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PRESENTACIÓ 
 
 L'aparició d'una nova publicació periòdica, com els Quaderns d'Història de 
l'Enginyeria constitueix sempre un repte en molts terrenys. Des d'un punt de vista 
científic i cultural, un compromís de rigor i de servei; des d'un punt de vista institucional, 
una aposta per la consolidació, en aquest cas, dels estudis en Història de la Tècnica. 
 Una revista acadèmica com els Quaderns és un mitjà de comunicació dirigit a 
una comunitat investigadora, amb voluntat de servir al desenvolupament de la recerca. 
La Història de l'Enginyeria és una especialitat de la Història de la Tècnica que enfoca el 
paper dels enginyers i, en general, dels tècnics en la història. Això inclou la història de 
l'educació tècnica, la de l'activitat professional, amb les seves expressions corporatives 
en col.legis, instituts o associacions, la de les seves contribucions a la ciència i a la 
innovació tecnològica, la història del seu paper en el desenvolupament de la indústria, 
les comunicacions i la tecnificació de la societat, i la del seu pes polític, social i cultural 
en les diferents èpoques i contextos, entre d'altres camps possibles d'estudi. En aquest 
sentit, esdevé una manera d'enfocar molts àmbits de la Història de la Ciència i de la 
Tècnica i, fins i tot, de la Història general. 
 Els treballs que la nostra revista acollirà hauran d'emmarcar-se en el context de 
la historiografia actual de la ciència i de la tècnica, que ha assumit els pressupostos 
generals de la historiografia: selecció acurada de la temàtica de la recerca, recurs 
rigorós a les fonts primàries i secundàries, sometiment dels treballs a la comunitat 
investigadora.  
 La Historiografia de la ciència i de la tècnica, però, té les seves particularitats i 
una tradició acadèmica sòlida al món. Una d'aquestes particularitats, vinculada al 
caràcter universal que tenen tant la ciència com la tècnica, és la necessitat del mètode 
comparatiu quan es fan estudis particulars, és a dir, desenvolupar-los tenint en compte 
les experiències internacionals. Al mateix temps, com la ciència i, sobretot, la tècnica 
tenen les seves expressions concretes en un àmbit local, en els estudis sobre el 
desenvolupament intern de la ciència i la tècnica, que tindrien un àmbit universal, 
també és necessari el mètode comparatiu, ara en un altre sentit, per contrastar les 
diferents concrecions locals. 
 
 *** 
 
 La Història de la Ciència i de la Tècnica és una disciplina científica plenament  
consolidada en les universitats i centres d'educació tecnològica més prestigiosos del 
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món, amb les seves organitzacions internacionals, els seus congressos i les seves 
múltiples revistes científiques especialitzades. El seu grau de desenvolupament, en els 
diversos països i institucions universitàries, reflecteix molts cops el grau de maduresa 
de la indústria de l'entorn, que ha sigut en força casos la impulsora i sostenidora 
d'aquesta activitat intel.lectual en universitats, museus i fundacions especialitzades. 
 Al nostre país, el procés de vertebració institucional d'aquesta disciplina, encara 
sense completar, ha accelerat el seu ritme amb la creació, el 1991, de la Societat 
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Un 
dels nuclis d'estudiosos que ha contribuït a la formació d'aquesta Societat ha estat 
precisament el nostre Grup d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. Des de que el 1976 vàrem impulsar la 
commemoració del 125è aniversari de la creació de l'Escola, organitzant unes 
Jornades d'Història i Filosofia de les Ciències i de les Tècniques,1 el nostre Grup 
emmarca les seves activitats en aquest camp dins del propòsit de normalitzar i 
institucionalitzar la Història de la Ciència i de la Tècnica a la vida acadèmica de la 
Universitat Politècnica de Catalunya que és, sens dubte, una de les institucions més 
capacitades per portar a terme amb rigor i coneixement de causa l'estudi del progrés i 
difusió de la ciència i de la tècnica al nostre país.  
 Una de les tasques portades a terme ha estat impulsar la dignificació del Fons 
Antic de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, on, al mateix 
temps, s'ha anat formant un fons bibliogràfic especialitzat en Història de la Ciència i de 
la Tècnica. Aprofitem l'ocasió per expressar el nostre agraïment públic al personal de la 
Bilbioteca de l'Escola d'Enginyers Industrials perquè, amb professionalitat i amabilitat, 
han contribuït decisivament a aconseguir-ho. 
 Actualment el Grup és responsable d'assignatures en l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials de Barcelona, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, a 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació i al campus de Terrassa. 
Aquestes assignatures estan articulades en base a diversos temes monogràfics, com 
case studies, que gairebé sempre giren en torn a recerques originals dels membres del 

