
QUADERNS D’HISTÒRIA DE L’ENGINYERIA                                                                                           VOLUM I             1996 

 

 190

UNA OBRA DE REFERÈNCIA EN LA HISTORIOGRAFIA DE LA CIÈNCIA I DE LA 
TÈCNICA A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA 

 
Arnau Ruiz i Pedrol 

 
CAMARASA, J. M.; ROCA ROS ELL, A. (directors) (1995), Ciència i tècnica als 
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propis, índex de conceptes clau. 
 

El treball de recerca i de reinterpretació que una sèrie d'investigadors han estat 
duent a terme els darrers quinze anys, aproximadament, ha donat fruit recentment 
en l'obra que comentem. Es tracta d'un recull de 45 biografies a càrrec de 39 autors, 
sota la direcció de Josep M. Camarasa i d'Antoni Roca Rosell, que escriuen una 
introducció general als volums. L'elecciódels personatges biografiats ha respòst, 
segons el que s'explica, a diverses raons. D'una banda, és natural, a la rellevància 
dels científics i tècnics en la història dels Països Catalans, amb una limitació 
temporal suggerida, probablement, per l'entitat promotora: que haguessin estat 
actius en una època recent -els darrers cent cinquanta anys-. S'ha decidit, així 
mateix, que els personatges fossin morts actualment. D'altra banda, podem veure un 
esforç en que els diversos països catalans tinguin una presència en l'obra. Un altre 
criteri de selecció ha estat la distribució temàtica en els diversos àmbits de la ciència 
i de la tècnica. Destaquem el fet que els tècnics tenen una presència notable en la 
selecció final: són 10 dels 45,1 és a dir, un 22%, percentatge que podem considerar 
destacat, tenint en compte que els tècnics solen ser "oblidats" en reculls similars al 
que comentem. Un criteri que tambéha pesat en l'elecció dels biografiats ha estat 
l'existència prèvia de treballs sobre ells, tot i que podem trobar alguna biografia 
gairebé inèdita fins en aquesta obra i, per contra, personatges ben estudiats que no 
hi han estat incorporats. 

Cada biografia, al llarg d'unes 30 pàgines, té una estructura similar: sol tenir un fil 
narratiu cronològic, es basa en fonts d'arxiu i bibliogràfiques, i inclou una bibliografia 
-sovint amb ambició de ser completa- de l'autor. 

La selecció final dels protagonistes de l'activitat científica i tècnica als Països 
Catalans els darrers 150 anys pretén, segons els seus directors, ser útil per als 
treballs que es facin a partir d'ara, sobretot per als intents de síntesi interpretativa 
que tant necessita la nostra historiografia de la ciència i de la tècnica, i que, 
efectivament, no disposaven fins ara d'un material de base aplegat adequadament. 

La selecció, és clar, pot ser discutida i, fins i tot, rebutjada, coses que els directors 
semblen disposats a assumir. En el terreny de la discussió, podríem assenyalar que 
tot i ser destacada, com hem dit, la presència de tècnics i enginyers és clarament 
insuficient. I ho és, perquè els nostres països han disposat d'un món acadèmic molt 
migrat i, en canvi, l'activitat científica i tècnica l'han desenvolupada persones 
integrades al món productiu, tècnics que molts cops han passat desapercebuts als 
historiadors. 

La responsabilitat d'aquesta insuficiència no és imputable únicament als directors 
de l'obra, ja que la literatura d'història de la tècnica és, potser, la més dèbil de la 
nostra historiografia científica. 
                                                 
1 Es tracta de Cerdà, Monturiol, Arbós, Manjarrés, Guastavino, Vidal, Novellas, Casablancas, Castells 
i Terradas. 
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Una altra mancança evident és l'absència de dones entre els 45 científics i 
tècnics. És clar que la marginació de la dona ha impedit el seu accés a una formació 
científica o tècnica, i que, per consegüent, la seva presència ha hagut de ser força 
reduïda. Això no obstant, els directors haurien hagut de ser capaços de triar 
almenys una dona perquè el panorama del nostre passat científic i tècnic fos més 
aproximat a la realitat. 

En un altre ordre de coses, la presentació dels dos volums que constitueixen 
l'obra resulta, potser, excessivament luxosa i poc manejable. Luxosa en l'aparença -
les sobrecobertes vermelles, una capsa que inclou els volums, un paper gruixut-, 
però no ho acaba de ser en el contingut, atès que, per exemple, no hi ha cap 
fotografia en color i que sembla hi hagi hagut, en algunes parts més que en d'altres, 
una restricció clara en el nombre d'il.lustracions incloses. Aquesta opció per fer que 
l'obra sembli luxosa ha comportat que els volums pesin considerablement i que 
siguin difícils de manejar. Podríem pensar que l'entitat promotora de l'obra no ha 
considerat prou important el fet que sigui llegida i divulgada. 

 
L'obra que comentem fou presentada el dia 9 de maig de 1995 al Palau de la 

Generalitat. Hi intervingué, en primer lloc, el president de l'Institut d'Estudis 
Catalans, Emili Giralt, que exposà les ambicions del treball i va destacar el gran 
protagonisme d'una de les noves filials de l'IEC, la Societat Catalana d'Història de la 
Ciència i de la Tècnica, en la gestió i confecció de l'obra. Intervingué, a continuació, 
el president de la Generalitat, Jordi Pujol. Destacà el fet que l'obra que es 
presentava rescatava la tradició científica i tècnica catalana de la seva posició de 
segon ordre, que no havia donat figures "universals", de la manera que ho havia fet 
la pintura (Dalí, Miró, Tàpies) o l'arquitectura (Gaudí). Explicà aquesta modèstia per 
la inexistència d'una política científica i tècnica d'estat a Catalunya, que havia deixat 
la iniciativa en mans de la societat civil. I aquesta té la necessitat urgent de 
sobreviure i no pot invertir a mitjà i llarg termini, que és el que necessita l'activitat 
innovadora i de relleu en ciència i tècnica. Volem recollir aquesta argumentació del 
president perquè, tot i el seu interès, ha tingut un reflex públic força distorsionat, 
centrat en la qüestió de les "figures" de la ciència i de la tècnica als Països Catalans. 

