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PREFACI 

“I have to go back into the past once more. Just once more. For the last time

(…). And when it’s done, we’ll both be free” (Scottie a Judy, al film Vertigo, 1958).

1. Antecedents 

El  present  treball  de  finalització  dels  estudis  de  doctorat  en  Història  de  la

Ciència (UAB, RD 1393/2007), “Tecnocràcia i Catalanisme tècnic a Catalunya als anys

1930.  Els  enginyers  industrials,  de  l'organització  del  taller  a  la  racionalització  de

l’estat”, va iniciar-se el gener de 2009. No obstant, ha compilat els meus interessos,

pràctiques i resultats en història (i, en particular, en historia de la tecnologia i de l'engi-

nyeria) al llarg de més de deu anys. L'obra és deutora d'almenys tres formacions acadè-

miques:  Enginyeria  Industrial  (Escola  Tècnica  Superior  d’Enginyeria  Industrial  de

Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2002), Història (Facultat de Geografia

i Història, Universitat de Barcelona, 2005) i Màster oficial en Història de la Ciència.

Ciència,  Història  i  Societat  (Universitat  Autònoma  de  Barcelona-Universitat  de

Barcelona, 2008).

Els estudis d'enginyeria industrial em van forçar a conèixer “des de dintre” la

professió en el canvi de segles XX i XXI. Però, alhora, em van introduir a la història

d'aquesta professió: primerament, a través d'assignatures de lliure elecció impartides per

Guillermo Lusa Monforte i Antoni Roca Rosell (Centre de Recerca per a la Història de

la Tècnica,  CRHT); i  finalment,  a  través del  projecte de fi  de carrera  El Museu de

l’Enginyeria de Catalunya: bases conceptuals per a la creació d’un museu universitari,

dirigit per Roca Rosell.1 Més endavant, diferents períodes de col·laboració amb aquest

centre -en base a beques i ajuts diversos (2003-2007)-2 van orientar-me vers la gestió

del patrimoni de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.3 Les

1 VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2002)  El Museu de l’Enginyeria de Catalunya: bases
conceptuals per a la creació d’un museu universitari, Projecte de Fi de Carrera, Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya.

2 El darrer contracte al CRHT va ser com a Tècnic de Suport a la Recerca dins del projecte El
patrimonio  científico,  técnico  e  industrial  de  Catalunya.  Ingeniería,  cultura  y  sociedad,
1850-2000 [HUM2004-04259, 2004-2007].

3 La tasca realitzada i propostes patrimonials i museològiques han estat resumides en diverses
publicacions;  per  exemple:  VALENTINES  ÁLVAREZ,  Jaume  (2010)  “Crossroads  of
heritage: The material culture of science and technology in universities”, Opuscula Musealia,
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tasques  realitzades  (arxivística  i  documentació,  arqueologia  contemporània i  museo-

logia) em van endinsar en la història d'aquesta institució d'ensenyament tècnic, així com

en la història de l'enginyeria catalana i espanyola en general. A més a més, els treballs

de registre de fonts històriques sobre ciència i tecnologia a la Guerra Civil espanyola,

que el CRHT i la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (associada al CRHT) van

emprendre dins del marc del Memorial Democràtic (2006),4 van esdevenir un referent

per a desenvolupar alguns dels meus treballs posteriors. L'exemple més notable és el

treball final de recerca del màster, Redefinicions socials i espacials de l'enginyeria a la

Guerra Civil a Catalunya. El Fons Ramon Perera i la defensa passiva (2008), que ha

servit com a estudi de cas per a aquesta obra.5

Paral·lelament als estudis d'enginyeria i  a  la col·laboració amb el  CRHT, la

formació en història a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

em van apropar a alguns intel·lectuals (Simone Weil, María Zambrano, E. P. Thompson,

Eric Hobsbawm, William Lazonick, Jean-François Billeter,  Manuel Castells, Carmen

Magallón, Ángel Smith, etc.) i a alguns temes (història actual, racionalisme i ciència,

treball, tecnologia i gènere, identitat i etnicitat, etc.) que han vagat en aquest treball.

Especialment, reconec i agraeixo el mestratge en història contemporània de Catalunya i

Espanya, a Ricard Vinyes; en història contemporània i cinema, a Josep M. Caparrós; en

fascicullus XVIII, 61-71; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2004) “Arqueologia industrial i
ecomuseografia a les universitats:  el  cas de la ETSEIB”,  Quaderns d’Història de l’Engi-
nyeria, VI, 127-160; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2009) “Estris del segle XXI per a
instruments del XIX: la cultura material de la ciència de la universitat a la secundària”, Actes
d'Història  de  la  Ciència  i  de  la  Tècnica,  nova  època,  2  (1),  451-458;  VALENTINES
ÁLVAREZ, Jaume (2006) “El projecte de gestió integral de l’Arxiu històric de l’ETSEIB.
Treball  en  curs”,  Quaderns  d’Història  de  l’Enginyeria,  VII,  233-237;  VALENTINES
ÁLVAREZ,  Jaume (2006)  Projecte  de  Gestió  Integral  de  l’Arxiu  Històric  de l’ETSEIB.
Memòria i Trajectòria, Barcelona, ETSEIB; 

4 Els laboratoris de l’Escola Industrial (1936-1939). Guerra i depuració [Projecte de recerca
per a la recuperació de la memòria històrica 2005 [AREM 10016, AGAUR, Generalitat de
Catalunya, 2006]. Les publicacions de les Jornades Memorial Democràtic a la UPC, organit-
zades pel CRHT i la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, han estan publicades en línia a:
<http://cutc.upc.edu/MD/que-hem-fet>.

5 El treball de recerca de finalització del màster va ser publicat com a introducció de la repro-
ducció del  catàleg  del  Fons “Ramon Perera”:  VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2008a)
“Redefinicions socials  i  espacials de l'enginyeria  a la Guerra Civil  a Catalunya.  El Fons
Ramon Perera i la defensa passiva”. A: LUSA MONFORTE, Guillermo; ROCA ROSELL,
Antoni; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (eds.) (2008) El Fons “Ramon Perera”. Imatges
de la defensa passiva a Catalunya (1938-1939),  Càtedra UNESCO de Tècnica i  Cultura
(UPC), Barcelona, 1-36.
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història del món actual i  història oral, a Mercedes Vilanova; en història del treball i

gènere, a Cristina Borderías; en història dels feminismes, a Mary Nash; en historiografia

del  segle XX, a María-Milagros Rivera;  en camps d'estudi  de l'antropologia,  a  Joan

Bestard; en antropologia i història, a Ignasi Terradas; i en història de la vida privada a

Teresa Viñolas.6

Finalment,  el  màster  oficial  en  Història  de  la  Ciència.  Ciència,  Història  i

Societat (2006-2008) va donar-me eines i temes imprescindibles en la meva formació i

pràctica pròpies de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, de les que aquest

treball és visiblement deutor en capítols específics. Especialment, he de subratllar les

assignatures “El procés de medicalització” (amb els professors  Jorge Molero,  Isabel

Jiménez i Paco Martínez), “Els públics de la ciència” (amb els professors Agustí Nieto,

Alfons Zarzoso, Pepe Pardo i Carlos Tabernero) i “De Frankenstein a Einstein. Ciència i

societat contemporànies” (amb els professors Xavier Roqué i Néstor Herran).7 En parti-

cular, el treball de final de mestratge citat va esdevenir un punt de partida en els estudis

de doctorat. No voldria acabar aquest apartat sense fer menció al nucli d'estudiants i

estudiantes en història de la ciència, la tecnologia i la medicina que s'ha creat entorn

d'aquest màster oficial i que, el 2009, va incentivar la re-creació d'un espai propi de

debat historiogràfic, el Seminari d'Estudiants d'Història de la Ciència (posteriorment,

XEHC!).8

6 Treballs no publicats: (2001) “La crisis de la historiografía moderna y las nuevas tendencias
para su superación: La crisis del racionalismo en Occidente.  El manifiesto de  Historia a
Debate” (coautor: Klemens Kaps), 22 p.; (2001) “La posguerra falangista a través de un film:
los  Surcos de Nieves Conde (1951)”, 28 p.;  (2002)  “Les causes morals de la precarietat
laboral contemporània a través de l’obra de Simone Weil Reflexiones sobre las causas de la
libertad y de la opresión social (1934)”, 11 p.; (2002) “Una aproximació al món actual”
(revisió), 4 p.; (2003) “Experiències fragmentades: dones, científiques i pioneres” (ressenya),
6 p.; (2003) “Tecnologia, treball i gènere: el cas de la indústria tèxtil” (revisió), 4 p.

7 Treballs  publicats:  (2006)  “Desmedicalizándonos”, 10  p. (publicat  en  línia:  http://
cutc.upc.edu/arxius/valentines-j.-desmedicalizandonos.pdf>); (2008)  “Tecnologia  criolla,
femenina, pobra i vella. Una revisió de la imatge de la tecnologia del segle XX”, Quaderns
d’Història de l’Enginyeria, IX, 313-324; (2007) “La introducció de la gran indústria de la
química a Espanya i el nou règim de sabers a la perifèria”, Quaderns d’Història de l’Engi-
nyeria, VIII, 361-375; (2009) “Els públics del cinema i els no-públics de la ciència. The War
Game i  el  secret  en  joc”,  FILM-HISTORIA  Online,  XIX  (2-3),  13  p.  <http://
www.pcb.ub.es/filmhistoria> (nova versió d'un text de 2007). Treballs no publicats: (2007)
“L'edifici de contenció del reactor nuclear Argos: de l’estendard de progrés al mur de l'ano-
nimat?”, 11 p.

8 Una  publicació  fruit  d'aquests  espais:  GARCÍA REYES,  Juan  Carlos;  SASTRE JUAN,
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2. Marc d'estudi, cronològic i geogràfic 

Aquest treball aborda la història de la Catalunya dels anys 1930 (1929-1939)

posant  l'accent  en un grup de l'elit  social  i  professional,  exclusivament  masculí:  els

enginyers industrials catalans. El resultat porta al primer pla de l'estrada dues ideologies

transversals -políticament, socialment i geogràficament- que es van obrir lloc entre les

ideologies contemporànies en conflicte durant la II República i de la Guerra Civil: la

tecnocràcia i el nacionalisme. La primera, és a dir, la ideologia de gestió científica de

qualsevol fet social, nacional i econòmic, ha estat força negligida per la historiografia

malgrat la transcendència en el temps, més enllà de la fi de la Guerra Civil. Contràri-

ament, la segona ha estat tractada amb abundància i centralitat, però menystenint de

forma general el rol  dels professionals de la ciència,  la tècnica i la medicina com a

col·lectius socials.

Resultats similars podrien haver-se aconseguit  estudiant  altres  elits  professi-

onals  i  intel·lectuals,  en  altres  contextos  geogràfics  i  durant  altres  períodes,  però  la

selecció no és  anodina i  pretén visualitzar  un clímax de  les  íntimes  relacions  entre

tecnocràcia i nacionalisme. D'una banda, els enginyers industrials van aconseguir una

posició jeràrquica destacada en les professions científiques i tècniques i, com a causa-

conseqüència, un paper protagonista en l'organització científica del treball, de la societat

i de la nació. D'altra banda, Catalunya va esdevenir escenari d'una potencial reorganit-

zació  política,  corporativa  i  social  arran  de  la  proclamació  de  la  II  República  i  de

l'Estatut  d'Autonomia: un nou escenari  requeria d'un nou planter d'actors i  de noves

eines d'interpretació,  i  els tècnics superiors van saber-ne treure profit.  Finalment, els

anys hereus de la crisi financera i social de 1929 van ser testimonis del qüestionament

profund del model capitalista i van despertar el clam dels tècnics anunciant-se com els

garants de la mediació social, de l'autarquia nacional i de l'eficàcia política cercades en

la urgència dels problemes econòmics. 

Des de la història de l'enginyeria catalana, els anys 1930 comencen el 1929 i

acaben el 1939, deu anys més tard. 1929 no sols va ser l'any del crac internacional: va

ser l'any de l'Exposició Internacional de Barcelona i, de retruc, l'any de l'èxit corporatiu

de l'enginyeria industrial més sentit i sonor aconseguit fins aleshores en una empresa

d'aquella magnitud. A més a més, 1929 coincideix amb l'any de la davallada final de la

Jaume; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2012) “Ciencia y Crisis. Auge de la tecnocracia y
empoderamiento de sus resistencias (1914-2011)”, Ecléctica. Revista de Estudios Culturales,
1 (monogràfic “Crisis en la sociedad contemporánea”), 52-63.
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dictadura de Miguel Primo de Rivera que acabaria amb la seva dimissió el gener de

l'any següent i  obriria les portes a la constitució de la II República espanyola el 14

d'abril de 1931. El 1939 coincideix amb l'entrada de les tropes franquistes als carrers de

la capital catalana i,  alhora, amb l'entrada dels enginyers catalans en les institucions

franquistes per al desplegament de la direcció tecnocràtica de l'economia i de la societat.

En aquest sentit, no he volgut emfatitzar les evidents ruptures polítiques dels anys 1920,

1930 i 1940, sinó assenyalar-ne les continuïtats tecnològiques i professionals.

3. Metodologia i orientacions historiogràfiques 

El treball s'engloba dins de la història de la ciència, tecnologia i medicina, en

particular, de la història de la tecnologia, de la història de la professió de l'enginyeria i

de  la  història  del  treball.  També  s'apropa  en  diverses  ocasions  a  la  història  de  les

ciències econòmiques i de l'organització científica del treball, assignatures pendents per

a la historiografia de les ciències a Catalunya.9 No obstant, seguint els treballs recents

del professor David Edgerton (2006 i 2011), he provat de posar el meu relat -com a

historiador de la tecnologia- en el centre de la història social i política del període.10

9 A Catalunya, la història de les ciències econòmiques i la història de l'organització científica
del  treball  han  estat  abordades  principalment  des  de  la  historiografia  de  l'economia.  Els
treballs  de  Francesc  Artal,  Carme  Massana,  Francesc  Roca,  Salvador  Almenar,  Vicent
Llombart,  Juan  Velarde  i  Mauro  Guillén  han  estat  una  referència  indispensable  en  la
confecció  d'aquesta  obra.  Alguns  exemples  són:  ARTAL,  Francesc;  GASCH,  Emili;
MASSANA,  Carme;  ROCA,  Francesc  (1976)  El  Pensament  econòmic  català  durant  la
República  i  la  Guerra,  1931-1939,  Barcelona,  Edicions  62;  ROCA,  Francesc (1994),  El
pensament  econòmic  català,  1900-1970,  Barcelona,  Publicacions  de  la  Universitat  de
Barcelona;  ROCA,  Francesc  (ed.)  (1993)  Cebrià  Montoliu,  1873-1923,  Ajuntament  de
Barcelona, Regidoria d'Edicions i Publicacions; ALMENAR, Salvador; LLOMBART, Vicent
(2001)  “Spanish  societies,  academies  and  economic  debating  societies”.  A:  AUGELLO,
Massimo M.; GUIDI, Marco E. L. (ed.) The Spread of Political Economy and the Profession-
alisation of Economists. Economic societies in Europe, America and Japan in the nineteenth
century,  London,  New  York,  Routledge,  122;  VELARDE  FUENTES,  Juan  (1974)
Introducción  a  la  historia  del  pensamiento  económico  español  en  el  siglo  XX,  Madrid,
Nacional; GUILLÉN, Mauro F. (1989) La profesión de economista. El auge de economistas,
ejecutivos  y  empresarios  en  España, Barcelona,  Ariel.  Un  assaig  brillant  sobre  ciència
econòmica des de la història de la ciència: COLLINS, Harry; PINCH, Trevor (1998)  The
Golem at large: what you should know about technology, Cambridge, Cambridge University
Press,  93-112 (capítol  “Tidings of comfort  and joy: Seven Wise Men and the science of
economics”).

10 Exemples d'aquesta pràctica són: EDGERTON, David (2006) Warfare state: Britain, 1920-
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Així doncs, no he tractat tant de realitzar una prosopografia d'una “aristocràcia tècnica”

a Catalunya per als anys 1930,11 sinó d'inserir la professió de l'enginyeria industrial (els

seus personatges, projectes, pràctiques, creences, identitats, etc.) en una narrativa que

ajudi a entendre la història de Catalunya i Espanya. 

Alhora,  he  defugit  de  posar  el  focus  d'atenció  en  la  participació  d'aquesta

professió en la construcció social de la ciència i la tecnologia,12 ni en els processos d'ús

de  la  tecnologia,13 tal  i  com havia orientat  el  meu treball  de recerca del  Màster  en

Història de la Ciència -dedicat a les tecnologies de protecció civil antiaèria durant la

1970,  Cambridge University Press, Cambridge; EDGERTON, David (2011)  Britain's war
machine: weapons, resources and experts in the Second World War,  London, Allen Lane.
David Edgerton em va assenyalar la rellevància d'aquestes qüestions per al meu cas d'estudi i
em van donar algunes indicacions metodològiques arran del seminari que vaig impartir al
Centre for the History of Science, Technology and Medicine, CHoSTM (Imperial College,
Londres) el 9 de desembre de 2010, titulat  “Social and spatial redefinitions of the Catalan
engineering during the Civil War. The photographs of the Civil Defence Board of Catalonia:
an iconographic narrative”.

11 PYENSON, Lewis (1977) “Who the guys were': prosopography in the history of science”,
History of Science, XV, 155-188; SHAPIN, Steven; THACKRAY, Arnold (1974) “Prosopo-
graphy as a research tool in history of science: the British scientific community, 1700-1900”,
History of Science, XII, 1-28; STONE, Lawrence (1971) “Prosopography”,  Daedalus, 100,
46-71. Aquests treballs van ser revisats en el seminari “Methods Seminar: Prosopography &
Databases”  impartit  per  Rosemary  Wall  (King’s  College  London)  al  CHoSTM (Imperial
College) el gener de 2011. 

12 Sobre  la  Social  Construction  of  Technology  (SCOT),  vegeu:  BIJKER,  Wiebe;  PINCH,
Trevor (1990) “The social construction of facts and artifacts: or how the sociology of science
and the sociology of technology might benefit each other”. A: BIJKER, Wiebe E.; HUGHES,
Thomas P.; PINCH, Trevor J. (eds.) (1990) The social construction of technological systems.
New directions in the sociology and history of  technology,  Cambridge [Mass.],  The MIT
Press, 17-50 (primera edició de 1987); RUSSELL, Stewart (1986) “The social construction
of artefacts: response to Pinch and Bijker”, Social Studies of Science, 16, 331-346; PINCH,
Trevor  (1996)  “The  social  construction of  technology:  a  review”.  A:  FOX,  Robert  (ed.)
Technological  change.  Methods  and  themes  in  the  history  of  technology,  Amsterdam,
Harwood academics publishers, 17-36. 

13 Sobre  els  desusos  historiogràfics  dels  usos  tecnològics  (i  la  contestació  d'autors  com
Pickstone, Cowan, Inkster, Pursell, Lindqvist, Pacey o Russell), vegeu: EDGERTON, David
(2004) “De la innovación al uso: diez tesis eclécticas sobre la historiografía de las técnicas”
(2004) Quaderns d’Història de l’Enginyeria, VI, 1-23. Una revisió crítica a aquests debats de
la historiografia de la tecnologia, a: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2008b) “Tecnologia
criolla, femenina, pobra i vella. Una revisió de la imatge de la tecnologia del segle XX”,
Quaderns d’Història de l’Enginyeria, IX, 313-324 (especialment, p. 316-317).
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Guerra  Civil.14 Més  aviat  he  provat  de  comprendre  com  la  pròpia  professió  era

construïda i usada -des de dins i des de fora- per a maquinitzar el ser i sentir humans,

tecnificar la societat i tecnocratitzar la política. Una inspiració metodològica cabdal ha

estat  el  treball  de  The  human  motor (1990)  d'Anson  Rabinbach  que  planteja  una

integració de la història de les idees, dels experts i de les pràctiques tecnològiques.15

Una orientació conceptual  bàsica ha  estat  Technocracy and the  politics  of  expertise

(1990) de Frank Fischer.16 Igualment, destaquem el treball editat per Sissel Myklebust,

Technology and Democracy; Productivism and Technocracy (1997), que posa en relació

ambdós estudis i els seus respectius objectes centrals d'estudi, això és, la cerca de l'efici-

ència humana i la cerca de l'eficiència política, la racionalització del taller i la racionalit-

zació de la nació, el productivisme i la tecnocràcia.17

La II República i la Guerra Civil és el període de la història d'Espanya que la

historiografia internacional ha abordat més àmpliament, en bona mesura per la signifi-

cació  ideològica  que  aquells  temps  han  representat.  La  historiografia  catalana  i

espanyola -acadèmica i no acadèmica- també hi ha dedicat molts dels seus esforços.18

Aquesta historiografia ha fet un treball considerable  en l'aproximació a fonts “des de

sota”  (fonts  obreres,  sindicals,  femenines,  fonts  orals  i  escrites).  Igualment,  amb

diferents posicions ideològiques, la història “des de dalt” també ha narrat aquells anys,

especialment centrant-se en les elits polítiques, econòmiques, militars i religioses. Les

elits  professionals -i,  en particular,  les elits  científiques i  tècniques- han estat  sovint

menystingudes  des  de  la  història  política,  cultural,  social  i  -en  menor  mesura-

14 VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2008a) “Redefinicions socials i espacials de l'enginyeria
a  la  Guerra  Civil  a  Catalunya.  El  Fons  Ramon Perera  i  la  defensa  passiva”.  A:  LUSA
MONFORTE,  Guillermo;  ROCA  ROSELL,  Antoni;  VALENTINES  ÁLVAREZ,  Jaume
(eds.) (2008) El Fons “Ramon Perera”. Imatges de la defensa passiva a Catalunya (1938-
1939), Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC), Barcelona, 1-36.

15 RABINBACH,  Anson  (1990)  The  human  motor:  energy,  fatigue,  and  the  origins  of
modernity, Nova York, Basic Books.

16 FISCHER, Frank (1990) Technocracy and the politics of expertise, Londres, Sage.
17 MYKLEBUST,  Sissel  (ed.)  (1997)  Technology  and democracy.  Obstacles  to  democratiz-
ation.  Productivism  and  technocracy,  proceedings  from  Workshop  3,  Oslo,  Centre  for
Technology and Culture.

18 Dues obres  generals  de referència:  RISQUES,  Manel  (dir.);  DUARTE, Àngel;  RIQUER,
Borja  de;  ROIG  ROSICH,  Josep  M.  (1999)  Historia  de  la  Catalunya  contemporània,
Barcelona,  Pòrtic;  TUÑON DE  LARA,  Manuel  (ed.)  (2000)  La  España  del  siglo  XX,
Madrid, Akal (vol. 2, “De la Segunda República a la Guerra Civil, 1931-1936).
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econòmica, malgrat que, darrerament, s’observa una tendència a incorporar-les com a

peces claus de comprensió de la Catalunya dels anys 1930.19 Com ha subratllat Soraya

de Chadarevian, la integració de les anàlisis historiogràfiques de les elits i les subalter-

nitats és imprescindible per a conèixer el passat.20 Malgrat que la historiografia de la

ciència, la tecnologia i la medicina ha pres comunament aquelles elits com a objecte

historiogràfic bàsic, sovint hi ha hagut una tendència a focalitzar les àrees disciplinàries

de les ciències físiques i mèdiques, així com a estudiar el desenvolupament tècnic i les

comunitats  científiques  independentment  del  desenvolupament  nacional  i  de  les

comunitats polítiques, com si ciència, tecnologia, política i nació no compartissin una

interacció complexa i mútua. Aquesta interacció ha estat subratllada en alguns treballs

recents de José Pardo Tomás, Àlvar Martínez Vidal i Enrique Perdiguero, que han estat

una inspiració bàsica a l'hora de conceptualitzar el “catalanisme tècnic” dins dels catala-

nismes professionals del primer terç de segle XX.21 Pel que fa a la qüestió específica de

tecnologia  i  nació  en  aquell  període,  els  treballs  d'Antoni  Roca  Rosell,  Vicent  L.

Salabert i Jesús I. Català han esdevingut un marc clar de referència.22

19 Algunes obres d’història social, d’història del treball, d’història econòmica i d'història de les
dones sobre el període de la II República i la Guerra Civil que han portat el món tècnic a la
palestra són: NASH, Mary (2010)  Treballadores: un segle de treball femení a Catalunya
(1900-2000), Barcelona, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya; MADARIAGA
FERNÁNDEZ,  Francisco J.  de (2005)  Las industrias  de guerra de Cataluña durante  la
Guerra Civil, Tesi doctoral, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili; SMITH, Angel (2002)
(ed.)  Red  Barcelona.  Social  protest  and  labour  mobilization  in  the  Twentieth  Century,
Londres  i  New  York,  Routledge,  Cañada  Blanch  Studies  on  Contemporary  Spain;
CASTELLS DURAN, Antoni (1996) Desarrollo y significado del proceso estatizador en la
experiencia colectivista catalana, 1936-1939, Madrid, Nossa y Jara.

20 CHADAREVIAN, Soraya de (1997) “Using interviews to write the history of science”. A:
SÖDERQVIST, Thomas (ed.) The Historiography of Contemporary Science and Technology,
Amsterdam, Harwood Academic, 51-70.

21 PARDO-TOMÁS, José; MARTÍNEZ-VIDAL, Àlvar; PERDIGUERO, Enrique (2006) “Per
la Ciència i per la Pàtria': medical catalanism (1898-1936)”, Paper presentat a la  European
Social Science History Conference,  Amsterdam,  22-26 de març de 2006, <http://digital.c-
sic.es/bitstream/10261/7884/3/Medicalcatalanism.pdf>;  PERDIGUERO,  Enrique;  PARDO-
TOMÁS, José; MARTÍNEZ-VIDAL, Àlvar (2009) “Physicians as a public for the popular-
isation of medicine in interwar Catalonia: the Monografies Mèdiques series”. A: PAPANE-
LOPOULOU,  Faidra;  NIETO-GALÁN,  Agustí;  PERDIGUERO,  Enrique  (eds.)  (2009)
Popularizing  science  and  technology  in  the  European  periphery,  1800-2000,  Aldershot,
Ashgate, 195-215.

22 ROCA ROSELL,  Antoni;  SALAVERT,  Vicent  L.  (2009)  “Catalanisme,  valencianisme  i
ciència en el canvi de segle”. A: VERNET, Joan; PARÉS, Ramon (eds.)  La Ciència en la
Història  dels  Països  Catalans.  Volum  III  (“De  l'inici  de  la  industrialització  a  l'època
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Aquestes  qüestions  locals  s'insereixen  sense friccions en el  context  interna-

cional:  des  de  finals  del  segle  XVIII,  els  grups  professionals  van  tenir  un  paper

fonamental en la construcció material i ideològica de la nació moderna a tota Europa,

com es desprèn dels treballs editats per Maria Malatesta (1995), i Carol E. Harrinson i

Ann Johnson (2009).23 Aquest paper no va decréixer en la construcció de noves nacions

en  el  segle XX: en  són exemples  notables  el  cas  català  just  abans  de  la  II  Guerra

Mundial (tal i com hem assenyalat) o el cas indi just després del conflicte internacional.
24 En aquest sentit, aquest treball s'inscriu en la necessitat historiogràfica assenyalada per

Konstantinos Chatzis de superar la multiplicitat d'estudis inconnexos dedicats a l'estudi

de les nacions modernes i de la professió d'enginyeria, i,  alhora, de remarcar que la

dimensió tecnològica representa una component bàsica en les identitats nacionals, més

actual”),  València,  Institut  d'Estudis  Catalans,  Universitat  de  València,  523-569 (especi-
alment,  523-529);  ROCA  ROSELL,  Antoni  (2009b)  “La  República,  la  Generalitat  i  la
renovació de les institucions científiques”. A: VERNET; PARÉS (eds.), 785-808; CATALÀ,
Jesús I.; ROCA ROSELL, Antoni (2009b) “La Guerra Civil (1936-1939) i la ciència”. A:
VERNET; PARÉS (eds.), 809-828; ROCA ROSELL, Antoni (1988) “Ciencia i sociedad en
la época de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923)”. A: SÁNCHEZ RON, José Manuel
(ed.) Ciencia y sociedad en España, Madrid, Ediciones El Arquero, CSIC, 223-252; ROCA
ROSELL,  Antoni  (2009a)  “La  formation  des  ingénieurs  industriels  catalans  à  la  période
républicaine (1931-1939).  À la recherche d’une nouvelle  conscience professionnelle”.  A:
CARDOSO DE MATOS, A.; DIOGO, M. P.; GOUZEVITCH, I.; GRELON, A. (eds.) Jogos
de identidade profissional: os ingenheiros, a formaçao e a acçao. Les enjeux identitaires des
ingénieurs: entre la formation et l'action.  The quest for a professional identity: engineers
between training and action, Lisboa, Évora, Colibri, CIDEHUS-UE, CIUHCT, 501-512.

23 MALATESTA,  Maria  (coord.)  (1996)  Storia  d'Italia.  Annali  10,  I  Professionisti,  Torino,
Einaudi; MALATESTA, Maria (ed.) (1995) Society and the Professions in Italy, 1860-1914,
Cambridge, Cambridge University Press; HARRISON, Carol E.; JOHNSON, Ann (2009)
“Introduction: science and national identity”,  Osiris, 24, 1-14. Per al cas dels professionals
catalans:  CASASSAS YMBERT,  Jordi  (1989)  Intel·lectuals,  professionals  i  polítics  a la
Catalunya contemporània (1850-1920): estudis sobre les bases culturals i estratègiques del
catalanisme, Sant Cugat del Vallès, Els Llibres de la Frontera.

24 Per al cas indi, vegeu: BASSETT, Ross (2009) “MIT-Trained Swadeshis: MIT and Indian
Nationalism, 1880-1947”, Osiris, 24, 212-230; LESLIE, Stuart W.; KARGON, Robert (2006)
“Exporting MIT: Science, Technology, and Nation-Building in India and Iran”,  Osiris, 21,
110-130; EKBLADH, David (2002) “Mr. TVA': Grass-Roots Development, David Lilienthal,
and the Rise and Fall  of the Tennessee Valley Authority as a Symbol for U.S. Overseas
Development”,  Diplomatic  History,  26,  3;  RAMNATH,  Aparajith  (2007)  Breaking  free:
Technical  education  policy  in  India  immediately  before  and  after  Independence,  M.Sc.
dissertation, Universitat d'Oxford.

15



enllà dels països industrialitzats “centrals” com França o els Estats Units.25 Tot plegat,

sense  detriment  de  pensar  aquestes  identitats  en  relació  amb  les  cosmovisions,

pràctiques i  espais “transnacionals” de l'enginyeria,  que van ser subratllats  per  Irina

Gouzévitch,  Dmitri  Gouzévitch  i  Konstantinos  Chatzis  al  volum  X  de  la  revista

Quaderns d’Història de l’Enginyeria:26 volum monogràfic coordinat per ells i dedicat a

l'enginyer “europeu” Agustín de Betancourt. En aquest sentit, altres monogràfics sobre

nació, ciència i tecnologia apareguts a les revistes History and Technology (2007, “The

National Identities of Engineers”) i Osiris (2009, “National Identity. The role of science

and technology”) han estat una referència intel·lectual indiscutible a l'hora de pensar les

interaccions entre nació-ciència i nacionalisme-tecnocràcia.27 

Pel que fa a grans panoràmiques internacionals en història de la ciència i de la

tecnologia del segle XX que han estat d’ajut a l'hora de comprendre les relacions entre

l'auge  -social  i  professional-  de  l'enginyeria  i  les  transformacions  econòmiques,

empresarials  i  científiques  del  període  d'entreguerres  podem destacar  els  treballs  de

Thomas P. Hughes (1990) i Dominique Pestre (2005).28 Altres panoràmiques i compila-

cions d’estudis de cas d’història de l'enginyeria a nivell internacional han estat signifi-

cants  per  a  comprendre  el  context  local  de  desenvolupament  social  de  l'enginyeria

catalana i de desenvolupament enginyeril de la societat: per exemple, quant a la mascu-

linització de  l'expertesa (Ruth Oldenziel,  1999);  a  les  relacions entre nacionalisme i

internacionalisme tecnològic (David Edgerton, 2007); a la mediació social del tècnic

(Peter  Meiksins  i  Chris  Smith,  1996);  a  l'heterogeneïtat-homogeneïtat  professional

(André Grelon, 1986); o a les identitats a les enginyeries i les enginyeries a les identitats

(Ana  Cardoso  de  Matos  et  al.,  2009;  Robert  A.  Buchanan,  1989; Darina

Martykánová).29 

25 CHATZIS,  Konstantinos  (2007)  “Introduction:  The  National  Identities  of  Engineers”,
History and Technology, 23 (3), 193-196.

26 GOUZÉVITCH, Irina; GOUZÉVITCH, Dmitri; CHATZIS, Konstantinos (2009) “Betancourt
et  l’Europe  des  ingénieurs  des  'ponts  et  chaussées':  des  histoires  connectées”,  Quaderns
d'Història de l'Enginyeria, X, 3-18.

27 CHATZIS, Konstantinos (ed.) (2007) History and Technology, 23 (3); HARRISON, Carol E.;
JOHNSON, Ann (eds.) (2009) Osiris, 24.

28 HUGHES, Thomas P. (1990)  American genesis.  A century of invention and technological
enthusiasm, 1870-1970, Nova York, Penguin Books; PESTRE, Dominique (2005)  Ciencia,
dinero y política. Ensayo de interpretación, Buenos Aires, Nueva Visió.

29 OLDENZIEL,  Ruth  (1999)  Making  technology  masculine:  men,  women  and  modern
machines in America, 1870-1945, Amsterdam, Amsterdam University Press; EDGERTON,
David (2007) Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna, Barcelona, Crítica;
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Particularment,  des  de  la  història  de  la  tecnologia  i  de  l'enginyeria,  vull

assenyalar el meu deute a la ja llarga trajectòria del Centre de Recerca d'Història de la

Tècnica -el  primer director del qual va ser Guillermo Lusa- en la tasca d'integrar la

història de l'enginyeria catalana a la història catalana, que queda palesa en les publica-

cions Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (1991-2011) i

Quaderns d'Història de l'Enginyeria (1996-2011).30

4. Fonts primàries 

Les  fonts  primàries  utilitzades  han  estat  principalment  fonts  bibliogràfiques

-individuals i col·lectives- d'enginyers industrials catalans dels anys 1929-1939, sense

detriment de les fonts arxivístiques. Val a dir que hem topat amb la relativa incomple-

titud del fons de l’arxiu històric de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona

(Arxiu AEIB). Actualment, l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

conserva  únicament  els  llibres  d'actes  de  la  Junta  Directiva  i  la  Junta  General.

Afortunadament, l'Arxiu històric de l'Escola T. S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

(AhEIB) preserva la correspondència amb l'Associació i altres documents corporatius.

Més enllà dels arxius de l’Associació i de l’Escola d’Enginyers Industrials  han estat

MEIKSINS, Peter; SMITH, Chris (ed.) (1996)  Engineering Labour. Technical Workers in
Comparative  Perspective,  London,  New York,  Verso; GRELON,  André (ed.)  (1986)  Les
ingénieurs de la crise. Titre et profession entre les deux guerres, París, Éditions de l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales; CARDOSO DE MATOS, Ana; DIOGO, Maria Paula;
GOUZEVITCH, Irina; GRELON, André (eds.) (2009) Jogos de identidade profissional: os
ingenheiros, a formaçao e a acçao. Les enjeux identitaires des ingénieurs: entre la formation
et  l'action.  The quest  for a professional  identity:  engineers between training and action,
Lisboa,  Évora,  Colibri,  CIDEHUS-UE,  CIUHCT;  BUCHANAN,  Robert  A.  (1989)  The
engineers.  A  history  of  engineering  profession  in  Britain,  1750-1914,  London,  Jessica
Kingsley;  MARTYKÁNOVÁ,  Darina  (2010)  Los  ingenieros  en España y  en  el  Imperio
Otomano  en  el  siglo  XIX.  Una  historia  comparada,  Tesi  doctoral,  Madrid,  Universidad
Autónoma de Madrid.

30 Cal remarcar que la revista Quaderns d'Història de l'Enginyeria no tan sols ha abordat l'engi-
nyeria catalana, sinó també l'enginyeria d'arreu, amb articles firmats per André Grelon, Irina
Gouzévitch, Dmitri Gouzévitch, Ian Inkster, Bruce Seely, Marcela Efmertová, Robert Fox,
Konstantinos Chatzis, Darina Martykánová, Ana Cardoso de Matos, Maria Paula Diogo etc.
Una genealogia de la història de la tecnologia a Espanya, a: ROCA ROSELL, Antoni (2010)
“Overview. An approach to the historiography of technology in Spain”. A: INKSTER, Ian;
CALVO,  Angel  (eds.)  History  of  technology,  30  (monogràfic  “European  technologies  in
Spanish history”), x-xviii
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consultats els següents: Arxiu de l'Abadia de Montserrat (Fons Ramon Perera); Arxiu

Nacional de Catalunya, ANC (Fons de la Generalitat de Catalunya-II República; Fons

Santiago Rubió Tudurí; Fons del Laboratori General d'Investigacions i Assaigs; Fons de

la Junta de Museu de Catalunya); Arxiu històric de l'Escola d'Enginyeria Industrial de

Barcelona, AhEIB; Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona; Arxiu Històric de la

Ciutat  de  Barcelona;  Arxiu  de  la  Biblioteca  del  Pavelló  de  la  República;  Arxiu

Municipal Contemporani de Barcelona (Secció Junta de Defensa Passiva de Catalunya);

Arxiu “Montserrat Tarradellas i Macià”; Arxiu de la Filmoteca; i National Archives de

Londres.

Entre totes les fonts de bibliografia primària, n’hi ha una, per excel·lència, que

ha contribuït  a  l'hora de copsar  els  projectes,  inquietuds i  ideologies dels  enginyers

industrials:  Técnica. Revista Tecnológico Industrial, la revista de l'Associació d'Engi-

nyers Industrials de Barcelona (a partir de setembre de 1931,  Tècnica. Revista Tecno-

lògico Industrial).31 La publicació periòdica (mensual) de l'Associació es va publicar

des  de  1878,32 fins  a  l'agost  de  1936,  poc  després  de  l'inici  de  la  Guerra  Civil

espanyola.33 Al  llarg  dels  anys,  aquesta  publicació  va  esdevenir  l'“òrgan  oficial  de

l'Associació d'Enginyers Industrials” com el subtítol de les portades dels anys 1920 feia

palès. En començar la següent dècada, el director de la publicació aspirava al fet que

“Técnica sea no sólo de nombre sino también de hecho el órgano representativo de la

vida social y colectiva de los ingenieros industriales de Barcelona”.34 Així doncs, hem

pensat  Tècnica com un veritable “òrgan” -un braç,  un cor o unes cordes vocals-  de

l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona: no tan sols ens ha interessat el que

fa, com es mou, que expressa, sinó també com és físicament, quina és la materialitat que

produeix la funció, què és i com evoluciona; és a dir, més enllà del contingut, ens ha

interessat  la  forma;  més  enllà  del  text,  ens  ha  interessat  l'estructura,  el  disseny,  la

31 El nom de la revista de l'Associació s'ha referenciat en català o en castellà, segons el període
que tractem. No obstant, quan hem fet referència a un període que conté el mes de setembre
de 1931 (per exemple, 1929-1936), s'ha optat per escriure el nom en català.

32 Els anys 1878 i 1879, la revista de l'Associació es va anomenar Boletín mensual de la Asoci-
ación de Ingenieros Industriales de Barcelona. Des de 1880, la publicació va dur per títol el
que posteriorment esdevingué el subtítol: Revista Tecnológico-Industrial. 

33 Després de la Guerra Civil, els enginyers industrials catalans no van tenir un òrgan propi
d'expressió. La revista Dyna -originalment, la publicació de l'Associació d'Enginyers Indus-
trials de Bilbao- va passar a ser l'òrgan dels enginyers industrials espanyols des de 1939.

34 MIRABET, Josep Ignasi (1931) “Editorial. Al comenzar”, Técnica, LIV (145), gener-febrer,
193-194. 
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llengua, el volum o el suport de la publicació.

L'ús historiogràfic d'aquesta font no és nou. La revista -juntament amb les actes

de les juntes de l'Associació- ha estat la font directora d’alguns dels primers treballs

sobre l'enginyeria industrial catalana, encarregats per la pròpia Associació d'Enginyers

Industrials  de Barcelona a Alberto Castillo i  Manuel  Riu (1963) i  Ramon Garrabou

(1982).35 Igualment, Guillermo Lusa Monforte ha utilitzat regularment aquesta font en

la publicació que edita sota el nom de Documentos de la Escuela de Ingenieros Indus-

triales de Barcelona.36 Les aportacions de Garrabou i Lusa han estat molt valuoses per

al present treball.

