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Excm. Sr. President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Ilm. Sr. President de 

l’Institut d’Estudis Catalans, Ilm. Sr. Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, senyores i senyors: 

 

A finals del segle XVIII, Barcelona era una ciutat que no arribava als 100.000 

habitants, però que havia duplicat gairebé la seva població en solament tres dècades 

sense ultrapassar el perímetre de la muralla medieval. Era una ciutat on no hi cabia la 

gent i on s’havia d’edificar sobre voltes i carrers. A l’interior del recinte emmurallat s’hi 

allotjava una intensa activitat comercial, mercantil i artesanal, sobretot arran de 

l’obertura dels ports al comerç amb Amèrica. A Barcelona, però, no hi havia centres 

docents destinats a la formació de tècnics que dirigissin tot aquest desenvolupament 

econòmic. La universitat, encara ancorada en el passat, havia estat traslladada a 

Cervera i els organismes que impartien formació a la ciutat eren el Seminari de Nobles 

de Santiago de Cordelles, adreçat a la noblesa, i la Reial Acadèmia Militar. 

 

En aquest context, i recollint el llegat de l’antic Consolat del Mar, l’any 1758 es va crear 

la Real Junta Particular de Comerç de Barcelona amb l’objectiu de fomentar, incentivar 

i promoure l’activitat industrial i comercial. Aquesta institució aviat va percebre, però, 

que la manca d’especialistes en camps tant fonamentals com la maquinària, la 

química, la navegació i la comptabilitat constituïa un problema que incidia directament 

en el desenvolupament econòmic que perseguia. La Junta de Comerç, en lloc de 

deixar als tallers i als gremis la preparació pràctica dels nous tècnics, va decidir liderar 

i prendre part activa en la tasca educativa d’aquests futurs professionals.   

 

Fou així com amb els cabals del dret de pariatge, aquells dos diners per cada lliura del 

valor dels articles que entraven per la Porta de Mar, els membres de la Junta 

encetaren un projecte educatiu de gran abast, la repercussió del qual encara es deixa 

sentir actualment. Entre 1770 i 1845, la Junta de Comerç va crear vint-i-tres escoles o 

càtedres. Es tractava d’uns ensenyaments gratuïts que duraven un o dos cursos 



acadèmics i en què un professor impartia a un grup classe, durant una o dues hores 

diàries, uns continguts tant teòrics com pràctics.  

  

El llibre que avui presentem pretén recollir el testimoni de l’activitat acadèmica que van 

desenvolupar aquelles escoles. Amb Fàbrica, Taller i Laboratori, volem contribuir a la 

difusió de la història de l’educació en un període determinat i al reconeixement d’un 

projecte educatiu que va promoure la Junta de Comerç per impulsar el comerç, la 

indústria i la navegació. I és especialment significatiu parlar-ne en el si d’aquesta 

institució, hereva de la Junta de Comerç, i en aquest noble edifici on, dos segles i mig 

enrere, s’impartien els ensenyaments que han estat objecte d’aquest estudi i que avui 

recuperem, en el mateix indret on es van generar, com a patrimoni cultural de la nostra 

societat.  

 

Al llarg dels disset capítols en què s’estructura l’obra, el lector pot descobrir com es va 

aprendre a navegar, com el dibuix va ser la base de l’aprenentatge tècnic i artístic, 

com la formació va fer possible la millora de l’agricultura, com es va aplicar la química 

a les arts (evidentment ens referim a les arts mecàniques), com es va aprendre a 

dissenyar màquines, com es va perfeccionar el comerç, com es va divulgar la física 

moderna, com es va completar la formació en matemàtiques, com fou introduïda 

l’economia, el dret i la política, com es van ensenyar la taquigrafia i els idiomes 

moderns i, fins i tot, com es va promoure la creació d’unes classes gratuïtes de 

sordmuts amb la finalitat d’afavorir la seva integració a la societat.  