                     

    1 El recull de les sessions es troba a Jornadas de Historia y Filosofía de las Ciencias y de las 

Técnicas. CXXV aniversario de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (1851-1976) (1978), 

Barcelona, E.T.S. d'Enginyers Industrials. Les persones que impulsaren aquella celebració, molts d'ells 

professors de l'Escola d'Enginyers Industrials, eren: Xavier Berenguer, Albert Corominas, Guillermo Lusa, 

Joan Masarnau i Santiago Riera, alguns dels quals han encaminat la seva activitat professional cap a 

d'altres especialitats. El 1977, aquest nucli de persones, amb la incorporació d'Antoni Roca, es 

plantejaren la preparació d'un curs d'Història de la Ciència i de la Tècnica a l'Escola d'Enginyers 

Industrials. 
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Grup. 
 Per acollir i donar suport a aquests estudis i activitats l'Escola d'Enginyers 
Industrials és en procés de crear el que s'anomenarà Centre de Recerca per a la 
Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca", que ha de representar un pas 
important en la institucionalització de les activitats de recerca i d'extensió del nostre 
Grup. 
 
 
 *** 
 La Història de la Tècnica, que gaudeix d'una clara identitat dintre de la Història 
de la Ciència i de la Tècnica, reb els darrers anys una major atenció i és un camp en 
auge arreu del món. Inclou, d'una banda, la recerca, en sentit estricte, del 
desenvolupament de les diferents tècniques i artefactes i la seva interdependència amb 
el desenvolupament de la societat, però també abasta activitats de relleu cultural ampli, 
com per exemple l'Arqueologia Industrial, que no solament és un camp d'investigació 
sinó que també és una activitat lúdica. 
 La Història de la Tècnica està vinculada amb la Història de la Ciència, amb la 
qual comparteix mètodes de treball i plantejaments historiogràfics. Tenint en compte 
que una part de la tècnica té la seves arrels en l'activitat científica i que una gran part 
de l'activitat tècnica té un caràcter eminentment científic, no és difícil entendre les 
coïncidències amb la Història de la Ciència. Molts estudiosos han dirigit la seva atenció 
cap a les interaccions entre ciència i tècnica, característiques de la nostra època. El 
canvi tecnològic i els seus condicionants continua necessitant unes teories explicatives 
com les que ha merescut la ciència. De tota manera, la tècnica té un vessant empíric 
de profunda tradició que exigeix un enfoc i uns mètodes d'anàlisi diferenciats. 
 Una altra disciplina amb la qual la Història de la Tècnica comparteix un ampli 
camp d'interessos i d'estudis és la Història econòmica i, en particular, la Història 
industrial. L'impacte de la tècnica a la producció i, en general, al desenvolupament 
econòmic, és i ha estat molt important a totes les èpoques, fins al punt que l'estudi 
d'alguns períodes es basa de manera notable en les manifestacions tècniques de la 
societat, com per exemple durant la Prehistòria. A partir de la Revolució industrial, la 
interrelació entre l'esdevenir social i la tècnica és molt gran. 
 Ja hem comentat que la Història de la Tècnica inclou la Història de l'Enginyeria. 
Els tècnics han constituït i constitueixen un grup social influent, amb la qual cosa la 
Història de la Tècnica pot contribuir a la Història de la societat. A més, en alguns 
processos socials específics, no estrictament productius, la tècnica té un protagonisme 
clar. És el cas de les comunicacions (telègraf, telèfon, ràdio, televisió, fax, xarxes 
informàtiques...), dels transports (de la roda a les naus espacials), etc. En el cas de la 
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guerra, la configuració dels exèrcits ha estat estretament lligada als desenvolupaments 
tècnics, fins al punt que els orígens de moltes tècniques que després han tingut usos 
civils són militars. 
 