A  més  a  més  de  la  revista  Tècnica,  han  merescut  especial  menció  el  seu

“primogènit”  Ergon (“treball”)  -l'òrgan  de les associacions d'alumnes de  les  escoles

d'enginyers  industrials-,  i  la seva “germana”  Ciència  -Revista  catalana de ciència i

tecnologia. Alhora, s'han resseguit aquelles altres revistes on els enginyers industrials

catalans  van tenir  un paper  rellevant;  tant  pel  que fa  a  publicacions  periòdiques  de

col·lectius  i  corporacions  tècniques  catalanes  i  espanyoles  (Boletín  del  Instituto  de

Ingenieros  Civiles  de  España;  Dyna;  Revista  de  Ingeniería  Industrial;  Butlletí  del

Sindicat General de Tècnics de Catalunya; Lluita; Butlletí de l'Associació de Directors

d'Indústries Elèctriques i Mecàniques del I.E.M.A.; Butlletí de la Federació d'Alumnes i

Ex-alumnes de l'Escola del Treball; Portantveu; A.C. Documents d'Activitat Contempo-

rània), a publicacions d'institucions governamentals (Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya; Butlletí de l'Institut d'Investigacions Econòmiques; Butlletí mensual d'esta-

dística; Butlletí trimestral de la Conselleria d'Economia; Economia; Butlletí del Depar-

tament  d'Agricultura; Revista  de  Psicologia  i  Pedagogia; Anales  de  la  Sección  de

Orientación Profesional de la Escuela del Trabajo; Anales del Instituto Psicotécnico de

Barcelona), i a altres revistes especialitzades o de divulgació des de posicions ideolò-

35 CASTILLO,  Alberto  del;  RIU,  Manuel  (1963)  Historia  de  la  Asociación  de  Ingenieros
Industriales de Barcelona, 1863-1963, Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona; GARRABOU, Ramon (1982) Enginyers industrials, modernització econòmica i
burgesia a Catalunya, Barcelona, L’Avenç.

36 Per al període 1929-1939, vegeu: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2006) “La Escuela
de Ingenieros, de la Dictadura a la República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, vol. 16; LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2007)
“La Escuela de Ingenieros en guerra (1936-1938)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, vol. 17; LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2008) “Depuración
y  autarquía  (1939-1940)”,  Documentos  de  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de
Barcelona, vol. 18.
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giques  heterogènies  (La  industria  metalúrgica; Indústria  catalana; Ibérica; Ateneu;

Orto). D'altra banda, han estat consultats els llibres publicats contemporàniament per

enginyers  industrials  catalans  i  altres  tècnics  a  escala  nacional  i  internacional  que

portaven  la  tècnica al  centre  de  la  gestió  social;  especialment,  aquells  llibres  sobre

economia,  política,  i  organització  científica  del  treball.  Els  fons  bibliogràfics  per  a

consultar  aquestes  obres  col·lectives  i  individuals  (fonts  primàries)  han estat  princi-

palment: Fons Històric de Ciència i Tècnica (FHCT) de la Biblioteca de l'Escola T. S.

d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), on està integrada la biblioteca històrica

de  l'Associació;  Biblioteca  de  Ciències  Socials  de  la  Universitat  Autònoma  de

Barcelona; Fons de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV) de la

Universitat Pompeu Fabra; Arxiu Fílmic de la Filmoteca de Catalunya; Hemeroteca de

l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Biblioteca de l'Arxiu Històric de la Diputació

de Barcelona; Hemeroteca de La Vanguardia; Biblioteca Nacional de Catalunya; i The

British Library. Agraeixo al personal dels arxius i biblioteques citades la seva col·labo-

ració.

5. Objectiu general, objectius específics i estructura 

La  metodologia,  línies  historiogràfiques  i  fonts  proposades  han  tingut  per

objectiu general definir la trama d'elements entreteixits concernents a la professió de

l'enginyeria industrial  i  comprendre la dinàmica complexa entre consolidació corpo-

rativa,  desplegament  de  l'autonomisme  català  i  auge  tecnocràtic.  El  joc  d'aquesta

dinàmica s'ha anat desgranant al llarg del decàleg d'objectius específics que representen

els  capítols  dels  que  està  conformada l'obra:  una  introducció,  amb una mirada  més

generalista, i nou capítols sobre els projectes d'apoderament social, tècnic i polític de

l'enginyeria  industrial.  Els  capítols  (com  els  objectius  específics)  són  a  la  vegada

autònoms, complementaris i interdependents.

La introducció presenta els anys 1930 des d'una perspectiva particular: des de

1929 a 1945 (1939, per a Espanya), el món va assistir a un escenari de col·lapses de la

raó econòmica (la raó capitalista-lliurecanvista), de la raó política (la raó parlamentària)

i de la raó cientificotècnica (el racionalisme europeu, la raó instrumental), però també

dels seus zenits respectius. De fet, la raó tècnica va trobar un context d'expansió sense

precedents degut a les crisis de la raó econòmica i de la raó política, relacionades -però

no assimilables-  amb les  crisis  econòmiques i  polítiques del  moment.  Els enginyers

industrials catalans abanderaran la raó tècnica i participaran en la reconfiguració de les

raons econòmica i política.
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El primer i el segon capítol se centren en l'anàlisi dels processos d'elitizació

social i professional -individual i corporativa- de l'enginyeria industrial, sense la qual

(anàlisi) és difícil de comprendre altres processos d'abanderament de la raó tècnica com,

per exemple, l'agència en matèria política i econòmica. Com queda patent en el capítol

tercer, malgrat esdevenir elit i ser la lluita de classes una realitat palpable, els enginyers

es van definir com la “tercera classe”: una “classe tècnica” defensora del Capital i el

Treball a parts iguals, capaç de construir un pont per a la pau social, i assessora d'una

classe desacreditada per la seva inoperativitat, la classe política.

El  quart  capítol  planteja  la  readeqüació  identitària  en  clau  nacional  dels

enginyers industrials i la seva triple vindicació autonomista (de Catalunya, de l'Asso-

ciació i de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona) amb la finalitat d'augmentar

els espais d'agència en l'organització social i territorial de la nació. 

Els dos capítols següents remeten al paper de l'enginyeria industrial catalana en

el projecte internacional i interprofessional de maximitzar l'eficiència del motor-humà,

i, en particular, de la màquina-dona. El cinquè capítol se centra en la conquesta de les

eines d'implantació progressiva de la raó tècnica, això és, de les eines de racionalització

des del taller a la nació, des de l'obrer a l'enginyer: la defensa del taylorisme, l'estandar-

dització i l'organització científica del treball, la creença en la dada estadística, i el desen-

volupament de la psicologia del treball, esdevenint l'enginyer tant objecte com subjecte

científic. El sisè capítol s'endinsa en el projecte tàcit, però estricte, de negar el reconei-

xement de l'aptitud femenina per a les feines tècniques, i, especialment, per a les feines

tècniques més expertes.

Els  últims  capítols  darrers  remeten  al  paper  dels  enginyers  catalans  en  un

projecte  d'ambició  no  menor  que  el  programa  paral·lel  d'augmentar  l'eficàcia  de  la

màquina-home a través de les lleis de les ciències del treball: la maximització de l'efici-

ència de la màquina-estat a través de les ciències econòmiques (o la cerca de l'organit-

zació científica de la nació). El setè capítol explica la relació històrica de l'enginyeria

amb l'economia política dins de les escoles d'enginyers industrials i nota el treball de les

associacions d'enginyers per tal de superar l'estagnació de les ciències econòmiques a

Espanya i per tal d'incorporar a la professió una expertesa molt preuada en la planifi-

cació estatal. El vuitè capítol abasta el propòsit de l'Associació d'Enginyers Industrials

d'esdevenir un espai de neutralitat científica i convivència professional, capaç d'albergar

a socis defensors de programes econòmics heterogenis i ideologies polítiques confron-

tades. Finalment, el novè capítol conclou l'obra posant el focus d'atenció en el rebuig de
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les  idees  estatunidenques del  Technocrat  Movement  per  part  de les  societats  civil  i

tècnica catalanes, i en el triomf de la tecnocràcia no importada en el territori català: els

exemples són patents en el període republicà pre-bèl·lic, en els intervals revolucionari i

post-revolucionari durant la Guerra Civil, i en els primers anys bèl·lics del Franquisme.

6. Agraïments 

Al Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, CRHT (UPC), i, especi-

alment, a Antoni Roca Rosell (director del centre i de la tesi doctoral), Guillermo Lusa,

Maria Rosa Massa, Fàtima Romero, Francesc X. Barca, i Carles Puig. 

Al Centre d'Estudis d'Història de la Ciència, CEHIC (UAB), i, especialment, a

Alfons  Zarzoso  (tutor  de  la  tesi  doctoral),  Àlvar  Martínez  (actualment,  de  l'Institut

d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, Universitat de València), Jorge

Molero,  Agustí  Nieto,  Xavier  Roqué, Carlos  Tabernero,  Sara Lugo, Yoko Tochigi,  i

Jaume Sastre.

Al  Consell  Superior  d'Investigacions  Científiques,  i,  especialment,  a  Pepe

Pardo, Oliver Hochadel, i Juan Carlos García. 

Al Centre for  the  History of  Science,  Technology and Medicine,  CHoSTM

(Imperial College, Londres) i, especialment, a David Edgerton, Andrew Mendelsohn,

Abigail  Woods,  Michael  Weatherburn,  Aparajith  Ramnath,  William Burns,  i  Yogesh

Mishra.

A l'Área de Història de la Ciència (Universidad de Granada), i, especialment, a

Alfredo Menéndez, Mikel Astrain, Rosa M. Medina, Teresa Ortiz, Esteban Rodríguez, i

Agata Ignaciuk.

A la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica (SCHCT-IEC) i al

grup de Col·loquis de la SCHCT, i, especialment, a Mònica Rius, Jordi Ferran, Eva Gil,

Miquel Terreu, Sara Fajula, i Josep Simon.

Al Seminari d'Estudiantes d'Història de les Ciències i XEHC!

A la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i, especi-

alment,  a  Mercedes  Vilanova,  Ricard  Vinyes,  Cristina  Borderías,  Ignasi  Terradas,

María-Milagros  Rivera,  Magí  Crusells,  Josep  M.  Caparrós,   Joan  Bestard,  i  Pablo

Romero,

A Gabriel  Moshenska, de la University College London; a José Luis Oyón,
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Universitat Politècnica de Catalunya; a Pilar Cuerva, Direcció General de l'Arxiu del

Museu Marítim de Barcelona; a Àngel Calvo, Universitat de Barcelona; a Julie Gervais,

Université  Paris  1;  a  Simon Paye,  Sciences-Po;  a  Antoine  Derouet,  EHESS;  a  Ana

Cardoso de Matos, Universitat d'Èvora; a José Luis Eguia i Marc Milián, Universitat

Politècnica de Catalunya; a Montserrat  Ramon i Montserrat Tornés,  del FHCT de la

Biblioteca de l'ETSEIB.

A La Macaya, Anna i Inés, Chelo i Josep, Balbina i Pedro, Wendi i Eli, Valen-

tines i Vegas, Fernandas i Bernardos, Voltores i Biuleres, bellcairenques i granadines,

collserolenques  i  montjuiquines,  londinenques  i  carhuazines,  cadascuna  dels  seus

respectius centres professionals d'invenció individual i de producció col·lectiva.

* * *

A més a més dels espais formals de treball, aquesta tesi s'ha pensat, s'ha escrit i

s'ha somniat en alguns dels centres bàsics pel que fa a la recerca de les meves “fonts

primàries” imprescindibles  entre 2009 i  2012: Els  Fígols de la Cort,  Els  Voltors de

Mirasol, The Geary of Brent, La Placeta de los Negros, La Gavarreta de Gavarra, La

Puríssima de la França i Los Caballeros del Bruc.
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“Tecnocràcia  i  catalanisme tècnic  a  Catalunya  als  anys  1930.  Els  enginyers  industrials,  de
l'organització del taller a la racionalització de l’estat”

“Technocracy  and  Technological  Nationalism in Catalonia  during  the  1930s.  The  industrial
engineers, from the organization of the workshop to the rationalization of the State”.

Aquesta tesi doctoral ha estat realitzada amb els ajuts econòmics de: Beca predoctoral per a la
formació de personal investigador FI, modalitat B, AGAUR, Generalitat de Catalunya (personal
investigador novell, convocatòria 2008); Beca per a estades de recerca fora de Catalunya BE-
DGR  2009,  modalitat  A,  AGAUR,  Generalitat  de  Catalunya  (beques  i  ajuts  predoctorals,
convocatòria 2009).

La tesi doctoral ha estat realitzada al Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica (CRHT),
Universitat Politècnica de Catalunya, i en dues estades en dos centres externs: Estada al Centre
for the History of Science, Technology and Medicine (CHoSTM), Imperial College of London
(01/10/2010-30/01/2011;  investigador  responsable  en  la  institució  de  destí:  prof.  David
Edgerton); Estada a l'Área de Historia de la Ciencia, Departamento de Anatomía Patológica e
Historia  de  la  Ciencia,  Universidad  de  Granada  (01/02/2011-10/06/2011;  investigador
responsable: Alfredo Menéndez Navarro). 

Aquest  treball  s'ha  inscrit  en  els  següents  projectes:  1)  Ingeniería  y  Cultura  científica  en
Cataluña y España (1720-2000) [HUM2007-62222/HIST, Ministerio de Ciencia e Innovación];
entitats  participants:  UPC,  UB,  UPV,  UNL (Lisboa),  UE  (Évora),  EHESS(París),  CEMRC
(París);  investigador  responsable:  Antoni  Roca  Rosell  (UPC).  2007-2010;  2)  Ingeniería,
matemáticas y sociedad en Cataluña y España, siglos XVII-XX [HAR2010-17461 (subprograma
HIST), Ministerio de Ciencia e Innovación]; entitats participants: UPC, UB, UPV/EHU, UNL
(Lisboa),  UE (Évora),  EHESS (París); investigador responsable: Antoni Roca Rosell (UPC).
2011-2013; 3)  History of Science, Technology and Medicine in modern Catalonia (18th-20th
centuries) [2009 SGR 887]; Grup de Recerca de Consolidat (GRC-Grup de recerca reconegut i
finançat); entitats participants: UAB, CSIC, UPC, MHMC; coordinador: Agustí Nieto Galan.
2009-2013.
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INTRODUCCIÓ. La raó econòmica, la raó tecnològica, la raó política i la raó dels

valors humans: la lluita per l'hegemonia als anys 1930 

“La naturaleza habría podido destruir al hombre, pero no humillarlo” (Simone

Weil, 1934).

“Vivim en  una  època de  transformació  política,  econòmica,  social  i  moral
semblant  a la  que devia experimentar-se  en  els  últims  moments  del  feudalisme o

durant la Revolució Francesa (...) Les conseqüències de la guerra mundial i la crisi

econòmica  en  1929  han  pertorbat  l'economia  (...)  I  el  que  agreuja  aquesta

transformació  social  que  pateix  el  món és  que  no  s'entreveu en l'horitzó la nova

civilització que ha de substituir a l'actual (...). Per a crear un ordre nou es precís

crear abans una nova espiritualitat” (Josep M. Tallada, enginyer industrial, 1935).

1. Col·lapse i zenit de la raó econòmica: la crisi internacional de 1929-1945 

Entre les dècades 1930 i 1940, el món occidental va sumir-se en la seva major

crisi  econòmica,  financera  i  social  de  la  seva  història,  fent  trontollar  els  paisatges

ideològics  i  morals  d'aleshores.  Aquelles  dècades  s’ubicaven  a  la  darrera  part  del

període d’entreguerres,  entre la societat  industrial  i  la societat  de consum (diacròni-

cament), entre la societat capitalista occidental i la societat socialista russa (sincròni-

cament): en un moment en el que el somni materialista de la revolució bolxevic, que

hauria d'haver donat lloc a un sistema alternatiu al capitalisme, ja esdevenia un sistema

proper al capitalisme (en la relació home-màquina) i al feixisme (en la relació home-

estat). Contemporàniament, Simone Weil ho va alertar a l'esquerra europea, poc abans

d'allistar-se a les tropes republicanes contra Franco a la Guerra Civil espanyola.37 

Durant  la  crisi  internacional  de  1929  -que  es  va  perllongar  fins  el  1945-,

aquesta raó -amb la llarga trajectòria de construcció tangible i intangible del món i de la

ment- va arribar al seu zenit i al seu col·lapse en una dinàmica complexa. I va sortir-ne

enfortida. Així ho explica Jean-François Billeter, a  Chine trois fois muette. Essai sur

l’histoire contemporaine et la Chine:38 la raó -després d'“emancipar-se” cap al segle XV

37 WEIL, Simone (1995)  Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,
Barcelona, Paidós, ICE-UAB, 46-99 (capítols “I. Crítica del marxismo” i “II. Análisis de la
opresión”); LATOUR, Patricia; BORDIER, Roger (2006) Les 36 des femmes. Le peuple de
36, Patin, Les Temps des Cerises, 40-74.

38 BILLETER, Jean-François (2000) Chine trois fois muette. Essai sur l’histoire contemporaine
et la Chine, suivi de: Bref essai sur l’histoire chinoise, d’après Spinoza, París, Allia.
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i “desenvolupar-se autònomament” en els segles XVI i XVII- es va sobreposar a les

altres raons hegemòniques des de finals del segle XVIII, com la raó religiosa, la raó

política o la raó científica i tècnica, si bé coexistien amb fluïdesa i simbiosis.39 A partir

d'aleshores, el vell sistema social i econòmic va ser ferit de mort per una “ideologia

forta”,  com  John  Rule  va  anomenar  al  capitalisme  industrial.40 L'antiga  “economia

'moral” va ser escapçada per les noves lleis naturals -i, per tant, divines- del comerç:41 la

justícia natural del preus la imposava la “mà invisible” que Adam Smith havia alçat com

estendard del liberalisme capitalista. La fortalesa d'aquella ideologia calia percebre-la en

la  bipolaritat  del  llenguatge burgès.  Amb la  nova època,  naixia el  clam d'igualtat  i

llibertat per a totes les persones, a través, per exemple, de la Declaració dels Drets de

l’home i del ciutadà (1789) i de la Declaració dels Drets de la dona i de la ciutadana

(1791) d’Olympe de Gouges. Però les llibertats econòmiques es van erigir per sobre de

les individuals. El laissez-faire deixava fer i desfer a les elits, i el treball -que abocava a

la misèria- s’erigia com a doctrina de salvació.42 Segons Billeter, la reacció en cadena

sense control humà de la raó mercantil desencadenada a finals de segle XVIII ha estat el

moll de l'ós de les societats contemporànies fins a l'actualitat.43

39 En paraules d'Eric Hobsbawm, “la economia va emprendre el vol” (el “take-off”) entre els
anys  de  1780-1800 a  Anglaterra  amb modestos  artificis  tecnològics.  Hobsbawm pren  la
perífrasi  “take-off” de  les  ciències  econòmiques.  HOBSBAWM,  Eric  (1962)  Las
revoluciones burguesas, Madrid, Guadarrama, 57-102.

40 RULE, John (1990)  Clase obrera e industrialización. Historia de la revolución industrial
británica, 1750-1850, Barcelona, Crítica.

41 THOMPSON, E.  P.  (1989)  Tradición,  revuelta y  consciencia de clase:  estudios sobre la
crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 62-134 (capítol “La economía 'moral'
de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”).

42 Vegeu:  JACCARD, Pierre  (1960)  Histoire  sociale du travail.  De l’antiquité  a nos jours,
París, Payot (especialment el capítol “L’ambiguïté de la morale bourgeoise du travail”). Per
exemple, l’industrial Henri de Triqueti assegurava a mitjans de segle XIX el que va ser la
llavor del “somni americà” i occidental: “qu’avec la religion, le travail, et la persévérance,
l’ouvrier peut arriver au bonheur, a la fortune, à la renommée”. JACCARD (1960), 254.

43 BILLETER,  Jean-François  (2003)  “La  reacción  en  cadena”,  Historia,  Antropología  y
Fuentes Orales, 29, 5-20. El text és una reelaboració de la seva obra citada Chine trois fois
muette (2000). Més enllà de Billeter, altres aproximacions al món actual han incidit en el fet
tecnològic  amb  genealogies  més  curtes,  més  enllà  del  fet  econòmic  de  llarga  duració.
L'exemple més representatiu són les obres del sociòleg Manuel Castells, que atorguen a la
tecnologia informàtica, telemàtica o digital una posició central: la base material sobre el que
es construeixen les noves societats i el seu motor primer i determinant. CASTELLS, Manuel
(1998)  La  Era  de  la  Información:  economía,  sociedad  y  cultura,  Madrid,  Alianza;
CASTELLS,  Manuel  (ed.)  (2006)  La Sociedad Red: una visión global,  Madrid,  Alianza.
Altres aproximacions que estan sobre la taula del debat prenen l’element tecnològic com a
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* * *

A principis de segle XX -això és, un segle més tard del  “take-off” de la raó

econòmica-, l'economia accelerava frenèticament el seu ritme en un context de concen-

tració industrial, d'organització científica del treball, de tecnificació de l'oci i de la llar,

d'urbanització, de transformació del mercat de bens de consum, de creació dels mitjans

de comunicació de masses i de convergència creixent entre la política i l'economia.44 En

aquesta situació, els tècnics tenien cada vegada més presència els espais individuals,

socials i nacionals. Quan el sotrac de 1929 va frenar la velocitat de l'economia mundial

estrepitosament,  la  raó econòmica portava tal  inèrcia que va viure una de les  seves

manifestacions més perverses poc després. La reacció en cadena de la raó econòmica va

tenir el seu màxim exponent -fins aleshores- en els camps d’extermini ètnic i polític del

règim nazi. Billeter, seguint les idees esbossades per Primo Levi exposa:45

“Desde hace medio siglo,  todo se  alía para negar una verdad que debería
saltar a la vista y que es la siguiente: la falta de los nazis y de muchos alemanes no

fue cometer unos crímenes tan monstruosos como inexplicables, sino haber dado un

último paso en el sometimiento del hombre a la lógica de la revolución industrial, es

decir,  a la razón económica.  Cometieron la falta de revelar adónde conduce esta

agent clau. En la revisió de caire cultural-psicològic The Civilization of Illiteracy (traduït al
castellà com La civilización de las expresiones variadas), Mihai Nadin argumenta que el que
defineix a una societat és el seu llenguatge, i viceversa. La nostra societat queda encadenada
a la tecnologia actual en la mesura que aquesta fixa les nostres capacitats comunicatives i
semàntiques  (procés  que  no  és  nou,  en  la  mesura  que  comença  amb  la  invenció  de
l’escriptura i que la impremta revoluciona). A hores d’ara, estem parlant de les tecnologies
informàtiques (hardware, software, multimèdia, hipertext, internet o telefonia), que permeten
deslligar-se de la linealitat, centralitat  i  jerarquització de l’escriptura, i  que potencialment
integren un espectre ampli d’expressions diverses. NADIN, Mihai (1997) The Civilization of
Illiteracy,  Dresden,  Dresden University Press.  Una síntesis a:  CHORDÁ, Frederic (2000)
“Historia  y  lenguaje.  La  civilización  de  las  expresiones  variadas  de  Mihai  Nadin:  una
síntesis”, Historia, antropología y fuentes orales, 23, 61-81. Vull agrair a Mercedes Vilanova
els seus lúcids suggeriments bibliogràfics quant a la història del món actual. 

44 HOBSBAWM, Eric (1989) La Era del Imperio, 1875-1914, Labor, Barcelona (vegeu especi-
alment el capítol “La economía cambia de ritmo”, p. 34-55).

45 BILLETER (2003), 12; LEVI, Primo (2005) Trilogia d'Auschwitz, Barcelona, Edicions 62 (la
trilogia consta de les obres  Si això és un home, La treva i  Els enfonsats i els salvats). Una
breu  història  ecològica  de  les  tecnologies  anihiladores  no  militars  del  segle  XX,  a:
EDGERTON,  David  (2007)  Innovación  y  tradición.  Historia  de  la  tecnología  moderna,
Barcelona, Crítica (especialment, el capítol “Matar”).
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razón cuando se la deja obrar por sí sola. Se les ha demonizado con objeto de que

permanezca oculta esta continuidad entre sus fechorías y la organización económica

impuesta a las sociedades europeas en los siglos XIX y XX”.

Segons aquesta visió, és natural que el nazisme i el feixisme italià fossin els

que acabessin amb la revolució espanyola de 1936 que havia posat contra les cordes les

lleis del mercat i que havia desafiat la seva pròpia lògica.

Paradoxalment, el clímax de la raó econòmica tenia la seva llavor en el seu

propi col·lapse, que havia esperonat el vol dels feixismes europeus a la dècada de 1930.

Des de 1929, aquella ideologia es fragmentava amb el món que havia generat i es va

veure qüestionada com mai ho havia estat fins aleshores: per la dreta i per l’esquerra,

per les subalternitats i les elits, per homes i per dones, per professionals liberals i per

gerents estatals.

Contra la divisió física i moral de classes, contra la desfeta fe en el lliure-canvi

i les mans invisibles, contra el desgast de la lluita pel poder, contra la divinització de les

lleis  del  comerç,  contra la  priorització de l’individu en  front  a  la  col·lectivitat,  van

presentar-se alternatives  polítiques  i  econòmiques molt  diverses que descentraven el

capital del seu programa, però seguien tenint al centre una raó econòmica. No obstant,

van sorgir alternatives que anaven més enllà de tenir qualsevol raó econòmica com a

pedra angular. Contra l’ideari del progrés econòmic il·limitat i malversador de recursos

materials  i  humans,  Simone  Weil  exclamava  que  “sólo  podría  representarse  la

posibilidad  de  algún  progreso  en  el  auténtico  sentido  de  la  palabra,  es  decir,  un

progreso en el orden de los valores humanos, si se puede concebir, como límite ideal,

una sociedad que arme al hombre contra el mundo sin separarlos”.46 No obstant, si

Weil advocava per un progrés posant al centre l’ésser humà, una vella tendència es va

enfortir posant al centre la ciència i la tècnica.

* * *

És en aquest tràngol, on els tècnics i enginyers van tenir un paper especial a

Catalunya. Des de la creació de la professió el 1850 -arran de la legislació pertinent i de

la  creació  dels  estudis  superiors  d'enginyeria  industrial-,  els  enginyers  industrials

catalans havien estat un grup homogeni de classe mitjana ascendent sense un programa

polític autònom de la burgesia industrial, de la que eren empleats en empreses privades i

46 WEIL, Simone (1995)  Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,
Barcelona, Paidós, ICE-UAB, 117.
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en buscaven la  confiança,  com Ramon Garrabou ha categoritzat  per al  segle XIX.47

Fidels a la classe i ideologia burgesa, les seves institucions sorgides de i per a la indus-

trialització,  com l’Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, esdevingueren fortins

del pensament clàssic de l'economia política, tal i com es veurà en el capítol VII.

No obstant,  en  les  primeres  dècades  del  segle  XX,  els  enginyers  van  anar

qüestionant la naturalització de les lleis del comerç i reforçant la idea de la superioritat

de  les  lleis  de  les  ciències  aplicades  i  econòmiques  (capítols  II  i  III).  Abans  de  II

República, ja s’havien definit com una classe al marge -però no oposada- a la burgesa,

amb un programa propi, paradoxalment en el moment en el que materialment (estatus

econòmic) i geogràficament (emplaçament físic) estaven més a prop d’ella (capítol I).

Els  nous règims econòmics  i  productius  havien  reservat  cada vegada més un paper

rellevant als tècnics d'alt grau, però aquests professionals ara en volien el protagonista.

Els anys 1930 van ser un punt d'inflexió de l'auge de la sobirania de la raó tecnològica a

Catalunya,  si  bé  aquesta  raó  mai  va  arribar  a  confrontar-se  completament  a  la  raó

econòmica mercantil o a la raó política de la democràcia representativa, fins i tot durant

els processos revolucionaris de la Guerra Civil (capítol IX).48 En els països industria-

litzats, les doctrines tecnòcrates es van erigir com una teleologia que havia de substituir

o subjugar el domini del capitalisme lliurecanvista i lliureproductivista i es van convertir

en una fe que campava autònoma i  transversal  a les alternatives polítiques i  econò-

miques. Les receptes i els resultats van ser molt diversos segons els grups socials i els

contextos  nacionals,  però,  en  endavant,  la  raó  tecnològica  va  prendre  una  posició

avantatjada en comissions locals, instituts nacionals o organismes de geopolítica inter-

47 GARRABOU, Ramon (1982)  Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a
Catalunya, Barcelona, L’Avenç. De totes maneres, caldria una problematització de la visió
uniformitzadora de  l'enginyeria  industrial  que ofereix  Garrabou,  per  exemple  a  partir  de
l'estudi de figures frontereres (per exemple, Fernando Tarrida del Mármol) o de les diferents
apostes polítiques de la professió (per exemple, en el govern de la I República espanyola).
Un estudi clàssic de les ideologies i creences de l'enginyeria anglesa per al mateix període,
amb similituds amb el cas català (ortodòxia professional, conservadorisme social, neutralitat
política,  reluctància  al  marxisme i  al  socialisme,  progrés  tècnic  com a  progrés  nacional,
assessoria governamental, etc.): BUCHANAN, Robert A. (1989) The engineers. A history of
engineering profession in Britain, 1750-1914, London, Jessica Kingsley, 180-200.

48 Com veurem, durant la  Guerra Civil  espanyola,  la raó tècnica va esdevenir  un factor de
contenció social que permetia conservar una parcel·la de la raó econòmica i de la raó política,
això  és,  conservar  la  propietat  individual  i  l'estructura  centralitzada  estatal.  CASTELLS
DURAN, Antoni (1996) Desarrollo y significado del proceso estatizador en la experiencia
colectivista catalana, 1936-1939, Madrid, Nossa y Jara (especialment, p. 115-133).
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nacional.

2. Crisis i reafirmació de fe en el racionalisme europeu als anys 1930: la raó cientí-

fico-tecnològica 

Si la raó econòmica va arribar al seu zenit i al seu col·lapse durant els anys

d'entre guerres  i  en guerres,  el  racionalisme europeu va trobar algunes de les  seves

manifestacions més extravagants i crítiques més punyents.  La raó es va adorar com a

ídol totèmic per a solucionar els conflictes socials i nacionals i es va ultratjar com a

acusada de generar-los. De fet, un altre intent en la necessitat d'explicar la barbàrie dels

feixismes a les darreries de la segona Guerra Mundial va assenyalar el llegat del racio-

nalisme il·lustrat -la racionalització de la natura i de l'ésser humà com a domini de la raó

sobre  l'individu-  com  el  factor  clau.  Les  obres  Crítica  de  la  razón  instrumental i

Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer i Theodor Adorno són paradigmàtiques

de la crítica al racionalisme i la civilització occidentals.49 

Anys abans, en el mateix context nacional de l'Escola de Frankfurt, va confluir

el valor de l'afecció a la vida i la desafecció a la raó, sobretot arran de la primera Guerra

Mundial.  És a Alemanya on va sorgir  amb més força una “filosofia  de la vida”,  la

Lebensphilosophie neoromàntica que sentia aversió envers el racionalisme analític i que

glorificava  la  vida,  la  intuïció  i  l’experiència  directa.  Els  seus  contemporanis  eren

conscients del rebuig incipient cap el positivisme, la determinació i la causalitat: “Hem

d’aprendre de nou a reverenciar la irracionalitat”, manifestava el staatssekretär Becker

el  1919.50 Un any abans,  Oswald Spengler havia publicat  La decadència d’Occident

(1918),  que va tenir  un gran impacte i difusió en tot  el  continent.  En aquesta obra,

l'autor apostava per un destí irracional que no negués l'experiència vívida i viscuda.

El  pensament  de  Spengler  s'entroncava  amb  el  romanticisme  alemany  que

havia combatut l'absolutisme de la raó il·lustrada i la universalitat de les lleis cientí-

fiques. Dintre d’aquest marc, per exemple, Friedrich Nietzsche havia refusat la creença

que era possible el coneixement objectiu i la prioritat del pensament lògic sobre el mític

49 HORKHEIMER, Max (2002)  Crítica de la razón instrumental, Trotta, Madrid; ADORNO,
Theodor W.; HORKHEIMER, Max (2007)  Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosó-
ficos, Madrid, Akal (si bé els textos es van publicar originalment el 1947, es van escriure
abans de la finalització de la II Guerra Mundial).

50 FORMAN,  Paul  (1984)  Cultura  en  Weimar,  causalidad  y  teoría  cuántica:  1918-1927.
Adaptación de los físicos y matemáticos alemanes a un ambiente intelectual hostil, Madrid,
Alianza, 52-60.
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o el poètic.51 En definitiva, es tractava d'un rebuig a la preeminència de la “voluntat de

saber”, en termes de Michel Foucault: una voluntat gestada als voltants dels segles XVI

i XVII que  “dibuixava plans d’objectes possibles,  observables,  mesurables,  classifi-

cables”,  que  “imposava al  subjecte  cognoscent  (i,  en certa  manera,  abans de  tota

experiència)  una  determinada  posició,  una  determinada  mirada  i  una  determinada

funció” i que, com els altres sistemes d’exclusió, es recolzava sobre un suport institu-

cional: en aquest cas, la institució científica.52 El positivisme d'August Comte tan sols

havia aprofundit en aquesta voluntat, recreant una visió teleològica del progrés humà

que tenia el seu darrer i definitiu estadi en el científic o positiu (superior al teològic i al

metafísic).53

* * *

A través de la figura de José Ortega Gasset i del projecte editorial de la Revista

de Occidente (fundada el 1923), la influència de la Lebensphilosophie en la intel·lectua-

litat espanyola es va deixar notar singularment.54 Ortega va atacar la preponderància

d'una  raó  decadent  (“es  inconsecuente  guillotinar  al  príncipe  y  sustituirlo  por  el

principio”),55 però va defendre la necessitat de regeneració per a aquella raó (“ni el

absolutismo racionalista -que salva la razón y nulifica la vida-,  ni el relativismo, que

salva la vida evaporando la razón”). De fet, a la seva obra cabdal, La rebelión de las

masas  (1929), Ortega va abanderar la crítica a les figures “grises” del  científic i  de

l'enginyer -representants de l'“aristocràcia del present” i prototips d'“home-massa”, però

els atorgava una possibilitat de renovació seguint les passes d'Albert Einstein, represen-

tació  de  l'home nou.56 El  filòsof  havia establert  relacions  personals  directes  amb el

51 IGGERS, George (1997)  Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objec-
tivity  to  the  Postmodern  Challenge, Hannover  i  Londres,  Wesleyam  University  Press,
University Press of New England, 8-9. 

52 FOUCAULT, Michel (1982) L’ordre del discurs, Barcelona, Laia, 111-112.
53 COMTE, Auguste (1982) Curs de filosofia positiva, Barcelona, Laia.
54 Les relacions del  filòsof madrileny amb la cultura germànica va ser una constant que es
iniciar durant la seva formació disciplinària.

55 ORTEGA GASSET, José (1939) El tema de nuestro tiempo. El ocaso de las revoluciones. El
sentido  histórico  de  la  teoría  de  Einstein,  Buenos  Aires,  Espasa-Calpe,  34-54.  Primera
edició: ORTEGA GASSET, José (1923) El tema de nuestro tiempo. El ocaso de las revolu-
ciones. El sentido histórico de la teoría de Einstein, Madrid, Calpe. 

56 ORTEGA GASSET, José (1929)  La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente
(vegeu especialment,  el  capítol  “La barbarie  del  'especialismo”).  L'obra va tenir  diverses
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científic durant la seva visita a Espanya el 1923.57 Va ser aleshores quan, en un assaig

titulat “El sentido histórico de la teoría de Einstein” (1923),58 Ortega va afirmar que els

nous descobriments de la física comportaven l’alliberament de lligams culturals tradici-

onals,  deixaven  enrere  un passat  intel·lectual  feixuc,  i  permetien  dibuixar  una  nova

realitat segons les necessitats que se sentien. Val a dir que aquests factors no sols havien

estat  conseqüència  de  les  noves  teories  científiques,  sinó  també  -en  una  interacció

complexa- la seva causa.59 Però, segons Ortega, si la ciència era una via de putrefacció,

també podia ser la via de regeneració:60

“Véase cómo la perspectiva, el  punto de vista,  adquieren un valor objetivo,

mientras hasta ahora se los consideraba como deformaciones que el sujeto imponía a

la  realidad  (...).  La  teoría  de  Einstein  es  una  maravillosa  justificación  de  la

multiplicidad armónica de todos los puntos de vista. Amplíese esta idea a lo moral y a

lo estético, y se tendrá una nueva manera de sentir la historia y la vida”.

A la mateixa  Revista de Occidente,  les poesies de Federico García Lorca o

relats de Ramón Gómez de la Serna es van publicar al costat d’assajos sobre psicologia

de C. G. Jung o sobre filosofia de la tècnica. A la dècada de 1930, es van reproduir

nombrosos  articles  dels  físics  i  matemàtics  protagonistes  del  canvi  de  paradigma

científic  del  segle XX.  Alguns  d’aquests  articles  anaven firmats  per  E.  Schrödinger

reedicions a la dècada de 1930. 
57 Per la recepció d'Einstein i les seves teories a Espanya, vegeu:  GLICK, Thomas F. (1986)
Einstein y  los  españoles,  Madrid,  Alianza (la  versió anglesa:  GLICK,  Thomas F.  (1988)
Einstein  in  Spain.  Relativity  and  the  Recovery  of  Science, Princeton,  N.  J.,  Princeton
University Press).

58 ORTEGA GASSET, José (1923) El tema de nuestro tiempo. El ocaso de las revoluciones. El
sentido histórico de la teoría de Einstein, Madrid, Calpe.

59 Segons Paul Forman, el clima cultural de la República de Weimar va esdevenir un factor
extern cabdal en el treball de les i els matemàtics i físics alemanys que va acabar amb alguns
dels pilars que fonamentaven la ciència moderna, como la causalitat o el determinisme (a
partir de la teoria de la complementarietat de N. Bohr o el probabilisme de M. Born, per
exemple). La teoria de la relativitat general d’Albert Einstein (1916) n'és un altre exemple,
les prediccions de la qual van tenir un impacte social més profund. L'impacte cal lligar-ho
també a altres causes externes; per exemple, el desenvolupament dels mitjans de comuni-
cació, al llenguatge simple de la teoria, al seu halo de misteri o al pes del sionisme nord-a-
mericà.  FORMAN, Paul  (1984)  Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica: 1918-
1927. Adaptación de los físicos y matemáticos alemanes a un ambiente intelectual hostil,
Madrid, Alianza; MISSNER, Marshall (1985) “Why Einstein became famous in America”,
Social Studies of Science, 15 (2), 267-291.

60 ORTEGA GASSET (1923). Extret de: ORTEGA GASSET, José (1947)  Obras completas.
Volumen III, Revista de Occidente, Madrid, 247.
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(“¿Está la ciencia natural condicionada por el medio?”), A. Eddington (“La decadencia

del determinismo”), W. Heisenberg (“La transformación de los principios de la ciencia

natural exacta”) o L. de Broglie (“Continuidad e individualidad en la física moderna”).

Aquests científics exposaven a la  Revista de Occidente les conseqüències filosòfiques

de les noves construccions científiques, entre ressenyes d’obres d’Oswald Spengler i els

primers assajos de María Zambrano que auguraven que el món engendrat pel raciona-

lisme europeu es desplomava. En una línia similar al “raciovitalisme” del seu mestre

Ortega, Zambrano reclamava frenar la inèrcia secular de la raó però negava la necessitat

de  “guillotinar-lo”:  “pasión  y  razón  unidas  (...)  pueden  recoger  sin  menoscabo  la

verdad desnuda”, escrivia la filòsofa malaguenya el 1934.61

* * *

Deu  anys  més  tard  de  la  visita  del  físic  alemany,  la  Revista  d'Occidente

publicava  el  llibre  amb  més  difusió  a  Espanya  sobre  les  teories  de  l'estatunidenc

Technocrat Movement, una de les representacions més grotesques de la ideologia tecno-

cràtica.62 El  recel  que  mostrava  al  projecte  dels  tecnòcrates  estatunidencs  d'ordenar

l'economia en base als principis de la termodinàmica i de substituir la classe política per

la classe tècnica no xocava amb el sentiment d'urgència d'imposar la gestió científica del

fet econòmic (i, per tant, social). Efectivament, la  Revista de Occidente havia publicat

diversos articles en defensa de la modernitat maquinista durant els anys 1930, incloent

un de Le Corbusier, paradigma de l'arquitecte racionalista i tecnòcrata. Aquests articles

van predominar clarament sobre els articles antimodernistes, malgrat que el debat fos

migrat.63 El  mateix José Ortega Gasset creia en la capacitat de direcció social d'una

61 ZAMBRANO, María (1934) “Hacia un saber sobre el alma”,  Revista de Occidente. XLVI
(138), 261. Zambrano entreveia el racionalisme europeu com un procés que tenia la seva
gènesi  almenys vint-i-quatre  segles  abans,  amb el  pensament  d’unitat  i  immutabilitat  de
Parmènides (en oposició al  de continu canvi d’Heràclit) i  que arribava a la seva fi.  “La
poesía unida a la realidad es la historia. Pero, no es preciso decirlo así, no debiera serlo
porque  la  realidad  es  poesía  y,  al  mismo  tiempo,  historia.  El  pensamiento,  el  riguroso
pensamiento filosófico tradicional, separó a ambas y casi las anuló, reservándose para sí la
realidad íntegra, para sustituirla en seguida por otra realidad, segura, ideal, estable, a la
medida  del  intelecto  humano (...).  Hoy  este  mundo se  desploma”.  ZAMBRANO, María
(1996) Pensamiento y poesía en la vida española, Madrid, Endymion, 11-12 (primera edició
de 1939).