 

En els dotze capítols centrals del llibre es desenvolupa l’estudi dels ensenyaments 

impartits en cadascuna de les vint-i-tres escoles agrupats per temàtiques afins. Així, 

doncs, en un mateix capítol es parla dels ensenyaments de nàutica i dels 

d’arquitectura naval o, en un altre, s’analitzen les escoles de mecànica, el gabinet de 

màquines i la càtedra de maquinària. En tots ells, però, s’ha tractat de mantenir l’ordre 

cronològic, tant en la distribució dels capítols com en el contingut de cadascun. Un 

ordre que ha estat més fàcil de mantenir quan les escoles tractades en un mateix 

capítol eren l’una continuadora de l’altra, com va passar amb la càtedra de Càlcul i 

Escripturà Doble i l’Escola Gratuïta de Comerç, però que també ha estat preservat 

quan les escoles tingueren una vida paral·lela al llarg dels mateixos anys, com les 

càtedres de Matemàtiques i la d’Aritmètica i Geometria Pràctica, o com les tres 

càtedres d’idiomes moderns. 

 



L’obra s’inicia amb un capítol introductori on es dibuixa el marc històric en què es va 

crear la Junta de Comerç i es posa de manifest que les seves arrels medievals es 

troben a l’antic Consolat del Mar, que arran de la Guerra de Successió havia estat 

desproveït de contingut i de recursos. Després del cos central en què s’analitzen els 

ensenyaments impartits per les escoles, el llibre conté quatre capítols més dedicats a 

la transferència de tecnologia encaminada a la introducció de noves maquinàries, a la 

difusió dels avenços tècnics per mitjà de la publicació d’una revista periòdica, a l’anàlisi 

del rol d’aquests ensenyaments com a precursors de les escoles tècniques que es 

crearen posteriorment i a la presentació del contingut i de la història de l’arxiu, la 

preservació del qual ha permès la realització d’aquest treball. 

 

Quan es va gestar la idea d’elaborar aquest llibre, no es partia de zero; érem 

conscients que en els darrers vint anys s’havien llegit diverses tesis doctorals i 

s’havien publicat articles i treballs de recerca específics sobre algunes escoles, sobre 

els seus professors o sobre les seves activitats docents o de recerca. Per això varem 

encarregar cada capítol a especialistes de les matèries tractades vinculats, 

principalment, a universitats catalanes, com la Universitat de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, a universitats de fora 

de Catalunya, com la Universitat Complutense i la Politècnica de Madrid, i a altres 

institucions com el Museu Frederic Marès, la Biblioteca de Catalunya i, evidentment, la 

Cambra de Comerç de Barcelona. 

 

Algunes escoles, però, havien estat poc o gens estudiades i, en aquests casos, varem 

prendre la decisió d’encarregar-ne l’estudi a altres reconeguts historiadors de la 

ciència amb l’objectiu d’oferir un treball complet de tot el conjunt d’escoles. Els primers 

esborranys els varem poder posar en comú en una sessió de treball tinguda a la seu 

de la Cambra de Comerç de Barcelona i això va permetre a tots els autors intercanviar 

opinions i millorar el treball de recerca inicial.  

 

Es tracta, doncs, d’una obra col·lectiva elaborada per investigadors pertanyents a 

diverses institucions i que, com acabem de dir, ha pogut ser realitzada gràcies a la 

preservació de l’Arxiu de la Junta de Comerç que, traslladat a la Biblioteca de 

Catalunya des del 1912, ha estat conservat, catalogat i posat a l’abast de la comunitat 

científica. Un arxiu que també ha evolucionat en aquests darrers vint anys facilitant la 

consulta, possibilitant la reproducció de documents i divulgant el seu catàleg a través 

de la xarxa. 

 



Aquest tresor documental ha permès mostrar que la nàutica, el disseny (en el sentit del 

terme francès dessin, és a dir, dibuix) i el comerç foren les disciplines amb què es van 

constituir les primeres escoles al darrer terç del segle XVIII. Però, mentre que l’Escola 

de Nàutica va continuar les seves activitats sense interrupció fins els nostres dies, la 

de Comerç, en canvi, va tenir unes primeres dècades molt incertes i no es va poder 

consolidar fins a la segona dècada del segle XIX.  