 *** 
 
 Al cas de Catalunya i d'Espanya, la història de la difusió i de l'aclimatació --i en 
alguns casos, del descobriment o desenvolupament-- de les tècniques al nostre 
sistema productiu i de comunicacions, així com la història de la formació dels tècnics i, 
en concret, dels enginyers, no ha rebut encara prou atenció dels historiadors de la 
ciència i de la tècnica. El nostre Grup té com programa marc de recerca el que 
anomenem "Ciència, tècnica i industrialització a la Catalunya contemporània (1851-
1957)", dins del qual hem emprès l'estudi de diferents aspectes del desenvolupament 
de la ciència i de la tècnica a Catalunya, i de la seva relació amb el procés 
d'industrialització que hi ha tingut lloc. Aquest estudi pretén, per una banda, aportar 
coneixement sobre aspectes de la nostra història en gran part inèdits i, per l'altra, posar 
de relleu que el procés d'industrialització de Catalunya ha estat fortament lligat amb la 
capacitat d'innovar i d'aclimatar noves tecnologies. Ambdues coses --la innovació i la 
transferència de tecnologia-- han estat marcades per les opcions d'educació tècnica 
que s'han anat prenent i, en particular, per les dels enginyers industrials, que són els 
que han tingut un impacte més significatiu al món de la indústria. 
 
 *** 
 
 La revista Quaderns d'Història de l'Enginyeria que ara presentem és la primera 
al nostre país específicament dedicada a la Història de la tècnica. La seva periodicitat 
serà anual. Tot i que en principi (i, sobretot, al principi) està nucleada entorn el 
programa "Ciència, tècnica i industrialització a la Catalunya contemporània (1851-
1957)", no exclourà, sinó al contrari, demanarà, aportacions relatives a d'altres èpoques 
i a d'altres llocs i països, amb la referència general de la Història de l'Enginyeria. En 
particular --i d'això es parla en una de les ressenyes bibliogràfiques que apareixen en 
aquest número-- ens falten estudis monogràfics que es refereixin tant a la història de 
l'enginyeria industrial com a la de les altres enginyeries, en els diversos sectors de la 
vida econòmica i social i a les diferents regions i nacionalitats espanyoles. Per això fem 
una crida especial dirigida als historiadors de la tècnica que treballen a les universitats 
politècniques i a les escoles tècniques de les diferents comunitats autònomes de 
l'Estat, als quals obrim les pàgines de la revista. 
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 *** 
 Aquest primer número està gairebé monogràficament dedicat a la història de 
l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona que, amb el nom d'Escuela Industrial 
Barcelonesa inicià el seu camí l'octubre del 1851, prenent com a punt de partida les 
diverses escoles establertes successivament per la Junta de Comerç durant més de 
cinquanta anys abans, a partir del 1769. Tal com explica un dels articles, es tracta de 
l'única de les escoles industrials espanyoles fundades en aquesta època que ha 
funcionat sense interrupció fins els nostres dies. No és estrany, doncs, que aquest 
centre sigui una referència fonamental per comprendre el desenvolupament tecnològic 
de Catalunya i d'Espanya. El nostre Grup està preparant la celebració del 150è 
aniversari de la fundació de l'Escola, per la qual cosa, a més de reunions científiques i 
exposicions, vol aprofundir en la història del centre i en la influència que ha tingut en el 
seu entorn. Pretenem que molts dels articles d'aquests Quaderns siguin el resultat 
d'aquesta recerca. 
 Finalment, en el moment de l'aparició d'aquesta nova publicació periòdica, 
culminen molts esforços, treballs i gestions i hem d'agraïr aquells que han fet possible 
moral, institucional i econòmicament els nostres Quaderns. Mencionem l'equip directiu 
de l'Escola, encapçalat per Ferran Puerta Sales i els membres(*) de la promoció 113 de 
l'Escola T.S. d'Enginyers Industrials de Barcelona, coordinats per Juan Carlos Arranz, i 
en particular a un d'ells, Jaume Pagès, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que tingué la idea que una de les maneres de commemorar el 25è 
aniversari de la seva promoció consistís en ajudar a editar el primer número dels 
Quaderns. Per acabar, volem destacar la col.laboració de Xavier Corretjé, que s'ha fet 
càrrec desinteressadament de la direcció artística de la revista. A tots ells, moltes 
gràcies. 
 

Novembre 1995 