62 ALLEN, Raymond (1933) ¿Qué es la tecnocracia?, Madrid, Revista de Occidente.
63 GUILLÉN, Mauro F. (1996) “Arte, cultura y organización: la influencia de Ortega y Gasset
en la élite empresarial española”, Reis, 74/96, 120.
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“minoria selecta” pel seu “poder espiritual”.64 No en va, havia manifestat anys abans:65

“No lo más hondo pero sí lo más urgente que hoy necesitamos es economía. Sin

unos cuantos  economistas no haremos absolutamente nada; con ellos,  lo  haremos

todo”.

* * *

No tan sols el principi va ser absolt, sinó que, des d'altres vies de pensament

(més enllà de la disciplina filosòfica) es va advocar per oferir a la raó el tron definitiu

que li era assignat per a la reconstitució de les societats i les nacions. Com argumen-

tarem al llarg d'aquest treball per al cas català, el pensament dels professionals científics

i tècnics va estimular els valors de la racionalització social i de l'organització econòmica

com l'objectiu primer de reconstitució de la civilització en la seva agonia, sobretot a

partir de 1929. La raó científica i tècnica era l'ingredient per a qualsevol recepta, tant en

la recerca de l'eficiència d'un motor com d'una indivídua, tant  en l'organització d'un

taller com d'un estat. Calia planificar, organitzar, estandarditzar, normativitzar, analitzar

qualsevol afer social des del llenguatge que tècnics i enginyers ostentaven, fins i tot

esdevenint ells mateixos subjecte i objecte dels seus plans de racionalització. 

Les idees tecnocràtiques van ser promogudes des de sectors socials heterogenis

i grups polítics oposats, traslluint el seu profund caràcter transversal -com ha assenyalat

Frank Fischer.66 Però va involucrar especialment els científics aplicats, que veien l'opor-

tunitat  d'esdevenir  les  peces  claus  per  a  la  superació  de  les  problemàtiques  econò-

miques, polítiques i socials, és a dir, per a la pervivència i la renovació del racionalisme

occidental i la raó instrumental. De fet, la presència d'Albert Einstein a  Catalunya el

1923 no es pot concebre sense el paper dinamitzador de l'enginyer  industrial Esteve

Terradas Illa, un dels seus divulgadors més fidels a Espanya i un paradigma de la figura

tecnocràtica espanyola des d'aquells moments fins el 1950 (capítol IX).67

64 Un desenvolupament d'aquestes idees a: ORTEGA GASSET, José (1929) La rebelión de las
masas, Madrid, Revista de Occidente; ORTEGA GASSET, José (1939) Ensimismamiento y
alteración. Meditación de la técnica, Buenos Aires, Espasa-Calpe (Meditación de la técnica
va ser escrita el 1933).

65 Carta  de  José  Ortega  Gasset  a  Luis  Olariaga  (1914).  Citat  a:  VELARDE  (1983),  13;
GUILLÉN, Mauro F. (1989) La profesión de economista. El auge de economistas, ejecutivos
y empresarios en España, Barcelona, Ariel, 110.

66 FISCHER, Frank (1990) Technocracy and the politics of expertise, Londres, Sage.
67 El mateix any 1923, l'Enciclopedia Espasa  publicava la veu “Relatividad” escrita per  E.
Terradas. Sobre les relacions Terradas-Einstein, vegeu: ROCA ROSELL, Antoni; SÁNCHEZ

 34



3. Derrocament i enfortiment de la raó política a l'Europa d'entreguerres: nacions

i nacionalismes professionals 

La crisi internacional de 1929 va incentivar un altre procés que havia arrencat

feia  dècades  i  s'havia  reafirmat  almenys  uns  anys  abans:  la  crisi  de  la  política

democràtica parlamentària.68 El  casos d'Itàlia i Alemanya són potser el  més paradig-

màtics. No obstant, la democràcia representativa va sobreviure en diversos països durant

els anys 1930 i en alguns, fins i tot, va consolidar-se, com en el cas dels països nòrdics.

Tot i així, arreu la política institucional -i els polítics com a representació- van ser el

punt de mira de les crítiques contra la situació econòmica i els seus estralls, com la fam,

la repressió cultural,  l'atur  o  la  precarietat  laboral.  Segons Juan  Linz,  la  crisi  de la

democràcia estava lligada a la crisi de l'eficàcia i efectivitat dels governs democràtics, a

més d'altres factors com la legitimitat històrica dels estats.69

* * *

En  aquesta  obra  veurem  com  els  màxims  garants  de  la  raó  tecnològica  a

Catalunya reclamaven un nou paper  protagonista  en els  governs  i  els  estats,  per  tal

d'organitzar racionalment un món optimitzat (capítols III i IV). Els enginyers industrials

catalans eren els estendards de l'eficàcia i el rendiment , responien al nom dels científics

RON,  José Manuel (1990)  Esteban Terradas, 1883-1950. Ciencia y técnica en la España
contemporánea,  Madrid,  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial;  ROCA  ROSELL,
Antoni (1995) “Esteve Terradas i Illa (Barcelona, 1883-Madrid, 1950). La física tècnica”. A:
ROCA  ROSELL,  Antoni;  CAMARASA,  Josep  M.  (dir.)  Ciència  i  tècnica  als  Països
Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys, Barcelona, Fundació Catalana
per a  la Recerca,  1179-1207;  ROCA ROSELL, Antoni (2005a)  “Einstein en Barcelona”,
Quark. Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 36, maig-agost, 26-35.

68 LINZ,  Juan  J.  (1991)  “La  crisis  de  las  democracias”.  A:  Europa  en  crisis,  1919-1939,
Madrid,  Pablo  Iglesias,  231-267.  Un  article  que  subratlla  les  semblances  més  que  les
diferències dels totalitarismes italià i alemany que responien a un neomonarquisme antide-
mocràtic: BURRIN, Phillippe (1996) “Política i societat. Les estructures del poder a l'Itàlia
feixista  i  a  l'Alemanya  nazi”,  Afers,  25,  485-510.  El  text  original,  publicat  a  Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations el 1988 (3, 615-637), va ser traduït per Vicent L. Salavert.
Aprofito  l'avinentesa  per  a  dedicar  un  record  a  Vicent  L.  Salabert,  antic  membre  de  la
Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

69 LINZ (1991),  244-245.  L'autor reconeix que la crisi internacional i  les situacions econò-
miques nacionals particulars van ser factors de pes, però no mai determinants en la desfeta de
les democràcies. Quant al conflicte clericalisme-anticlericalisme, Espanya va ser l'únic estat
on va tenir rellevància en la caiguda de la democràcia.

35



aplicats -en els dos termes de la paraula- (cap. II), i categoritzaven la seva pràctica de

políticament “neutral”, a pesar del posicionament polític a nivell individual i col·lectiu

(cap. VIII). Juntament amb altres professionals de la ciència i la medicina amb els que

compartien un mateix projecte racionalitzador (cap. V i VI), els enginyers industrials

van apostar per un canvi polític per a desenvolupar les seves propostes. En aquest sentit,

van  aprofitar  la  reestructuració  política  i  administrativa  de  la  segona  República

espanyola -amb la posada en marxa de l'autonomia de la Generalitat de Catalunya- per a

enaltir la raó tecnològica per sobre de les altres raons: no es tractava tan sols d’una

qüestió de fe, sinó que s’hi jugaven el reconeixement social i la posició política. 

Durant tot el segle XIX, les elits industrials catalanes havien provat d’atorgar

un model econòmic a Espanya que li fos favorable.70 Als anys 1930 -com veurem en el

capítol  IV-,  Catalunya  va  renunciar  definitivament  a  donar  un  projecte  econòmic  a

Espanya i va prioritzar pensar un projecte nacional per a ella. La voluntat autonomista

no es constata solament en l'esfera política, sinó en l'esfera dels professionals (si hom

les  pot  separar).  Metges,  científics  i  tècnics  van  apostar  per  un  professionalisme

independent i nacional, que els hi oferís autonomia i capacitat de moviments. El nacio-

nalismes professionals van significar -més enllà de l’alineació amb els discursos federa-

listes i sobiranistes i  més enllà de la catalanització lingüística, racial i política de les

disciplines i de les associacions professionals- la voluntat d’intervenir en la construcció

de la nova nació amb el seu llenguatge: això és, en últim grau, reconvertir els problemes

nacionals com a problemes científics i tècnics que requerien de la solució que aquests

professionals -i, tan sols, ells- coneixien. 

Els catalanismes dels professionals de la ciència no topaven amb el catalanisme

polític. L'exaltació de la ciència pràctica amb el nacionalisme polític català provenia de

les  seves  fites  fundacionals,  com les  Bases  per  a  la  Constitució  Regional  Catalana

(Bases de Manresa,  1892) promogudes per la Unió Catalanista.71 De fet, les polítiques

educatives, mèdiques i tecnològiques promogudes per la Mancomunitat de Catalunya en

el període 1914-1925 són evidències d’aquesta tendència.72 Però si la gestió conjunta de

70 VILAR, Pierre (1964) Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments de
les estructures nacionals, Barcelona, Edicions 62.

71 ROCA ROSELL,  Antoni;  SALAVERT,  Vicent  L.  (2009)  “Catalanisme,  valencianisme  i
ciència en el canvi de segle”. A: VERNET, Joan; PARÉS, Ramon (eds.)  La Ciència en la
Història  dels  Països  Catalans.  Volum  III  (“De  l'inici  de  la  industrialització  a  l'època
actual”),  València,  Institut  d'Estudis  Catalans,  Universitat  de  València,  523-569 (especi-
alment, 523-529).

72 L'obra realitzada: anys 1914-1923 (1923) Barcelona, Mancomunitat de Catalunya. Quant als
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les quatre diputacions catalanes de la Mancomunitat va permetre pensar i practicar la

modernització de la nació en base a la modernització tècnica, la modesta autonomia de

la Generalitat va engegar un procés molt més radical en aquest sentit.

La derrota bèl·lica contra el feixisme de 1939 va significar un altre col·lapse

d'un sistema democràtic a Europa. Les causes disten molt de ser atribuïdes a la manca

d'eficàcia i d'aptitud científica dels governs democràtics, els quals s'havien emparat del

suport i de l'orientació de molts professionals, tant individual com col·lectivament. En

aquest cas, la caiguda de la raó política parlamentària no va donar pas al domini de la

raó  tècnica  (tecno-cràcia),  però  el  reposicionament  ideològic-nacionalista  del  món

professional (i, en particular, enginyeril) li va permetre seguir tenint un paper crucial

durant el Franquisme, com veurem en el darrer capítol.

projectes educatius, mèdics i tecnològics de la Mancomunitat, vegeu els volums I, II i III,
respectivament (vol. I, “Organització i administració general de la Mancomunitat, cultura i
instrucció,  agricultura”;  vol.  II,  “Beneficència  i  sanitat,  política  social,  hisenda”;  vol.  III,
Telèfons, ferrocarrils, carreteres, camins i ponts, obres hidràuliques”). Vegeu també: ROCA
ROSELL, Antoni (1988) “Ciencia i sociedad en la época de la Mancomunitat de Catalunya
(1914-1923)”.  A:  SÁNCHEZ  RON,  José  Manuel  (ed.)  Ciencia  y  sociedad  en  España,
Madrid, Ediciones El Arquero, CSIC, 223-252.
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CAPÍTOL I.  Els enginyers industrials de Catalunya, vers l'elitització social  i  la

segregació territorial 

“¿Es V. ingeniero[?]... por consiguiente un intelectual... Y V. no ignora que todo
intelectual,  para  desarrollar  un  trabajo  eficaz,  es  decir,  para  obtener  un  buen

rendimiento  como  máquina  pensante,  ha  de  mantener  en  perfecto  estado  de

funcionamiento su sistema digestivo” (anunci a Técnica de la mantega vegetal de coco

“Lardina” de la casa Riera i Ruiz, S. en C., anys 1920).

1. Introducció. Els enginyers i les dimensions socioeconòmiques 

El novembre de 2009 van celebrar-se dues jornades sobre la ciència de la II

República i de l’exili espanyol.73 En ambdós actes, no van ser invitats els científics de

grau mitjà, les infermeres, els tècnics de laboratori o el professorat auxiliar dels anys

1930. Els i les actrius “secundàries” de la ciència espanyola, és a dir, els i les que no van

tenir llocs destacats en institucions a Espanya i a l'estranger continuen exiliats d’aquests

actes. Així es continua reproduint una jerarquització social dels sabers i professions en

la història que esbiaixa la  narració de la ciència, la tecnologia i la medicina d'aquest

període. A més a  més,  aquesta jerarquització és esbiaixada (però no necessàriament

presentista), en tant que enginyers i tècnics d'alt  rang queden sovint postergats a les

capes socials invisibles de la ciència i la tecnologia.

Malgrat que en aquest treball tractem de salvar algunes de les mancances de la

història de la ciència (quant al desterrament de l'enginyeria) i de la història de l'engi-

nyeria  (quant  a  l'aproximació  a  les  “grans  màquines”  dels  “grans  homes”),  seguim

donant  prioritat  d'anàlisi  -però no atorgant  discurs-  a  les  elits  socials  i  científiques.

Tanmateix, si no es pot entendre la colònia i el colonitzat sense conèixer l'imperi, si no

es pot fer una història feminista sense comprendre la historicitat de les masculinitats, el

coneixement  sobre  les  elits  també és  indispensable  per  a  entendre  les  subalternitats

socials i científiques, així com les relacions de poder polític i cultural que mantenen.

73 Em refereixo a: “El  exilio científico republicano: un balance histórico 70 años después”,
Sociedad  Estatal  de  Conmemoraciones  Culturales,  Universitat  de  València  (València,  5-
6/11/2009); “L’exili republicà de 1939: la memòria universitària”, Universitat de Barcelona
(Barcelona, 10-11/11/2009). Aquesta tendència historiogràfica va ser apuntada per l'autor a la
discussió de la presentació “Relaciones científicas entre España y América Latina. El exilio
científico español en América Latina”, de Carlos Acosta, durant el  workshop “La historio-
grafia de la ciència a l’Amèrica Llatina” celebrat al CEHIC (UAB) el 7 d’abril de 2010.
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D'aquesta manera,  Soraya de  Chadarevian ho justifica  en la  seva aproximació  from

above a la història oral de la ciència, que resta ben lluny d'alguns dels objectius fundaci-

onals d'aquesta branca disciplinar, com donar veu a les persones sense veu:74 

“The obvious problem of lending our ears to elite informants is that we give

voice to those who already have a voice in history. The political (subversive) use of

oral history as a research tool thus seems lost. But even elite interviews can be very

useful in eliciting otherwise unrecorded information and new perspectives. Moreover,

as  the editors  of  a special  issue of  the Journal  of  Contemporary Ethnography on
studying elites stressed: knowledge of the functioning of elites is as important to a

critique of dominant power relations as knowledge of the disenfranchised”.

* * *

Una altra mancança historiogràfica recurrent -que també es va apercebre en les

jornades de 2009 citades- és l'elusió de les “dimensions objectives” dels professionals

de la ciència, la tecnologia i la medicina (segons la terminologia sociològica que alguns

historiadors han utilitzat, com Ramon Garrabou o Yiannis Antoniou et al.).75 Aquestes

dimensions remeten  a les  qüestions  socioeconòmiques,  demogràfiques,  estructurals  i

corporatives dels professionals. Sense aquesta dimensió és difícil entendre la “dimensió

subjectiva”  de  la  identitat  de  la  professió,  però  també  les  pràctiques  científiques  i

tècniques associades. La dificultat s'acreix quan s'estudia una època que aguditzava la

inseparabilitat d'ambdues dimensions, pels discursos de la lluita de classes i la polarit-

zació social: tal és el cas dels anys anteriors a la Guerra Civil espanyola. Tant és obtús

pensar que la condició social  és determinant (com a adjectiu de determinisme),  com

també ignorar que la condició condiciona les cosmovisions, formes culturals i posicions

polítiques dels individus i indivídues. En paraules de Jesús A. Marcos Alonso, autor de

l'estudi sociològic  dels enginyers catalans  Los ingenieros entre el pasado y el futuro

(1970):76

74 CHADAREVIAN, Soraya de (1997) “Using interviews to write the history of science”. A:
SÖDERQVIST, Thomas (ed.) The Historiography of Contemporary Science and Technology,
Amsterdam, Harwood Academic, 52-53.

75 GARRABOU,  Ramon  (1982);  ANTONIOU,  Yiannis;  ASSIMAKOPOULOS,  Michalis;
CHATZIS,  Konstantinos  (2007)  “The  National  Identity  of  Inter-war  Greek  Engineers:
Elitism,  Rationalization,  Technocracy,  and  Reactionary  Modernism”,  History  and
Technology, 23 (3), 241-261.

76 MARCOS ALONSO, Jesús A. (1974) Los ingenieros entre el pasado y el futuro: un estudio
sociológico  en  torno  a  la  práctica  y  a  la  imagen  de  la  profesión  entre  los  ingenieros
industriales de Cataluña, Barcelona, Laia, 114.
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“La  imagen  de  la  profesión  no  necesariamente  coincide  con  los

correspondientes presupuestos objetivos pero su importancia como factor esencial de

la dinámica profesional no necesita ser subrayada. Propiamente la realidad dinámica

de una profesión no se constituye más que en la recíproca interrelación entre esta

imagen y los elementos objetivos que le sirven de soporte y referencia”.

2. Una instantània dels enginyers industrials a l'any 1930: elitització professional,

social i espacial 

A continuació,  estudiarem les components “objectives” (socioeconòmiques i

geogràfiques) dels enginyers de Catalunya, i, en particular, dels enginyers industrials, a

través de la seva realitat física i espacial.77 Per a aquests fins, comptem amb treballs de

geografia  humana,  urbanisme i  sociologia  dels  que  se'n  poden  extreure  conclusions

rellevants.

El 2001, José  Luis Oyón,  José Maldonado i  Eulàlia  Griful  van publicar  un

“atles social” de la Barcelona de 1930: una instantània de la ciutadania i el  paisatge

barceloní en base al Padró Municipal d’aquell any. L’espai urbà, afirmen, “no suele ser

un mero contenedor pasivo de los procesos sociales sino que teje con ellos una relación

simbiótica”.78 Tampoc  són  mers  contenidors  els  espais  de  ciència  -com  venen

assenyalant alguns estudis d'història de la ciència o del patrimoni industrial.79 De fet, tot

77 Una primera aproximació del text següent va ser presentat a “Geografía profesional en la
Barcelona de 1930”, dins de la sessió “La tuberculosis y el espacio urbano barcelonés entre
1929 y 1936”, celebrada el 5 de maig de 2010 a la Unitat d'Història de la Medicina (UAB) i
organitzada pel Seminari d'Estudiantes d'Història de les Ciències -posteriorment, reconvertit
en Xerrades d'Estudiants d'Història de la Ciència (XEHC!), <http://xerradesestudiants.blogs-
pot.com>.

78 OYÓN, José Luis; MALDONADO, José; GRIFUL, Eulàlia (2001) Barcelona 1930: un atlas
social, Barcelona, Edicions UPC, 9. Una breu explicació del padró, la mostra estadística i les
variables analitzades es troba a la introducció de l'obra (p. 9-12). Agraeixo a José Luis Oyón
el fet d'haver-me facilitat les fitxes informatitzades dels registres del padró corresponents a
caps de família enginyers.

79 Vegeu, per exemple: GALISON, Peter; THOMPSON, Emily (eds.) (1999) The architecture
of science, Londres, Cambridge (MA), The MIT Press; FORGAN, Sophie (1989) “The archi-
tecture of science and the idea of a university”, Studies in History and Philosophy of Science,
20  (4),  405-434.  Més  enllà  de  les  arquitectures  específicament  de  ciència:  PEVSNER,
Nikolaus  (1976) A History  of  Building  Types, Londres,  Thames&Hudson.  L'autor  té  un
treball en curs sobre els espais de l'enginyeria nuclear a la ciutat de Barcelona, “L'edifici de
contenció del reactor nuclear Argos: de l’estendard de progrés al mur de l'anonimat?” (una
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espai habitat,  transitat  o tan sols vist estableix aquella relació simbiòtica amb el qui

l'habita, el transita o el veu. Fins i tot, podríem estendre-ho a qualsevol espai antropitzat,

encara que ja no s'habiti,  transiti  o es copsi,  encara que no existeixi,  en tant  que la

memòria  dels  espais  també estableix vincles  amb aquells  individus que els  recorre-

gueren.80

En els mapes de l'atles de Barcelona de 1930, hi són visibles els enginyers. Els

enginyers representen una proporció molt petita respecte del gruix de la població total.81

Al voltant del 0,3% de les llars a Barcelona tenen un enginyer com a “cap de família”:

41 llars de les 12.825 fitxes informatitzades de la mostra estadística.82 No obstant, a

diferència de les 7 llars d'arquitectes o les 4 de catedràtics, s'han considerat un grup

suficientment nombrós per a que tinguin rellevància estadística, es prenguin en conside-

ració la mitjana i mesures de dispersió o variabilitat i es puguin extreure conclusions

significatives.

Aquest 0,3% de la població és part de l’elit social de la Barcelona dels 1930:

José Luis Oyón els inclou sense dificultats a la minoritària classe social I (3,73%) -de

les 6 classes diferenciades que estableix-, malgrat que diferenciats del grup dels grans

industrials, comerciants i propietaris. La taxonomia social de la població l'estableix a

partir de variables tant  econòmiques com culturals  (educatives):  disposició de servei

domèstic,  propietat  de  l'habitatge,  alfabetització i  número  d'estudiants  majors  de 15

anys. Els índexs d'aquestes variables per als enginyers s'inscriuen amb comoditat en els

intervals establerts per a la classe I i, el que és més significatiu, suficientment separats

dels establerts per a la classe II i següents.83 Així doncs, abans de la proclamació de

primera versió de l'assaig va ser presentada el 2007 dins del taller “Els espais de ciència” sota
la direcció del professor José Pardo Tomàs, en el Màster d’Història de la Ciència, UAB).

80 Una reflexió sobre espais de ciència i arquitectures efímeres, a: VALENTINES ÁLVAREZ
(2008a), 22-23.

81 Fem notar que Oyón  et al. prenen la categoria d'enginyers, segons consta en les fitxes del
Padró Municipal de 1930. No hi ha subcategoritzacions per a diferents tipologies d'enginyers,
incloent en el mateix grup els enginyers civils i militars, els enginyers civils de diferents
branques, els enginyers associats i no associats, i els enginyers estrangers i nacionals. No
obstant, el seu estudi permet entreveure les característiques socials del col·lectiu d'enginyers
residents a Barcelona. Cal assenyalar que no comptem amb estudis de cas d'altres ciutats
industrials catalanes, com Terrassa, Sabadell, Reus o Manresa.

82 La mostra estadística és d'un 5% aproximadament dels fulls familiars del Padró Municipal de
Barcelona. 

83 Algunes  característiques  socioculturals  del  grup  d'enginyers:  82,92%  llars  amb  servei
domèstic (classe I: 74,32%; resta -classe II a IV-: 35,12-3,61%); 1’19 persones de servei
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l'ordre republicà, els enginyers havien assolit l'estatus de les professions liberals de més

prestigi (com advocats, metges i arquitectes) o d'alts funcionaris, diplomàtics o caps de

l'exèrcit. 

Aquest tendència coincideix amb la imatge dels enginyers industrials titulats de

promocions anteriors a 1936 que es desprèn de l'estudi sociològic de Jesús A. Marcos

Alonso,  Los  ingenieros  entre  el  pasado  y  el  futuro  (1974).84 L'autor  introdueix  la

variable  independent  “promoció”,  distingint  tres  grups:  enginyers  titulats  els  anys

anteriors a 1936; enginyers i enginyeres de promocions entre 1939 i 1959;85 i entre 1960

i 1970.86 Més del 80% dels enginyers enquestats del primer grup provenien de famílies

d'empresaris, alts  directius i  professions liberals,  un 6% eren fills de treballadors de

quadres  mitjos  (oficinistes,  funcionaris,  administratius)  i  tan  sols  un  3% eren  fills

d'obrers (sense distinció de qualificats o no qualificats).87 En el 34% dels casos, el pare

domèstic/llar (classe I: 2’26-1’19; resta: 0,32-0,01); 0,19 estudiants/llar (classe I: 0,26-0,13;
resta: 0,6-0,009).

84 El treball de Marcos Alonso pren com a font bàsica d'anàlisi les respostes voluntàries a un
llarg qüestionari als enginyers industrials associats a la dècada de 1970. Cal remarcar, doncs,
que  aquest  grup  d'anàlisi  és  diferent  del  grup  dels  enginyers  industrials  associats  o  no
associats a la dècada de 1930. D'una banda, tan sols poden aparèixer els enginyers prou joves
al voltant de l'any 1936 (vius al voltant de 1970), que no es van exiliar permanentment durant
o després de la Guerra Civil. D'altra banda, alguns enginyers associats a principis de 1970
podien  no  pertànyer  a  l'Associació  durant  els  anys  1930.  Anteriorment,  Santiago  Riera
Tuèbols havia utilitzat les fonts sociològiques del treball de Marcos Alonso. No obstant, les
utilitzava per a estudiar una suposada “desvalorització” de la professió durant el Franquisme,
malgrat  que el  text  s'inclogués en una obra sobre els “enginyers  de la  crisi” del  període
d'entreguerres. MARCOS ALONSO, Jesús A. (1974)  Los ingenieros entre el pasado y el
futuro: un estudio sociológico en torno a la práctica y a la imagen de la profesión entre los
ingenieros industriales de Cataluña, Barcelona, Laia; RIERA TUÈBOLS, Santiago (1986)
“L'évolution  de  la  profession  d'ingénieur  en  Espagne”.  A:  GRELON,  André  (ed.)  Les
ingénieurs de la Crise. Titre et profession entre les deux guerres, París, Éditions de l'École
des Hautes Études en Sciences Sociales, 325-342.

85 Val a dir que la variable “gènere” no està tinguda en compte.
86 MARCOS ALONSO (1974), 17. 
87 MARCOS ALONSO (1974), 28 (taula  1.12).  En els altres grups d'enginyers,  els fills  de
quadres  mitjos  ascendeixen al  21% (1939-59)  i  al  29% (1960-70),  i  els  fills  d'obrers  es
doblaran entre  el  primer  i  el  tercer  grup  (6%,  1960-70).  Tot  plegat  ha fet  pensar  en  la
tendència a la “proletarització” de la professió d'enginyeria des de 1939, que s'accentuaria en
la  dècada  de  1960  arran  de  l'augment  massiu  d'alumnat  a  l'ETSEIB.  Vegeu:  LUSA
MONFORTE,  Guillermo;  ROCA  ROSELL,  Antoni  (2005)  “Historia  de  la  ingeniería
industrial. La escuela de Barcelona (1851-2001)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros
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comptava amb titulacions d'estudis superiors, encara que únicament el 7% posseïen el

títol d'enginyer, fet que denota l'ascendència social que estava adquirint la professió.88

Alhora, més de tres quartes parts dels enginyers de promocions anteriors a la guerra van

estudiar el batxillerat en centres privats, ja fossin religiosos (57%) com no religiosos

(21%) -com a pauta secular de diferenciació social a la societat espanyola-, i menys del

20% van tenir algun treball durant la carrera -a diferència del 77% de les promocions de

1960-70.89

3. Els paisatges de l'enginyeria industrial a Catalunya: residència i habitatge 

Les  característiques  socials  de  l'enginyeria  catalana  s'imprimien  sobre  el

territori. A través dels mapes de concentració segons classes socials de Barcelona 1930,

s'observa la nitidesa de la distribució geogràfica de les elits: “una Barcelona inmensa

en extensión encierra a derecha e izquierda un limitado sector con densidades de hasta

cuatro  veces  la  desviación  típica” (v.  Figura  I.4).90 La  classe  més  privilegiada  es

disposava  espacialment  al  voltant  d'un  segment  que  començava  a  les  Rambles  i

s'allargava fins a Vallvidrera, tenint la plaça Catalunya per centre de gravetat. 

Si tradicionalment les classes benestants havien habitat determinades vies del

centre barceloní (com el carrer Ferran o el carrer Ample), el passeig de Gràcia s'havia

convertit en el moll de l'os de les ampul·loses cases modernistes de l'alta burgesia des de

tombant  de  segle.91 Durant  les  primeres  dècades  del  segle  XX,  el  passeig  s'havia

prolongat més enllà, en sentit muntanya, cap als espais oberts, sans, silenciosos i llumi-

nosos,  segons incentivaven els corrents morals-higienistes i el desenvolupament  dels

transports, com el tramvia:92 una prolongació que es materialitzava al llarg de l'avinguda

Industriales de Barcelona, 15, 29-43. Una primera versió del text, a:  LUSA MONFORTE,
Guillermo;  ROCA ROSELL,  Antoni  (2002)  “La  ETSEIB  (1851-2001).  Una  trayectoria
fructífera”. A: PUERTA SALES, Ferran (ed.)  L’Escola d’Enginyers. 1851-2001 (ETSEIB-
UPC), Barcelona, Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 15-72. 

88 MARCOS ALONSO (1974), 31 (taula 1.14).
89 MARCOS ALONSO (1974), 31-32 (taula 1.15), 103 (taula 2.38).
90 OYÓN et al. (2001), 22.
91 GARCIA i ESPUCHE, Albert (1990) El Quadrat d'Or: centre de la Barcelona modernista.
La formació d'un espai urbà privilegiat, Barcelona, Lunwerg, Ajuntament de Barcelona.

92 MONCLÚS, Francisco Javier; OYÓN, José Luis (1990) “Eixample i suburbanització. Trànsit
tramviari i divisió social de l'espai urbà a Barcelona, 1872-1914”. A: BARJAU, Santi et al.
(ed.) La formació de l'Eixample de Barcelona: aproximacions a un fenomen urbà, Barcelona,
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Tibidabo-passeig  de  sant  Gervasi  i  que  tenia  ramificacions  cap  al  passeig  de  la

Bonanova, Tres Torres i Pedralbes.

Els  enginyers  engruixien  aquest  segment  territorial,  elititzat  i  elititzant.  No

obstant, ho feien amb diferències significatives amb altres grups socials i professionals

de la classe barcelonina més alta, tot traslluint un ascens social i una aposta modernit-

zadora de ciutat i nació. Mentre propietaris i comerciants, metges i advocats, seguien

tenint un emplaçament rellevant a la ciutat vella i concentraven el seu moviment vers el

Quadrat d'Or, els enginyers desplaçaven el seu centre de gravetat més amunt de la plaça

Catalunya. Els enginyers es disposaven en l'Eixample ric més extensament i en la part

alta de Barcelona més concentradament. De fet, van ser els professionals que més van

contribuir al moviment demogràfic de descentralització de les elits i al procés de gentri-

ficació dels territoris rurals i perifèrics del nord-oest barceloní (v. Figura I.5).93

El procés de descentralització geogràfica de les elits va anar acompanyada per

una reconceptualització de l'habitatge. Les torres amb jardí de la part alta barcelonina es

van erigir com a elements de prestigi, allunyades dels aldarulls sindicals dels centres

urbans i dels riscos sanitaris “territorialitzats”.94 De fet, estaven deixant de ser una opció

de residència vacacional de la burgesia industrial  per a esdevenir una oportunitat  de

Olimpíada Cultural.
93 Aquesta territorialització social dels enginyers és encara més acusada si prenem l'àrea metro-
politana de Barcelona com a marc geogràfic. Les noves perifèries de Barcelona es caracterit-
zaven per una diversificació social, econòmica i cultural molt menor que les perifèries tradi-
cionals.  En el  procés  de segregació sociogeogràfica  de classes va influir decisivament la
dissociació entre  lloc de residència  i  lloc  de treball  fruit  dels  nous  mitjans  de transport.
OYÓN, José Luis; GALLARDO, Juan José (2004) “Introducción”. A: OYÓN, José Luis;
GALLARDO, Juan José (eds.)  El cinturón rojinegro: radicalismo cenetista y obrerismo en
la periferia de Barcelona (1918-1939), Barcelona, Carena, Grupo de Historia José Berruezo,
7-13.  En  estudis  metodològicament  similars  a  OYÓN  et  al. (2001)  quant  a  les  segones
perifèries de Barcelona, no hi ha presència d'enginyers (i en el cas que fossin inclosos en el
grup d'“altres professions liberals” no significarien més del 0,02%, proporció molt menor a la
de  la  Ciutat  Comtal).  MÁRQUEZ,  José  Manuel;  GALLARDO,  Juan  José  (2004)  “La
configuración de un suburbio de inmigrantes y jornaleros. Santa Coloma de Gramanet en
1930”. A: OYÓN; GALLARDO (2004), 69-98 (v. Apèndix I, p. 93-95).

94 Sobre  el  concepte  de  “territorialització  del  risc”  (sanitari):  FIJALKOW,  Yankel  (1996)
“Territorialisation du risque sanitaire et  statistique démographique: Les 'immeubles tuber-
culeux' de l'îlot insalubre Saint Gervais (1894-1930)”,  Annales de démographie historique,
45-60. Per al cas de la Barcelona del període en el que se centra el meu treball, Celia Miralles
Buil està realitzant la tesi doctoral La tuberculosis y el espacio urbano barcelonés entre 1929
y 1936.
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residència permanent de les elits noves o en procés de reconsolidació:95 a la Barcelona

de 1930, el 14% de la classe més rica gaudia de vil·les o torres com a domicili, quan la

mitjana  no arribava  al  2%.  I  els  enginyers  eren  un dels  grups  que  més  participava

d'aquest  model  d'habitatge  (al  voltant  del  12%).96 Un exemple  significatiu  és  el  de

l'enginyer  industrial  Estanislau  Ruiz  Ponsetí,  que  vivia  en  una  torre  de  lloguer  al

districte VIII de Barcelona juntament amb la seva esposa, sis fills i dues serventes.97

Tanmateix, val  a dir que aquesta tendència de gentrificació de la suburbanització és

modesta comparativament amb els processos urbanístics contemporanis que s'estaven

desenvolupant en altres països, com als Estats Units.98 

Com hem copsat, elitització i territorialització són factors interdependents que

es retroalimenten: l'elit es construeix entorn alguns espais, i aquests espais reconeixen

l'elit. Els enginyers dels anys 1930, com a grup social ascendent, necessitaven participar

en la construcció de geografies de distinció social. I,  com es copsarà en els capítols

següents, aquesta necessitat espacial estava condicionada per la voluntat de diferenciar-

se dels cànons anteriors, com a nova classe autònoma i amb un programa polític propi.

95 Els grans industrials seguiran la nova tendència de “conquesta del nord-oest” més significati-
vament que els grans propietaris. OYÓN (2001), 27 (mapes) i 157.

96 Els percentatges del total d'enginyers i dels enginyers nascuts a Barcelona que habitaven en
torres (12,0% i 12,5%, respectivament) s'aproximen al percentatge de la Classe I amb torre
(14,0%), separant-se de la Classe II (3,3%). No obstant,  eren els professionals estrangers
(principalment,  de Suïssa,  EEUU i  Anglaterra)  els  que  més  participaven d'aquest  model
d'habitatge estès (30%). Com hem esmentat més a dalt, les dades del Padró Municipal de
1930 no permeten establir  una distinció entre  diferents professionals  de l'enginyeria  (per
exemple, entre enginyers civils i militars).

97 Padró Municipal, districte 8, barri 14, tom 43 i foli 328. Fitxes estadístiques, cortesia de José
Luis Oyón (21/04/2010).

98 HOYT, Homer (1939)  The structure and growth of residential neighborhoods in American
cities, Costa Mesa, Knowledge Resources. Del mateix any és el documental The City (1939),
promogut pel American Institute of Planners i amb guió de Lewis Mumford, que exposava
l'ideal  d'urbanització  planificada  i  descentralitzada  (Greenbelt),  dins  d'una  civilització
neotècnica, científica i eficient. Aquestes qüestions van quedar paleses a la sessió “Llums i
ombres de la tecnologia: les tecnocràcies dels anys 30 a través del documental  The City de
Lewis Mumford”, celebrada a l'IEC el 12 de gener de 2012 i conduïda per Jaume Sastre, Juan
Carlos García i Jaume Valentines, dins del cicle “Cine i Ciència” (coord. Carlos Tabernero
Holgado), Col·loquis  SCHCT (2011-2012). Sobre el  concepte  teleològic de “neotècnica”:
MUMFORD, Lewis (1947)  Technics and Civilization, Londres, George Routledge & Sons,
212-267 (primera edició de 1934).
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4. Altres paisatges de l'enginyeria industrial a Catalunya: treball, oci i corporació 

Els paisatges de l'enginyeria industrial  no eren tan sols els residencials. Els

seus espais de treball, d'oci i d'associacionisme també havien canviat i els caracterit-

zaven com a grup en la més alta jerarquia tècnica i social. 

Treball i oci 

Com apuntarem en el capítol II i V, durant les primeres dècades del segle XX,

els canvis d'organització del treball i de concentració empresarial que estaven produint-

se  internacionalment,  també van  repercutir  a  Catalunya.  Poc  a  poc,  més  i  més,  els

enginyers  industrials  van  distanciar-se  (socioeconòmicament  i  físicament)  d'altres

tècnics de rang menor, ocupant alts càrrecs de direcció i gestió empresarial. Les teories

tayloristes, fayolistes, fordistes i d'altres promotors de l'organització científica -com ells

mateixos- incitaven a fer insalvable aquest distanciament. El mateix Frederick Taylor

havia anunciat que l'obrer més qualificat seria incapaç de comprendre la complexitat del

fet productiu, que quedava exclusivament en mans de la direcció tècnica. Com ha notat

José  Maria  Vegara,  “el  estudio  del  trabajo  exigía  la  separación  estricta  de  la

preparación  del  trabajo  de  su  ejecución,  ya  que  dicho  estudio  debía  efectuar-se

siguiendo el método científico”.99 En aquest sentit, es creava una jerarquia insalvable

entre tècnics i obrers i, fins i tot, entre tècnics de diferent grau. A més a més, el treball

de l'enginyeria industrial ja no es restringia essencialment als tallers i a les fàbriques:

altres capítols de l'obra (especialment, el IV) subratllaran que s'estenia amb diligència a

espais sense presència obrera en els anys 1930, com oficines consultores de l'empresa

privada i despatxos públics de diferents càrrecs municipals, nacionals i estatals.

Però centrem-nos en l'oci de l'enginyeria industrial. Allí, els seus espais lúdics

confluïren amb els de les  classes  altes  urbanes  en una mimetització  dels  costums i

formes  de  l'alta  burgesia  urbana,  com venia  ocorrent  en  altres  indrets.100 Els  actes

99 VEGARA, José María (1971) La organización científica del trabajo. ¿Ciencia o ideología?
Introducción crítica, Barcelona, Fontanella, 18.

100 Per al cas anglès, el  reconeixement social  dels  enginyers com a  “gentlemen” a partir de
mitjan segle XIX i el seu  “way of life” associat (p.e., clubs socials i viatges turístics) han
estat tractats a:  BUCHANAN, Robert A. (1989)  The engineers.  A history of  engineering
profession in Britain, 1750-1914, London, Jessica Kingsley, 192-195. Per al cas grec, vegeu:
ANTONIOU,  Yiannis;  ASSIMAKOPOULOS,  Michalis;  CHATZIS,  Konstantinos  (2007)
“The National Identity of Inter-war Greek Engineers: Elitism, Rationalization, Technocracy,
and Reactionary Modernism”,  History and Technology,  23 (3),  241-261 (especialment,  p.
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corporatius acostumaven a celebrar-se en alguns dels espais més luxosos de Barcelona,

com a ritus de prestigi de l'alta societat barcelonina. A l'Hotel Ritz de Barcelona, es van

oferir banquets per a celebrar les conquestes polítiques i professionals; per exemple,

l'accés  a  alts  càrrecs  dins  de  les  administracions  en  diverses  ocasions,  l'èxit  en

l'organització  de  l'Exposició  Internacional  de  1929,  o  la  consecució  de  cursets

especialitzats  (v.  Figura  VII.1).101 En  altres  ocasions,  alguns  espais  propis  van  ser

“elititzats” per a l'ocasió, com els  halls de l'Escola Industrial on es van oferir  bufets  i

balls de gala (vegeu Figures I.1 i I.2).  La cultura visual de l'enginyeria evidencia la

presència dels enginyers en aquests espais, però alhora la seva concreta manifestació

elititzant, a través de la indumentària (el vestit) i de formes corporals de protocol social

(v. Figures I.6, II.1, VII.1).102 

Al mateix temps, els enginyers industrials titulats van realitzar viatges de plaer,

participant  del  turisme  opulent  de  costa  i  de  muntanya.  Citarem  dos  exemples.  El

primer, l'excursió a la Costa Brava, recorrent Sant Feliu de Guíxols, S'Agaró, Palamós,

Palafrugell i la Bisbal, amb motiu de la creació de la Delegació de Girona de l'Asso-

ciació d'Enginyers Industrials de Catalunya.103 El segon exemple és el viatge a Núria,

icona pirinenca del  catalanisme polític, poc abans de l'aprovació de l'Estatut d'Auto-

nomia.104 Per la seva banda, els futurs enginyers industrials -els alumnes de l'Escola de

Barcelona- tenien a la seva disposició un “refugi” de muntanya al cor dels Pirineus amb

la finalitat  de practicar  l'esquí:  exactament,  a  Viliella  (v.  Figura  I.7).105 Ells  van  fer

ostentació de les noves diversions de la joventut de la classe més alta, a través d'esports

minoritaris i d'importació força recent: no solament el “ski”, sinó també el “hockey”, el

242-244).
101 Per exemple:  Técnica  (1930)  LIII  (137),  maig,  75-79;  Tècnica (1935),  LVIII (195),  260;
Tècnica (1933), LVI (168), gener; Tècnica (1935) LVIII (195), abril, 260. El 21/05/1931, la
Junta Directiva de l'Associació animava als seus socis a ser presents en el banquet d'home-
natge a Rafael Campalans.

