordar que només 
podrem preparar el futur si tenim un coneixement seriós del passat.  