Tot i els comentaris crítics que hem exposat, val a dir que el resultat global de 
Ciència i tècnica als Països Catalans. Una aproximació biogràfica als darrers 150 
anys és magnífic i que estem convençuts que és una obra que a partir d'ara haurà 
de tenir-se en compte en tots els treballs sobre la ciència i la tècnica a Catalunya en 
l'època contemporània. Volem felicitar calurosament els directors i els autors que 
han tingut la sort de participar-hi. 

 
Extracte del sumari: AMIGÓ, J. J., "UlúS Companyó i LanqlÚne. La història natural en una ciutat 

perifèrica"; BUJqSA I HOMAR, F., "Pere Felip Monlau i Roca. L'higienisme vuitcentista"; BERNAT I 
LOPEZ, P., NIETO-GALAN, A., "Joan Agell i Torrents. Un gestor de la ciència del vlÚt-cents"; 
GOMIS, A., "Marià de la Pau Graells i Agüera. La zoologia i_a_elina"; PUIG PLA, c., "Uorenç Presas i 
PlÚg. La matemàtjca aplicada"; MAGRINA I TORNER, E, "Ildefons Cerdà i Sunyer. L'urbanisme"; V 
ALLES XIRAU, J., "Antoni Cebrià Costa i ClÚxart. La primera flora de Catalunya"; MO_ENO RICO, 
X., "Narcís Monturiol i Estarriol. La navegació submarina"; GOZALO GUTIERREZ, R., SALA VERT F 
ABIANI, V.L. "Joan Vilanova i Piera. Geòleg, paleontòleg i prehistoriador"; PUIG PLA, C.,BERNAT 
LOPEZ, P., "Jaume Arbós i Tor. Un nou recurs industrial, públic i domèstic: el gas"; CASTRO 
SOLER, J., MURO MORALES, J. L, "CarIes Ibáñez i Ibáñez de Ibera. Geodèsia i metrologia"; 
BARCA SALOM, F. X., LUSA MONFORTE, G., "Ramon de Manjarrés i de Bofarull. La qlÚmica 
agrícola i la professionalització dels enginyers industrials"; VIDAL, J. M., "Joan JoaqlÚm Rodríguez 
Femenias. La història natural meI)orquina de la segona meitat del segle XIX i el naixement de 
l'algologia"; GOZALO GUTIERREZ, R., NAVARRO BROTONS, V., "Josep Joaquim Lànderer i 
Oiment. La recerca fora del món acadèmic: astronomia i geologia"; ROSELL I COLOMINA, J., "Rafael 
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logia apologètica"; BUJOS I HOMAR, F., "Arxiduc Lluís Salvador d'Hagsburg i Lorena. El viatger 
positivista"; BAGUENA CERVELLERA, M. J., "Jaume Ferran i Oua. La primera vacuna bacteriana"; 
CAMARASA, J. M., "Ramon Turró i Darder. El naixement de l'escola biològica catalana"; MA TEO 
SANZ, G., "Carlos Pau Español. La botànica extraacadèmica"; BUJOSA I HOMAR, F., GLICK, T. F., 
"Odón de Buen y del Cos. L'oceanografia"; BARCA SALOM, F. X., "Josep Comas i Solà. 
L'Astronomia de posició"; DURFORT I COLL, M., "Jaume Pujiula i DiImé, SJ. La morfologia 
microscòpica"; ROCA ROSELL, A., "Eduard Fontserè i Riba. La meteorologia professional"; MARTí 
HENNEBERG, J., "Emili I;Iuguet del Villar. L'ecologia terrestre i la ciència del sòl"; ARTfs I MER-
CADET, G., ARTIS I MERCADET, M., "Francesc Novellas i Roig. La química industrial"; DEU I BAI 
GUAL, E., "Ferran Casablancas i Planell. La tecnologia tèxtil innovadora"; LUSA MONFORTE, G., 
"Paulí Castells i Vidal. Els artefactes mecànics de càlcul"; CASASSAS I SIMÓ, E., "Josep Estalella i 
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Moles i Orrnella. La importació d'una nova disciplina, la química física"; ROCA ROSELL, A, "Esteve 
Terradas i Illa. La física tècnica"; CAMARASA, J. M., "Josep Maluq\}er i Nicolau. La gestió 
empresarial en la ciència, la gestió científica en l'empresa"; ARTIS I MERCADET, M., CAMARASA, J. 
M., "Pius Font i Quer. La maduresa de la botànica catalana"; GLICK, T. F., "Jos_P Royo i Gómez. La 
paleontologia a dos continents"; ESTALRICH, J. V., REY GONZALEZ, A., "Emili Mira i López. La 
psicologia aplicada"; GLICK, T. F., ROCA ROSELL, A, "Francesc Duran i,Reynals. La projecció 
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Sabadell"; MALET, A, "Ferran Sunyer i Balaguer. La investigació matemàtica internacional". 
 