102 Les imatges estudiades provenen majoritàriament de la revista de l'Associació,  Tècnica;  en
especial, de la seva secció “Crònica de l'Associació”. Una anàlisi contemporània sobre la
qüestió del vestit, a: “El vestido como expresión de la cultura pecuniaria”. A: VEBLEN,
Thorstein (2004) Teoría de la clase ociosa, Madrid, Alianza, 178-196. 

103 “Creació a Girona de la Delegació de l'Associació d'Enginyers Industrials” (1935) Tècnica,
LVIII (197), juny, 301.

104 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 06/05/1931, Arxiu AEIB.
105 “El refugio de la Asociación de Barcelona” (1931)  Ergon, III (13), gener-abril, 41 (secció
d'esports de muntanya).
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“rugby”, el “base-ball” o l'atletisme (v. Figura I.8).106 Esports populars, com el futbol o

la boxa, no eren del seu gust, perquè -segons ells- ni permetien la compatibilitat amb els

“treballs intel·lectuals” ni fomentaven la millora eugenèsica:107

“Para nosotros  no  es  hacer  Deporte,  y  mucho menos  crear  deportistas,  el

hecho de ver llenos la mayoría de los terrenos de fútbol o las salas de boxeo, de un

público  apasionado  y  carente  en  su  mayoría  de  las  más  ligeras  nociones  del

verdadero significado del Deporte y la utilidad de su práctica; es decir, mejoramiento

físico de la raza, además de su labor educativa”.

En  termes  del  contemporani  sociòleg  estatunidenc  Thorstein  Veblen,  el

col·lectiu dels enginyers industrials participaven de l'“oci vicari” i del “consum osten-

sible” de la burgesia catalana.108

La seu de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona 

No obstant, l'espai més representatiu dels enginyers industrials catalans era la

seu  de  l'Associació  de  Barcelona.  A  principi  d'octubre  de  1925,  l'Associació  va

abandonar el  seu antic local  de lloguer i es va establir  en un edifici de propietat.109

L'edifici s'erigia esplendorós en el nou eix urbà que havia guillotinat el vell entramat

urbà  de  Barcelona  i  era  la  referència  visual  de  la  modernització  nacional:  la  Via

Laietana.110

106 AUDIBERT ORTIZ, Angel (1932) “Deporte universitario”, Ergon, nova època, IV (1), 19-
20. 

107 Ibídem, 20; BOYER, José (1930) “Página deportiva”, Ergon, II (12), desembre, 18.
108 Tanmateix,  a  diferència  de  la  “classe  ociosa”  (“rica”  o  “pecuniària”)  estatunidenca  que
descrivia Veblen, el treball dels enginyers industrials era la seva principal font de prestigi
social i decència individual, eludien la selecta vigilància de la llei del malbaratament ostentós
i professaven la innovació com un factor positiu. De fet, Veblen va definir a la classe tècnica
com l'antítesi de la classe ociosa, i vindicava el seu paper com a nous dirigents nacionals.
VEBLEN, Thorstein (2004) Teoría de la clase ociosa, Madrid, Alianza (text original de 1899).

109 El projecte de canvi de seu es remuntava a 1919. El 8 de juny de 1922, el rei Alfons XIII va
inaugurar les obres de construcció de l'edifici.  Técnica (1922) XLV (43), juliol, 153-157;
Técnica (1925), XLVIII (82), octubre, 149-159; “La Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona” (1927) Técnica, XLX (108), desembre, 391-393.

110 Des de mitjan segle XIX, l'enginyeria va proclamar que les trames urbanes tradicionals eren
el mur de contenció de la civilització moderna. Així doncs, les transformacions arquitectò-
niques  i  urbanístiques  de  les  ciutats  havien  de  ser  el  moll  de  l'ós  de  la  modernització
nacional. Per al cas català, la veu paradigmàtica va ser Ildefons Cerdà:  CERDÀ, Ildefons
(1867)  Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la
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La modernització urbanística de la ciutat vella de Barcelona cercava millores

d'habitabilitat i de circulació vial de persones i mercaderies, però també contenia inten-

cions disciplinants. Uns anys abans, la destrucció ingent d'immobles per a l'obertura de

la  Via  Laietana  havia  significat  un  trencament  material  amb  la  tradició  econòmica

gremial i el teixit social de la capital (10.000 persones van haver de ser reallotjades).111

Tot plegat representava un nou pas de la burgesia per a contenir els “vicis” urbans de les

classes populars -en la terminologia higienista- i, en particular, les bullangues socials

que col·lapsaven les màximes aspiracions burgeses: l'ordre i la propietat.112 L'entrada de

la Lliga Regionalista a l'Ajuntament de Barcelona a principis de segle XX (1901) i les

seves avinences amb el Banc Hispano-Colonial del Marquès de Comillas van ser claus

en la reformulació política de l'antiga via “A” projectada per Ildefons Cerdà. Tan sols

dos anys després, esclatava la Setmana Tràgica i, poc a poc, les segones perifèries de

Barcelona van anar consolidant-se com a espais de segregació i contenció social al llarg

dels vint anys següents.113

Al llarg de la nova avinguda i al cor de l'antic bastió de les classes populars, es

van anar concentrant les icones representatives dels renovats poders a Catalunya.114 Un

passeig per la Via Laietana dels anys 1930 ens ho mostra:  les cases Cambó amb la

reforma y ensanche de Barcelona, Madrid, Impr. Española.
111 PEIRÓ, Xavier (2001) “L'obertura i la construcció de la 'Gran Vía Layetana”. A: FUSTER,
Joan; NICOLAU, Antoni; VENTEO, Daniel (dirs.)  La construcció de la gran Barcelona:
l'obertura de la Via Laietana, 1908-1958, Barcelona, Museu d'Història de la Ciutat, Institut
de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 64-74.

112 La reacció  veïnal  i  obrera  al  projecte  de la Via Laietana es  va fer  sentir  sorollosament.
Aquesta reacció va influir a altres sectors socials, que van virar la crítica envers la defensa
del patrimoni medieval. En aquest sentit, es va crear una comissió de seguiment de les obres
per a la salvaguarda monumental, que va culminar amb intervencions com el trasllat pedra a
pedra de la casa gòtica Clariana Padellàs (seu avui del Museu Històric de la Ciutat) durant el
1930 i el 1931. CARRERAS i CANDI, Francesc (1913)  La Via Layetana, substituint als
carrers de la Barcelona mitgeval. Catálech de la colecció gráfica de dita vía,  Barcelona,
Imp. “Atles Geográfich” d'Albert Martín; PEIRÓ (2001), 64. 

113 Vegeu nota al peu en apartat anterior. 
114 Agraeixo el suggeriment a Pepe Pardo Tomàs. Una reflexió sobre les relacions espai urbà i
poder, a: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2004) “El Pla de Protecció del Patrimoni Indus-
trial del Poblenou: Crònica”,  Quaderns d’Història de l’Enginyeria,  VI, 313-315. Específi-
cament, sobre territori, poder i memòria: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2004) “Arqueo-
logia industrial i ecomuseografia a les universitats: el cas de la ETSEIB”, Quaderns d’His-
tòria de l’Enginyeria, VI, 128-134; RIU-BARRERA, Eduard (2002) “Arqueologia i conflicte
urbà”, L’Avenç, 273, octubre, 64.
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residència del líder de la Lliga Regionalista -icona del catalanisme polític burgès-; el

Foment  del  Treball  Nacional  -icona  de  l'industrialisme  i  de  la  tradició  comercial

catalana-; els principals bancs, caixes i companyies d'assegurances (el Banc Hispano

Comercial, el Banc d'Espanya, la Caixa Mútua Popular, la Caixa de Pensions per a la

Vellesa i d'Estalvis i la Companyia d'Assegurances de Barcelona) -icones de l'auge del

món financer  i  bancari,  així  com del  disciplinament  obrer  a  través  de  l'estalvi-;  els

magatzems can Vilardell -icona del desenvolupament de la societat de consum i dels

grans centres comercials-;115 i, per últim, el Casal del Metge i la seu de l'Associació

d'Enginyers Industrials de Catalunya -icones del catalanisme professional i de la cienti-

fització social i nacional.

L'arquitectura dels nous edificis també va visibilitzar el tarannà monumenta-

lista i reaccionari dels poders catalans i espanyols durant les primeres dècades de segle

XX i, en particular, les estretes relacions entre la Lliga Regionalista i la Dictadura de

Primo de Rivera entre 1924 i  1931. L'academicisme,  el  neogoticisme i  el  classisme

mediterrani noucentista es van mesclar confusament. El modernisme que havia bastit el

poder del món industrial va arraconar-se i les propostes més radicals del racionalisme

europeu van negligir-se. Com esmenta Oriol Bohigas en una aproximació a una catalo-

gació arquitectònica de la Via Laietana:116

“La  Via  Laietana  és,  sobretot,  un  gran  episodi  urbanístic  que  marca  les

transformacions més transcendentals a la història moderna de Barcelona (...). Però,

al  mateix  temps,  és  una mostra  molt  significativa  de  l'arquitectura  catalana d'un

període que es caracteritza precisament per una acumulació d'incerteses, transicions i
dubtes  estilístics,  unificats  només  per  la  força  d'uns  programes relativament  nous

-comuns a gairebé tots els edificis- i per la imposició formal de la pròpia ruptura

urbanística”.

No obstant, dins de l'“aiguabarreig” estilístic de la nova Via -en termes de

Bohigas- es va donar cabuda a certes influències dels corrents de l'Escola de Chicago i

l'art  Déco,  sobretot  en  relació  amb  una  nova  tipologia  arquitectònica  que  s'estava

estenent a nivell internacional: els blocs d'oficines.117 L'edifici  al número 39 de la Via

115 Can Vilardell va obrir les seves portes el 1935 a la casa Bulbena-Salas, edifici de 1924-1926. 
116 BOHIGAS, Oriol (2001) “L'arquitectura de la Via Laietana: entre la Lliga i la Dictadura”. A:
FUSTER, Joan;  NICOLAU, Antoni;  VENTEO, Daniel  (dirs.)  La construcció de la gran
Barcelona:  l'obertura de la  Via Laietana,  1908-1958, Barcelona,  Museu d'Història  de la
Ciutat, Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 80.

117 SCHRENK, Lisa D. (2007) Building a Century of Progress: The Architecture of Chicago’s

51



Laietana,  de  l'arquitecte  Antoni  Ferrater,  s'inclou  en  aquest  tipus  estètic  i  funcional

d'arquitectura.118 I allí, l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona va albergar-se

(v. Figura I.3).

La  medicina  catalana  va  optar  per  una  opció  arquitectònica  diferent.  Molt

aprop del número 39, el Casal del Metge (número 31) tenia un marcat caràcter noucen-

tista que reproduïa les composicions dels palaus italians renaixentistes. Va ser dissenyat

per  l'arquitecte  Adolf  Florensa,  responsable  del  disseny  d'altres  immobles  amb més

empremta  estilística  estatunidenca,  com  les  cases  Cambó  i  el  Foment  del  Treball

Nacional.119 Tot i això, les seus dels enginyers industrials i dels metges dins de la Via

Laietana  territorialitzaven  l'elitització  i  exterioritzaven  el  poder  dels  professionals

catalans.

* * *

A final del Franquisme, Ramon Grau i Marina López criticaven les solucions

tecnocràtiques -amarades de discursos de neutralitat i progrés- que promovien la segre-

gació social als barris barcelonins.120 Segons aquests autors, aquestes solucions es legiti-

maven mitjançant velles concepcions entorn de l'urbanisme: concepcions que havien

estat esperonades per algunes personalitats del catalanisme polític, com Rovira Virgili,

en el temps que els enginyers industrials entraven a la nova seu a la Via Laietana. En

paraules de Grau i López:121

“Tots  els  problemes tendeixen a ésser  plantejats  com a fets espacials,  i  les

operacions  com  a  actes  imprescindibles  per  a  un  funcionament  correcte  de
l'“organisme urbà”,  deslligant-se  de  llurs  repercussions  socials.  Un embolcall  de

termes tècnics  i  de  tòpics  procedents  del  vell  urbanisme progressista donen a les

accions  un  to  de  neutralitat  molt  convenient  per  tal  com  redueix  al  mínim  les

possibilitats de la protesta. Hom presenta com a obra d'interès general el que no és

altra cosa que política de classe. ¿És acceptable aquesta aproximació “tecnocràtica”

que presenta l'espai com a fet autònom, deslligat del seu contingut humà i de la seva

història?”.

1933-34  World’s  Fair,  Minneapolis,  University  of  Minnesota  Press;  MOUDRY,  Roberta
(2005) The American skyscraper: cultural histories, New York (N.Y.), Cambridge University
Press.

118 BOHIGAS (2001), 89.
119 Ibídem, 84.
120 GRAU,  Ramon;  LÓPEZ,  Marina  (1973)  “Vells  suburbis  fora  ciutat.  Sant  Martí,  un
Manchester local”, Serra d’Or, 169, octubre, 641. 

121 GRAU; LÓPEZ (1973), 636-637. 
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5. Consciència de classe i “classe tècnica”

Tanmateix,  l'elitització de  l'enginyeria  industrial  a  les  primeres  dècades  del

segle XX no tan sols s'apercep des del present, a través de l'anàlisi del territori urbà

(espais de residència, treball, oci i associació) i d'altres “dimensions objectives” analit-

zades  anteriorment  (per exemple,  disposició de servei  domèstic a  la residència).  Els

enginyers industrials havien adoptat formes i hàbits de l'alta societat barcelonina, i la

seva posició social i laboral no raia equidistant entre l'obrera i la patronal. Tot plegat

també era un fenomen visible i palpable per a la societat contemporània. 

 Tant és així que, a inicis de 1932, la violència directa de classe va esquitxar al

grup dels enginyers industrials. A les 7 del matí del dissabte 30 de gener, Jaume Prat

Lluch, enginyer industrial de cinquanta anys i solter, va sortir de casa seva a la plaça del

Rei en direcció a la fàbrica.  Va creuar  la  Via Laietana,  just  uns  carrers  per  sota de

l'Associació d'Enginyers, i  va agafar el carrer Argenteria cap al Pla de Palau. Abans

d'arribar a Santa Maria del Mar, va sentir un estrèpit de pistoles a la seva esquerra. Un

grup  d'unes  cinc  persones  l'havia  seguit  discretament  des  del  seu  domicili  i  el  van

disparar repetidament. Algunes bales van errar el seu objectiu i van fer miques el gran

aparador d'una botiga de peces de pell. Però una bala el va travessar i va caure com un

sac de plom a terra. Els agressors van desaparèixer en la laberíntica Barcelona antiga.

L'agredit era l'enginyer director de la Foneria Girona, Jaume Prat, que aleshores tenia un

procés  obert  d'acomiadament  de  personal  i  vivia  jornades  de  vaga  i  reivindicacions

obreres. El diari ABC donava algun indici del seu paper en aquests afers:122 

“La dirección de la misma  [Casa Girona] en el deseo de que los obreros se
apartaran de las luchas sociales, les había propuesto, y se había aceptado ya casi por
la totalidad, que, en lo sucesivo, los obreros de dicha Casa se dieran de baja de

cuantas entidades y sindicatos eran socios, y que la gerencia les aseguraba, mediante

el  pago  de  la  misma  cuota,  pensiones  de  viudedad,  orfandad,  paro  forzoso,

enfermedad, etc.”.

Un mes desprès, l'Associació retia un homenatge a Jaume Prat, que havia salvat

miraculosament la seva vida de l'atemptat: un home que sentien “tots molt nostre”, “un

122 Segons la versió del diari ABC: “El ingeniero director de la Fundición Girona es objeto de un
cobarde  atentado”,  ABC,  31/01/1932,  60.  La  Vanguardia,  mesos  més  tard  i  amb  una
descripció dels fets lleugerament diferent, feia referència a la resolució del ministeri públic
que atorgava la culpabilitat d'assassinat frustrat a dues persones. La causa, donat que era un
afer de pistolerisme obrer, no passaria pels jutjats, sinó pel tribunal de dret: “El atentado
contra el director de la Fundición Girona”, La Vanguardia, 31/08/1933, 11.
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home normal que posseeix el terme mig de totes les qualitats que dignifiquen”, i que

representava “talent i caràcter agermanats en una ponderació i equilibri remarcable”.123

Més enllà d'aquest fet, la violència directa contra enginyers industrials no va tornar a

succeir fins que va esclatar la Guerra Civil.124 

Conclosa la contesa, Dyna, la revista de l'associació d'enginyers industrials de

Bilbao, va adoptar per subtítol Revista de los Ingenieros Industriales de España i es va

erigir com a l'òrgan representatiu de tots els enginyers industrials d'Espanya. A l'annex

extraordinari de  Dyna de juliol de 1939 (“In memoriam...”), el nou govern franquista

homenatjava als  enginyers  industrials  i  estudiants  d'enginyeria industrial  que  havien

mort  tant  al  front com a la rereguarda d'una guerra que aquelles mateixes autoritats

havien  propiciat.125 Malgrat  que  l'heterogeneïtat  ideològica  del  grup  dels  enginyers

industrials  va  visibilitzar-se  més  que  mai  durant  el  conflicte  bèl·lic,  es  continuava

exaltant la unitat inherent de  “la gran familia de la Ingeniería Industrial española”

(vegeu capítol següent).

El nombre elevat de morts per repressió en el bàndol republicà relacionat amb

el discret número de morts en el front de guerra també denota les característiques dels

enginyers industrials com a grup. Exactament, 15 enginyers industrials titulats morts en

les  files  de  l'exèrcit  feixista  versus 90  titulats  morts  per  la  repressió  al  bàndol

republicà.126

123 “En Jaume Prat i Lluch” (1932) Tècnica, LIV (158), març, 33.
124 L'assassinat de l'enginyer Jaume Prat és l'únic cas d'aquest tipus registrat a Tècnica.
125 Un mes abans, el juny de 1939, s'havien dut a terme els fastuosos funerals en memòria dels
enginyers  industrials  i  alumnes  morts  del  bàndol  feixista,  presidits  pel  cap  del  Servei
Nacional de Indústria i pel president del Instituto de Ingenieros Civiles de España. “Funerales
en memoria (...)” (1939) Dyna, 14 (6), juliol, 259. Altres exaltacions patriòtiques i feixistes
quant a homenatges a “màrtirs i herois” de l'enginyeria industrial es van repetir  a  Dyna:
“Crónica. Héroes y mártires de la Escuela de Ingenieros de Bilbao” (1940)  Dyna, 15 (4),
abril, 160-161.

126 Pel que fa als estudiants, la proporció es modera: 25 alumnes morts en les files de l'exèrcit
feixista  versus 27  alumnes  morts  per  la  repressió  al  bàndol  republicà.  La  presència  de
cognoms catalans en el llistat  és considerable i  gairebé la meitat de morts del  llistat  van
cursar els estudis a l'Escola d'Enginyers de Barcelona. Jaume Prat i Lluch hi és present, però
no sabem si va ser fruit d'un altre atac o se li va atribuir la mort per l'agressió que va sofrir el
1932. “Funerales en memoria (...)” (1939)  Dyna,  14 (6), juliol, 259-260. L'Associació va
recomptar, des del juliol de 1936, 27 “assassinats” en el bàndol republicà per 4 “traspassats”
en el front franquista (de fet, considera 93 baixes: 29 morts induïdes, 22 morts naturals i 42
baixes  voluntàries  o associats  desapareguts).  “Actes  de  la  Junta  General”  (AEIB),
11/11/1939,  Arxiu  AEIB.  Així  ho  informaven  les  autoritats  franquistes  en  una  esquela
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d'homenatge  als  “caiguts”  enginyers,  mentre  els  afusellaments  a  l'antiga  Escola  Pràctica
d'Artilleria  del  Camp de la  Bota  se  seguien succeint  amb tanta  avidesa que  la  memòria
col·lectiva va transformar  l'etimologia  de  la toponímia.  Malgrat  que “Bota” té un origen
anterior (del francès  butte de tir), alguns habitants del Maresme-Besòs relacionen el terme
amb el  calçat  dels  afusellats  per  les  tropes franquistes  que romania a  la  platja  i  al  mar.
FABRÉ, Jaume; HUERTAS, Josep Maria (1976) Tots els barris de Barcelona (VII). Polígons
(2) i el districte cinquè,  Barcelona, Edicions 62, 114-127; CIRICI PELLICER, Alexandre
(1971) Barcelona pam a pam, Barcelona, Teide, 340; CARRERAS CANDI, Francesc (s.d.)
Geografia general de Catalunya. Ciutat de Barcelona, Albert Martín, Barcelona, 1037.
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Figures I 
Figures  I.1  i  I.2.  Ball  de  gala  celebrat  l'abril  de  1934  a  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  de
Barcelona. La crònica diu:  “El amplio y lujoso vestíbulo del primer piso, donde se verificó el
baile de etiqueta que se había anunciado, ofreció magnífico aspecto. En el fondo del vestíbulo se
situaron las dos orquestinas que amenizaron la brillante fiesta de sociedad a la que acudieron
numerosas  y  distinguidas  familia”.  “Brillante  fiesta  en  la  Escuela  de  Ingenieros”  (1934)  El
Noticiero, 23/4/1934,  secció  “De  Sociedad”.  Extret  de:  “Cròniques.  Recull  de  premsa.
Documentació fotogràfica” (ETSEIB), 1918-1969, AhEIB; “Fotografies”, 1927-1965, AhEIB.
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Figura  I.3.  Via  Laietana,  39:  la  seu  de  l'Associació
d'Enginyers Industrials de Barcelona, dies abans de la
seva inauguració (1925). Técnica (1925), XLVIII (80),
agost, [s.p.].
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Figura I.4. Mapa de concentració de la Classe I a Barcelona (1930). OYÓN, José Luis;
MALDONADO,  José;  GRIFUL,  Eulàlia  (2001)  Barcelona  1930:  un  atlas  social,
Barcelona, Edicions UPC, 22.
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.

Figura  I.5. Mapes  de  territorialització  dels grups  professionals  de la  Classe  I  a
Barcelona (1930): advocats, metges i enginyers. OYÓN, José Luis; MALDONADO,
José; GRIFUL, Eulàlia (2001) Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, Edicions
UPC, 26.
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Figura I.6. “Concurrentes al acto de homenaje organizado por la Asociación de Ingenieros, dedicado a
su compañero D. Fernando [Cuito] Canal, por haber sido nombrado director general de la Industria”.
La Vanguardia, 03/06/1931, 3. Reproduït a: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2006) “La Escuela
de Ingenieros, de la Dictadura a la República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, 16, 126.
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Figures  I.7,  I.8,  I.9. Esports,
competició i elit: els alumnes d'en-
ginyeria industrial a l'alta muntanya
gaudint de la neu, en pistes d'atle-
tisme  guanyant  competicions
universitàries,  i  entre  els  núvols
batent  rècords.  “El  refugio  de  la
Asociación  de  Barcelona”  (1931)
“Ergon,  III  (13),  gener-abril,  41;
“[Campeón  universitario  de  altura
que  se  presentó  con  el  equipo  de
Industriales en los campeonatos del
año pasado]”  Ergon (1934) IV (2),
25; “El velero 'Ingeniero Industrial'
bate el  record de España de dura-
ción”  (1934)  Ergon,  IV  (2),  25
(foto de l'alumne F. Puig).
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CAPÍTOL II. L'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, vers l'elitització

tècnica i la unitat corporativa 

“Aquesta és la moral que ens ha ensenyat en Mermoz i d'altres. La grandesa

d'un ofici és potser, per damunt de tot, la d'unir els homes: no és més que un veritable

luxe, el luxe de les relacions humanes (Antoine Saint-Exupéry, 1939).127

1. Introducció. Elitització i segregació professionals 

L'elitització social de l'enginyeria industrial no es podia deslligar d'un factor

complementari:  l'elitització  professional.  En  aquest  capítol  veurem com l'enginyeria

industrial (oficial) es va situar en les posicions més altes en l'escalafó del món tècnic als

anys 1930, juntament amb cossos tècnics de l'estat que tradicionalment hi tenien un lloc

destacat, com els enginyers de ponts i camins o els enginyers militars. Es tractava d'un

lent procés que es remuntava a la creació oficial de les escoles d'enginyers industrials el

1851: unes escoles que havien dividit l'ensenyament en elemental, mitjà i superior, i que

havien incentivat  la matematitizació del  seu llenguatge.128 Al llarg del segle XIX, la

cientifització  de  la  pràctica  enginyeril  havia  anat  acompanyada  dels  discursos

enginyerils que prodigaven la cientifització com a font de “respectabilitat” de la utilitat.
129 I aquest procés va accentuar-se durant les primeres dècades de segle XX.

127 SAINT-EXUPÉRY,  Antoine  (1984)  Terra  dels  homes,  Barcelona,  La Llar  del  Llibre,  32
(primera edició, a París per Gallimard el 1939).

128 Sobre  la  matematització de  l'enginyeria  industrial  a  Barcelona  des  de  mitjan segle  XIX,
vegeu: LUSA MONFORTE, Guillermo (1975)  Las matemáticas y la ingeniería industrial
1850-1975:  elementos  metodológicos  para la  formulación  de  contenido  y  alcance  de  la
matemática en los estudios de ingeniería industrial, Tesi doctoral, Barcelona, Escola Tècnica
Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. Sobre les matemàtiques com una eina d'acció
-més enllà d'un exercici mental- en l'enginyeria militar catalana i espanyola des del segle
XVIII  (fortificació,  artilleria,  comunicacions,  etc.),  vegeu:  CAPEL,  Horacio;  SÁNCHEZ,
Joan Eugeni; MONCADA, Omar (1988)  De Palas a Minerva: la formación científica y la
estructura institucional  de los  ingenieros militares  en el  siglo  XVIII,  Barcelona,  Madrid,
Serbal, CSIC. Una referència sobre la continuïtat de l'ús de les matemàtiques en el marc de
les escoles franceses d'enginyeria civil creades al segle XVIII, que esdevindran el model de
les  escoles  espanyoles  d'enginyeria  civil  al  segle  XIX:  PICON,  Antoine  (2007)  “French
Engineers and Social Thought, 18-20th Centuries: An Archeology of Technocratic Ideals”,
History and Technology, 23 (3), 199.

129 MARTYKÁNOVÁ, Darina (2010) Los ingenieros en España y en el Imperio Otomano en el
siglo  XIX.  Una  historia  comparada,  Tesi  doctoral,  Madrid,  Universidad  Autónoma  de
Madrid, 171-222.
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Els processos d'auge de prestigi social i professional estaven lligats íntimament

a  les  transformacions  socioeconòmiques  globals  que  s'estaven  vivint  des  de  feia

dècades. Evidentment, el triomf i l'extensió de la industrialització al llarg del segle XIX

va ser fonamental. Tanmateix, el factor essencial va ser el canvi de “règim de saber”

iniciat a les darreres dècades de segle XIX i consolidat durant les primeres dècades del

segle següent (1870-1930), en terminologia de Dominique Pestre.130 El món industrial

depenia cada vegada més de la tecnociència industrial, on nous usos de l'electricitat i la

química tenien un paper punter. Segons Pestre,  aquest nou règim de saber es carac-

teritzava  pel  sorgiment  d’un  nou món de  la  producció  recolzat  sobre  coneixements

científics, orientat vers la producció massiva, l’estandardització de productes, la racio-

nalització de les formes d’organització industrial  i  la concentració industrial.131 A la

vegada, aquest món comportava la circulació continua entre ciència pública i ciència

privada (en forma d'instruments o de persones), l’interès creixent dels poders polítics

per la ciència, la jerarquització dels llocs de producció i d'ensenyament de sabers, i la

cientifització i formalització creixent de les enginyeries.132 Tots aquests aspectes s'aniran

apuntant en els diferents capítols d'aquest treball. Però, pel que fa a aquest capítol, ens

centrarem en els dos últims punts i en la seva interrelació: la jerarquització de sabers i la

cientifització de les enginyeries.

Els enginyers superiors i tècnics d'alt grau atresoraven els coneixements i les

pràctiques  que definien aquest  nou règim de  sabers  i,  per  tant,  esdevenien un pilar

fonamental d'aquest nou món de la producció. Ells havien aportat el lèxic i la metodo-

logia de les “ciències pures” a la pràctica de l'enginyeria -és a dir, la matemàtica, la

física i la química-, en una dinàmica de consolidació del poder de l'expertesa tècnica.133

130 PESTRE, Dominique (2005)  Ciencia, dinero y política. Ensayo de interpretación,  Buenos
Aires, Nueva Visión. Una anàlisi de la tecnociència a Espanya en clau “pestriana”: VALEN-
TINES ÁLVAREZ,  Jaume  (2007)  “La  introducció  de  la  gran  indústria  de  la  química  a
Espanya i el nou règim de sabers a la perifèria”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, VIII,
361-375.

131 Un treball clau per a la comprensió d'aquest període (i, en particular, de la seva tecnologia)
focalitzat  en  els  EUA:  HUGHES,  Thomas  P.  (1990)  American  genesis.  A  century  of
invention  and  technological  enthusiasm,  1870-1970,  Nova  York,  Penguin  Books.  Vegeu
també: NOBLE, David F. (1979)  America by design. Science, technology and the rise of
corporate capitalism, Oxford, Oxford University Press.

132 PESTRE (2005), 43-65.
133 Les  interaccions  entre  augment  del  poder  de  l'expert  i  ascens  del  concepte  de  “ciència
aplicada” ha estat  tractada,  a:  MYKLEBUST, Sissel  (1997)  “Technocracy  and the art  of
social engineering-Obstacles to politics?”. A: MYKLEBUST, Sissel (ed.)  Technology and
democracy. Obstacles to democratization. Productivism and technocracy, proceedings from
Workshop 3,  Oslo, Centre for Technology and Culture,  16, 23-26; NOLAN, Mary (1997)
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Ells es  reconeixien com els garants de la ciència aplicada (els  applied  scientists) i els

màxims  exponents  de  la  tecnologia  moderna:134 els  homes  que  podien  aplicar  els

principis científics en pràctiques útils per a la societat. En definitiva, ells es reivindi-

caven com els mediadors entre la ciència i la societat.135 En aquest sentit, van lluitar per

al  reconeixement d'una posició privilegiada dins del món tècnic,  i,  en general, de la

societat.136 De fet, un lloc comú consensuat respecte al concepte de tecnocràcia rau en

l'expertesa  tècnica,  referida  bàsicament  a  l'expertesa  formal-acadèmica  en  ciències

aplicades  (i,  en  particular,  en  enginyeria,  matemàtica  aplicada,  economia  o ciències

polítiques).137 

2. Consolidació, expansió i monopoli de l'enginyeria industrial 

Coincidint amb l'any del crac financer internacional, els enginyers industrials

catalans -com a col·lectiu- van viure probablement el reconeixement públic més gran

fins aleshores. Tot plegat va succeir arran de l'Exposició Internacional de Barcelona de

1929,  technological  display local  dels  nous modes  globals  de  producció  científica  i

social  (v.  Figura  II.5).138 L'enginyeria  industrial  va  estar  representada  en  els  òrgans

“Productivism and Technocracy in Historical Perspective”. A: MYKLEBUST (ed.), 149-169.
134 El procés d'assimilació social de la tecnologia com a ciència aplicada promoguda pels profes-
sionals  de  l'enginyeria  als  Estats  Units,  ha  estat  estudiada  a:  KLINE,  Ronald  (1995)
“Construing 'Technology' as 'Applied Science': public rhetoric of scientists and engineers in
the United States, 1880-1945’, Isis, 86 (2), 194-221; LAYTON, Edwin T. (1986) The revolt
of the engineers. Social responsibility and the American engineering profession, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 53-78 (capítol “The ideology of engineering”). Una anàlisi
sobre  la  semàntica  contingent  de  “tecnologia”  centrada  en  els  Estats  Units  durant  les
primeres dècades del segle XX, a: SCHATZBERG, Eric (2006) “Technik comes to America.
Changing  meanings  of  Technology before  1930”,  Technology  and Culture,  47,  486-512.
Sobre  la  semàntica  de  “technology”  i  “technocracy”  al  llarg  del  segle  XX,  vegeu:
MURPHIE,  Andrew;  POTTS,  John (2003)  Culture  and technology,  New York,  Palgrave
Macmillan, 1-10.

135 MEIKSINS,  Peter;  SMITH,  Chris  (1996)  “Engineers  and  Convergence”.  A:  MEIKSINS,
Peter;  SMITH,  Chris  (eds.)  Engineering  Labour.  Technical  Workers  in  Comparative
Perspective, London, New York, Verso, 256-285. 

136 Una visió dels “enginyers de la crisi” a França i Europa en termes corporatius, a: GRELON,
André (ed.)  (1986)  Les ingénieurs de la crise.  Titre et profession entre les deux guerres,
París, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

137 FISCHER, Frank (1990) Technocracy and the politics of expertise, Londres, Sage, 17-18.
138 La tendència a la concentració industrial a Catalunya a les portes de 1930 pot copsar-se en les
empreses locals amb estand a l'Exposició de Barcelona de 1929. Ciència. Revista catalana
de ciència i tecnologia (1930), 5 (36), març-juny (monogràfic “L'Exposició de Barcelona,
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directors de l'esdeveniment i va ser omnipresents en la plantilla de personal responsable

del servei elèctric, del servei de comunicacions i transports i del servei d'il·luminació i

aigües (sense oblidar el seu paper com a consultors externs o com a personal al servei

d'empreses privades amb adjudicació de projectes).139 

L'èxit corporatiu en el disseny i implementació de l'exposició va ser divulgat

àmpliament i festejat ampul·losament per la professió (v. Figura II.1). Al llarg de 1929 i

1930, a través de diaris, publicacions i revistes especialitzades -com Ciència i Tècnica-,

l'enginyeria  industrial  va  fer  ressò  del  seu  “triomf  professional”  en  aquella  ingent

empresa tecnològica.140 No sols es van descriure les conquestes organitzatives i tecnolò-

giques desenvolupades per individus concrets, sinó també es va palesar el seu predomini

col·lectiu en l'èxit tècnic de l'esdeveniment. En la fastuosa gala de celebració de l'èxit

dels enginyers industrials en l'Exposició de 1929, l'Associació d'Enginyers Industrials

de Barcelona expressava:141

“La  Asociación  de  Ingenieros  Industriales  tiene  la  satisfacción  de  poder

proclamar  que  la  casi  totalidad  de  los  funcionarios  que  han  ocupado  cargos

relacionados con la ingeniería han sido ingenieros industriales”. 

A continuació, el representant de l'alcalde de la ciutat a l'acte, Joan Pich i Pon,

feia  un  brindis  celebrant  la  capacitat  tècnica  dels  enginyers  industrials, “a  quienes

pertenece  por completo  la  gloria  de  la  Exposición”.142 La  imatge  grandiloqüent  de

l'enginyeria industrial que projectaven les llums de l'Exposició devia a la consolidació

corporativa  aconseguida.  I,  en els  anys següents,  aquesta consolidació va  acabar  de

forjar-se. 

La gran família de l'enginyeria industrial 

El 1929, l'Associació d'Enginyers Industrials havia crescut fins els 627 socis,

1929-1930”). Per al cas concret de la indústria química càntabra i catalana, vegeu: TOCA,
Ángel (2005) La introducción de la gran industria química en España. Solvay y su planta de
Torrelavega  (1887-1935),  Santander,  Servicio  de  Publicaciones  de  la  Universidad  de
Cantabria.

139 “Banquete  de  homenaje  a  los  ingenieros  industriales  que  han  contribuido  al  éxito  de  la
Exposición de Barcelona” (1930) Técnica, LIII (137), maig, 75-79.

140  Diversos articles extensos a Técnica sobre l'Exposició de 1929 van ser publicats entre aquell
any i el següent. La revista Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia va dedicar un
número monogràfic sobre “L'Exposició de Barcelona (1929-1930)” el març-juny de 1930.

141 “Banquete de homenaje a los ingenieros industriales...” (1930), 76. 
142 Ibídem, 79.
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entre socis titulars i membres associats (front els 606 socis de l'any anterior).143 Els socis

comptaven amb una recent estrenada seu social a la Via Laietana (vegeu capítol I): un

ampul·lós  edifici  que  representava  l'ascensió  social  i  professional  dels  membres  de

l'Associació, i, alhora, el nucli d'unió necessari per a aquella ascensió. A més a més de

la seva cara exterior, l'Associació va millorar el funcionament dels seus òrgans interns

durant els  anys 1930  -com les  seccions i  les  publicacions (cap.  III,  V i  VII)-,  i  va

impulsar la proliferació d'altres apèndixs de cohesió professional -com la mutualitat de

previsió, estalvi i beneficència dels enginyers i les seves famílies.144

A l'Associació, la companyonia era exaltada repetidament, amb un doble joc de

realitat i voluntat. Una posició social, un llenguatge expert, una ideologia tecnocràtica i

unes activitats laborals, científiques i socials (com conferències, viatges i celebracions)

unien als associats,  però, per sobre de tot, una titulació comuna atorgada en un dels

centres oficials d'ensenyament superior d'enginyeria industrial a Espanya. Lluny de ser

considerat “hermetisme de classe”, el corporativisme professional era vist des de dintre

com una font  de  “dignitat,  companyonia i  honorabilitat”.145 Tanmateix,  el  clam de

l'Associació per la fraternitat de la gran família de l'enginyeria industrial i per l'excel-

lència de la professió no estava deslligat  de dos altres fenòmens complementaris: el

monopoli de la disciplina i el conflicte amb la diferència. La segregació professional

permetia reforçar la unitat corporativa. 

En aquells anys, els enginyers industrials van tenir una agenda protocol·lària

intensíssima amb la finalitat d'adquirir noves competències professionals i per a aprovar

nova  legislació  contra  l'intrusisme  professional.  En  aquest  sentit,  van  proliferar  les

visites institucionals a organismes oficials catalans i espanyols, les comunicacions a alts

càrrecs governamentals i les campanyes corporatives. Les actes de la Junta Directiva

143 Técnica (1928)  LI  (120),  desembre,  206  (“Memòria  de  la  Secretaria  de  l'Associació  de
1928”, p. 205-207). L'Associació va seguir creixent durant la primera meitat de la dècada de
1930.  El  1935,  comptava  amb  705  socis  i  membres.  “Memòria  de  Secretaria” (1935)
Tècnica, LVIII (204), desembre, 450.

144 El 1933 es va constituir la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC), en la que
l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona va involucrar-se activament. Alhora, l'Ins-
tituto de Ingenieros Civiles  de España,  al  que l'Associació pertanyia,  comptava amb una
comissió interna de protecció als orfes de l'enginyeria, la  Comisión de Orfelinato. Sobre la
creació  de  l'AMIC:  Boletín  del  Instituto  de  Ingenieros  Civiles  de  España (1933-1934),
segona època, II  (4),  novembre de 1933-gener  de 1934, 10.  Vegeu també les nombroses
notícies  sobre  mutualitat  publicades  a  la  secció  “Crònica  de  l'Associació”  de  la  revista
Tècnica durant els anys 1934-1936. Per exemple:  Tècnica, LVI (179), desembre, 392-393;
Tècnica (1934), LVII (183), abril, 61.

145 “Editorial. Professionalisme” (1932) Tècnica, LIV (163), agost, 113.
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dels  anys 1930 són representatives  de la  tenacitat  d'aquesta política corporativa;  per

exemple, assenyalen les visites a la presidència de la Generalitat de Catalunya i a la

Conselleria  de  Cultura  (20/04/1932)  i  les  notificacions  al  Ministre  d'Instrucció

(20/03/1933).146 Alhora, nombroses visites directes, missives i informes van ser realit-

zades a través de la  Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España

(FAII),  en tant  que aquesta federació  tenia l'exclusivitat  jurídica per  a  dirigir-se  als

poders públics espanyols en matèria de demandes professionals. En aquest període, la

FAII va pressionar almenys a sis ministeris per a acomplir les seves demandes, a més a

més d'altres alts òrgans estatals.147 Un d'aquests va ser el Ministeri de la Guerra, amb

l'objectiu  -reeixit-  de  suspendre  certes  incompatibilitats  legals  dels  enginyers  civils

arran de la Llei de les Indústries Militars. A mitjans de 1935, es va acordar continuar les

intenses relacions amb Gil Robles, ministre de Guerra del govern de Lerroux i visitar el

cap de l'Estat Major Central, el General Franco.148

Les  raons  de  totes  aquestes  gestions  de  l'Associació  i  la  Federació  poden

trobar-se en la major responsabilitat professional associada al nou món industrial, en el

control  corporatiu  de  l'expertesa  de  l'enginyeria  industrial,  i  en  l'augment  de  l'atur

professional provocat per la situació econòmica posterior a 1929. El 1933, l'Associació

va crear una nova secció anomenada “Borsa de Treball” per a fer front a l'atur forçós

entre els enginyers industrials, que requeia especialment en els més joves.149 Tècnica

anunciava els serveis de la borsa, alhora que advertia de les avantatges de contractar

tècnics amb títol oficial, amb el següent text:150 

“Disposar  de  tècnics  competents  /  significa  tenir  bons  obrers,  un  control

146 Igualment, moltes altres sessions de la Junta Directiva van abordar la campanya pro-tècnics
nacionals i altres afers contra l'intrusisme. “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 23/05/1932,
04/01/1933,  23/06/1933,  28/06/1933,  07/03/1934,  01/03/1935,  05/07/1935,  31/01/1936,
Arxiu AEIB. 