 

Abans de la Guerra del Francès, es van crear tres noves escoles per impartir la 

Taquigrafia, com a suport a l’activitat comercial, la Química aplicada a les arts, amb 

vocació de servir a l’economia local, i la Mecànica, amb el seu Gabinet de Màquines, 

per preparar els tècnics responsables de la modernització de les fàbriques. Aquestes 

tres escoles van iniciar les classes als locals de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, 

al capdamunt de la Rambla. 

 

L’etapa més intensa de creació d’escoles es produeix a la segona dècada del segle 

XIX amb vuit noves escoles entre les que destaquen les càtedres de Física 

Experimental, de Matemàtiques i d’Economia Política, que fornien les matèries 

teòriques necessàries per a completar la formació dels alumnes de les càtedres més 

pràctiques. També cal remarcar la creació de les càtedres de francès, anglès i italià, 

idiomes fonamentals per als alumnes que havien de treballar en l’àmbit del comerç i de 

la indústria, però també en el mercat editorial i en el terreny de la traducció. Arran de la 

desamortització del 1835, aquest ampli ventall d’ensenyaments es concentren en els 

locals del Convent de Sant Sebastià, situat just al costat de l’edifici on ens trobem. 

 

Val a dir que no totes les escoles es crearen per voluntat exclusiva de la Junta de 

Comerç. Aquest fou el cas de l’Escola d’Agricultura i Botànica que la Junta es va veure 

forçada a sostenir arran d’una Reial Ordre que l’obligava també a fer-se càrrec del 

jardí del Col·legi de Cirurgia, en estat de decadència, per a crear un nou Jardí Botànic 

on alliçonar la pagesia i els hisendats en les noves tècniques agronòmiques. 

 

Una de les escoles que mereix una menció especial pels trets que la caracteritzaren 

respecte de les escoles existents a Madrid és l’Escola de Sordmuts que la Junta de 

Comerç va sostenir entre 1838 i 1840. Aquesta escola no va rebre ni el suport 

econòmic de la Corona espanyola, ni el recolzament de personalitats destacades. Tot i 

així, va ser una escola gratuïta i universal, i va dedicar una especial atenció a les 

dones sordes.  

 



Pel que fa al professorat que impartia la docència en aquelles primeres escoles, hi 

hagué universitaris formats a França, com Francesc Carbonell, Francesc Santponç o 

Josep Roura, i també artistes i pilots de formació més pràctica com Pasqual Pere 

Moles o Sinibald Mas. A les escoles creades al segle XIX, en canvi, ja s’hi poden 

trobar alguns professors que havien estat alumnes formats en aquelles mateixes 

escoles, com  Onofre Novellas, Josep Oriol Bernadet o Francesc Claret, així com 

també algun metge, com Vieta, i algun frare, com Eudald Jaumeandreu. 

 

El col·lectiu d’alumnes, majoritàriament menestrals, procedien bàsicament de 

Barcelona i la seva rodalia, però també n’hi havia de diferents indrets de Catalunya. 

Els alumnes podien matricular-se a diferents Escoles i triar ells mateixos el seu 

itinerari, tot i que de vegades aquest estava dirigit. És el cas, per exemple dels 

alumnes de Nàutica a qui es recomanava d’assistir també a les classes de física, o 

dels alumnes de Comerç, els quals havien d’assistir a les classes d’Aritmètica i 

Geometria Pràctica. Hi havia ensenyaments més teòrics i altres de mes pràctics, i 

algunes càtedres, com la de física o la de química, compaginaven les classes 

magistrals amb la pràctica experimental. 

 

Un cop acabat els cursos se celebraven uns exàmens públics amb els 4 o 5 alumnes 

més brillants de cada matèria. Aquests desenvolupaven davant de les autoritats i dels 

familiars alguns dels temes apresos i responien a les qüestions que se’ls plantejaven. 

Aquests certàmens, iniciats per l’Escola de Nàutica i ben aviat seguits per les altres 

escoles, van ser un bon mitjà per donar prestigi i publicitat als ensenyaments impartits. 

 

S’ha dit que en la majoria dels casos es tractava de càtedres o escoles d’una sola 

classe amb un sol professor. Això no implica, però, que no existís cap relació ni cap 

objectiu comú entre les diferents escoles. Per sobre de totes elles hi havia la Comissió 

d’Escoles de la Junta de Comerç que vetllava per la seva coordinació. Prova d’això 

són els comunicats de classe que els professors havien de lliurar mensualment a la 

Comissió per indicar les activitats realitzades, així com també els reglaments interns 

de cada càtedra que mostren les similituds de funcionament entre elles, especialment 

pel que fa als drets i deures de professors i alumnes. 

