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L'École polytechnique continua essent un dels centres d'educació tècnica més 
paradigmàtics del món, que ha inspirat i continua inspirant multitud d'escoles 
tècniques que en prenen el nom (com ara la Universitat Politècnica de Catalunya, 
creada el 1970) o que s'organitzen d'una manera similar. 

L'École polytechnique fou un fruit de la Revolució francesa, quan, després de 
suspendre la major part de les institucions científiques i educatives de l'Antic règim, 
els nous dirigents volgueren disposar d'un centre per a una formació bàsica i 
comuna a tots els enginyers. Inicialment van entendre aquesta formació bàsica com 
a formació política -i per això, per exemple, seleccionaren els alumnes per tot 
França, fugint de la noblesa de sang i buscant una noblesa d'esperit, amb fidelitat a 
la República- i com a formaciócientífica, convençuts que el domini de la tècnica 
exigeix prèviament un coneixement científic extens i intens. 
Això donà una gran preponderància a les ciències exactes i, en particular, a les 
m_temàtiques i convertí l'École polytechnique en un centre científic "pur", molt 
allunyat d'aquelles escoles semi-empíriques que s'havien organitzat en la centúria 
anterior a França i a diversos indrets d'Europa central. El contrast més gran de 
l'opció de l'École polytechnique era Anglaterra, on no s'organitzà una educació 
formal, amb escoles tècniques propiament dites, fins ben entrat el segle XIX. 

L'École polytechnique anà creant una autèntica elit tecnològica i burocràtica, Els 
graduats per aquesta escola, que després s'especialitzaven en alguna altra 
enginyeria, tenien accés molt senzill a la nova burocràcia de l'Estat francès. La 
política científica i tècnica francesa dels darrers doscents anys és imcomprensible 
sense tenir presents els polytechniciens. L'École polytechnique i les altres grandes 
écoles {Ponts i Camins, Mines, Construcció naval, també l'École Centrale} han 
absorbit l'atenció del món de l'enginyeria a França, tot i que, com explica André 
Crelon en aquest volum que comentem, les titulacions tècniques i d'enginyeria que 
hi existeixen són molt variades i van molt més enllà dels titulats a l'École 
polytechnique i a les altres grandes écoles. 

El volum és una realització molt destacada de la commemoració del bicentenari 
de la fundació de l'École polytechnique. Conté 22 estudis a càrrec de 23 autors i 
autores, tots emmarcats en la historiografia de la ciència i de la tècnica, amb la 
presència d'alguns destacats autors no francesos, com ara Ch. Cillispie o R. Hahn, 
però amb una extensa participació autòctona. Aquesta presència important d'autors 
francesos assenyala la nova generació d'historiadors de la ciència i de la tècnica 
francesos, sorgida després d'unes dècades de crisi i impasse, inexplicables en un 
país com França, capdavanter en molts àmbits científics i culturals, però no en la 
història de la ciència i de la tècnica. 

El fet que l'École polytechnique hagi estat fonamentalment un centre científic 
queda reflectit en moltes de les contribucions que es basen en el desenvolupament 
docent i de recerca de les matemàtiques, la física i la química, tot i que matèries 
com ara la mecànica, la construcció i l'arquitectura també hi són presents. Notem, 
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però, una certa esbiaixada cap a les qüestions de ciències "pures" que, a més de 
reflectir, com hem dit, el caràcter científic del centre, es deu potser al grau menor de 
desenvolupament de la història de la tècnica, davant la història de la ciència. Hem 
de tenir present que l'École polytechnique va tenir entre el seu professorat investiga-
dors molt destacats en el camp de les ciències exactes, com ara Laplace, Le 
Chatelier o Hadamard. 

A més d'articles que sintetitzen les etapes diferents de l'École, l'obra també conté 
alguns articles que tracten el paper dels polytechniciens a la societat francesa. 
Destaquem el treball sobre la figura de l'oficial-enginyer entre les dues guerres, que 
analitza la crisi de la vinculació dels graduats a l'École polytechnique i l'Estat, 
singularment, amb l'Exèrcit. També un treball de revisió del lloc dels polytechniciens 
en el panorama complex de les especialitats tècniques franceses, un panorama que 
molts cops la literatura historiogràfica ha tendit a simplificar inadequadament. Un 
altre treball tracta sobre els estudis d'economia dins l'École, que es desenvoluparen 
sobretot a partir de l'any 1930. Un altre treball analitza la presència d'estrangers 
entre els estudiants de l'École polytechnique. De fet, el caràcter tan selectiu i 
oficialista del centre comportà una presència més aviat restringida de forasters, molt 
centrada, a més, en les colònies franceses. 

La formation polytechnicienne ja és una obra imprescindible per considerar 
qualsevol treball sobre història de l'enginyeria al món, atesa la gran influència que 
ha exercit directament i indirectament sobre el segment petit, però influent, dels 
politècnics. 
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