147 Hem  recomptat:  Ministeri  d'Obres  Públiques,  Ministeri  d'Indústria  i  Comerç,  Ministeri
d'Hisenda, Ministeri de Governació, Ministeri de Guerra, Ministeri d'Agricultura, Sots-secre-
taria d'Indústria, Sots-secretaria de la Presidència del Consell de Ministres, Direcció General
de  l'Ensenyament  Professional  i  Tècnic,  Sots-Secretaria  d'Instrucció  Pública,  Institut
Nacional de Previsió i diversos ajuntaments. Vegeu la secció “Crònica de l'Associació” (i,
especialment, la subsecció “De la Federación” o “FAII”) de la revista Tècnica durant els anys
1931-1936.

148 “FAII. Reunions del Comitè Executiu i Junta Assessora” (1935) Tècnica, LVIII (198), juliol,
318.

149 La proposta va sortir de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. “Actes de la Junta
Directiva” (AEIB), 28/08/1933, Arxiu AEIB.

150 Tècnica (1935), LVIII (197), juny, vii, 

70



regular de tota la marxa industrial, la possibilitat de trobar ràpidament les solucions

pràctiques de cada problema i, en síntesi, el remarcable millorament del rendiment de
la producció. / Utilitzeu els serveis de la Borsa de Treball de l'Associació d'Enginyers

Industrials,  entitat  que  només  proporciona  tècnics  amb  l'únic  títol  reconegut

oficialment”.

* * *

En els subapartats següents, incidirem en els diferents “camps de batalla” en

els que l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona va participar per a guanyar

terreny a altres professions i per a fer desertar els enginyers industrials altres, és a dir,

els enginyers industrials  titulats fora de l'estat  espanyol o sense titulació oficial.  En

aquests camps, va trobar un aliat fidel en l'Associació d'Alumnes de l'Escola d'Engi-

nyers  Industrials  de  Barcelona.  Els  estudiants  no  solament  van  allistar-se  a  moltes

d'aquestes batalles, sinó que contínuament van esperonar a l'Associació d'Enginyers per

a que no baixés la guàrdia.

L'exemple  més rellevant  es  va produir  a  la  primeria  de  1933.  Els  alumnes

d'enginyeria industrial de Madrid i Barcelona van convocar una vaga estudiantil contra

l'intrusisme, que es va anar estenent a altres regions (Bilbao) i a altres disciplines (com

farmàcia o arquitectura), i que va suscitar la solidaritat d'escoles, facultats i associacions

professionals.151 Després d'uns dies de mobilitzacions i mítings estudiantils, el 20 de

febrer de 1933, l'Associació va realitzar una Junta General extraordinària amb un únic

punt de l'ordre del dia: “L'Associació d'Enginyers, les peticions d'estudiants i el poder

públic”. L'Associació es reunia per a tractar la petició de defensa professional que els

estudiants havien dirigit a les autoritats. La petició constava dels següents punts:152 

“I. Limitar les places d'ingrés a les escoles oficials d'enginyeria industrial

II. Limitar el dret d'administració del títol a les escoles oficials

III. Prohibir usar títol d'enginyer industrial als caps i oficials d'artilleria

IV. Limitar les funcions dels pèrits,  tècnics i ajudants d'indústria a les funcions

auxiliars dels enginyers industrials

V. Anular l'ampliació d'atribucions als enginyers industrials tèxtils

151 Sobre les vagues d'estudiants de component polític (1929) i corporatiu (1933) i el protago-
nisme especial dels estudiants catalans d'enginyeria industrial en els conflictes, vegeu: LUSA
MONFORTE,  Guillermo  (ed.)  (2006)  “La  Escuela  de  Ingenieros,  de  la  Dictadura  a  la
República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
16, 14-32, 75-84.

152 “Actes de la Junta General” (AEIB), 20/02/1933 (extraordinària), Arxiu AEIB. Les peticions
a l'Associació van ser un mitjà regular d'esperonament per part dels estudiants. Per exemple,
vegeu: “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 30/10/1933, Arxiu AEIB.
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VI. Obligar als enginyers estrangers disposar de carta de treball concedida per

l'Institut d'Enginyers Civils

VII. Reconèixer els títols de ràdio, telecomunicacions, aeronàutica i naval com a

ultra-especialitzacions de l'enginyeria industrial”.

L'Associació  es  va  manifestar  favorable  amb  tots  els  punts  (exceptuant  el

primer,  que esdevindria el  focus de major  tensió entre enginyers  i  alumnes),153 i  va

col·laborar  a  amplificar  les  demandes  dels  futurs  enginyers.  Finalment,  pocs  dies

després de la finalització de la vaga, es va aprovar el decret del Ministeri d'Instrucció

Pública de 14 de març que regulava la paraula “enginyer”.

Xenofòbia professional o autarquia tècnica? 

El juny de 1932, l'editorial de la revista de l'Associació, Tècnica, es va titular

“Nacionalisme  tècnic”154.  Allí  es  reclamava  a  l'estat  una  actuació  ferma  contra  la

“colonització” dels tècnics estrangers i una aposta per la “sobirania” tècnica.155 L'edi-

torial estava emmarcat entre altres dos editorials que defenien l'autonomia nacional i

professional  en  clau  catalanista,  “La  Federació  d'Enginyers”  (maig  de  1932)  i  “Els

enginyers industrials davant l'Estatut de Catalunya” (setembre de 1932).  No obstant,

aquell “nacionalisme tècnic” tenia un abast clarament espanyol, esdevenint un exemple

del caràcter funcional de les identitats nacionals: catalanisme i espanyolisme es podien

usar per a objectius similars indistintament i sincrònicament (vegeu capítol IV). L'ads-

cripció s'explicava perquè el marc legislatiu de regulació de les professions liberals a

Catalunya era l'espanyol i perquè les titulacions superiors com l'enginyeria industrial

eren concedides a través d'escoles dependents del govern central en última instància.156

A més més, altres circumstàncies feien infructuosa -fins i tot, no recomanable- l'apli-

153 L'Associació es va manifestar repetidament contrària a les limitacions del número d'alumnes
en les escoles i va demanar la derogació de les limitacions quan van ser aprovades pel govern
central. Aquesta aprovació es va sentir com un “atemptat a la nostra incipient autonomia”.
MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. Enginyers industrials en sèrie”,  Tècnica, LVI (173),
juny, 273;  “Actes  de la  Junta Directiva” (AEIB),  03/05/1933 i  09/06/1933,  Arxiu AEIB.
Sobre la qüestió dels “cupos”, vegeu: LUSA MONFORTE (2006), 85-89. 

154 “Editorial. Nacionalisme tècnic” (1932) Tècnica, LIV (161), juny, 81.
155 En altres casos es parlarà de la “plaga” de l'“estrangerisme invasor”. Tècnica (1935) LVIII
(203), novembre, 437. Vegeu també: AMORÓS, Antoni (1935) “Els treballadors intel·lec-
tuals estrangers”, Tècnica, LVIII (197), juny, 298-299.

156 Sobre  la  rigidesa  de  la  dependència  estatal  de  l'Escola,  vegeu:  LUSA  MONFORTE,
Guillermo (2003)  “El  conflicto  con  la  Diputación  (1915).  La  plena  incorporación  de  la
Escuela  al  Estado  (1917)”,  Documentos  de  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de
Barcelona,  13,  3-49.  Sobre  l'establiment  dels  estudis  d'enginyeria  industrial  a Barcelona,
vegeu les primeres publicacions de la col·lecció.
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cació del proteccionisme professional a escala catalana.

D'una  banda,  l'Escola  de  Barcelona  havia  albergat  principalment  alumnes

catalans des de la seva creació, però també estudiants de fora de Catalunya, especi-

alment del territori espanyol i d'ultramar.157 De fet, des del tancament del Real Instituto

Industrial  de Madrid el 1867 fins a la creació de l'Escola d'Enginyers Industrials de

Bilbao el 1899, l'establiment de Barcelona havia estat l'únic centre de formació d'engi-

nyeria  industrial  en tot  el  territori  espanyol.158 No hi  havia una relació íntima entre

enginyer titulat a l'Escola de Barcelona i enginyer nascut a Catalunya. D'altra banda, la

singularitat de Barcelona com a cap i casal de l'ensenyament i de la pràctica d'engi-

nyeria industrial a Espanya va comportar que nombrosos agents catalans treballessin al

llarg del territori espanyol. Malgrat l'obertura de les escoles de Bilbao (1899) i Madrid

(1901),159 els enginyers catalans seguien sent una força exportable a l'Espanya dels anys

posteriors a la crisi de 1929. Així doncs, tenia lògica vindicar un lliurecanvisme profes-

sional i comercial que no s'acotés a les fronteres catalanes, i, a la vegada un proteccio-

nisme professional i comercial que s'inscrigués a les terres espanyoles.

La competència no provenia d'altres províncies, sinó d'altres països europeus i

nord-americans.  A Catalunya, durant el  segle XIX i  fins aleshores, la importació de

tècnics  (com  una  part  consubstancial  del  projecte  de  transferència  tecnològica  i

ideològica del sistema industrial  capitalista) era comú en les empreses de capital i/o

marca estrangeres, però també en les empreses catalanes. Contra aquesta evidència i les

seves  conseqüències  econòmiques  (complementàries  als  efectes  de  la  importació  de

matèries primeres i productes manufacturats),  s'havien alçat nombroses veus en clau

nacionalista-espanyolista; entre d'altres la veu dels més afectats: els tècnics catalans. En

particular,  els  enginyers  industrials  van  manifestar  estar  a  l'alçada  disciplinària  de

157 Aquest fet es pot copsar a través del catàleg d'expedients d'alumnat titulat de l'ETSEIB, que
inclouen el camp “lloc de naixement” i “centre on va iniciar els seus estudis”. Els índexs
d'alumnat  titulat  es  poden  consultar  al  web  de  l'Arxiu  històric  de  l'ETSEIB:
<http://cutc.upc.edu/arxius/aheib/e-llistat-alumnat-titulat.pdf>.

158 El període i les causes de “la soledat de l'Escola de Barcelona” (i el “final de soledat” amb la
creació de l'Escola de Bilbao) ha estat tractat a: LUSA MONFORTE, Guillermo (1997) “La
difícil consolidación de las enseñanzas industriales (1855-1873)”, Documentos de la Escuela
de  Ingenieros  Industriales  de  Barcelona,  7,  15-26  (especialment,  p.  21-23);  LUSA
MONFORTE, Guillermo; ROCA ROSELL, Antoni (2005) “Historia de la ingenieria indus-
trial. La Escuela de Barcelona (1851-2001)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, 15, 29-43.

159 El 1901, el Real Instituto o Escuela Central va reobrir les seves portes sota el nom de Escuela
de  Ingenieros  Industriales  de  Madrid,  assimilant-se  a  les  escoles  existents  i  assumint  la
pèrdua del seu caràcter de centralitat.
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qualsevol dels seus col·legues internacionals i que no hi havia raons meritocràtiques per

a  seguir  sent  vistos  de  segona  categoria.160 La  presència  d'enginyers  estrangers  en

organismes públics es podia regular més fàcilment que en el sector privat, però l'Asso-

ciació també va projectar propostes en aquest darrer sentit, com l'existència de quotes

màximes de presència estrangera en les empreses espanyoles.161

* * *

Però, la presència de forasters a l'enginyeria de Catalunya era tan notable com

era clamada per l'Associació? Malgrat les queixes contínues sobre intrusisme estranger i

les vindicacions del tècnic nacional, l'Associació no va encarregar informes o estudis

estadístics al respecte. En aquest sentit, és difícil d'obtenir dades quantitatives fefaents

sobre quina era la presència d'enginyers estrangers a Catalunya, més encara quan no

existien agrupacions de tècnics estrangers i el seu camp d'actuació estava lligat a l'ato-

mitzat sector privat.

Una font que permet aproximar-nos a aquesta realitat (més enllà de les fonts

particulars d'empresa) és altra vegada el Padró Municipal de Barcelona de 1930. En una

mostra significativa dels seus registres es copsa que els enginyers catalans represen-

taven la meitat dels professionals de l'enginyeria a Barcelona, els enginyers espanyols

(no  catalans)  eren  una  modesta  setena  part  i  els  enginyers  d'origen  estranger  eren

gairebé  un  terç  del  total.162 La  majoria  dels  tècnics  d'aquest  darrer  grup  provenien

d'Europa, especialment de Suïssa i, en menor mesura, d'altres països com Anglaterra,

França i Portugal.163 No obstant, la presència d'enginyers de fora del continent era signi-

ficativa, sobretot pel que fa als Estats Units. 

Igualment,  la  font  anterior  ens  mostra que  molts  dels  enginyers  forans  van

desenvolupar bona part de la seva carrera professional a Catalunya: el 1930, gairebé la

meitat portaven més de 10 anys a Barcelona (40%) i una bona part, més de 20 anys

160 Vegeu les referències específiques a l'intrusisme estranger ja citades en aquest subapartat. Cal
assenyalar que aquesta qüestió és present en moltes de les referències generals sobre intru-
sisme citades en aquest capítol.

161 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 18/02/1932, Arxiu AEIB.
162 Així consta segons les fitxes d'enginyers caps de família de la mostra del 5% dels registres
del Padró Municipal d'habitants a Barcelona, de l'estudi: OYÓN, José Luis; MALDONADO,
José; GRIFUL, Eulàlia (2001)  Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, Edicions UPC.
Fitxes estadístiques, cortesia de José Luis Oyón (21/04/2010). 

163 Els cinc enginyers suïssos de la mostra representaven la meitat dels enginyers europeus i els
dos enginyers dels Estats Units, el total d'enginyers formats fora d'Europa (l'altre enginyer de
fora d'Europa era nascut a Santo Domingo, però residia a Barcelona des dels sis anys).
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(20%).164 Tot i així, pel que fa als enginyers estrangers de l'àmbit de la indústria, no

tenim constància d'una implicació ferma dins del funcionament de l'Associació ni en les

seves publicacions:165 un altre motiu per a que fossin vistos pels tècnics catalans com a

figures alienes a les seves demandes i projectes professionals.

Imperialisme corporatiu o defensa de la professió? 

Al  mateix  temps,  en  l'àvida  carrera  per  a  la  sobirania  de  les  atribucions

públiques i privades, els enginyers industrials es lamentaven dels “egoismes” professi-

onals (això és dels altres professionals).166 En la competència per competències, l'Asso-

ciació va lluitar contra altres enginyers titulats i espanyols. Es tractava tant d'enginyers

civils d'altres especialitats (per exemple,  enginyers de ponts i camins i enginyers de

telecomunicacions) com d'enginyers militars. Igualment, l'Associació va tenir conflictes

amb tècnics de la indústria de grau inferior dins del món civil (p. e., pèrits i directors

d'indústries)  i  amb  altres  tècnics  de  diferents  disciplines  (p.  e.,  arquitectes  i

aparelladors).

El primogènit de  Tècnica,  Ergon (en grec, treball o tasca humana), va col·la-

borar activament en la càrrega contra l'adjudicació de competències a altres professi-

onals que no fossin enginyers industrials, i, a voltes, amb un llenguatge més directe i

tallant. Ergon era la revista mensual de les associacions d'alumnes de les escoles d'engi-

nyers industrials d'Espanya, és  a dir,  l'altaveu d'aquells  que havien de ser enginyers

industrials i que es volien assegurar un futur vedant l'expertesa a la seva classe.167 

En els anys 1920 i 1930, els alumnes d'enginyeria industrial de Barcelona van

164 La  mitjana  de  residència dels  enginyers  estrangers  el  1930  a  Barcelona  és  de  8,1  anys
(excloent l'enginyer dominicà citat).

165 Tot i que els enginyers estrangers no podien socis titulars de l'Associació (etiqueta restringida
als enginyers industrials de les escoles de Barcelona, Madrid i Bilbao), podien ser membres
associats.

166 “Editorial.  Egoismes”  (1933)  Tècnica,  LVI  (170),  març,  225.  Altres  referències  sobre  la
qüestió han estat citades més a dalt.

167 Ergon. Órgano de las Asociaciones de Alumnos de las Escuelas de Ingenieros Industriales va
tenir la seva redacció i administració a la Via Laietana, 39 (seu de l'Associació). La proxi-
mitat física de les associacions d'enginyers i d'alumnes és simptomàtica de la seva afinitat
ideològica, en detriment  de l'Escola. No obstant, en alguna ocasió, els seus programes van
diferir, especialment quant al requeriment de quotes (“cupos”) d'alumnat de primer any a les
escoles d'enginyeria industrial (vegeu nota al peu anterior). El 1934, la redacció i l'adminis-
tració d'Ergon va passar al carrer Bolsa de Madrid i va canviar el seu subtítol per Revista de
los alumnos de ingenieros industriales.
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aconseguir adquirir una posició autònoma, però adjunta, als enginyers titulats, com una

mena de “joventuts” professionals. El 1922, es va constituir l'Associació d'Alumnes de

l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, que tenia la seva seu al local de l'Asso-

ciació d'Enginyers Industrials.168 A final dels anys 1920, es va estructurar l'associació

d'alumnes a nivell nacional i es va començar a publicar una revista associativa pròpia el

1929 (Ergon). Alhora, es van crear les juntes de professors i alumnes dins de les escoles

entre 1931 i 1932 -que substituïen els antics claustres de professors-, i es va permetre

entrar els alumnes al local social de l'Associació com a “socis escolars” el 1934.169 A

més a més, els alumnes van fer que la seva veu fos escoltada més enllà de les escoles i

de les associacions d'enginyers i van ser instats oficialment a opinar sobre la reforma

dels plans d'estudis el 1930.170 

D'una banda, el seu programa científic anava de la mà del de l'Associació sense

diferències  notables.  A més a  més dels  afers  propis  de la  vida  estudiantil  (notícies

d'esports, problemes resolts, actes socials, etc.), la revista Ergon comprenia temàtiques

científiques i tècniques similars a les de la revista Tècnica, com ara motors i vehicles,

aeronàutica,  càlcul  d'estructures,  gestió  de  residus,  psicotècnia  o  organització

d'empreses (capítol V). D'altra banda, el programa ideològic dels alumnes era similar al

dels titulats, si bé es focalitzava en les qüestions corporatives,  com la croada contra

l'intrusisme i la modernització de l'ensenyament tècnic. Els futurs enginyers definien la

revista  com  “eminentemente  profesional,  genuinament  escolar,  sin  banderías  ni

partidos” i aplicada exclusivament a les  “cuestiones de clase”.171 En els editorials, la

revista  prenia  un  caràcter  més  reivindicatiu  de  protecció  professional  que  comple-

mentava la  tasca dels  enginyers  associats.  Un exemple va ser  l'editorial  “Sobre una

orden de la Dirección de Obras Públicas” (1934), que protestava pel fet d'haver exclòs

168 “Los  alumnos  y  su  Asociación”  (1927)  Técnica,  XLX  (108,  número  extraordinari),
desembre, 394 (“Número extraordinario dedicado a la inauguración del nuevo local de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona”). Vegeu: LUSA MONFORTE, Guillermo
(2004)  “La  Escuela  de  Ingenieros  en  el  recinto  de  la  Universidad  Industrial  (1927)”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 14, 40-44.

169 “Actes  de  l’Escola  d’Enginyers  Industrials”,  1931-1940,  AhEIB;  “Actes  de  la  Junta
Directiva” (AEIB), 21/02/1934 i 01/03/1934, Arxiu AEIB. Sobre la constitució de la Junta de
Professors i Alumnes el març de 1932 i la seva dissolució arran dels fets d'octubre de 1934:
LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2006) “La Escuela de Ingenieros, de la Dictadura a la
República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
16, 67-71.

170 TORRE PARRAS, Manuel de la (1930) “La reforma de la carrera” (1930)  Ergon, II (12),
desembre, 11-12.

171 “Al continuar” (1934) Ergon, nova època, IV (1), 1.
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els enginyers industrials en projectes d'aprofitament d'aigües públiques.172

Exclusió de l'enginyer “sense papers” o exclusivitat d'“enginyer”? 

Al mateix temps, les associacions d'enginyers i d'alumnes tenien obert un altre

front: la lluita contra els professionals que no eren titulats per les escoles oficials, però

que exercien la professió i  n'ostentaven expertesa.  D'una banda,  competien  amb els

enginyers “sense títol”: enginyers de formació no ortodoxa (autoaprenentatge, instrucció

formal en centres d'ensenyament de grau mitjà, estudis incomplerts en centres de grau

superior, aprenentatge in-situ, etc.). D'altra banda, hi havia els enginyers “amb títol no

oficial”. Els alumnes de les escoles oficials es pronunciaven amb aquestes paraules:173

“Es verdaderamente bochornoso que este título que se obtiene, legalmente, tras

largos y continuos estudios, se pseudo-obtenga con suma facilidad mediante tres o

cuatro cursillos en ciertas instituciones privadas y que,  como es lógico, producen

'trabajadores' más o menos capacitados, pero que nunca podrán equipararse a los

técnicos del Estado; sin embargo, sea por la preponderancia que los dueños de estas
instituciones tienen sobre una parte de nuestra burguesía, o sea por otras causas, el

caso es que logran colocaciones de 'poca monta' pero que al fin y a la postre podrían

servir para que las disfrutaran los capacitados por el que únicamente puede ejercer

esta función, el Estado”.

Les  titulacions  de  dubtosa  rigorositat  acadèmica  ofertes  per  institucions

privades van ser objectiu de les crítiques tant d'estudiants com de titulats.174 En aquest

sentit,  van  reclamar  amb  vehemència  que  aquestes  institucions  oferissin  certificats

d'estudis exclusivament, reservant-se la concessió de certificats d'aptitud -i, per tant, el

reconeixement de capacitació professional- a les institucions públiques.

El 1935, tot just abans d'aprovar-se l'anhelat marc legal que regulava les atribu-

cions exclusives de l'enginyeria industrial, l'Associació va procedir a actuar en la perse-

cució judicial de l'“enginyer il·legal”. Donat que no hi havia una dotació de pressupost

específica per aquests fins, es va proposar augmentar la quota social dels socis (unes

600 pessetes eren assignades a l'advocat per a  cada cas  individual).175 Així  quedava

patent en una circular de 24 de juliol de 1935 emesa per la secció de l'Associació encar-

172 “Sobre una orden de la Dirección de Obras Públicas” (1934) Ergon, IV (2), 1-2. Altres edito-
rials d'anys anteriors havien incidit en la defensa corporativa, com “El título de ingeniero”
(juliol de 1930)”, “Selección” (agost de 1930) o “Especialización” (octubre de 1930).

173 “El título de ingeniero” (1930) Ergon, II (7), juliol, 1.
174 Recordem que  “Limitar el dret d'administració del títol a les escoles oficials” va ser una
demanda dels alumnes secundada pels enginyers associats en la vaga estudiantil de 1933. 

175 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 15/10/1935, Arxiu AEIB.
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regada d'aquestes temàtiques, la Secció d'Acció Social:176

“La Secció d'Acció Social s'ha dirigit a aquesta Junta Directiva exposant la

necessitat de començar immediatament una actuació judicial encaminada a denunciar
els casos d'intrusisme a la nostra carrera. Les darreres disposicions oficials permeten

portar endavant la campanya contra l'exercici  il·legal de la professió d'enginyer i

basats en allò, s'han concretat denúncies que la Secció en cada cas ha comprovat

escrupolosament”.

3. Èxit corporatiu i legislació republicana 

Finalment, el dia 20 de setembre de 1935 es va publicar el “Decreto relativo a

las  facultades  que confiere  a  sus  poseedores  el  título de Ingeniero  Industrial  de  las

Escuelas civiles del Estado” a la Gaceta de Madrid.  Aquest decret, que regulava les

atribucions  de  l'enginyeria  industrial,  va  celebrar-se  com un  èxit  pels  professionals

associats.177 No obstant, no era un cas excepcional. Un repàs a la legislació dels anys

1930 copsa que les demandes principals de l'enginyeria industrial van ser oficialment

concedides: com a fites més rellevants podem destacar els ordres i decrets per l’esta-

bliment de competències del títol d'enginyers industrial (ordre de setembre de 1932 i

decret de març de 1934), el decret de protecció estatal de la paraula “enginyer” (de març

de 1933) i altres ordres de defensa del títol (d'agost de 1934), el decret de limitació de

les competències dels artillers (de novembre de 1933), les disposicions reglamentàries

de les Normes Generals d’Estructuració i Ordenació dels Serveis d’Indústria (d'abril de

1934), o l'anhelat decret sobre els treballadors estrangers (d'agost de 1935).178 

Les  lluites  i  els  èxits  professionals  aconseguits  per  l'enginyeria  industrial  a

partir de 1931 s'evidencien a la revista Tècnica. Les seccions “Crònica de l'Associació”

i “Noticiari” publicaven notes de reglaments, disposicions i lleis referents a l'enginyeria

industrial d'una manera esporàdica. Tanmateix, a l'abril de 1934 va aparèixer una nova

secció específica a la revista, la “Secció Legislativa”, degut a la importància creixent de

la qüestió (v. Figura II.4). La secció duia per subtítol “Índex de disposicions generals

d'interès per als enginyers industrials” i comptava amb una extensió significativa, que

176 “Ampliació de l'ordre del dia de la Junta General convocada per al proper dia 31” (AEIB),
24/07/1935, AhEIB.

177 “Decret  del  Ministeri  d'Instrucció  Pública  fixant  les  atribucions  del  títol  d'enginyer
industrial”  (1935)  Tècnica,  setembre,  LVIII  (201),  401-402;  “Secció  legislativa”  (1935)
Tècnica, octubre, LVIII (201), 418-419.

178 “Secció legislativa” (1935) Tècnica, setembre, LVIII (201), 400-401.
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podia oscil·lar en els primers mesos entre les 3 i les 5 pàgines (d'un conjunt d'unes 16).
179 La nova secció va publicar en les últimes pàgines de la revista les demandes dels

enginyers materialitzades en forma de decrets i ordres que apareixien al Butlletí Oficial

de la Generalitat de Catalunya i a La Gaceta de Madrid.

4. Jerarquització de sabers tècnics i monopolització de la professió 

Així doncs, des dels inicis de la proclamació de la II República, la corporació

dels enginyers industrials es va anar enfortint jurídicament i va esdevenir cada cop més

influent socialment. L'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, juntament amb

altres associacions estatals, va aconseguir la monopolització oficial del terme i de la

pràctica de l'enginyeria industrial (exclusivitat de competències), així com l'extensió de

la semàntica del terme i de la realitat de la pràctica (expansió de competències). Tot

plegat pretenia afrontar el control de la professió, a pesar que l'expertesa en aquests

camps era compartida més enllà de l'estret  marc dels professionals titulats (des dels

enginyers industrials sense títol oficial, a tècnics d'altres subdisciplines i a enginyers

estrangers).

Mitjançant la seva organització entorn de l'Associació, els enginyers industrials

van consolidar la seva posició al capdamunt de la jerarquia de tècnics i professionals

(necessària, com venim argumentant, per aconseguir una alta posició jeràrquica en la

societat i l'estat). Un altre exemple molt representatiu d'aquest processos el constitueix

el Cuerpo Nacional de Ingenieros Industriales, una vella demanda de l'enginyeria indus-

trial. Des de la seva creació (1911), el cos no havia tingut un desplegament real. A final

dels  anys  1920,  disposicions  legals  havien  constituït  passes  necessàries  en  aquesta

direcció, però insuficients. Manuel Soto, president de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials de Madrid, així expressava el seu sentir quant al Reial Decret de 1928 d'organit-

zació del Cos d'Enginyers Industrials:180 

“El mencionado Real Decreto no es el proyecto formulado por nuestra clase y

179 Aproximadament, setze pàgines componien els números publicats de Tècnica el 1934 (sense
tenir en compte les pàgines externes d'anuncis). Alguns números de la revista van contenir
més pàgines, sobretot aquells que coincidien o anunciaven els canvis de disseny de 1931 i
1935. No obstant, la mitjana anual de la revistes és força regular en el període 1929-1934. A
partir de l'última transformació de la revista es va manifestar una tendència significativa en
l'augment del seu volum (al voltant del 35%). El número d'abril de 1935 (segon canvi formal
de la revista als anys 1930) té 20 pàgines i la mitjana anual de 1935 ascendeix a 22 pàgines.

180 “El  Cuerpo de Ingenieros  Industriales  al  servicio del  Ministerio de Trabajo,  Comercio  e
Industrial (R.D. de 2 de marzo de 1928)” (1928) Técnica, LI (112), abril, 56.
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que representaba su aspiración unánime,  pero constituye,  sin embargo,  un primer

paso fundamental, ya que, precisamente en la reglamentación de sus funciones, podrá
llegarse a un programa que constituya la base de una completa legislación sobre

industria para el provenir”.

Tot i  així,  aquestes  passes conduïen a assegurar  -com estava redactat  en el

mateix decret de 1928- “la máxima utilización por la economía nacional del esfuerzo

corporativo  de  quienes  están  especializados  en  el  quehacer  que  les  incumbe”.181

Finalment, en el mateix mes que es donava a llum la República, l'editorial de Tècnica es

congratulava per l'aprovació provisional del Reglament del Cos d'Enginyers Industrials:
182 el cos havia de ser “el celoso guardián de todos los derechos de carácter oficial que

con la posesión del título nos otorga el Estado  (...),  augmentando el prestigio de la

[carrera] por la cooperación que en todo momento debemos prestarnos los que nos

cobijamos bajo el mismo título”.183 El reglament del cos oficial de 1931 (i les seves

modificacions posteriors) va esmenar part de les demandes de l'enginyeria industrial en

matèria d'inspecció i tutela industrial, seguretat i higiene laboral, ensenyament indus-

trial, política industrial o propietat industrial.184 Finalment, els enginyers s'integraven en

el funcionament burocràtic de l'estat i consolidaven el seu “prestigi” professional, això

sí, sense renunciar al seu paper com a professionals liberals i a la seva agència en el

sector privat.185

181 Un exemple de l'activitat de l'Associació de Barcelona després de 1928 en favor de l'organit-
zació completa del Cos Nacional, de l'intervencionisme estatal en matèria industrial, i de la
participació de l'enginyeria industrial en la política i la policia industrials, a: RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ,  Manuel  (1929)  “La  inspección  industrial  como  función  reguladora  i
propulsora de la industria. Comentario a propósito de la reorganización del Cuerpo Nacional
de Ingenieros Industriales”, Técnica, LII (132), desembre, 385-395.

182 El  Reglament  va  ser  aprovat  amb caràcter  provisional  el  19  de  març  de  1931  i  va  ser
reproduït a la Gaceta de dia 28 de març de 1931.

183 MIRABET, Josep I. (1931) “Editorial. El cuerpo de Ingenieros Industriales”,  Técnica, LIV
(147), abril, 241.

184 L'Associació va celebrar una Junta General extraordinària per tal de fixar el seu criteri abans
de ser aprovat definitivament el reglament.“Actes de la Junta General” (AEIB), 29/05/1931,
Arxiu  AEIB.  Després  de  l'aprovació,  els  enginyers  catalans  no  van  abandonar  altres
demandes, ja que veien les seves aspiracions acomplides tan sols parcialment.  En aquest
sentit, van reclamar que les oposicions d'entrada al cos es realitzessin també a Barcelona.
“Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 14/09/1932, Arxiu AEIB. La legislació està reproduïda
en els anuaris de l'Associació de 1931 i 1932. 

185 BORRELL MACIÀ,  Josep  (1932)  “L'enginyeria  com a professió lliberal”,  Tècnica,  LVI
(177), octubre, 354-359. 
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Figures II 
Figures II.1, II.2, II.3. 1929, fita de l'enginyeria industrial catalana: la companyonia i la obra.
“Banquete  de  homenaje  a  los  ingenieros  industriales  que  han  contribuido  al  éxito  de  la
Exposición de  Barcelona”  (1930)  Técnica,  LIII  (137),  maig,  75;  BAIXERAS  FELIP,  Enric
(1929) “La electricidad en la Exposición de Barcelona”, Técnica, LII (128), agost, 328 i 332.

81



Figura  II.4.  La “Secció  Legislativa”  de  Tècnica,  l'aparador  dels  èxits  de  l'enginyeria
industrial.
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Figura II.5.  El  Pavelló Asland de  l'Exposició:  “el
millor  pavelló  particular  construït  en  el  clos  del
certamen”,  d'“una  de  les  empreses  catalanes  més
conegudes i de més merescuda fama” que “honora
Catalunya a l'estranger”, “propaganda més eloqüent
del  ciment  fabricat  (...)  amb  materials,  obrers,
tècnics  i  capital  catalans”.  “Companyia  General
d'Asfalts  i  Portland  'Asland',  Barcelona”  (1930)
Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia, 5
(36),  març-juny  (monogràfic  “L'Exposició  de
Barcelona, 1929-1930”), 679-680.
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CAPÍTOL  III.  Els  enginyers  industrials  associats,  una  nova  classe  dirigent:

mediació social i mediació científica 

“[El  presidente  de  la  República]  manifestó  su  felicitación  por  la  honrosa
solidaridad  de  los  ingenieros,  en  los  que  ve  representada  una  España  culta  y

moderna, esperanza del  porvenir (...)  y declaró su esperanza en la salida de esta
crisis económica y su fe en el maquinismo y en la técnica, a la que algunos achacan

las causas de la ruina. La técnica, regulada sabiamente por el poder público, puede
ser un instrumento precioso de independencia nacional. Sus excesos, si los ha habido,

deben ser  reparados por la misma técnica,  pues sólo debe parar los  mecanismos

quien los puso en marcha, y sólo debe destruir quien supo construir” (Niceto Alcalá-

Zamora a la seu de l'Instituto de Ingenieros Civiles de España, 1933).186

1. Introducció. Ponts enginyerils sobre la precarietat i la segregació social187 

La  jerarquització social,  la  segregació  física  i  la  diferència  salarial  van ser

consubstancials a les societats industrials des dels seus inicis. Als anys 1960, l’histo-

riador E. P. Thompson va acusar la raó econòmica -la ideologia de l’industrialisme, en

els seus termes- de la mísera situació de la classe obrera anglesa en les primeres etapes

de la Revolució Industrial.188 Com a motius de la  condició obrera,  Thompson citava

l’especialització, la diferenciació i la ruptura de l’economia familiar i moral, però també

el  fracàs  de  l’humanitarisme de  final  de  segle  XVIII  i  el  dogmatisme de  la  classe

patronal  que  s'havia  enfortit  pel  clima  contrarevolucionari.  Com  afirmava  un  dels

pioners de la medicina laboral,  Louis René Villermé, a principis de segle XIX,  “ils

étaient fabricants pour devenir riches et non pour se montrer philanthropes”.189

La despreocupació d’una part de la població per l’altra era una de les caracte-

186 Boletín  del  Instituto de Ingenieros Civiles de España (1933-1934),  segona època, II  (4),
novembre de 1933-gener de 1934, 9.

187 Agraeixo el mestratge d'Ignasi Terradas Saborit en el curs “Antropologia i Història” (2001-
2002) en l'aproximació moral i ideològica en l'anàlisi de les condicions contemporànies de la
precarietat laboral i de l’exclusió social, més enllà de les anàlisis econòmico-materials.

188 THOMPSON,  E.  P.  (1963)  The  making  of  the  English  working  class,  London, Victor
Gollancz. Una versió en castellà: THOMPSON, E. P. (1989) La formación de la clase obrera
en Inglaterra, Barcelona, Crítica.

189 VILLERMÉ, Louis René (1989) Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés
dans les manufactures de coton, de laine et de soie, París, Éditions de l'Atelier, 391 (el text
va ser publicat el 1840 a París). Citat a: JACCARD, Pierre (1960) Histoire sociale du travail.
De l’antiquité a nos jours, París, Payot, 247. Sobre  “le mépris à l’égard de l’ouvrier (...)
dans la bourgeoisie”, vegeu aquesta mateixa obra.
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rístiques de les primeres passes de la industrialització i una de les causes morals de la

precària  situació  obrera,  tant  en  referència  amb  el  medi  fabril  (explotació  infantil,

accidents laborals, jornades extenuants, sous de subsistència) com amb el medi urbà

(superpoblació, rius fètids, habitatges insalubres). La desconnexió empàtica de classes

quedava regida per una desconnexió geogràfica de classes:190

“What is more important -and was more disastrous for the factory child- was

the  atrophy  of  the  conscience  of  the  country  gentry,  the  only  men  who  had  the

authority  or  the  traditional  duty  to  protect  the  poor.  Nothing  more  confirms  this

atrophy, and the profound moral alienation of classes, than the  manner of the real

“awakening” when it  came. Scores  of  gentlemen and professional men, who gave

some support to humanitarian causes in the 1830s and the 1840s, appear to have been
living in the midst  of  populous manufacturing districts,  oblivious to abuses  a few

hundred yards from their gates”.

* * *

Als  anys 1930,  aquestes  màximes semblaven inalterables.  El  1934,  Simone

Weil presentava l’opressió, física i moral, com l’abisme que separava als que l’execu-

taven dels que la sofrien.191 El distanciament de classes i la separació física de l’altre

permetia  afrontar  als  opressors  -utilitzant  la  seva  terminologia  dicotòmica-  les

exigències del sistema econòmic d'una manera eficaç i sense problemes de consciència;
192 és a dir, els resultats que s’aconseguien a través de l’opressió social havien de ser

millors quan els que manaven, “no estén expuestos a sentir, ni siquiera a conocer, las

dificultades  agotadoras,  ni  los  dolores,  ni  los  peligros,...”.193 Poc  temps  després

d’escriure  aquestes  línies,  exactament  el  desembre  d'aquell  any,  Weil  va  entrar  a

treballar a una fàbrica de Renault en un intent singular d’aproximar-se a la penúria que

procuraven vells i nous sistemes productius,194 però també de conèixer la solidaritat que

albergava la classe obrera.195

190 THOMPSON (1963), 342-341. Sobre l'estratificació socio-territorial a la ciutat de Barcelona
en els anys 1930, vegeu el capítol I.

191 WEIL, Simone (1995)  Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,
Barcelona, Paidós, ICE-UAB, 67-99.

192 Un exemple de la pervivència de la “misantropia” de la classe propietària a l'Espanya dels
anys 1930, a: VILANOVA, Mercedes (1996)  Las mayorías invisibles: explotación fabril,
revolución y represión: 26 entrevistas, Barcelona, Icaria, 55. 

193 WEIL, Simone (1995)  Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,
Barcelona, Paidós, ICE-UAB, 99.

194 La  casa  Renault  era  capdavantera  en  l'aplicació  de  l'organització  científica  del  treball  a
França des de principis de la dècada de 1910.

195 WEIL,  Simone (1951)  La  condition  ouvrière,  París,  Gallimard,  45-146 (capítol  “Journal
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Mentre Simone Weil  experimentava el treball  fabril  en primera persona, els

tècnics d'alt rang a Catalunya es reivindicaven com el pont per a salvar l'abisme entre

classes. Si en el primer i segon capítols veiem que els espais de residència i d'oci dels

enginyers industrials eren els de les elits i que els seus espais de treball eren ben diferen-

ciats dels dels obrers, a continuació veurem com, paradoxalment, argumentaven que no

pertanyien ni a opressors ni a oprimits i que eren el únic grup que coneixia de primera

mà les realitats i necessitats de les dues classes. Ells exposaven que eren una “tercera

classe” que tenia la clau -la ciència aplicada- per a obrir la porta del màxim benefici

social, en detriment del benefici individual del patró, i per a tancar per sempre la porta

de les protestes, vagues i aldarulls populars.

2. La “tercera classe”: Tècnica, entre Capital i Treball 

A Barcelona, fins a la dècada de 1920, era comú que organitzacions i sindicats

de treballadors integressin indiferentment obrers qualificats i no qualificats, o que treba-

lladors de coll blanc, dependents, tècnics mitjos i, fins i tot, petits empresaris partici-

pessin en les revoltes socials juntament amb els sectors obrers, dins d'una llarga tradició

republicana a Catalunya. No obstant, com explica Angel Smith, la identitat de classe es

va anar fragmentant des d'aleshores, especialment després de la proclamació de la II

República.196 En aquest procés, les classes treballadores no manuals -en la seva majoria,

d'origen català- van anar trobant els seus propis òrgans de reivindicació en institucions

sindicals creades dècades abans, per exemple, la Unió General de Treballadors (UGT,

1888),  el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI,

1903) i  el Sindicat de General  Tècnics de Catalunya (SGTC, 1920).  Aquests òrgans

certament restaven allunyats de les grans organitzacions obreres que acollien els sectors

més pobres i castellanitzats, com la Confederació Nacional del Treball (CNT).197 Val a

dir que el sindicalisme català d'obrers qualificats, dependents del comerç i tècnics ha

d'usine, 1934-1935”).
196 SMITH, Angel (2002) “From subordination to contestation. The rise of labour in Barcelona”.
A:  SMITH,  Angel  (ed.)  Red  Barcelona.  Social  protest  and  labour  mobilization  in  the
Twentieth Century,  Londres i  New York,  Routledge,  Cañada Blanch Studies  on Contem-
porary Spain, 17-43 (especialment, p. 39-40). La introducció de l'obra ofereix una mirada
panòptica a la lluita de classes a Barcelona abans de la Guerra Civil i les formes d'organit-
zació obrera, amb un títol suggeridor: “Barcelona through the European mirror. From red and
black to claret and blue” (p. 1-16). Vegeu també del mateix autor: SMITH, Angel (2007)
Anarchism,  revolution  and reaction:  Catalan  labour  and the crisis  of  the  Spanish state,
1898-1923, Nova York, Oxford, Berghahn.