 

El context i les circumstancies en què van desenvolupar-se aquests ensenyaments els 

hi confereixen uns valors addicionals. En primer lloc, destaquen les notables 

aportacions a la innovació científica i tècnica d’aquella època, com ara la difusió de la 

navegació astronòmica, l’aplicació de la comptabilitat per partida doble, l’adopció del 



sistema linneà en la classificació de les plantes, la introducció del gas d’enllumenat i 

del càlcul infinitesimal, la difusió dels nous conceptes d’economia (com el 

proteccionisme, les teories de la població i la reforma agrària), de física experimental 

(com les lleis newtonianes, l’aerometria i l’electricitat), de l’ensenyament de la 

mecànica (com la teoria d’engranatges, o la composició de màquines) i del mètode 

taquigràfic català. En alguns casos, els professors van disposar d’una publicació 

periòdica per difondre aquests avenços més enllà de l’àmbit acadèmic.  

 

En segon lloc, cal remarcar el paper precursor que van representar aquestes escoles 

respecte de les que es van crear posteriorment. Aquest és el cas de l’Escola Industrial 

Barcelonesa creada per decret ministerial l’any 1851 amb la finalitat de donar 

continuïtat als ensenyaments industrials i mercantils. D’aquesta escola, dirigida pels 

mateixos professors de les escoles de la Junta de Comerç i ubicada als mateixos 

locals, van sorgir l’Escola d’Enginyeria Industrial i l’Escola d’Empresarials. També va 

tenir continuïtat l’Escola de Nàutica i l’Escola d’Agricultura. A més, també en part, hi 

troben els seus antecedents les facultats de Física, de Química, de Matemàtiques i 

d’Econòmiques pel fet que alguns dels primers professors d’aquestes disciplines 

havien estat també professors o alumnes d’algunes de les respectives càtedres de la 

Junta de Comerç. Així ho hagueren de percebre el rector, els degans i els professors 

de la Universitat de Barcelona quan al 1884, pocs anys després de la inauguració del 

nou edifici a la plaça Universitat, van encarregar al pintor Dionís Baixeres l’elaboració 

d’un quadre commemoratiu de les Escoles de la Junta de Comerç que decora el 

Pananinf d’aquesta universitat. I aquest devia de ser també el sentir popular, ja que 

per les mateixes dates un altre pintor barceloní, Emili Casals, plasmava en un altre 

quadre l’experiment d’enllumenat a gas realitzat per Josep Roura, mig segle abans, en 

presència dels monarques espanyols, a les aules de dibuix que hi havia en l’edifici on 

ens trobem. Aquesta pintura, que representa en una sola imatge les tècniques, les arts 

i les ciències necessàries pel treball a la fàbrica, al taller i al laboratori, és la que ha 

estat triada, pel seu paper simbòlic, com a portada del llibre i com a fil conductor de 

cada un del capítols de l’estudi que us presentem.  

 

No vull acabar aquesta intervenció sense agrair a les institucions que avui ens 

representen en aquesta mesa (la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Institut d’Estudis 

Catalans i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona) la implicació, 

el recolzament i la confiança en aquest projecte. Sense el seu suport l’obra que avui 

donem a conèixer  no hagués estat possible.  

 



 

 

 



 
Moment de la presentació de Francesc X. Barca: A la mesa d’esquerra a dreta: Dra. Maria 
Pont, Arxivera de la Cambra, Miquel Valls, president de la Cambra, Salvador Giner, president 
de l’IEC, Francesc Roure, director de l’ETSEIB.  
 

 
Els autors del llibre amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona: D’esquerra a 
dreta: Emma Sallent, Maria Pont, Miquel Valls (president de la Cambra), Reis Fontanals, 
Francesc X. Barca, Antoni Gascón, Jesús Sánchez Miñana, Pilar Velez, Xavier Cortés, Antoni 
Roca, Angel Calvo i Carles Puig. 