197 SMITH (2002), 35-43.
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estat poc abordat per la historiografia, malgrat que és imprescindible per a problema-

titzar la qüestió de les dues classes a la dècada de 1930.198

A pesar de les múltiples divisions de classe, de certa permeabilitat cultural i

econòmica i de la nebulosa dels límits socials,199 molts sectors socials de les primeres

dècades  del  segle XX seguien  apercebent  estrictament  les  dualitats  treball  i  capital,

classe baixa i classe alta, pobre i rica, obrera i burgesa. Les delimitacions de la dualitat

oscil·laven segons els interessos col·lectius dels qui les redefinien. I, és clar, hi havia

interessos. Pel que fa al món obrer, aquesta dicotomia era alimentada per dues causes:

d'una banda, pel discurs clàssic de la lluita de classes; de l'altra, pel desig d'unitat prole-

tària que pervivia en amplis sectors sindicals en un moment en què era necessari per a

fer front a la crisi econòmica i a l'ascens del feixisme, com Chris Ealham ha ressaltat.200

No obstant, tècnics, oficinistes i dependents no trobaven una posició còmoda

en aquestes correlacions socials, i van formar aliances. El 1932, el Sindicat General de

Tècnics  de  Catalunya  va  integrar-se  dins  de  la  Federació  d'Empleats  i  Tècnics  del

Comerç i de la Indústria de Catalunya (FET), de la que en va ser el president Estanislau

198 Quant al CADCI, vegeu: LLADONOSA i VALL-LLEBRERA, Manuel (1988) Catalanisme
i moviment obrer: el CADCI entre 1903 i 1923, Barcelona, Abadia de Montserrat; ORENGA,
Martí (1975)  Els treballadors mercantils dins el moviment obrer català, Barcelona, Pòrtic;
BALLESTER, David (2001) “El Plet del CADCI: el sindicalisme nacionalista en la cruïlla de
la  guerra  civil”,  Revista  de  Catalunya,  167,  novembre,  34-45.  Quant  a  la  UGT,  vegeu:
BALLESTER, David (1995) Marginalitats i hegemonies. La UGT de Catalunya, 1922-1939,
Tesi doctoral, Bellaterra, UAB. Quant al Sindicat General de Tècnics de Catalunya, tan sols
existeixen referències aïllades,  per exemple:  FERRER TRILL, Xavier (1993)  “Estanislau
Ruiz i Ponsetí: sindicalisme i política”, Revista de Menorca, II, 289-328. Les revistes Acció
del  Centre  Autonomista  de  Dependents  del  Comerç  i  de  la  Indústria  (Entitat  Obrera)  i
Lluita:  òrgan  de  la  Federació  d'Empleats  i  Tècnics  del  Comerç  i  de  la  Indústria  de
Catalunya, refundades ambdues el 1931, constitueixen la via més directa per a aproximar-nos
a aquests sindicats d'empleats i tècnics. Més enllà del sindicalisme, cal reparar en les associa-
cions d'obrers i obreres qualificades. Revistes professionals, com el Butlletí de la Federació
d'Alumnes  i  Ex-alumnes  de l'Escola  del  Treball  (1931-1937,  reanomenada  Portantveu el
1938), són un mitjà indispensable per comprendre els projectes i ideologies d'aquests grups
socials en matèries com el nacionalisme, la pedagogia, el gènere o la sexualitat.

199 Aquest fet ja s'ha fet palès en el capítol I. Oyón et al. distingeixen sis classes i nombroses
subclasses-grups  per  a  l'any  1930.  OYÓN,  José  Luis;  MALDONADO,  José;  GRIFUL,
Eulàlia (2001) Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, Edicions UPC.

200 EALHAM, Chris (2002) “The crisis of organized labour. The battle for hegemony in the
Barcelona workers' movement, 1930-1936”. A: SMITH (ed.), 89; EALHAM, Chris (2005)
La lucha por  Barcelona.  Clase,  cultura  y  conflicto,  1898-1937,  Madrid,  Alianza.  Vegeu
també: DURGAN, Andrew, “The search for unity: Marxists and the trade-union movement in
Barcelona, 1931-6”. A: SMITH (ed.), 108-126.
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Ruiz Ponsetí, enginyer industrial i diputat del Parlament de Catalunya.201 Ruiz Ponsetí

entenia la FET com una central sindical alternativa a les grans organitzacions obreres,202

de “centre” (socialment) i “deslligada de ideologia” (políticament), que pretenia reunir

aquells treballadors assalariats que quedaven “sistemàticament al marge de les organit-

zacions  obreres  manuals,  les  quals  fatalment  per  llei  de  majories  són  regides  pel

principi igualitari del peó”.203 “Hi ha una diferenciació filla de la realitat”, entenia.204

Tot això ho exposava a Lluita, l'òrgan de la Federació d'Empleats i Tècnics. Uns mesos

abans, aquesta publicació havia manifestat:205

“Resulta  evident  el  gran avantatge  que  pot  reportar  al  benestar  de  tots  la
intervenció d'un tercer estament que, per la seva superior preparació científica i per

les facultats de govern que requereix el seu treball directriu, pot situar-se en un pla de

superioritat respecte els estaments patronals  i  obrers,  recavant la responsabilitat  i

l'honor d'un arbitratge permanent entre els dos elements tradicionalment en pugna”.

* * *

I si hi havia uns tècnics que per la seva preparació científica podien situar-se en

un pla de superioritat major, aquests eren els enginyers oficials d'alt grau. O així ho van

entendre els enginyers industrials. En un moment en el que finalment havien deixat de

pertànyer a aquella ambigua classe mitjana d'obrers qualificats i dependents de punys

blancs i formaven part de la classe més privilegiada de Barcelona (i, per extensió, de

Catalunya),  els  enginyers  industrials  van  reclamar  ser  considerats  com una “tercera

classe”  i  la  tècnica,  com  una  “tercera  via”:  una  classe  nova,  racional,  mediadora,

redemptora i  diferenciada “espiritualment” de les dues altres classes;206 és a dir, una

201 Lluita:  òrgan  de  la  Federació  d'Empleats  i  Tècnics  del  Comerç  i  de  la  Indústria  de
Catalunya, VIII (83), desembre, 4.

202 El 1933,  el  Sindicat  General  de Tècnics  de Catalunya comptava amb 813 associats,  i  el
CADCI al voltant de 10.000 membres. 

203 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1932) “La FET és una central sindical. La transcendència d'un
acord”, Lluita: òrgan de la Federació d'Empleats i Tècnics del Comerç i de la Indústria de
Catalunya, VIII (82), novembre, 1.

204 Ibídem.  Tot plegat es va manifestar reiteradament a  Lluita;  per exemple, a: “Comença la
croada”  (1932)  Lluita:  òrgan de la  Federació  d'Empleats  i  Tècnics  del  Comerç i  de  la
Indústria de Catalunya, VIII (78), juliol.

205 “Els  tècnics  de  la  indústria  i  els  dependents  del  comerç”  (1932)  Lluita:  òrgan  de  la
Federació d'Empleats i Tècnics del Comerç i de la Indústria de Catalunya, VIII (78), juliol,
1.

206 “Interessants  conferències  d'enginyers  industrials.  A  l'Associació  d'Arquitectes”  (1935)
Tècnica,  LVIII  (198),  juliol,  319  (resum d'una  conferència  de  Josep  M.  Tallada).  Vegeu
també referències a aquesta qüestió als capítols V i VII, de la mà d'altres enginyers indus-

89



classe que portaria la pau social a partir del progrés tècnic, i, per extensió, econòmic i

humà.

En aquest sentit, la mediació entre classes socials i la mediació entre ciència i

societat esdevenien processos inseparables. Així com la idea de situar la tècnica entre

ciència i societat era un lloc comú per a l'enginyeria europea des de dècades abans -com

hem assenyalat en el capítol II-,207 també ho era la idea de situar-la entre el capital i el

treball.208 Catalunya no havia restat  al  marge i  la noció de la  “tercera classe” es  va

consolidar  amb  força  entre  els  enginyers  industrials  uns  anys  abans  d'iniciar-se  la

dècada de 1930. A partir d'aleshores, com veurem més endavant, va prendre una relle-

vància especial quan va ser defensada des de posicions polítiques molt diverses per tal

de reclamar més participació professional en el  nou ordre administratiu  i social  que

estava sorgint.

En termes generals, les relacions de la “tercera classe” amb les altres dues es

projectaven en tres direccions, íntimament entreteixides, que aniran apareixent al llarg

d'aquest treball:  Orientació  (a la classe dirigent);  Protecció (de la classe subalterna);

Mediació (entre classes).  Per  a  seguir  curosament  aquestes direccions,  els  enginyers

industrials  van  crear  nous  espais  de  formació,  debat,  divulgació  i  legitimació  dins

l'Associació.

Les seccions socioeconòmiques i la secció tècnica de Tècnica 

L'abril de 1935 es van obrir dues noves seccions a la revista de l'Associació

d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona,  Tècnica.  Revista  tecnològico-industrial.  La

“Secció d'Economia i Sociologia” (continuadora de la “Secció Econòmica”) i la secció

“La Vida del Treball”. Les noves seccions eren els òrgans de dues seccions de l'Asso-

ciació, la Secció d'Economia i Sociologia i la Secció d'Ensenyament i Higiene Indus-

trial.209 Les  bessones seccions de l'Associació i  de la  revista  incidien en  els  factors

trials, com Antidi Layret i Lluís Creus.
207 Una referència citada sobre els discursos de mediació tècnica en un història comparada de
l'enginyeria:  MEIKSINS,  Peter;  SMITH, Chris  (1996)  “Engineers  and  Convergence”.  A:
MEIKSINS, Peter; SMITH, Chris (eds.) Engineering Labour. Technical Workers in Compa-
rative Perspective, London, New York, Verso, 256-285. 

208 Així  va  quedar  de manifest  al  col·loqui  Engineer or engineers? Between expansion and
fragmentation. New insights and comparative perspectives,  celebrat  a l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (París, 6-7/10/2011). Cal destacar el cas belga exposat per Pieter
Raymaekers (KU Leuven), “Between capital and labour: the social self-image and worldview
of the Belgian engineering profession in the second half of the nineteenth century”.

209 El 5 de maig de 1934, es van aprovar els Estatuts de l'Associació d'Enginyers Industrials de
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polítics, socials i psicològics de la tecnologia i en el paper del tècnic en la societat més

enllà de la fàbrica. Si bé aquests factors eren considerats per l'enginyeria des de la seva

creació, ara tenien un pes disciplinari sense precedents. Aquest pes s'aprecia en el volum

de les seccions socioeconòmiques de la revista: ocupaven un gruix de pàgines conside-

rable (amb una mitjana de 6 pàgines per número i amb 1-2 articles per secció).210 Així

doncs,  competien  amb els  temes  tradicionals  de  l'enginyeria  industrial,  lligats  a  les

seccions  de  “Mecànica,  construccions  i  ferrocarrils”,  “Química  i  metal·lúrgia”  o

“Electricitat”. 

 Tanmateix, Tècnica no va deixar mai de ser tècnica (en el sentit més estret de

la  paraula).  Articles  de  matèries  científiques  lligades  a  la  producció  i  manteniment

industrial van conformar l'espina dorsal de la revista des de la seva constitució fins a la

seva desaparició. En el procés de renovació de la publicació de 1935, la Junta Directiva

de l'AEIB va enviar una circular als socis per a proposar i discutir les bases d'edició de

la revista. El primer punt manifestava que “la revista haurà de conservar sempre el seu

caràcter  tecnològico-industrial  i  publicar  a  més  tot  quant  sigui  d'interès  per  a  la

classe”.211 No obstant, el caràcter “tecnològico-industrial” -que subratllava el subtítol de

la revista- es va veure circumscrit aleshores en una secció específica, sense major rang

que les altres: la “Secció Tècnica”.

Una imatge de la  pervivència “tecnològica”  de la  revista  és  la  màquina  de

vapor:212 l'energia  del  vapor  i  les  màquines  per  a  extreure'n  el  treball  (p.e.,  la

Barcelona. Les seccions de l'Associació van esdevenir:  “Mecànica, construccions i  ferro-
carrils”, “Química i metal·lúrgia”, “Electricitat”, “Economia i sociologia”, “Ensenyament i
higiene industrial i “Acció social”. A més a més, existien les seccions professionals, d'asses-
sorament i col·laboració: “Enginyers al servei de la indústria privada”, “Enginyers al servei
d'empreses de serveis públics”, “Enginyers funcionaris públics”, “Enginyers matriculats” i
“Borsa de treball”.  Tècnica (1934)  LVII (184),  maig, 72-74;  Tècnica (1934)  LVII (191),
desembre, 188-190; Tècnica (1935) LVIII (192), gener, 200-201.

210 Tot plegat, sense comptar les pàgines dels articles que no pertanyien a aquestes seccions i que
contenien temàtiques al respecte (normalització, anàlisi estadística de mercats o planificació
vial). Sobre el número de pàgines total de la revista, vegeu nota al peu al capítol II.

211 Actes de la Junta Directiva, AEIB, 25/01/1935, Arxiu AEIB.
212 Vegeu, per exemple: PRATS TOMÀS, Josep (1933) “En defensa de la locomotora de vapor”,
Tècnica, LVI (179), 381-386. Aquest fet transcendia la revista corporativa dels enginyers i es
feia  patent  en  altres  mitjans  científics.  La  revista  Ciència,  paradigma de  la  voluntat  de
renovació catalana en base a la ciència i a la tecnologia, obria el seu primer número amb un
article sobre la màquina de vapor de l'enginyer industrial Josep Serrat Bonastre, “Les grans
pressions i el rendiment de la màquina de vapor”,  Ciència. Revista catalana de ciència i
tecnologia (1926), 1(1), 2-9. 
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locomotora) van ser un punt d'atenció per a la modernització nacional en tota la vida de

la revista des de 1880. Igualment, en els números dels anys 1930, també s'observa el

regust  per  noves  àrees  d'investigació,  producció  i  consum que  havien  d'impel·lir  la

modernització tecnològica de Catalunya: àrees que posaven als enginyers al cor de la

construcció  nacional.  En  destaquem  l'aerotècnia,  el  formigó  armat,  l'alumini  i  els

aliatges lleugers, l'electrotècnia, la televisió, les vàlvules, la física quàntica i la gestió de

residus.213

Orientació a la classe dirigent 

La crisi de 1929 havia empolsat els camins del capitalisme que havien estat

recorreguts sense una fèrria direcció científica i els enginyers catalans s'emmirallaven

com a guies de travessa per als patrons industrials i grans comerciants. Alguns d'aquests

tècnics, fins i tot, els hi treien qualsevol legitimitat de direcció social i econòmica, i

afirmaven que tan sols ells eren capaços d'aconseguir el màxim benefici amb la mínima

malversació de recursos, una plena sobirania tècnica i industrial enfront de les grans

potències i una major capacitat de competència dins del mercat estranger. Lluís Creus va

dirigir algunes de les crítiques explícites més dures a la burgesia des de l'enginyeria:214

“El  problema  econòmic  de  Catalunya  és  un  problema  de  joventut,  és  un

213 Donarem alguns exemples. Sobre aeronàutica: “Els moderns aeroports” (1936) Tècnica, LIX
(209), maig, 81 (crònica de la conferència de Frederic Folch Pi dins del cicle d'Aerotècnia a
l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona); LANA SARRATE, Isabelí (1936) “Teoria de
las superficies de sustentación (I)”,  Tècnica, LIX (210), juny, 84-88; “Teoria de las super-
ficies de sustentación (II)”, Tècnica, LIX (211), juliol-agost, 108-109. Sobre formigó armat:
RUBIÓ TUDURÍ, Santiago (1935) “Calculem correctament les obres de formigó armat?”,
Tècnica, LVIII (203), novembre, 432-433; MARTORELL ROCA, Jaume (1935) “Teoria del
formigó armat”,  Tècnica,  LVIII (204),  desembre, 444. Sobre metalls lleugers: TORRENS
IBERN, Joaquim (1934) “Els metalls lleugers i llurs aliatges (I)”, Tècnica, LVII (187), agost,
113-118;  TORRENS IBERN,  Joaquim (1934)  “Els  metalls  lleugers  i  llurs  aliatges  (II)”,
Tècnica, LVII (188), setembre, 134-137; TORRENS IBERN, Joaquim (1934) “Els metalls
lleugers  i  llurs  aliatges  (III)”,  Tècnica,  LVII  (189),  octubre,  145-149;  Sobre  televisió:
AMORÓS, Antoni (1936) “Evolució i estat actual de la televisió (I)”,  Tècnica, LIX (208),
abril, 54-57; AMORÓS, Antoni (1936) “Evolució i estat actual de la televisió (II)”, Tècnica,
LIX (209), maig, 68-72. Sobre la física quàntica: TALLADA, Ferran (1931) “Orígenes de la
mecánica quántica”, Técnica, LIV (151), agost, 306-311. Sobre la gestió de residus: HOMS
FERRÉS, Antoni (1932) “El aprovechamiento industrial de las basuras”, Tècnica, LIV (157),
febrer,  18-31;  ADELANTADO  FERNÁNDEZ,  Lluís  (1933)  “Aprovechamiento  de  las
basuras”, Tècnica, LVI (168), gener, 194-205.

214 CREUS VIDAL, Lluís  (1934)  Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i  actual,  i
possibilitats econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans
de conjunt en economia catalana, Barcelona, Llibreria Catalonia, 33-34.
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problema de vida. És un problema de moviment. Moviment que el poble demana, que

la nació exigeix. Moviment que la nostra joventut estudiosa aixeca, però que per a
portar  endavant  no  es  basta.  Moviment  que  topa  amb  els  interessos  estrangers,

perillosament arrelats a casa nostra, entremig de la nostra ignorant indiferència. Que

topa amb la inèrcia lamentable de la burgesia industrial catalana, esquifida d'esperit,

encara que no pas més miserable que arreu del món”.

Una via per  copsar aquestes inquietuds i  reivindicacions professionals és la

Secció  d'Economia  i  Sociologia  de  l'Associació  (i  el  seu  òrgan  homòleg,  la  secció

d'“Economia i Sociologia” de la revista de l'Associació,  Tècnica).  Aquestes seccions

van esdevenir  un fortí  efímer de l'enginyeria industrial  catalana en la  conquesta del

favor  de  la  classe  dirigent,  juntament  amb altres  projectes  editorials  de  l'enginyeria

industrial  (com  la  revista  Indústria  catalana,  dirigida  especialment  als  industrials

catalans).215 L'Associació tenia, en la secció econòmica, una punta de llança: l'expertesa

en temes prioritaris per a moltes de les agendes polítiques contemporànies, com l'orde-

nació industrial,  la planificació econòmica i  l'organització científica del treball (com

incidirem en els capítols V, VII i VIII).

Precisament, en un article a les pàgines econòmiques de Tècnica, Josep Borrell

Macià ho deixava molt clar: “una de les missions socials dels enginyers és precisament

assessorar als industrials per tal  que treguin el  millor rendiment dels  elements  que

disposen”.216 L'enginyer  estava tractant  d'organitzar  a  l'Associació una Exposició de

Malversaments,  que  comptés  amb  la  participació  de  tots  els  socis  que  tinguessin

solucions  per  a  l'optimització  de  processos,  el  reciclatge  de  materials  i  l'eficiència

energètica. Anys abans, Borrell ja havia manifestat el benefici que reportaria a les elits

econòmiques  (“als  industrials,  als  banquers  i  als  particulars”) el  consultar  als

enginyers  industrials:217 ja  fos  en  matèria  de  balanços,  contractes,  contribucions  o

impostos, com en matèria d'higiene i seguretat o organització industrial.

* * *

215 Gairebé  tota  l'equip  directiu  d'Indústria  catalana (1933-1935)  eren  enginyers  industrials
(Antoni Homs, Antoni Jovés, Ferran Cuito, Carles Pi Sunyer, Francesc Planell i Josep Serrat
Bonastre), amb l'excepció de  Rafael Bonet Garí i Ferran Roca Sangrà. Aquesta publicació
difonia  velles  i  noves  tecnologies,  materials  i  procediments  per  al  desenvolupament
econòmic  de  la  nació.  Atenció  especial  va  merèixer  l'organització  científica  del  treball
(capítol V).

216 BORRELL MACIÀ, Josep (1934) “Com reduir el preu de cost industrial?”,  Tècnica, LVII
(189), octubre, 150-152.

217 BORRELL MACIÀ,  Josep  (1932)  “L'enginyeria  com a professió lliberal”,  Tècnica,  LVI
(177), octubre, 354-359. 
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Poc després de la proposa museològica de Borrell, el projecte de l’Institut pel

Desenvolupament i Millora de la Indústria es va dictar com un altre objectiu en aquella

direcció.218 Antoni Robert Robert, de la Secció d'Economia i Sociologia, va projectar

una  agència  semipública  d'assessorament  i  coordinació  de  la  indústria  catalana,  la

direcció del qual havia de comptar amb la representació patronal (Foment del Treball

Nacional,  Cambra  d’Indústria),  oficial  (Comitè  Permanent  d’Indústria,  Laboratori

General  d'Assaigs)  i  corporativa  (Associació  i  Escola  d'enginyers).  És  clar  que  la

presència d'enginyers no sols s'assegurava a través de la representació corporativa, sinó

també  a  través  de  les  altres  entitats.  L'Institut  havia  d'oferir  serveis  tècnics,  com

difondre documentació tècnica-industrial, fomentar normes de fabricació o instruccions

d'aprofitament  de  subproductes  industrials,  crear  estudis  de  mercat,  dissenyar  plans

d'ordenació  industrial,  coordinar  les  indústries  del  mateix  sector,  i  promoure  nous

sectors  industrials  per  a  l'autosuficiència  nacional.  Aquest  projecte  no  es  va  poder

desenvolupar en període republicà per la imminència de la Guerra Civil. Tanmateix, el

seu  esperit  autàrquic  i  tecnocràtic,  així  com  bona  part  de  les  seves  funcions,  van

perviure durant els primers anys del govern dictatorial franquista, a través de la Sección

de Estudios y Planeamiento Industrial dirigit per Robert Robert (vegeu capítol IX).

El projecte de 1935 feia explícit l'interès de l'Institut  pel Desenvolupament i

Millora de la Indústria  per a  “l'orientació dels industrials”,  però anava més enllà.219

L'orientació d'una indústria no era suficient i l'orientació de la nació era necessària:220

“És, doncs, a Catalunya necessària la creació d’un organisme al servei de la

indústria, que tingui la funció transcendental d’agrupar, canalitzar i donar satisfacció

a  les  aspiracions  de  desenvolupament,  millora  i  expansió  de  les  innombrables

indústries  que  en  ella  existeixen,  aprofitant  l’avinentesa  que  li  ofereix  la  nova

organització política i administrativa, i palesar així que l’autonomia representa no
tan sols la concreció de les aspiracions polítiques d’un poble sinó l’assoliment dels

seus desitjos d’organització i progrés econòmic”.

Més enllà de l'organització de l’interior de la fàbrica, els enginyers reclamaven

l'assessorament en l’organització de la producció a escala nacional, a través de la seva

participació en conselleries, instituts i comissions públiques o privades. “Hem de sortir

de  la  reclusió  al  seu  taller  o  laboratori”,  es  repetien  altres  membres  de  la  secció

econòmica per tal de conquerir un nou protagonisme en aquests espais.221

218 ROBERT  ROBERT,  Antoni  (1935)  “Un  Institut  pel  Desenvolupament  i  Millora  de  la
Indústria”, Tècnica, LVIII (203), novembre, 434-435.

219 Ibídem, 435.
220 Ibídem, 434-435. 
221 GARAU  RIU,  Miquel  (1935)  “Los  ingenieros  y  la  economía”,  Tècnica,  LVIII  (204),
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Protecció de la classe subalterna 

La sacsejada mundial  de 1929 va  fer  trontollar  en un grau desconegut  fins

aleshores les idees de la bondat intrínseca de la tecnologia i de la dualitat progrés cientí-

fic-progrés humà.222 Altra vegada, es palpava que l'escalada humana de capacitat tècnica

no significava el desterrament de la pobresa, la precarietat laboral, l'atur i el conflicte

social.  Els  enginyers  industrials  n'eren  conscients  i  van  sortir  implacablement  en

defensa del maquinisme:223

“Fins fa poc la màquina fou poc menys que divinitzada i ara en canvi, sense

que es digui el perquè, se la vol fer passar a la categoria de falsa divinitat (...). Ha

estat la voluntat del l'home el que ha impedit als fenòmens econòmics de seguir la

seva cursa natural i és també l'home el que ara troba més planer carregar la culpa de

la superproducció a la màquina que no es pot defensar, que no pas rectificar els seus

errors; però és inútil, l'economia més tard o més d'hora es venjarà dels que volen
amagar la veritat recorrent a mesures artificials, enduts solament per un afany malsà

de defensar els seus guanys sigui com sigui”.

La lluita contra la culpabilització de la màquina i per la racionalització va ser

un lloc comú de l'enginyeria industrial durant tot el període republicà:  Josep Borrell

Macià hi va dedicar bona part dels seus esforços,224 però també altres enginyers-econo-

mistes com Ruiz Ponsetí, Antidi Layret i Miquel Riu.225 Com a norma general, els seus

discursos no amagaven que la tecnologia -l'eina, l'organització, el tècnic- pogués ser una

de les causes de la crisi, però afirmaven que era l'única via de solució: la racionalització

desembre, 445.
222 Aquestes qüestions han estat tractades a: GARCÍA REYES, Juan Carlos; SASTRE JUAN,
Jaume; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2012) “Ciencia y Crisis. Auge de la tecnocracia y
empoderamiento de sus resistencias (1914-2011)”, Ecléctica. Revista de Estudios Culturales,
1 (monogràfic “Crisis en la sociedad contemporánea”), 52-63.

223 “Maquinisme i superproducció” (1935) Tècnica, LVIII (204), desembre, 446.
224 Per exemple: BORRELL MACIÀ, Josep (1932) “L'actiu i el passiu de la racionalització”
(1932) Tècnica, LIV (158), març, 34-42; BORRELL MACIÀ, Josep (1932) “Reducció de la
jornada de treball. Conseqüències per a la indústria i als obrers”, Tècnica, LIV (162), juliol,
105-110; BORRELL MACIÀ, Josep (1935) “Atur forçós i racionalització”,  Tècnica, LVIII
(194), març, 233-235.

225 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1932) “La crisi econòmica, normes senzilles i úniques per a
superar-la: pau, lliurecanvi i patrons monetaris no metàl·lics”, Tècnica, LIV (161), juny, 90-
92; LAYRET, Antidi  (1934) “L'estímul en l'organització industrial”,  Tècnica,  LVII (180),
gener, 9-12; GARAU RIU, Miquel (1935) “Los ingenieros y la economía”,  Tècnica, LVIII
(204), desembre, 445-446.
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i tecnocratització no havien estat suficients, calia aplicar-les integralment.226 

Per a combatre la criminalització de la tecnologia que argumentava que menys-

tenia el factor humà, els enginyers industrials catalans van orientar-se vers la defensa de

la classe subalterna i vers la contenció de la violència social.  La protecció -en clau

paternalista- de la classe més desfavorida va ser desenvolupada a partir d'àmbits que

l'enginyeria social abastava des de feia dècades,227 com la higiene industrial (o, amb més

extensió, la higiene del món obrer), la seguretat laboral i la inspecció del treball. Des

d'inicis de la II República, els enginyers industrials catalans van participar en l'estructu-

ració  de  la  policia  industrial,  a  través,  per  exemple,  del  desplegament  del  seu  Cos

Nacional  (capítol  II).228 Igualment,  van reactivar  la  seva  presència  en  l'Organització

Internacional  del  Treball  -iniciada  per  l'antic  president  de  l'Associació,  Alfred

Ramoneda,  el  1919-,  i  van ser assessors  tècnics  dels  delegats  governamentals en la

Conferència Internacional del Treball de Ginebra (1936), conferència que va abordar

amb vehemència el problema de l'atur i la jornada laboral de les quaranta hores.229 De

fet, l'atur forçós obrer era considerat una lacra contemporània que posava la pau social

entre  les  cordes  i  una  responsabilitat  col·lectiva  dels  enginyers  industrials,  perquè

entenien  que  no  era  fruit  de  la  superproducció,  ans  el  contrari:230 l'atur  s'havia  de

combatre a través de l'augment de la producció i de l'eficiència, i, en últim grau, de la

226 Els debats sobre maquinisme per al cas dels Estats Units d'Amèrica als anys 1930 i els seus
precedents, vegeu: PURSELL, Carroll W. (1979) “Government and Technology in the Great
Depression”, Technology and Culture, 20 (1), gener, 162-174; MURPHIE, Andrew; POTTS,
John (2003) Culture and technology, New York, Palgrave Macmillan, 39-65, 95-114.

227 A Espanya, una de les persones més representatives era l'enginyer militar José Marvá Mayer,
fundador del Cuerpo de Inspección de Trabajo i l'Instituto Nacional de Previsión (del que va
ser president fins el 1934). BORDONADO BERMEJO, María Julia (2006)  El General de
Ingenieros D. José Marvá y Mayer creador del Cuerpo de Inspección de Trabajo, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Información Adminis-
trativa y Publicaciones. Una aproximació a l'intervencionisme estatal durant la II República
en matèria d'higiene i seguretat laboral (en especial, des de l'òptica de la història del dret), a:
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Juan (1997)  Seguridad e higiene en el trabajo: formación
histórica y fundamentos, Madrid, Consejo Económico y Social, 105-114.

228 El resum de les seves primeres propostes enginyerils durant la República -p.e., atorgament
d'atribucions  privatives  del  govern  central-  van  quedar  reflectides  a:  “Actes  de  la  Junta
General” (AEIB), 14/10/1931, Arxiu AEIB.

229 Els tècnics van ser Eusebi Casanelles Ibarz i Ramon Rahola Pou. CUESTA BUSTILLO,
Josefina (1994) “Una esperanza para los trabajadores: las relaciones entre España y la
Organización Internacional del  Trabajo (1919-1939).  A: CUESTA BUSTILLO, Josefina;
MATEOS, Abdón; MARTÍNEZ QUINTEIRO, Esther (eds.) Historia de las relaciones entre
España y la OIT, 1919-1994, Madrid, Consejo Económico y Social, 266, 312.

230 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. L'atur forçós”, Tècnica, LVI (171), abril, 241.
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tecnocratització (vegeu capítol IX).

L'apropiació del fet social per l'enginyeria -o l'enginyeria social- va tenir un

desenvolupament notable a través de la Secció d'Ensenyament i Higiene Industrial de

l'Associació. Degut a la importància creixent que donaven els enginyers industrials a

aquesta àrea professional, es va crear una secció específica a la revista anomenada “La

Vida del Treball”, l'abril de 1935. En el prefaci al primer article publicat a “La Vida del

Treball”, s'advertia dels objectius de la proposta:231

“La importància cada dia creixent que en els nostres temps ha pres el problema

social  desvetlla  pertot  un  gran  interès,  però  especialment  entre  els  enginyers
industrials  que,  per  la  naturalesa  de  llur  professió,  han  de  viure  i  afrontar,  uns

diàriament, altres amb menys intensitat, temes d'aquesta índole. (...) La Comissió de

Publicacions de Tècnica, en portar a la pràctica el seu ferm desig de convertir-la en
una revista del més alt nivell científic i professional, obre aquesta Secció”.

Les temàtiques anunciades eren aquelles relacionades amb la seguretat indus-

trial, els drets laborals i els moviments socials, i remetien a preceptes i receptes que es

divulgaven des de l'Organització Internacional del Treball. Encara que a Espanya havien

sorgit agències públiques especialitzades en aquests afers des de principi de segle XX

(com l'Instituto de Reformas Sociales,  l'Instituto Nacional  de Previsión o el  Comité

Nacional de Organización Científica del  Trabajo),  els  enginyers industrials opinaven

que  aquestes  matèries  havien  estat  completament  negligides  i  volien  demostrar  que

entre ells sí existia “la preocupació dels problemes que planteja aquesta branca de la

tècnica”.232 En  aquest  sentit,  volien  reclamar  un  protagonisme especial  en  aquestes

àrees  científiques,  que  fins  aleshores  compartien  amb  altres  professionals,  com

enginyers militars, juristes o metges. Per a aconseguir-ho, necessitaven de la formació

dels membres de la corporació. En aquest sentit, la revista esdevenia tant un canal de

divulgació i legitimació entorn a aquestes pràctiques com un mitjà de formació profes-

sional:  un  “consultori  social” pels  enginyers,  com es va proposar  en aquell  mateix

moment.233

* * *

El rol de l'enginyeria industrial en la protecció paternalista de la classe subal-

terna va evidenciar-se principalment en les àrees de la inspecció del treball i la seguretat

industrial, tractades copiosament a “La Vida del Treball”. El 1935, Manuel Borràs París,

231 Tècnica (1935) LVIII (195), abril, 254.
232 Ibídem.
233 Ibídem.
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recent titulat  enginyer  industrial  i  inspector  provincial  de treball  a  Barcelona,  hi  va

publicar  diversos  treballs  sobre  policia  coactiva  industrial,234 a  més  a  més  d'altres

articles sobre tecnologies de seguretat industrial i sobre l'anàlisi estadístic  del risc que

tendien  a  estigmatitzar  l'obrer  accidentat.235 Altres  autors  també  van  escriure  sobre

aquestes temàtiques com els enginyers Tusquets i Esteras Gil.236 

Alhora, les seccions d'Ensenyament i Higiene Industrial i d'Economia i Socio-

logia de l'Associació van promoure dos grans projectes el 1935: l'Exposició sobre la

Seguretat Industrial i l’Institut de Seguretat Industrial.  A principis d'aquell any, es va

començar a  gestar  el  que  havia de ser  la  Campanya per  a  la  Seguretat  Industrial  a

Catalunya dirigida a la prevenció de riscos laborals. L'Associació havia realitzat una

gran Exposició sobre Seguretat Industrial deu anys abans (1926),237 i provava de repetir-

ne l'èxit amb l'exhibició de nous materials musealitzables (v. Figures VI.1, VI.2, VI.3).

En aquesta ocasió,  no tan sols es volien exposar  nous cartells  de factura estrangera

(cedits  gràcies  a  la  implicació  d'organismes  governamentals  com  la  Delegació  del

Treball), sinó també organitzar un concurs entre publicitaris per a la creació de cartells

catalans i col·laborar amb l'Institut  Psicotècnic de la Generalitat per a conèixer  “les

característiques  psicològiques  (...)  que  han  de  reunir  els  cartells  catalans”.238

Tanmateix, el projecte central de la campanya era la creació d'un Institut de la Seguretat

Industrial a la manera dels centres europeus i nord-americans existents. Formalment,

l'Institut es va fundar a finals d'aquell any.239

234 BORRÀS PARIS,  Manuel  (1935) “Els  tècnics i  la  inspecció del  treball”,  Tècnica,  LVIII
(195), abril, 254-255.

235 BORRÀS PARIS, Manuel (1935) “La vàlvula hidràulica com a element de seguretat en les
instal·lacions  oxiacetilèniques”,  Tècnica,  LVIII  (196),  maig,  274-276;  BORRÀS PARIS,
Manuel (1935) “La mesura de seguretat”, Tècnica, LVIII (202), octubre, 415-417.

236 TUSQUETS,  Lluís  (1935)  “Els  embragatges  i  frens  magnètics  com  a  organismes  de
seguretat”, Tècnica, LVIII (198), juliol, 313-315; ESTERAS GIL, S. (1936) “Relación entre
los métodos mecánicos y psicológicos en la prevención de riesgos profesionales”,  Tècnica,
LIX (210), juny, 98-99.

237 Per a la descripció contemporània de l'exposició de seguretat i higiene industrials de 1926 i
dels materials exhibits (cartells, gràfics, publicacions i aparells), vegeu: “La seguridad indus-
trial” (1926) Técnica, XLIX (92), agost, 113-127 (número monogràfic); PI SUNYER, Carles
(1926) “La seguretat industrial”, Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia, 1(2), 54-
66; Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia (1926), I (4), 191.

238 Tècnica (1935) LVIII (192), gener, 201; “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 26/02/1935 i
29/02/1935, Arxiu AEIB.

239 L'acte de constitució de l'Institut es va realitzar a principis de desembre de 1935 a la sala de
conferències de l'Associació sota la presidència de Ramon Barbat, president de l'Associació.
“Instituto de la Seguridad Industrial”, La Vanguardia, 07/12/1935, 8-9.
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Si  bé participaven  diverses  organitzacions públiques  i  privades  en l'Institut,

l'Associació era l'eix vertebrador del projecte, com ho denota el fet que el domicili de

l'Institut  fos  al  número  39  de  la  Via  Laietana  (a  la  seu  de  l'Associació).  Els  seus

membres formaven part del comitè organitzador, juntament amb representants d'organit-

zacions patronals (Cambra d'Indústria, Cambra de Comerç i Cercle d'Asseguradors) i

dels sindicats de professionals (Sindicat de Tècnics i Sindicat de Metges).240 El 20 de

juliol 1935, es va enviar una circular als enginyers catalans associats: era una crida a la

col·laboració entusiasta per a la que es va anomenar una “humanitària obra”.241 

Com hem vist, els tècnics van prendre un protagonisme central en l'Institut de

la Seguretat Industrial. Tanmateix, els vertaders protagonistes van estar absents. Malgrat

que l'objectiu programàtic d'aquesta obra era  “lluitar contra els accidents del treball,

les malalties professionals i totes llurs conseqüències”, no es va considerar la partici-

pació obrera, ja fos en el comitè organitzador o en el funcionament regular de l'Institut.
242 Els objectius específics del nou organisme eren l'estudi i la divulgació -a través de

conferències,  exposicions,  congressos  i  concursos-  de  qüestions  sobre  la  prevenció

psicològica i mecànica dels accidents laborals, el tractament de les malalties professi-

onals, la integració laboral dels accidentats, i la promoció d'assegurances, de legislació i

d'estadístiques al respecte. Però, en totes aquestes qüestions, l'experiència indirecta dels

tècnics semblava voler substituir l'experiència directa dels treballadors i treballadores.

Enginyers i tècnics s'apropiaven dels coneixements, pràctiques, desitjos i ferides adqui-

rides forçadament en la pràctica diària obrera, sota la premissa que participaven dels

mateixos espais i copsaven les necessitats materials i laborals.

Mediació entre classes 

A través de l'orientació de les classes dirigents i de la protecció de les classes

subalternes, els enginyers industrials proposaven complir amb una de les prioritats de la

seva agenda: contenir la tensió social que la “Rosa de Foc” venia arrossegant des del

segle XIX i que la crisi econòmica i financera als anys 1930 havia estimulat. Catalunya,

240 El  representant  de  la  Cambra  de  Comerç  també  era  enginyer  industrial  (J.  M.  Tallada).
“Institut de Seguretat Industrial” (1935) Tècnica, LVIII (198), juliol, 320.

241 En un primer moment, es va fer una crida a la participació dels socis en la redacció dels
estatuts de la nova entitat. “Circular de J. Torrens-Ibern” (Secció d'Economia i Sociologia,
AEIB) 26/07/1935, AhEIB. 

242 “Projecte d'Estatuts de l'Institut de la Seguretat Industrial” (Secció d'Economia i Sociologia,
AEIB), 07/1935, AhEIB.
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més enllà de ser la “fàbrica d’Espanya”,243 havia estat un motor polític: en molts casos,

els  canvis  de govern  a  Madrid s'havien  produït  paral·lelament als  virulents  sacsejos

socials de Barcelona.244

En aquest context de conflicte, els tècnics d'alt grau es van autodefinir com els

únics agents que podien garantir l'apaivagament del conflicte de classes i el reforçament

de la cooperació entre classes. A finals dels anys 1920, Patrici Palomar ho havia exposat

amb claredat:245 “solamente el técnico en contacto con unos y otros y solucionando de

continuo los problemas que se presentan, está capacitado para ponderar las soluciones

que puedan darse a los conflictos que en sus relaciones se presenten”. Segons la seva

òptica, els patrons no coneixen les condicions laborals i necessitats materials dels obrers

(sempre es prioritzava el masculí), ni els obrers sabien de les concessions que podien fer

els patrons sense perjudici de la indústria i la producció.

En  un  article  que  incitava  frenar  les  resistències  obreres  i  patronals  a  les

modernes  tècniques  d'organització  científica  del  treball,  l'enginyer  industrial  Antidi

Layret  manifestava:  “hay que hacer  desaparecer  este  estado de tirantez y hasta en

muchos casos de odio que existe entre patronos y obreros, y para esta misión nadie

mejor que los ingenieros”.246 En aquesta missió, els enginyers se situaven a si mateixos

a una distància mitjana d'ambdós grups, la qual els feia ser empàtics i vetlladors a parts

iguals:  una equidistància imaginària  que no concordava amb les  distàncies  reals -en

termes geogràfics, socioeconòmics i culturals, com hem vist en capítols anteriors. No

obstant, existia en tant que imaginària. 

243 NADAL OLLER, Jordi; MALUQUER DE MOTES, Jordi  (coords.) (1985)  Catalunya, la
fàbrica  d'Espanya.  Un  segle  d'industrialització  catalana,  1833-1936 (1985)  Barcelona,
Ajuntament de Barcelona (catàleg de l'exposició homònima al Mercat del Born, 1985).

244 L'agència social  de Catalunya en la política espanyola  va perdurar després  de 1939. Les
vagues barcelonines de 1951, juntament amb altres protestes, van confluir en el canvi de
govern següent i en el primer viratge de la política econòmica franquista. Aquestes van ser
les conclusions del  curs  “Història  contemporània  dels  països  europeus I  (Catalunya)” de
Ricard Vinyes Ribas (Llicenciatura d'Història, Universitat de Barcelona, 2003-2004). Sobre
aquestes qüestions, vegeu: RISQUES, Manel (1999) (dir.) Historia de la Catalunya contem-
porània,  Barcelona, Pòrtic; VILANOVA, Mercedes (1996) “Las fronteras interiores en la
sociedad  de  Barcelona,  1900-1975.  Intransigencia  de  clase,  alfabetización  y  género”,
Historia,  antropología  y  fuentes  orales,  16,  123-140; MOLINERO,  Carme;  YSÀS,  Pere
(1999) Catalunya durant el Franquisme, Barcelona, Empúries, 60.

245 PALOMAR,  Patrici  (1928)  “La  organización  corporativa  y  los  ingenieros”,  Técnica,  LI
(120), desembre, 190.

246 LAYRET,  Antidi  (1928)  “La  organización  científica  del  trabajo  y la  resistencia  obrera”,
Técnica, LI (118), octubre, 163.
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L'enginyeria industrial buscava cercar un espai propi de legitimitat i neutralitat

que li era negat per uns i altres. Exigien que el seu llenguatge expert fos escoltat per

sobre dels llenguatges que parlaven la raó econòmica o la raó  política. Certs aspectes

dels seus projectes racionalitzadors i tecnocratitzadors eren rebutjats per uns i altres,

malgrat que les raons fossin ben diferents. Per exemple, el mateix Layret era conscient

que la introducció del  scientific management xocava tant amb la defensa obrera dels

llocs de treball i com amb la negació patronal a la contractació de personal especialitzat.

En  diverses  ocasions,  es  va  manifestar  el  neguit  que  assetjava  als  enginyers  de  no

pertànyer  a  cap  de les  dues  classes:  “[los  ingenieros] han perdido  la  confianza de

ambos: para el patrono es un obrero y para el obrero es un patrono”,  deia Miquel

Garau Riu el 1935, repetint el lament d'altres col·legues professionals.247 Així doncs,

calia fugir d'aquella posició incòmoda i reubicar-se en un espai mitjancer entre obrers i

patrons.  La  “classe tècnica”,  “el  nostre  estament”,  la  “nostra  classe” -com s'acostu-

maven a definir els enginyers industrials a la revista de l'Associació- es construïa com

una “tercera classe”:248 una classe entre la classe obrera i la classe patronal. La lògica

dels  integrants  de  la  tercera  via  era  simple:  tant  sols  aquest  grup  podien  abolir  la

separació  física  de classes  socials,  que  Simone Weil  contemporàniament  reclamava;

però, és clar, sense abolir el sistema social de classes.

3. Del concili social al consell polític 

Gran part del debat sobre la “tercera classe”, es va produir entorn de l'assumpte

dels comitès paritaris (o comissions/jurats mixtes), òrgans “de conciliació” entre capital

i treball que havien negat la representació a la tècnica des del seu naixement en època

primoriverista.  L'article  citat  de  Patrici  Palomar  “La  organización  corporativa  y  los

ingenieros” (1928) s'inscriu directament en aquest context.249 Ell veia en la desautorit-

zació del tècnic com a factor de producció diferenciat una ofensa professional i la causa

del fracàs dels comitès. Durant la II República, el malestar de la classe enginyeril va

247 GARAU  RIU,  Miquel  (1935)  “Los  ingenieros  y  la  economía”,  Tècnica,  LVIII  (204),
desembre, 445; PALOMAR, Patrici (1928), 189.

248 Cal matisar que, malgrat  que aquestes nocions van ser un lloc comú entre els enginyers
industrials, les seves definicions podien variar segons qui i quan les utilitzés. Normalment,
delimitaven al grup d'enginyers industrials oficials. No obstant, alguns enginyers, com Ruiz
Ponsetí, podien incloure un rang ampli de tècnics, si bé defugint d'atorgar horitzontalitat al
col·lectiu. Vegeu apartats anteriors i el capítol IX. 

249 PALOMAR,  Patrici  (1928)  “La  organización  corporativa  y  los  ingenieros”,  Técnica,  LI
(120), desembre, 190.
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continuar latent i els comitès van seguir sent inoperatius en gran part de les ocasions en

tant que esdevenien insatisfactoris per a les parts en conflicte.250 

Els enginyers industrials no van tenir una resposta monolítica i algunes de les

juntes  de l'associació  van  mostrar  un  debat  tens  durant  el  1931.251 Algun tècnic va

mostrar  la  seva  disconformitat  amb  l'existència  de  cap  comissió  interventora,

argumentant que l'espai fabril ja era un espai natural per a la mediació social del tècnic.

Tanmateix, en general, es mostraven menys crítics, però certament escèptics:252 manifes-

taven que les comissions no serien la ruïna de la indústria espanyola, però auguraven

que no resoldrien cap problema social mentre es prescindís dels tècnics.

En mig del debat públic i professional, es va proposar dissoldre els comitès

paritaris i crear “comitès tripartits” amb igual representació obrera, patronal i tècnica.

Aquesta  va  ser  la  proposta  d'Estanislau  Ruiz  Ponsetí,  exposada  a  una  concurrència

nombrosa aplegada a la  sala d'actes de l'Associació d'Enginyers  Industrials  el  dia 3

d'octubre de 1931, segons la crònica.253 A la conferència -titulada “Els tècnics de la

indústria, els conflictes socials i la futura organització paritària”-, Ruiz Ponsetí partia de

dues premisses:  “Els tècnics de la indústria constitueixen un factor de la producció

perfectament  diferenciat  dels  altres  factors  de  la  mateixa  indústria:  mà  d'obra  i

capital” i  “Tot organisme de conciliació en el qual no hi estiguin els tècnics estarà

destinat  al  fracàs absolut”.254 Així  doncs,  Ruiz Ponsetí  desenvolupava sumàriament

algunes  de  les  propostes  d'organització  tripartida,  maquinisme  social  i  democràcia

industrial que havia gestat dins del Sindicat General de Tècnics de Catalunya des de la

seva creació el 1920.255 Tot plegat, mentre criticava als grans sindicats: a la UGT, per

col·laboracionisme amb el règim de Primo de Rivera en la creació dels primers comitès

paritaris; i  a la CNT, per  manca de cooperació amb el  règim de la República en la

250 SMITH, Angel (2002) (ed.)  Red Barcelona. Social protest and labour mobilization in the
Twentieth Century,  Londres i  New York,  Routledge,  Cañada Blanch Studies  on Contem-
porary Spain. 

251 “Actes de la Junta General” (AEIB), 28/11/1931, Arxiu AEIB. 
252 “El control obrer de les indústries” (1931) Tècnica, LIV (155), desembre, 381-383. El text és
la contraproposta col·lectiva de l'Associació al govern, sorgida arran de la Junta General de
28/11/1931, sobre el projecte de llei d'intervenció obrera a les indústries. 

253 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1931) “Els tècnics de la indústria, els conflictes socials i la
futura organització paritària”, Tècnica, LVI (153), octubre, 351-352.

254 Ibídem, 351.
255 Aquest programa queda patent en el número 1 del Butlletí del Sindicat General de Tècnics de
Catalunya (1921). Una anàlisi del programa del sindicat a: FERRER TRILL, Xavier (1993)
“Estanislau Ruiz i Ponsetí: sindicalisme i política”, Revista de Menorca, II, 289-328.
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mateixa  matèria.  El  seu  sindicat  s'oferia  també com una  tercera  via,  en  aquest  cas

sindical.

Al final de la conferència, Ruiz Ponsetí va atribuir als tècnics un paper que ja

no sols s'acotava a la relació entre classes dins de l'espai fabril. Segons la proposta de

l'enginyer, cada una de les comissions tripartites havia d'escollir tres representants (un

representant per “classe”) per a ser delegats de la Comissió Mixta de la seva branca

industrial. La reunió en assemblea de totes les comissions mixtes d'indústries -juntament

amb les comissions mixtes de comerç i d'agricultura- constituirien el Parlament de la

Producció, encarregat d'elaborar tota la legislació social (si bé havia d'ésser aprovada

pel Parlament de Catalunya). La conferència va acabar amb un reclam: que les Corts

Constituents de la República escoltessin finalment la veu dels tècnics i que, davant de la

diatriba d'escollir un règim de cambra única o bicameral, les Corts optessin per crear

“un petit nombre de cambres especialitzades, assessores de cambra política única, que

seria la rectora de tota la vida nacional”.256 La nació ja no seria ben governada sense

comptar emfàticament amb la veu de la classe tècnica.

256 RUIZ PONSETÍ (1931) “Els tècnics de la indústria, els conflictes socials i la futura organit-
zació paritària”, Tècnica, LVI (153), octubre, 352.
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Figures III 

Figures III.1 i III.2. Els enginyers, entremig de les excel·lències del poder i les fatigues
de la  subalternitat.  Les imatges,  de 1929,  corresponen al “Banquete presidido por  el
príncipe  Knur,  de  Dinamarca,  y  los  ministros  de  Fomento  y  Hacienda,  conde  de
Guadalhorce y Calvo Sotelo, que ofreció el Consorcio del Puerto Franco a los técnicos
premiados,  autoridades  y  jurado  calificador  del  Concurso  Internacional  de  ante-
proyectos” i a la “Colocación de cables en la zanja de entrada al Pabellón de Electric
Supplies Co., SA”. “Del Concurso Internacional de ante-proyectos para la construcción
del Puerto Franco de Barcelona” (1929)  Técnica, LII (130), octubre, 353;  BAIXERAS
FELIP, Enric (1929) “La electricidad en la Exposición de Barcelona”, Técnica, LII (128),
agost, 326.
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Figura III.3. Imatge de la portada de la revista  Tècnica, LVII
(189), de novembre de 1934.
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CAPÍTOL IV. Autonomia catalana i autonomia tècnica. El catalanisme tècnic 

“Nuestra autonomía descansa por completo en nuestra fuerza interior y en el

poder  que  tenemos  de  enfrentarnos  con  los  obstáculos  más  terribles  (...).  La
autonomía política, que es una autonomía extendida a un gran número de hombres y

mujeres, no es nada más que la autonomía individual. Por tanto, para conseguir la

autonomía política, se necesitan los mismos medios que para la autonomía individual

o swaräj” (Mahatma Gandhi).257

1. Introducció. La II República espanyola: un nou camí per a l'enginyeria catalana

El  14  d'abril  de  1931,  la  joia  i  l'eufòria  es  va  apoderar  dels  carrers.  El

naixement de la II República espanyola va ser celebrat per molts sectors de la societat

que veien esperançats com s'obria una nova etapa de la història:258 una nova era, fruit de

les  seves  lluites  i  llavor  dels  seus  anhels.  A  Catalunya,  amplis  sectors  socials  van

congratular-se de la caiguda definitiva de la dictadura i de l'abdicació forçada de la

monarquia. Com veurem, els enginyers industrials també van aplaudir la nova república,

entreveient la possibilitat d'impulsar els seus projectes de modernització a través de la

racionalització  integral  i  planificació  administrativa,  industrial,  agrícola,  forestal  i

turística.

Molt  més  cautes  van  ser  els  enginyers  industrials  a  altres  llocs  d'Espanya.

L'associació de Bilbao no va prendre el canvi polític amb feliç oportunisme sinó més

aviat  amb resignació  malenconiosa  i  incertesa  temorosa.259 No obstant,  la  protecció

contra  els  nous  vents  seguia  provenint  dels  discursos  tradicionals  d'apoliticisme,  de

defensa de l'obrer i de progrés nacional, del que deien tenir la llavor. L'abril de 1931, la

revista dels enginyers industrials de Bilbao, Dyna, manifestava:260

“Ahora  como  antes,  ante  la  realidad  de  los  hechos,  nos  corresponde  el
acatamiento  a  los  poderes  constituidos.  Nosotros  no  somos  de  nadie,  nos

pertenecemos al trabajo industrial y a quien sepa velar por él, conduciendo a nuestra

257 KUMAR  BOSE,  Nirmal  (ed.)  (1948)  Selections  from  Gandhi,  Ahmedabad,  Navajivan
Publishing House, 37. Citat a: GANDHI (1981) Todos los hombres son hermanos, Madrid,
Sociedad de Educación Atenas, 198.

258 TUÑON  DE  LARA,  Manuel  (ed.)  (1996)  La  República:  esperanzas  y  decepciones,
Barcelona, Folio; TUÑON DE LARA, Manuel (ed.) (2000) La España del siglo XX, Madrid,
Akal (volum 2: “De la Segunda República a la Guerra Civil, 1931-1936).

259 “Fecha histórica” (1931) Dyna. Revista oficial de la Agrupación de Ingenieros Industriales
de Bilbao, VI (64), abril, 210.

260 Ibídem.
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patria al progreso y al bienestar. Pero, en momento trascendental como éste, cuando

se derrumban quince siglos  de tradición monárquica,  permítasenos un examen de
consciencia ciudadana (…):  hemos mantenido lo que guarda el  contenido de una

patria próspera y fecunda”.

Però,  els  enginyers  industrials  catalans  ho  percebien  diferent:  el  nou  règim

podia permetre refondre les fèrries estructures sobre les que s'assentava el poder i poder

apropar-se a les cotes d'agència política, social i cultural que especulaven administrar.

Com hem vist en el capítol II, la República s'havia inaugurat coincidint amb la conse-

cució d'una aspiració professional que es remuntava al segle XIX: la constitució del Cos

Nacional d'Enginyers Industrials. Més enllà de l'aprovació del Reglament del Cos, els

enginyers catalans van seguir demanant més disposicions que completessin l'obra legis-

lativa, “siendo de esperar -manifestaven- que la obra de renovación legal que debe ser

obligada consecuencia del nuevo régimen establecido en España, en abril del presente

año, [permita] la definitiva estructuración de nuestro 'Cuerpo”.261 Així doncs, veien en

les transformacions del règim polític vies de transformació del seu règim professional.

En  una  aposta  de  respecte  i  recolzament  a  la  recent  nascuda  república,  la

corona monàrquica va desaparèixer immediatament de l'escut de l'enginyeria industrial

a Catalunya, en tampons i publicacions.262 Posteriorment, es va incorporar la corona-

muralla de la ciutat republicana al capdamunt de l’escut, en substitució de la corona

reial i  en consonància a l'escut del nou estat.263 Més enllà d'algunes transformacions

estètiques  que  van patir  els  símbols  de  l'enginyeria  amb la voluntat  d'evidenciar  el

llenguatge  modernitzador de les ciències  aplicades  (vegeu capítol  V),  alguns canvis

s'inscrivien de dret en el nou context polític.

* * *

De  bon  començament,  la  II  República  va  obrir  els  braços  als  enginyers

catalans. Pocs dies després de la seva proclamació, el nou govern deixava la  Direcció

General d'Indústria en mans de Ferran Cuito Canals. L'Associació  d'Enginyers  Indus-

261 Anuario de la Asociación Nacional  de Ingenieros Industriales.  Agrupación de Barcelona
(1931) Barcelona, Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, 7. 

262 Sobre els  símbols  identitaris de l'enginyeria espanyola,  vegeu: SILVA SUÁREZ, Manuel
(1999)  Uniformes  y  emblemas  de  la  ingenieria  civil  española,  Zaragoza,  Institución
Fernando el Católico.

263 El maig de 1931, la corona monàrquica va desaparèixer de les publicacions de l'Associació
d'Enginyers Industrials de Barcelona,  Tècnica i els anuaris. La corona-muralla va aparèixer
amb el canvi de disseny de la revista a l'abril de 1935.
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trials va celebrar amb honors la fita del seu membre (v. Figura I.6).264 Poc després, era

Carles Pi Sunyer qui assolia la Direcció General de Comerç i Política Aranzelària.265

Tanmateix, els enginyers industrials catalans van ocupar un ampli ventall de posicions

dins dels òrgans estatals; per exemple, en el Consell d'Indústria del Ministeri d'Indústria

i Comerç, on aconseguiren càrrecs de grau divers, des de president i inspector general a

enginyer de tercera classe, passant per conseller inspector i secretari general.266 

Els  enginyers  industrials  catalans  també  van  aplaudir  l'accés  a  alts  càrrecs

d'altres companys espanyols:  el  cas  més celebrat  va ser  el  nomenament de Juan de

Usabiaga, director de l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid, com a Ministre d'Agri-

cultura, Indústria i Comerç.267 Amb una sensibilitat tecnocràtica pròpia, els companys

catalans es van enorgullir que “el caràcter  exclusivament polític que venien tenint els

ministeris,  [esdevingués  aleshores] primordialment  tècnic  en  aquests  nous  departa-

ments  ministerials,  que  l'evolució  econòmica  exigeix  crear  als  estats”.268 Aquestes

declaracions  coincideixen  amb  el  primer  dels  principis  generals  de  la  tecnocràcia,

segons Robert D. Putnam: “technocrats believe “that 'technics' must replace 'politics'”

and define their  own task in  'apolitical'  terms”.269 No obstant,  el  segon principi  de

Putnam, d'hostilitat a les institucions polítiques i democràtiques, no és aplicable per al

cas  dels  enginyers  catalans  i  espanyols  dels  anys 1930,  que entenien l'aplicació  del

primer principi en relació -i no en oposició- a aquestes institucions. 

264 El maig de 1931, la revista Tècnica dedicava el seu editorial a Cuito i la Junta Directiva de
l'Associació  acordava  fer-li  un  sopar  d'homenatge.  “Editorial.  El  Ministeri  d'Economia
Nacional”  (1931)  Técnica (1931),  LIV (148),  maig,  257;  “Actes  de  la  Junta  Directiva”
(AEIB), 06/05/1931, Arxiu AEIB. Posteriorment, Ferran Cuito i Canals va presidir el Consell
Superior d'Indústria (1932-1933), el Patronat de Turisme (1933-1934) i el Consorci de la
Zona Franca (1936). 

265 El currículum polític de Pi i Sunyer és apuntat més endavant en aquest capítol.
266 Anuario  de  1933-1934 (1934),  Madrid,  Instituto  de  Ingenieros  Civiles  de  Espanya.  Els
anuaris de l'Instituto de Ingenieros Civiles de Espanya als anys 1930 compilen els càrrecs
d'enginyers industrials a les administracions.

267 “La cartera ministerial d'Agricultura, Indústria i Comerç en mans d'un enginyer industrial”
(1935) Tècnica (1935) LVIII (203), novembre, 437.

268 Ibídem.
269 PUTNAM,  Robert  D.  (1977)  “Elite  transformation  in  advanced  industrial  societies:  an
empirical assessment of the theory of technocracy”,  Comparative Political Studies, 19 (3),
385-387.  Citat  a:  FISCHER,  Frank  (1990)  Technocracy  and  the  politics  of  expertise,
Londres, Sage, 21-22 (vegeu també, p. 181-197). 
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2. La triada autonòmica de l'enginyeria 

Autonomia de la Nació 

Amb la proclamació de la II República, bona part de la classe política i de les

elits  socials catalanes van pensar que Catalunya havia de renunciar definitivament a

oferir un model econòmic i social per a Espanya, com havia provat de fer des de les

primeres  revolucions  liberals  del  segle  XIX fins  almenys  l'última  dècada  de  segle,

segons ha notat Pierre Vilar:270 les idees d'Espanya-nació i d'Espanya-mercat semblaven

haver fracassat. En aquest sentit, Catalunya -amb un tarannà cultural, social, econòmic i

tècnic diferenciat- havia de crear un projecte de i per amb ella, al marge de les diferents

possibilitats executants: l'autonomia, el federalisme o la independència. La caiguda del

règim primoriverista, marcadament antiesquerrà i anticatalanista, va incentivar definiti-

vament  aquestes  idees  més  enllà  del  catalanisme  burgès.  Com  ha  estudiat  Ricard

Vinyes, el catalanisme popular comptava amb una tradició centenària, que va revifar als

anys 1920 i 1930.271 Pierre Vilar marca l'any 1917 com la data de reingrés del moviment

obrer al catalanisme arran del govern Maura-Cambó.272 El nacionalisme, com la tecno-

cràcia, esdevingué transversal ideològicament i socialment.

La  comunitat  dels  enginyers  industrials  catalans  també  va  engrossir  el  pes

social i polític del catalanisme, que va conduir a l'aprovació de l'Estatut de Núria el 9 de

setembre de 1932. De fet, un dels artífexs de la seva redacció va ser Rafael Campalans

Puig, regidor de Barcelona (1931), fundador i líder de la Unió Socialista de Catalunya

(1923) i enginyer industrial (1911).273 Si bé a Campalans se'l categoritza com a polític

270 VILAR, Pierre (1964) Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments de
les estructures nacionals, vol. I, Barcelona, Edicions 62. Vilar apunta que “abans dels anys
1880-1885,  quan  hom  empra,  a  Catalunya,  els  termes  “mercat  nacional”,  “treball
nacional”, “producció nacional”, “nacional” vol dir sempre “espanyol”. És només perquè
la burgesia industrial catalana no ha aconseguit en la seva conquesta del mercat espanyol ni
d'assegurar-se l'instrument de l'estat, ni d'identificar, en l'opinió activa, els seus interessos
als de tot Espanya, que Catalunya, petita “pàtria”, ha esdevingut finalment el punt de suport
“nacional”, més exigu, però més segur, de les exigències d'aquesta classe” (p. 67). 

271 VINYES, Ricard (1989)  La presència ignorada: la cultura comunista a Catalunya, 1840-
1931, Barcelona, Edicions 62.

272 VILAR, Pierre (1964) Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments de
les estructures nacionals, Barcelona, Edicions 62, vol I, 51-54.

273 BALCELLS,  Albert  (1985)  Rafael  Campalans,  socialisme  català:  biografia  i  textos,
Barcelona,  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat;  COLL  ALENTORN,  Miquel  et  al.
(1989)  Quatre enginyers industrials per a la història: Carles Pi i Sunyer, Pompeu Fabra i
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en obres generals i certament va estar apartat de l'Associació d'Enginyers, no podem

oblidar el seu paper en la pedagogia obrera de la tecnologia amb orientació catalanista,

com a director  de l'Escola del  Treball  (1917-1924),  com a secretari  general  d'Ense-

nyament  Tècnic  i  Professional  del  Consell  de  Pedagogia  de  la  Mancomunitat  de

Catalunya (1922-1924),  com a fundador de  l'Ateneu Polytechnicum (1924)  i  com a

col·laborador de l'Ateneu Enciclopèdic Popular.274 De fet, just proclamada la República

va  ser  nomenat  diputat  i  conseller  d’Instrucció Pública en  el  govern  provisional  de

Catalunya.  El  1934,  Campalans  havia  de  participar  en  el  Congrés  Internacional  de

l'Ensenyament Tècnic, del que havia estat principal promotor, i en el Congrés d'Edu-

cació  Social,  organitzat  per  l'Ateneu  Enciclopèdic  Popular.  No  obstant,  la  seva

prematura mort li ho va impedir.275

A més a més de Campalans,  altres  enginyers  industrials  van sumar-se a  la

vindicació de l'autonomia catalana i van participar en el disseny de la nova organització

governamental. Tot esperant la sanció i desplegament de l'Estatut, es va conformar una

ponència per a redactar el projecte de decret, reglament i estructuració dels departa-

ments d'Economia de la Generalitat de Catalunya (Economia, Obres Públiques, Treball i

Previsió, i Finances).276 Amb aquesta finalitat, es va constituir el Consell dels Interessos

Econòmics de Catalunya. Lluís Creus Vidal era el secretari i portaveu de la comissió

permanent i organitzadora del Consell -d'un conjunt de 5 membres- i altres sis enginyers

industrials  van participar  en  la  primera  sessió el  11  de  juny de 1932 -d'un conjunt

selecte de 23 assistents. Aquest organisme governamental d'experts tenia l'objectiu de

constituir  “una  Directriu  Consultiva  de  la  política  econòmica  de  la  Generalitat,

procurant la continuïtat d'aquesta per sobre dels canvis polítics” i d'esdevenir “un alt

organisme consultiu de valor inapreciable (...) [per a que] la Comissió d'Adaptació de

Serveis -que preveu l'Estatut- realitzi el traspàs dels que pertanyen a l'Administració

Poch, Rafael Campanals i Puig i Josep Serrat i Bonastre, Barcelona, Associació i Col·legi d'
Enginyers Industrials de Catalunya, La Llar del Llibre.

274 L'interès  de Campalans en la  pedagogia  van quedar  palesos en la  seva  obra escrita;  per
exemple, a: CAMPALANS, Rafael (1922) Els problemes de l'educació del poble, Barcelona,
A. Artís Imp. (obra no consultada); CAMPALANS, Rafael (1933) Política vol dir pedagogia,
Barcelona, Biblioteca d'Estudis Socials. 

275 El nou director de l'Escola del Treball -l'enginyer industrial Ramon Casanovas Degollada- va
substituir a Campalans en la ponència sobre escoles tècniques obreres en el Congrés d'Edu-
cació Social. Vegeu el número de maig de 1934 del Butlletí de la Federació d'Alumnes i Ex-
alumnes de l'Escola del Treball.

276 Consell  dels  Interessos  Econòmics  de  Catalunya,  Generalitat  de  Catalunya.  Acta  de  la
primera sessió de constitució i ponència (1932) Barcelona, Imp. de la Casa de Caritat.
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Central i que passaran a la Generalitat de Catalunya”. El president Francesc Macià va

voler subratllar la transcendència de l'acte per a la construcció de la nació i va demanar

-utilitzant els seus termes- “a tots i cada u dels presents llur col·laboració per a l'orga-

nització dels  serveis  d'Economia  de  la  Generalitat,  i,  sobretot  per  a  estructurar  la

Catalunya rica i pròspera de demà”.277

Més enllà de les aportacions individuals, els enginyers industrials en bloc van

recolzar fervorosament l'Estatut d'Autonomia. El mateix mes que s'aprovava l'Estatut,

l'Associació  -presidida  aleshores  per  un  antic  activista  del  catalanisme conservador,

Gaietà Cornet i Palau- va fer una crida als enginyers industrials socis per a col·laborar

en  l'organització  de  la  futura  nació.278 Alhora,  l'Associació  encoratjava  als  altres

enginyers industrials a associar-se per a participar en aquella empresa transcendental.

L'editorial “Els enginyers industrials davant l'Estatut de Catalunya” deia:279

“El nostre prestigi col·lectiu, com a enginyers i com a catalans, ens obliga a

que les solucions tècniques d'organització de la futura vida econòmica de Catalunya

siguin  solucions  dignes  del  nostre  poble  i  del  nostre  estament.  En  aquesta  hora
decisiva per als nostres destins públics, en què la nostra inquietud activa i vigilant pot

imprimir  característiques  definitives  a  una  organització  que  ha  de  crear-se,  cal

l'esforç de tots els enginyers industrials”.

Els  enginyers  industrials,  amb  la  posició  social  i  legitimitat  professional

aconseguida, veien que finalment havia arribat l'hora de tenir el protagonisme social que

reclamaven. Lluís Creus va explicitar-ho amb aquestes paraules:280

“Catalunya, doncs, comença, amb la implantació d'aquest Estatut, a realitzar
el somni d'un segle. Els principals obstacles polítics, econòmics i àdhuc socials, que

277 Consell  dels  Interessos  Econòmics  de  Catalunya,  Generalitat  de  Catalunya.  Acta  de  la
primera sessió de constitució i ponència (1932) Barcelona, Imp. de la Casa de Caritat, 7-8.
Els  assistents  enginyers  industrials  van  ser  Josep  M.  Tallada,  Andreu  Oliva,  Joaquim
Tomasino, Juli Nogués, Josep Orriols i Josep M. Serra. Altres tècnics i enginyers de renom
van assistir com Marian Rubió Bellvé i Enric J. Ferrer,  secretari  del Sindicat  General de
Tècnics  de  Catalunya.  L'obra  citada  conté  el  “Projecte  de  Decret  de  la  Generalitat  de
Catalunya creant el Consell dels Interessos Econòmics de Catalunya” (p. 13-58).

278 Cornet va ser elegit  president de l'Associació el desembre de 1930, uns mesos abans del
canvi de règim de 1931.  Gaietà Cornet i Palau (1878-1945). Sala d'exposicions de l'Asso-
ciació d'Enginyers Industrials de Catalunya del 19 d'octubre al 27 de novembre de 1995
(1996) Barcelona, Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Barcelona.

279 “Editorial.  Els  enginyers  industrials  davant  l'Estatut  de  Catalunya”  (1932)  Tècnica,  LIV
(164), setembre, 129.

280 CREUS VIDAL, Lluís  (1934)  Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i  actual,  i
possibilitats econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans
de conjunt en economia catalana, Barcelona, Llibreria Catalonia, 26 i 46.
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s'oposaven  a  la  seva  grandesa,  són  teòricament  i  legalment  superats.  Catalunya,

lliure de mans, mestressa dels propis destins, es disposa a reconstituir la seva vida

interior,  espiritual,  social  i  econòmica.  [I  continuava  més  endavant:] Ni  asfalt  ni
ciment sense Autonomia, ni  Autonomia sense asfalt i  sense ciment. Ni ordre sense

Catalunya lliure, ni Catalunya lliure amb desordre i ruïna econòmica”.

* * *

La participació política dels enginyers industrials catalans va ser prolífica dins

el govern autonòmic. El primer  Parlament de Catalunya va abrigar a tres membres de

l'Associació: Josep M. Tallada, Estanislau Ruiz Ponsetí i Carles Pi Sunyer. El darrer

seria conseller d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya (1933) i alcalde de Barcelona

(1934) (a més de ministre de Treball i Previsió Social, 1933-1934) abans del juliol de

1936. Durant la Guerra Civil, Pi Sunyer seria altra vegada alcalde de Barcelona (1936-

1937) i conseller de Cultura (1937-1939). Per la seva banda, Ruiz Ponsetí va presidir la

ponència per a l'organització dels serveis d'indústries de la Generalitat de Catalunya,

càrrec des del que va aconseguir forçar al govern català per a que convidés a l'Asso-

ciació d'Enginyers Industrials com a grup consultiu.281 Alhora,  va  aconseguir càrrecs

polítics destacats durant la guerra; per exemple: responsable de la ponència de Redistri-

bució del Treball del Consell d'Economia de Catalunya (1936), cap del Departament de

Proveïments (1936), i sots-secretari de la Conselleria d'Economia (1937-1939).

El rol  de l'enginyeria industrial  en el nou estat  va quedar reflectit  en molts

altres càrrecs dins de les administracions locals i autonòmica (p.e., en els serveis tècnics

municipals  de  Barcelona,  en  l'alcaldia  d'altres  ciutats,  en  el  Comitè  Permanent

d'Indústria  de la Generalitat  de Catalunya,  en els òrgans assessors d'economia de la

presidència de la Generalitat, en la representació autonòmica del Consejo de Cinemato-

grafía, etc.). Tot plegat ocorria mentre l'Associació reclamava contínuament la responsa-

bilitat individual i corporativa de l'enginyeria industrial tant en els serveis municipals de

vil·les i ciutats,282 com en els nous òrgans autonòmics d'ordenació industrial i econòmica

(geogràfica i fàcticament, molt més a l'abast que els òrgans estatals). De fet, aquesta

reclamació sovint es va manifestar abans de la creació d'aquests serveis i  òrgans, en

forma de col·laboració en la seva inicial estructuració: per exemple, quant al Consell

281 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 01/02/1934, Arxiu AEIB.
282 “Editorial. El Congrés Municipalista” (1933)  Tècnica, LVI (169), febrer, 209; “Els serveis
tècnics  als  ajuntaments”  (1933)  Tècnica,  LVI  (169),  febrer,  221-224  (reproducció  de  la
ponència  presentada  per  l'Associació  al  Congrés  Municipalista  -Congrés  de  Municipis
Catalans-, redactada per Joan Deulofeu i Josep I. Mirabet el gener de 1933). Deulofeu va ser
alcalde de la ciutat de Badalona durant la II República. 
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d'Indústria  de la  Generalitat  de Catalunya o al  Comitè Permanent d'Indústria.283 Cal

apuntar que, directament o indirectament, l'Associació d'Enginyers Industrials també va

fer aquest oferiment als òrgans corresponents d'abast estatal, com el Ministeri d'Eco-

nomia, el Ministeri d'Indústria o el Consejo Ordenador de la Economía Nacional.284

Paral·lelament,  el  paper  polític  de  l'enginyeria  dins  el  nou  estat  no  es  va

restringir  als  càrrecs  polítics  i  oficials,  i  es  va  executar  indirectament  des  d'òrgans

corporatius, consultius i privats, en bona mesura per la seva capacitat tant tècnica com

d'influència social i governamental.285 Aquest paper resta indestriable del desplegament

de la ideologia tecnocràtica en múltiples braços; en particular, a través de l'inventari i de

la gestió de recursos a escala nacional (v. capítol V), i de la vertebració territorial de la

nació en base a xarxes tecnològiques estatalitzades, uniformitzades i planificades. De

les xarxes de comunicació humanes, hidràuliques, elèctriques i telefòniques, l'exemple

més notable en la recerca de la “Catalunya àuria” és l'ordenació elèctrica de Catalunya

(inclosa Andorra, el Rosselló i la Franja de ponent),286 a la que Lluís Creus va dedicar

especial atenció (Figura IV.1).287 De fet, l'“electrificació integral de Catalunya” va ser

una de les prioritats del govern català en guerra,288 en tant que havia d'aportar beneficis

“incalculables” en termes d'ocupació laboral, producció agrícola, universalització de les

283 “Editorial. El nou Consell d'Indústria” (1931)  Técnica,  LIV (150), juliol, 289; “Editorial”
(1931)  Técnica,  LIV (151),  agost,  305; “Memòria  de Secretaria  corresponent  a l'exercici
1931-1932”  (1932) Tècnica,  LIV  (167),  desembre,  191;  “Actes  de  la  Junta  Directiva”
(AEIB), 05/07/1935, Arxiu AEIB.

284 “Editorial. El Ministeri d'Economia Nacional” (1931) Técnica (1931), LIV (148), maig, 257;
“Editorial. La reconstrucció interna d'Espanya” (1931)  Tècnica, LIV (152), setembre, 321;
Boletín del Instituto de Ingenieros Civiles de España (1933), I (3), setembre-octubre.

285 L'Associació -i, especialment, la Secció d'Economia i Sociologia- va respondre ràpidament a
les peticions governamentals en qüestions d'assessorament tècnic i econòmic. Un exemple
són les ponències de 1935 sobre “Política comercial d'Espanya” (per Antoni Robert Robert) i
“Economia de les obres hidràuliques” (per Josep I. Mirabet) que atenyien a una crida del
Consell d'Economia Nacional. Tècnica (1935), LVIII (196), maig, 271-274.

286 La perífrasi  “Catalunya àuria” prové del  pròleg de Ramon Suriñach i  Senties a:  CREUS
VIDAL, Lluís (1934) Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i actual, i possibilitats
econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans de conjunt en
economia catalana, Barcelona, Llibreria Catalonia, [s.p.].

287 CREUS,  Lluís  (1934)  “Possibilitats  de  nous  aprofitaments  hidroelèctrics  a  Catalunya”,
Tècnica, LVII (190 i 191), novembre i desembre, 161-169, 177-184; CREUS, Lluís (1932)
“L'electrificació  d'Andorra”,  Tècnica,  LIV  (156),  gener,  18-32;  CREUS,  Lluís  (1935)
“L'electrificació d'Andorra”, Tècnica, LVIII (195), abril, 242-247. 

288 “L'electrificació integral de Catalunya” (1936) Butlletí trimestral de la Conselleria d'Eco-
nomia, 1, octubre, 30-32.
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tecnologies domèstiques i sobirania energètica (vegeu Figura IV.3).289 Tot plegat visibi-

litza  que  execució  tècnica,  rellevància  social  i  inèrcia  política  dels  enginyers  eren

dinamismes que es retroalimentaven indispensablement.

Autonomia de l'Associació 

Mentre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estava en procés de ser aprovat, els

enginyers  industrials  catalans  van  aconseguir  la  proclamació  de  la  seva  pròpia

autonomia.  L'antiga,  inoperativa  i  centralitzada estructura associativa de l'enginyeria

espanyola -representada per Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (ANII) amb

seu a Madrid- contenia el substrat d'una discòrdia professional que havia restat força

política i corporativa a la suma de les parts:  així és com ho entenia l'Associació de

Barcelona (formalment, Agrupació de Barcelona de l'ANII).290 Tot just inaugurada la

segona República, la Junta Directiva d'aquesta agrupació va apostar per un nou model

que atorgués sobirania a les entitats locals:291

“La Junta Directiva de la Agrupación de Barcelona ha tomado el acuerdo de

someter a la consideración de sus consocios la conveniencia de proceder a constituir

una federación de asociaciones de ingenieros industriales, a base de las actualmente
existentes, declaradas mayores de edad. (...) Debe reformarse lo que la experiencia ha

demostrado  que  es  un  obstáculo  para  nuestra  vida  corporativa  y  para  que  los

ingenieros industriales puedan influir en la vida pública de conformidad a lo que

reclama el prestigio de nuestro título”.

Després d'uns primers mesos de negociacions tenses entorn de la proposta de

289 L'electrificació integral dels estats va esdevenir l'exorcisme del desordre social, econòmic i
polític per a molts governs contemporanis. Per al cas, dels Estats Units d'Amèrica durant la
Gran Depressió:  PURSELL, Carroll W. (1979) “Government and Technology in the Great
Depression”, Technology and Culture, 20 (1), gener, 162-174. Per al cas de la URSS, vegeu:
ARMYTAGE, W. H. G. (1970) Historia social de la tecnocracia, Barcelona, Península.

290 Una reflexió sobre la necessitat d'estudiar les associacions d'enginyers locals més enllà de les
grans associacions nacionals, centrada als Estats Units, a: SINCLAIR, Bruce (1991) “Local
history  and  national  culture:  notions  on  engineering  professionalism  in  America”.  A:
REYNOLDS,  Terry  S.  (ed.)  The  engineer  in  America.  A  historical  anthology  from
Technology and Culture, Chicago, University of Chicago Press, 249-260. Sinclair critica la
poca  representativitat  dels  grups  professionals  locals  en  els  treballs  clàssics  d'Edwin  T.
Layton  i  David  Noble:  LAYTON,  Edwin  T.  (1986)  The  revolt  of  the  engineers.  Social
responsibility  and  the  American  engineering  profession,  Baltimore,  Johns  Hopkins
University Press; NOBLE, David F. (1979) America by design: science, technology, and the
rise of corporate capitalism, Oxford, Oxford University Press. 

291 “Editorial. Nuestra Asociación Nacional” (1931) Técnica, LIV (148), juny, 273.
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federació i després d'uns últims mesos per a la redacció dels nous estatuts,292 es va abolir

finalment la dependència primigènia de totes les agrupacions espanyoles amb l'organit-

zació  centralitzada  a  Madrid.  L'abril  de  1932,  es  va  constituir  la  nova  federació

espanyola d'associacions d'enginyeria industrial  d'igual  rang:  la Federació d'Associa-

cions d'Enginyers Industrials d'Espanya.293 

La revista Tècnica evidencia el dinamisme que la nova organització horitzontal

va generar. L'antiga secció “Crònica de l'Associació” va esdevenir més extensa, arribant

excepcionalment a omplir set pàgines (malgrat que el rang usual va ser de 1-5 pàgines).

Les cròniques tradicionalment donaven fe de les memòries anuals de la secretaria, del

resum de les actes de les juntes directives i generals de l'Associació i dels actes socials i

científics promoguts  des de la corporació d'enginyers. Però, a banda de l'augment de

l'activitat social, científica i política dels enginyers, la major extensió de la secció remet

en gran mesura a la constitució de la nova subsecció “De la Federación”. En particular,

la profusió i continuïtat d'aquesta subsecció és significant del paper actiu de l'autònoma

associació  catalana  dins  d'Espanya.  No  hem d'oblidar  que  van  ser  presidents  de  la

Federació  tres  enginyers  catalans,  dos  dels  quals  van  ser  presidents  de l'Associació

d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona:  Gaietà  Cornet  (1932),  Paulí  Castells  (1933)  i

Ramon Barbat (1935).

La  nova  organització  corporativa  no  va  dividir  l'enginyeria  industrial

espanyola,  sinó  al  contrari:  va  animar  les  relacions  entre  els  enginyers  industrials

espanyols. Des de les primeres exposicions públiques de l'Associació, s'havia incidit que

els professionals catalans no es volien separar dels professionals d'altres regions i en

celebraven la companyonia: “nada tan lejos de desligarse de las otras agrupaciones, al

contrario”, van manifestar.294 Als anys 1930, a més a més de la Federació  d'Associa-

292 El mes de maig de 1931, la Junta Directiva de l'Associació va aprovar els treballs de la
ponència  que  havia  estat  constituïda  per  a  estudiar  la  reforma  de  l'associació  nacional
(13/05/1931). Els treballs i les pressions per al canvi d'organització associativa van quedar
patents en les actes de la Junta, que evidencien una recollida de firmes per a la dissolució de
l'associació nacional (25/02/1932). Altres editorials de Tècnica també reflecteixen el procés:
“Per la Federació d'Associacions d'Enginyers Industrials”, “Federació d'Associacions d'Engi-
nyers  Industrials”,  “Nadalenca.  Balanç”,  “La vida corporativa dels enginyers industrials”,
“La  Federació  d'Enginyers”  i  “La  convivència”,  d'octubre  de  1931,  novembre  de  1931,
desembre de 1931, abril de 1932, maig de 1932 i juliol de 1932, respectivament. 

293 Els estatuts de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España van ser
aprovats el 4 d'abril de 1932 i van ser reproduïts a  Tècnica: “Crònica de l'Agrupació.  La
Federació  d'Enginyers”  (1932)  Tècnica,  LIV  (159),  abril,  59-61.  La  reproducció  del
reglament general de la Federació, a: (1932) Tècnica, LIV (161), juny, 92-95. 

294 “Editorial. Nuestra Asociación Nacional” (1931) Técnica, LIV (148), juny, 273.
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cions d'Enginyers Industrials, els enginyers industrials van participar en altres xarxes

espanyoles  d'enginyeria,  com  l'Instituto  de  Ingenieros  Civiles  de  Espanya  (IICE).

Aquest institut havia estat creat a principis de segle (1905) com a nucli de les associa-

cions i federacions d'enginyers industrials, agrònoms, forestals, de camins i de mines, i

reunia objectius similars d'assessorament governamental, de promoció de les ciències

aplicades i de defensa dels títols oficials. Tant l'Instituto com la Federació van tenir una

dedicació especial en la denúncia dels casos d'intrusisme i en la defensa dels enginyers

espanyols titulats.295 A més a més, a través d'aquestes institucions espanyoles es van

promoure altres connexions professionals a nivell internacional. De fet, l'IICE comptava

amb una específica Comisión de Relaciones Estranjeras y Delegaciones i, per exemple,

es va constituir com a secció estrangera de la Société des Ingénieurs Civils de France el

1934.296 Autonomia, doncs, no va significar desintegració, sinó reintegració.

Al seu torn, l'Associació va buscar altres vies d'estructuració en clau nacional

(catalana). El 1935, l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona es preparava per a

esdevenir l'Associació d'Enginyers Industrial de Catalunya i de les Illes Balears, per tal

de donar “més representativitat als companys de fora de Barcelona”.297 Primerament, es

van crear tres delegacions geogràfiques concernents a Tarragona, Girona i Lleida: les

quatre delegacions provincials havien de conformar l'Associació d'Enginyers Industrial

de  Catalunya.298 Alhora,  la  renovada Associació  catalana  va  fomentar  la  creació  de

l'Associació d'Enginyers Civils  i  Arquitectes de Catalunya, en aquesta ocasió com a

delegació de l'Institut d'Enginyers Civils d'Espanya (IICE).299

295 La constitució i els treballs de la Comisión de Intrusismo de l'Instituto de Ingenieros Civiles
de España van quedar reflectits  al  Boletín del  Instituto de Ingenieros Civiles de España,
segona època (des de maig-juny de 1933). Quant als treball de defensa oficial dels professi-
onals de la Federació, estan resumits a la subsecció “De la Federación” de Tècnica (vegeu
capítol II).

296 Boletín del Instituto de Ingenieros Civiles de España (1934), III (5), abril, 31-32. L'interès de
la col·laboració internacional s'explicava en els següents termes:  “Cualquiera que conozca
las dificultades de llevar a cabo con provecho informaciones profesionales en el extranjero
reconocerá que la Sección española de la Société des Ingénieurs Civils de France viene a
ser el medio más eficaz para compenetrarnos con los técnicos franceses, brindándoles, en
justa correspondencia, nuestra colaboración en España” (p. 31).

297 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 13/04/1935 i 15/06/1935, Arxiu AEIB.
298 “Creació a Lleida de la Delegació de l'Associació d'Enginyers Industrials” (1935)  Tècnica,
LVIII  (196),  maig,  279;  “Creació  a  Girona  de  la  Delegació  de  l'Associació  d'Enginyers
Industrials” (1935) Tècnica, LVIII (197), juny, 301.

299 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 13/03/1936 i 11/05/1936, Arxiu AEIB.
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Autonomia de l'Escola 

En aquells anys, un programa d'autonomia per a l'Escola d'Enginyers Indus-

trials de Barcelona, depenent de Madrid, va ser formulat.300 La qüestió de la reforma de

l'ensenyament tècnic havia esdevingut una qüestió central en les discussions de la Junta

Directiva de  l'Associació des  de  1931.301 L'Escola era el  bressol  científic,  cultural  i

social dels membres de l'Associació i el títol que expedia era el visat d'entrada indispen-

sable per a la pràctica oficial de l'enginyeria industrial (juntament amb les escoles de

Bilbao  i  Madrid).  Tanmateix,  l'Escola  sostenia  un  cúmul  de  mancances  docents  i

inèrcies disciplinàries (v. capítol VII), que tan sols es podrien canviar alliberant-la de les

mans del govern central, segons l'opinió general d'enginyers associats i alumnes. L'efi-

càcia i la racionalització educativa -previ pas a  l'eficàcia i  la racionalització estatal-

havien de passar per l'autonomia, d'una forma anàloga al procés que la Universitat de

Barcelona va viure el 1933.302

 El president Gaietà Cornet i Estanislau Ruiz Ponsetí, responsables de gestionar

amb  les  autoritats  les  propostes  de  reforma  educativa  des  de  febrer  de  1932,  van

pressionar per a incorporar l'escola a la universitat  autònoma al  voltant d'octubre de

1933.303 Aquell  mateix  mes,  Josep  Torrens  Ibern  va  realitzar  una  conferència  sobre

300 Sobre els antecedents i les tensions de la dependència de l'Escola a l'estat espanyol, a: ROCA
ROSELL,  Antoni  (2009a)  “La  formation  des  ingénieurs  industriels  catalans  à  la  période
républicaine (1931-1939).  À la recherche d’une nouvelle  conscience professionnelle”.  A:
CARDOSO DE MATOS, A.; DIOGO, M. P.; GOUZEVITCH, I.; GRELON, A. (eds.) Jogos
de identidade profissional: os ingenheiros, a formaçao e a acçao. Les enjeux identitaires des
ingénieurs: entre la formation et l'action.  The quest for a professional identity: engineers
between  training  and  action,  Lisboa,  Évora,  Colibri,  CIDEHUS-UE,  CIUHCT,  501-512
(especialment,  501-504);  LUSA  MONFORTE,  Guillermo  (2003)  “El  conflicto  con  la
Diputación (1915). La plena incorporación de la Escuela al Estado (1917)”, Documentos de
la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de  Barcelona,  13,  3-49;  LUSA  MONFORTE,
Guillermo (1999) “¡Todos a Madrid! La Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arqui-
tectos (1886-1892)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 9,
3-34;  LUSA MONFORTE,  Guillermo;  ROCA ROSELL,  Antoni  (2005)  “Historia  de  la
ingenieria industrial. La Escuela de Barcelona (1851-2001)”, Documentos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, 15, 29-43.

301 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 16/07/1931, 18/02/1932, 03/07/1033,  13/09/1933 i
13/10/1933, Arxiu AEIB.

302 Sobre la Universitat Autònoma de Barcelona, vegeu: RIBAS MASSANA, Albert (1976) La
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (1933-1939),  Barcelona,  Edicions  62;  CLARET
MIRANDA, Jaume (2003) La repressió franquista a la universitat catalana. La Universitat
de  Barcelona  autònoma,  de  la  segona  república  al  primer  franquisme,  Barcelona,  Vic,
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, Eumo.

303 Aquestes propostes van ser expressades públicament a l'editorial de la revista de l'Associació,
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ensenyament tècnic a la seu de l'Associació. Torrens Ibern era recent titulat enginyer

industrial (1932) i tenia encara l'experiència estudiantil molt viva. A més a més, havia

estat representant de l'Associació d'Alumnes de l'Escola de Barcelona en la Comisión de

Reforma de las Enseñanzas Técnicas que es reunia a Madrid.304 A la conferència, el jove

enginyer va demanar als experimentats oients  “que l'associació propugni l'autonomia

de la nostra Escola i recolzi els moviments que en aquest sentit es promoguin”. Les

raons semblaven clares:305

“El renovament a fons de la Universitat de Barcelona en règim d'Autonomia

-renovament  de  mètodes  i  sobretot  renovament  d'esperit-  planteja  una  sèrie  de

problemes a la nostra Escola. Si no volem que l'ensenyament de la nostra carrera

quedi endarrerit amb respecte als de les altres cal que infiltrem en la nostra Escola un

corrent d'aire pur i nou que la modernitzi espiritualment. Per això crec inajornable
l'obtenció d'una autonomia per a la nostra Escola que li permeti una major llibertat

de moviments  i,  en conseqüència,  li  imposi  una més gran responsabilitat.  Llavors

seria possible orientar l'ensenyament per les rutes que demani la nostra indústria,

seria possible valoritzar la nostra Escola, fer-li donar el màxim de rendiment”.

Pocs dies després de la conferència, Torrens Ibern entrava a formar part de la

Junta  Directiva  de  l'Associació  com a  president  de  la  Secció  d'Economia  (després,

Secció d'Economia i Sociologia).306 Malgrat que les propostes del jove enginyer van ser

aplaudides pels membres de l'Associació, la reacció del professorat de l'Escola no podia

ser  tan entusiasta,  degut  a  les  crítiques a  la  docència que Torrens Ibern va exposar

clarament. Tot i així, des de l'Escola, es va obrir el tema de l'autonomia docent tan sols

tres mesos més tard.307 Va ser a través del Consell Assessor, un nou òrgan consultiu de

l'Escola creat en període republicà.308 En el Consell, l'Associació d'Enginyers Industrials

“L'Escola d'Enginyers  de Barcelona dintre de la  Universitat”.  Tècnica (1933)  LVI (177),
octubre, 349.

304 LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2006) “La Escuela de Ingenieros, de la Dictadura a la
República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
16, 103-104.

305 “Qüestions  d'ensenyament  tècnic”,  Joaquim Torrens  Ibern,  octubre  de  1933,  [s.n.],  Fons
CRHT. Reproduït a:  LUSA MONFORTE (2006), 219-229. Una anàlisi a: ROCA ROSELL
(2009a), 504-507. Agraïm a Clara Torrens, filla de Joaquim Torrens, la cessió de la còpia
mecanografiada original. 

306 LUSA MONFORTE (2006), 103.
307 “Actes del Consell Assessor” (ETSEIB), 19/01/1934, AhEIB.
308 Els primers representants de l'Associació al Consell Assessor van ser Estanislau Ruiz Ponsetí
i Josep Serrat Bonastre, elegits en Junta General de 12 de desembre de 1931. Malgrat les
“mesures democratitzadores” de l'Escola que podia representar el Consell, aquest organisme
tenia un precedent en els patronats d'ensenyament de la Dictadura de Primo de Rivera. El
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i  l'alumnat  de  l'Escola  tenien  representació,  i,  en  aquest  sentit,  va  esdevenir  un

instrument de l'Associació per a influir en l'Escola i un canal per a engegar el projecte

autonomista escolar.

Mesos  després,  es  van  formular  els  estatuts  de  la  Universitat  Industrial  de

Barcelona,  en  la  que  s'incloïa  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona.309 Així

doncs, ja no es tractava tant de buscar l'autonomia de l'Escola a través de la integració

amb la Universitat de Barcelona, sinó a través de la creació d'una universitat específica i

independent. Els estatuts la Universitat Industrial de Barcelona -en bona mesura calcats

dels  de  la  Universitat  Autònoma-310 reconeixien  l'autonomia  en  els  ordres  docents,

administratius i jurídics. No obstant, l'entrada al govern central de la dreta i les conse-

qüències directes del Bienni Negre (1934-1936), com la dissolució del Consell Assessor

de l'Escola i  la desfeta de la  Universitat  Autònoma de Barcelona, possiblement van

aturar el procés.

* * *

El programa autonomista per a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona

no es va materialitzar fins a la Guerra Civil quan l'Escola de Barcelona va passar a ser

gestionada des de la Generalitat de Catalunya dins del marc del Pla General d'Ense-

nyament  del  Consell  de  l'Escola  Nova Unificada  (CENU).311 El  conflicte  bèl·lic  va

evidenciar les tensions entre l'Escola i l'administració catalana, que s'havien fet patents

des de la Mancomunitat de Catalunya (especialment durant els afers de 1915-1917).312

reglament i la trajectòria del Consell Assessor, a: LUSA MONFORTE (2006), 67-71 (quant a
la qüestió de l'autonomia escolar, vegeu p. 117). 

309 A més a més de l'Escola d'Enginyers, formaven part de la Universitat Industrial les escoles
següents: d'Enginyers especialistes (pèrits), de Directors d'indústries i mestres de taller, del
Treball, de Pre-aprenentatge, de Comerç, i l'Institut Politècnic. “Ponencia sobre un estatuto
de la Universidad Industrial de Barcelona”, 1933-1934, Fons CRHT, p. 6 (Títol 6è). Una
anàlisi d'aquesta ponència contextualitzada dins de les polítiques d'educació de la Generalitat
de  Catalunya,  a:  ROCA  ROSELL,  Antoni  (2009b)  “La  República,  la  Generalitat  i  la
renovació de les institucions científiques”. A: VERNET, Joan; PARÉS, Ramon (eds.)  La
Ciència en la Història dels Països Catalans. Volum III (“De l'inici de la industrialització a
l'època actual”), València, Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 785-808.

310 L'Estatut de la Universitat Autònoma de Barcelona es va reproduir com a annex del “Decret
d'aprovació  de  l'Estatut  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona”  (1933)  DOGC,  92
(12/09/1933), 401-405.

311 Una referència al CENU dins del context de la història de la ciència als països catalans, a:
CATALÀ,  Jesús  I.;  ROCA ROSELL,  Antoni  (2009)  “La  Guerra  Civil  (1936-1939)  i  la
ciència”. A: VERNET; PARÉS (eds.), 809-828.

312 LUSA MONFORTE,  Guillermo (ed.)  (2003)  “El  conflicto con  la  Diputación  (1915).  La
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En un procés insòlit que era indicatiu dels recels polítics envers el professorat, el primer

director  de  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  en el  període  bèl·lic  va  ser  un enginyer

industrial associat que era aliè a la casa i que va ser escollit directament pel govern

català: Santiago Rubió Tudurí.313 

El projecte educatiu del Consell de l'Escola Nova Unificada estava inspirat “en

els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana”, tal i com va ser definit

al “Decret de creació del CENU” de 27 de juliol de 1936 firmat pel president de la

Generalitat (Lluís Companys) i  el conseller de Cultura (Ventura Gassol).  El projecte

cercava una reorganització estructurada de tota l'educació formal: des de les escoles

bressol fins a les escoles tècniques superiors i les facultats universitàries, que ostentaven

el mateix escalafó superior. Val a dir que no figuraven enginyers industrials ni al comitè

executiu ni a la ponència d'ensenyament tècnic del CENU, si bé no van estar absents de

la  reforma  educativa.314 Tanmateix,  no  es  pot  resseguir  una  continuïtat  entre  els

projectes de l'Associació d'Enginyers Industrials i del CENU, que divergien en algun

aspecte essencial.315 

El projecte d'ensenyament superior del CENU mantenia una separació retòrica

entre el món científic -orientat exclusivament a la investigació- i el món professional

-orientat  a  l'aplicació.316 No  obstant,  aquesta  separació  quedava  desdibuixada  en  el

plena  incorporación  de  la  Escuela  al  Estado  (1917)”,  Documentos  de  la  Escuela  de
Ingenieros Industriales de Barcelona, 13, 3-49.

313 Val a dir que els següents directors de l'Escola de Barcelona durant la Guerra Civil -escollits
pel govern de la República- tampoc eren professors de l'Escola. Les raons polítiques havien
de ser diferents, és a dir, menys lligades a la qüestió catalanista i més a la qüestió de filiació
política.  Es  tracta  dels  directors  Fidel  Moncada  Nieto  i  José  Ballvé  Martínez.  LUSA
MONFORTE,  Guillermo  (2007)  “La  Escuela  de  Ingenieros  en  guerra  (1936-1938)”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 17, 40-44.

314 Un exemple és Estanislau Ruiz Ponsetí, amb una llarga trajectòria en la defensa de la reforma
de l'ensenyament tècnic. En relació amb el CENU, vegeu: “Professors de l'Escola Industrial i
adaptació segons l'estructuració de la subponència d'ensenyament industrial del CENU”, per
Estanislau Ruiz Ponsetí, 09/10/1936, Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona.

315 L'Associació va rebre un daltabaix a l'inici de la guerra, alguns membres van fugir al bàndol
franquista (entre ells, el seu president Ramon Barbat), i la vida associativa va quedar latent.
No obstant, l'Associació no es va dissoldre (com queda patent en els ingressos i despeses de
la  seva  comptabilitat  dels  anys  1936,  1937  i  1938:  pagaments  d'impostos,  despeses  de
personal  d'administració,  quotes  socials,  etc.).  “Actes  de  la  Junta  General”  (AEIB),
30/03/1940, Arxiu AEIB. El darrer número de Tècnica es va publicar el juliol-agost de 1936 i
les juntes es van interrompre poc després. 

316 CONSELL DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA (1936) Projecte d'ensenyament de l'Escola
Nova Unificada, Barcelona, Impr. Gràf. Oliva de Vilanova, 37-40. 
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desenvolupament immediat del projecte. El “front científic” de les facultats universi-

tàries de ciències i el “front professional” de les escoles tècniques superiors havien de

tenir un ensenyament previ comú -a través dels cursos politècnics universitaris-, amb la

finalitat de centralitzar funcions i augmentar l'eficàcia de recursos espacials, econòmics

i docents.317 D'altra banda, el projecte del CENU apostava per establir ponts entre el

món científic-tècnic i el món cultural, en tant que calia “humanitzar” científics i tècnics

i no engendrar “nous bàrbars”.318

3. Identitat professional i identitat nacional 

La demanda de la triple autonomia -governamental, associativa i docent- de

l'enginyeria industrial va anar acompanyada d'altres polítiques corporatives i individuals

que  feien  convergir  identitat  professional  i  identitat  nacional. A  continuació  ens

remetrem a tres d'aquestes polítiques: la llengua corporativa, els símbols genealògics i

els  museus nacionals.  Tot plegat  s'inscrivia  en una llarga tradició iniciada durant  la

construcció dels primers estats-nació, quan la cerca de la identitat nacional va entroncar-

se amb l'“ideal universal de competència científica”.319

La llengua, vehicle de la catalanitat i de la tecnologia 

Recent  proclamada  la  II  República,  l'Associació  d'Enginyers  Industrials  va

adoptar  oficialment  el  català  com a  llengua vehicular  de  la  institució,  tant  per  a  la

comunicació interna (en reunions, juntes i publicacions), com externa (en comunicats a

institucions públiques i privades).320 L'enginyeria industrial presumia  que un dels seus

compatriotes havia estat pioner en l'ús científic d'una llengua vernacle -Ramon Llull, als

segles XIII i XIV-,321 i  que un dels seus fills era el pare de la normativització de la

317 Des del CENU, la cultura científica era la suma de dos dels tres fronts educatius superiors: el
“front científic” i el “front professional” (el tercer front era el “front cultural”).

318 CONSELL DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA (1936) Projecte d'ensenyament de l'Escola
Nova Unificada, Barcelona, Impr. Gràf. Oliva de Vilanova, 38 i 42.

319 HARRISON, Carol E.; JOHNSON, Ann (2009) “Introduction: science and national identity”,
Osiris, 24, 1.

320 “Actes  de la  Junta  Directiva”  (AEIB),  06/05/1931,  Arxiu AEIB.  El  mateix dia,  la  Junta
proposava realitzar un viatge col·lectiu a Núria, un centre espiritual del catalanisme que havia
de donar nom al futur Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

321 Així Rafael Campalans ho reivindicava en un curs pioner d'història de la ciència, realitzat a
l'Escola de Bibliotecàries entre 1930 i 1931. CAMPALANS, Rafael (1930-1931) Història de
les ciències, apunts presos per Rosa Leveroni Valls, Biblioteca de Catalunya, ms. 3326.
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llengua catalana -Pompeu Fabra, als segles XIX i XX.322

El 1931, la revista de l'Associació, Tècnica, va passar de ser una revista d'engi-

nyeria escrita en castellà a la principal revista d'enginyeria escrita en català. El primer

número després d'abril de 1931 va manifestar aquest canvi: l'editorial es va escriure en

català.323 Uns mesos més tard, la revista va passar a titular-se Tècnica. Revista tecnolò-

gico-industrial (traducció literal de l'anterior versió castellana,  Técnica. Revista tecno-

lógico-industrial),324 i la llengua catalana es va definir com la llengua de la publicació:

es van catalanitzar el frontispici (amb les dades comercials de la revista), l'estructura

(els títols i els subtítols de seccions) i el text de les seccions que atenyien directament al

consell  de  redacció  (“Editorial”,  “Crònica  de l'Associació”,  “Figures  de  l'enginyeria

industrial”, “Secció Bibliogràfica”).325 Si bé, l'Associació promovia l'ús del català, no

vetava ni menystenia el castellà. La tradició científica a Catalunya, les col·laboracions

d'enginyers espanyols a la revista i les entrades econòmiques per publicitat en castellà

van assegurar certa continuïtat lingüística.326 No obstant, cada  vegada més, es va anar

utilitzant  el  català  en els  textos  tècnics,  sobretot  de  la  firma d'enginyers  industrials

associats. Val a dir que gairebé la totalitat dels membres de l'Associació eren nascuts a

Catalunya i més de la meitat ho van fer a Barcelona.327

* * *

En aquest sentit, l'enginyeria industrial va apostar per elevar el català a llengua

322 El 1932, l'Associació va acordar dedicar un sopar d'homenatge a l'enginyer industrial i filòleg
Pompeu Fabra amb motiu del seu nomenament com a catedràtic de llengua catalana a la
Universitat de Barcelona. “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 21/10/1932, Arxiu AEIB.

323 “El  Ministeri  d'Economia  Nacional”  (1931)  Técnica,  LIV  (148),  maig,  257.  L'editorial
següent es va tornar a escriure en castellà, malgrat que es pot atribuir al fet que el text anés
dirigit  a tots els enginyers industrials associats d'Espanya: “Editorial.  Nuestra Asociación
Nacional” (1931) Técnica, LIV (148), juny, 273. A partir de juliol de 1931, els editorials es
van escriure en català.

324 En la  traducció,  el  subtítol  va canviar:  d'“Órgano oficial  de la Asociación de Ingenieros
Industriales, Barcelona” a “Publicada per l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona”.

325 La catalanització formal de la revista va produir-se el setembre de 1931.
326 Quant als anuncis, val a dir que el canvi lingüístic és més progressiu i menys accentuat que el
que la revista pròpiament manifesta. No obstant, els anuncis en català en alguns números van
arribar a representar el 25% del total.

327 Posteriorment a la Guerra Civil, aquesta característica es va amortir: els enginyers col·legiats
nascuts fora de Catalunya van passar de ser un 3% a un 18%. MARCOS ALONSO, Jesús A.
(1974)  Los ingenieros entre el  pasado y el  futuro:  un estudio sociológico en torno a la
práctica  y  a  la  imagen  de  la  profesión  entre  los  ingenieros  industriales  de  Cataluña,
Barcelona, Laia, 25.
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científica i tècnica amb lèxic propi i diferenciat. Aquest fet s'entroncava amb una llarga

vindicació nacional que havia quallat a principis de segle XX. Des de 1907, l'Institut

d'Estudis Catalans (IEC) va ser capdavanter en aquesta defensa. De fet, l'IEC havia estat

promogut després del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). En

particular,  l'activisme lingüístic  dels  tècnics  es  va conduir  a  través  de  la  Secció  de

Ciències de l'IEC (1911) i, posteriorment, de la Societat Catalana de Ciències Físiques,

Químiques i Matemàtiques (1932). En aquests òrgans, nombrosos enginyers industrials

van participar, entre els quals destaquen Esteve Terradas Illa a la Secció, i Estanislau

Ruiz Ponsetí a la Societat.328 

El  mateix  any  que  es  creava  l'Institut  d'Estudis  Catalans,  l'Acadèmia  i

Laboratori de Ciències Mèdiques va començar a publicar els Annals de Medicina de la

Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques. Anys després, a recer de la Mancomu-

nitat  de Catalunya van aparèixer  una  plèiade de revistes  i  col·leccions  en català  de

contingut científic, tècnic i mèdic divers.329 La interrupció de molts d'aquests projectes

editorials, degut a l'anticatalanisme de la Dictadura de Primo de Rivera, va fer emergir

algunes  revistes  científiques  en  català  per  iniciativa  privada  i  professional,  com  la

germana  de  Tècnica,  Ciència.330 Ciència.  Revista  catalana  de  ciència  i  tecnologia

(1926-1933) estava  escrita íntegrament en català i va pretendre crear un tesaurus i un

328 El 1934, la  Societat  Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques comptava
amb  30  enginyers  industrials  dels  139  socis.  La  seva  secció  (II)  de  Matemàtiques  i
Enginyeria tenia per secretari a Antidi Layret.  Butlletí de la Societat Catalana de Ciències
Físiques,  Químiques  i  Matemàtiques (1985),  segona  època,  v.  IV,  setembre,  319-396
(facsímil del butlletí d'abril de 1934).

329 Són exemples dins dels camps de les ciències socials, polítiques, mèdiques i agronòmiques:
Quaderns  d'estudi:  publicació  mensual  del  Consell  d'Investigació  Pedagògica  de  la
Diputació de Barcelona, sota els auspicis de la Mancomunitat  de Catalunya  (Barcelona,
Oliva de Vilanova); Revista de la vida municipal: publicació mensual de l'Escola d'Adminis-
tració de la Mancomunitat de Catalunya (Barcelona, Editorial Catalana); Butlletí del treball:
publicat  per  la  Secció de Política  Social  de la Mancomunitat  de Catalunya (Barcelona,
López Llausàs Impr.); Annals de l'Institut d'Orientació Professional (Barcelona, Publicacions
de l'Institut d'Orientació Professional); i la col·lecció Publicacions divulgadores dels Serveis
Tècnics  d'Agricultura  (Barcelona,  Mancomunitat  de  Catalunya  i  Editorial  Catalana).  No
obstant, algunes publicacions de temàtica central per al catalanisme polític i científic van ser
publicades en castellà, com:  Economía y sociología: revista de la Oficina de Información
Económica y Social de la Mancomunitad de Cataluña (Barcelona, Impr. de Pedro Bofarull).

330 Una breu aproximació a la revista, a: MARCH NOGUERA, Joan (2002) “La revista Ciència
(1926-1933), primera revista de ciències i de tècnica en català”. A: BATLLÓ ORTIZ, Josep;
BERNAT LÓPEZ,  Pasqual;  PUIG AGUILAR,  Roser  (coords.)  Actes  de  les  VI  Trobada
d'Història de la Ciència i de la Tècnica: Vic, 27-29 d'octubre de 2000, Barcelona, Societat
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 381-387. 
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diccionari  de  lèxic  tècnic  català.331 Des  dels  seus  inicis,  el  projecte  de  Ciència va

comptar  amb  la  participació  de  molts  membres  de  l'enginyeria  industrial,  com  a

redactors (Estanislau Ruiz Ponsetí, Carles Pi Sunyer, Rafael Campalans, Josep Serrat,

Ferran Cuito i Andreu Oliva) i com a col·laboradors (Esteve Terradas, Santiago Rubió,

Antidi Layret, Francesc Planell, Josep Borrell, Joan de Lasarte i Joaquim Torrens). 

 Als anys 1930, doncs, la participació de l'enginyeria industrial en la catalanit-

zació lingüística de la tecnologia no era novella, però,  el que sí ho era,  era l'aposta

col·lectiva des de l'Associació. No es pot deslligar aquest canvi lingüístic de la voluntat

d’autonomia  docent  (universitat  industrial),  corporativa  (federació  d'associacions)  i

política (Estatut d’Autonomia). De fet, era un altre instrument de reclamació de partici-

pació  social  i  política  en  els  nous  espais  estatals,  en  tant  que  el  nacionalisme  a

Catalunya tradicionalment s'ha manifestat a través de la identitat lingüística.332

A la cerca de l'ànima de la nació: la farga catalana 

Com  el  catalanisme  polític,  el  catalanisme  dels  professionals  va  anar

acompanyat  d'una  cerca  de  genealogies  pròpies  com a  símbols  nacionals.  Com  en

l'element lingüístic, els enginyers industrials van compartir aquestes estratègies identi-

tàries amb altres professionals. Es tractava de recuperar els grans savis catalans per a

erigir-los com a pares fundacionals de les disciplines i de retrobar les grans conquestes

de la ciència, la tecnologia i la medicina catalana perdudes en el temps. Catalunya era

científica i la ciència -encara que “universal”- era també catalana.

Des  de  principis  de  segle  XX,  els  professionals  de  la  medicina  havien

promogut la institucionalització de la historiografia de la medicina catalana, submer-

gint-se en les arrels medievals de l'Escola de Montpeller.333 L'enginyeria industrial -no

podent rescatar figures tan antigues per la relativa jovenesa de la disciplina- ho feia amb

individus més pròxims. A principis de l'any 1931, es va crear un apartat específic a

Técnica: “Figures de l'enginyeria industrial”, una nova secció de  divulgació de breus

331 En la secció “Del vulgarisme al tecnicisme” de la revista, es va defendre l'ús dels tecnicismes
d'origen català. En el primer número es manifestava: “No hi ha cap branca de la tècnica on
no es  puguin assenyalar  expressions catalanes dignes d'atenció i  estudi,  susceptibles  de
precisa definició i de gran utilitat per a ser usades en l'exacta exposició de les més delicades
qüestions científiques” (p. 10). 

332 A partir de principis de 1933, un altre projecte editorial tècnic en català amb notable partici-
pació d'enginyers industrials va ser Indústria catalana (1933-1935).

333 Sobre  aquesta  qüestió,  vegeu:  PARDO-TOMÁS;  MARTÍNEZ-VIDAL;  PERDIGUERO
(2006), 3-11.
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biografies del món de la tecnologia catalana, a la manera d'històries de “grans homes”.

Alguns d'aquests homes van ser: Josep A. Barret, representant de la unió prolífica entre

el tècnic i l'industrial; Joan Rafecas, bandera del maridatge entre la intel·ligència i els

sentits al servei de la tècnica; Manuel Solé, personificació de la comunió entre l'estudi i

el  treball,  i  “vida exemplar per als que ostentin el títol d'enginyer industrial”; Àlvar

Llatas, miscel·lània de “l'amor a l'ofici” tècnic i “la vasta cultura” humanística; i Fèlix

Cardellach, “artista” de la bellesa i “filòsof de les estructures”.334 La secció va ser de

curta durada (a penes va durar fins a la tardor), però els obituaris, els homenatges i altres

notícies van substituir la seva funció. Un exemple és l'homenatge que l'Associació va

fer a Narcís Xifra, pioner de l'enginyeria elèctrica i de la telefonia a Catalunya.335 Tot

plegat consistia en projectar la imatge canònica del tècnic i garantir l'auge de prestigi de

la corporació. L'enginyer era representat com a mentor de la ciència i l'empresa, geni de

la  tècnica  i  l'organització,  representant  de  la  masculinitat  i  l'ordre,  emprenedor  i

aventurer.336

* * *

Però també es va mirar a èpoques perdudes en els temps; això sí, centrant-se

més en l'artefacte que en l'”artista”.337 Un dels artefactes-símbols de la conjunció entre

catalanitat i tecnologia va ser la farga catalana. Des de l'enginyeria industrial, la farga

(representada  principalment  pel  martinet:  el  mall,  la  boga,  la  dema,  el  demet  i  la

soqueria) remetia a un passat daurat de la tècnica catalana que havia enlluernat l'orbe i

334 Per ordre de citació: Técnica (1931), LIV (147), abril, 242; Técnica (1931), LIV (146), març,
226; Técnica (1931), LIV (145), gener-febrer, 194-195; Tècnica (1931), LIV (152), setembre,
322; Técnica (1931), LIV (149), juny, 274.

335 “Homenatge a un company. Narcís Xifra i Masmitjà” (1932) Tècnica, LIV (161), 82-83.
336 Per al cas de l'enginyer enginyós i aventurer, vegeu la crònica del viatge de l'aviador Ramon
Torres, membre de l'Associació d'Enginyers Industrial: “El raid al Níger d'en Ramon Torres”
(1935) Tècnica, LVIII (193), febrer, 217-219. La qüestió de la masculinitat serà abordada en
el capítol VI. 

337 Els catalanismes professionals van buscar en la llengua, en la història nacional i el patrimoni
professional  els  pilars  de la  seva “etnicitat”.  Així  ho explica  l'antropòleg Josep  Llobera:
“Tant  factors  objectius  (en els  que estan inclosos les  diferències  culturals),  com factors
subjectius  (com la consciència comuna)  intervenen a l’hora de formar grups ètnics.  No
obstant, el factor subjectiu sembla una causa necessària i suficient, en la manera que pot
adaptar  als  seus  interessos  els  factors  objectius.  Aquests  darrers  factors  poden  ser  de
tipologia molt variada, i, a més d’aspectes culturals com la llengua, la religió, la concepció
política, actituds i comportaments,..., poden incloure la història comuna, el territori o uns
avantpassats  comuns”.  LLOBERA,  Josep  R.  (1999)  Manual  d’antropologia  social,
Barcelona, Pòrtic/Ed. de la UOC, 300.Vegeu també: LLOBERA, Josep R. (2004)  Founda-
tions of national identity: from Catalonia to Europe, New York, Berghahn Books.
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esdevenia la icona per al renaixement econòmic i tècnic de Catalunya, particularment de

la seva indústria metal·lúrgia. Amb aquest esperit, des que van obtenir la titulació, els

enginyers industrials Antoni Gallardo Garriga i Santiago Rubió Tudurí van anar a la

cerca dels vestigis industrials perduts en les valls pirinenques. Com a pioners de l'arque-

ologia  industrial,338 van  registrar  els  elements  i  dibuixar  els  espais,  van  preservar

algunes peces, van estudiar el territori en el que estaven inscrits i van extreure informa-

cions  de  testimonis  orals.  Fruit  d'aquells  treballs  de  camp,  Gallardo  i  Rubió  van

escriure:339

“Ara que les herbes han cobert els munts d’escòries de les vores de les fargues,
que els matolls han esborrat els camins, solcs i galeries dels meners, i les heures han

anat tapant les parets caigudes de les ferreries; ara que els rius en llurs avingudes

primaverals han empès a tomballons, aigües avall, les eines i restes del treball perdut;

ara que els malls han emmudit, les encluses ja no ressonen ni els martinets repiquen

en els fondals, però que encara poden trobar-se els darrers testimonis del treball de

les fargues que escamparen pertot el món el nom de la nostra terra”.

Les activitats dels dos enginyers industrials en la cerca del fet diferencial no es

van restringir a aquest camp, si bé també es van centrar en el món rural català. No en va,

els dos compartien la passió per l'excursionisme i van participar (i publicar) en el Centre

Excursionista de Catalunya. A més de les fargues, Antoni Gallardo es va interessar per

altres pedres angulars de la catalanitat que romanien al cor del territori: ens referim a les

pedres de l'arquitectura romànica i de les masies.340 Per la seva banda, Santiago Rubió es

va dedicar a l'estudi de la toponímia pirinenca catalana: el repòs receptat per a superar

un accident el 1926 el va tornar a apropar als Pirineus on va començar els seus treballs

d'etimologia basca.341

338 VALENTINES ÁLVAREZ,  Jaume (2004)  “Arqueologia  industrial  i  ecomuseografia  a  les
universitats: el cas de la ETSEIB”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, VI, 134-135.

339 GALLARDO GARRIGA, Antoni;  RUBIÓ TUDURÍ, Santiago (1930)  La farga catalana.
Descripció  i  funcionament,  història,  distribució  geogràfica,  Barcelona,  Exposició  de
Barcelona. 

340 GALLARDO GARRIGA, Antoni  (1918)  Els nostres claustres romànics, Barcelona, [s.n.];
GALLARDO GARRIGA, Antoni (1938) Del Mogent al Pla de la Calma, Centre Excursio-
nista de Catalunya, Barcelona. Una biografia, a: MATHEU, Roser (1962) Notes biogràfiques
de Antoni Gallardo i Garriga, Barcelona, [s.n.].

341 RUBIÓ TUDURÍ,  Santiago (1933)  “Noms de  lloc explicables  per  l'èuscar”,  Butlletí  del
Centre  Excursionista  de  Catalunya,  XLIII  (460),  setembre,  364-375.  Apunts,  treballs  i
manuscrits de Santiago Rubió Tudurí sobre etimologia basca es troben conservats en el seu
fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Una referència a: VV.AA. (2003) Els Rubió:
una nissaga d'intel·lectuals,  Barcelona, Angle, NMART, Fundació Privada Nicolau Ma. i
Montserrat Rubió, 113.
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Després de quinze anys des de les primeres excursions amb finalitats etnolò-

giques i arqueològiques, Antoni Gallardo Garriga i Santiago Rubió Tudurí van dirigir la

reconstrucció d'una farga catalana. Va ser en un moment crucial per a la consolidació de

l'enginyeria industrial: l'Exposició de Barcelona de 1929. Recordem que l'enginyer en

cap va ser el pare de Santiago Rubió, Marian Rubió Bellvé. L'Exposició va esdevenir un

majestuós espai  d'exhibició tecnològica dins d'una nova conquesta de la planificació

urbanística racional,  la  muntanya de  Montjuïc.  Els  estands  dels  pavellons  lluïen les

innovacions  tecnològiques  internacionals  en  aeronàutica,  transports,  química,

agricultura, electricitat i  també en metal·lúrgia. Però també es van reivindicar alguns

invents  nacionals  (com  un  sistema  automàtic  de  senyals  ferroviàries  dissenyat  per

l'enginyer industrial Josep Borràs) i la capacitat tècnica de grans empreses localitzades a

Catalunya que comunament s'anunciaven a Tècnica (com Asland, Hispano-Suiza, Fill i

Gendre d'Andreu Oliva, o SAM Mas Bagá) (v. Figura II.5).342 Des de l'enginyeria indus-

trial, es va professar que Catalunya podia competir amb la resta de països europeus, com

Josep Borrell Macià reconeixia quant a la tecnologia hidroelèctrica.343 Borrell no ho deia

sense coneixement de causa: el tècnic s'havia interessat en la qüestió de l'ordenació de la

producció i distribució energètica mundial i havia participat en congressos internaci-

onals  com  la  World  Power  Conference i  la  Conférence  Internationale  des  Grands

Réseaux Électriques a Haute Tension.344

Els enginyers -i especialment els industrials- havien participat en massa en la

concepció i gestió del gran esdeveniment de l'Exposició de Barcelona. Ells mateixos

van descriure detalladament les seves propostes en revistes com Tècnica i Ciència. Tant

visualment (als pavellons expositius) com textualment (a les revistes), reivindicaven el

paper dels tècnics en el futur de Catalunya. Però també, van reivindicar una herència

tecnològica que els inseria al moll de l'ós de la identitat i de la història nacionals. Al

costat dels noves tecnologies exhibides al Palau de l’Electricitat i la Metal·lúrgia, es va

fer  un muntatge  escenogràfic  de la  farga  catalana a  partir  de  peces  originals.345 Tot

342 Una anàlisi dels discursos tecnològics de l'Exposició a través de la revista  Ciència  va ser
presentada a la comunicació “Barcelona 1929: science and technology in a 'peripheral' inter-
national exhibition”, de Jaume Sastre Juan i Agustí Nieto Galán (7th STEP meeting, Galway,
17-20/06/2010). Agraeixo la cessió del text als autors.

343 BORRELL MACIÀ, Josep (1930) “Les exhibicions elèctriques a l'Exposició de Barcelona”,
Ciència. Revista catalana de ciència i  tecnologia, 5 (36), març-juny (monogràfic “L'Expo-
sició de Barcelona, 1929-1930”), 578-595.

344 Vegeu els números 31 i 32 de la revista Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia.
345 L'esperit de Gallardo i Tudurí sobre la farga catalana es reproduït en la ressenya del Palau de
la Metal·lúrgia, escrita per un altre enginyer industrial: HOMS, Antoni (1930) “La siderúrgia
a  Catalunya.  Consideracions  a  propòsit  del  Palau  de  la  Metal·lúrgia  de  l'Exposició  de
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plegat pretenia conduir al visitant a l'obscura atmosfera tradicional de treball. L'expo-

sició estava completada per gràfics,  nomenclatura,  fotografies  i  plànols,  que aproxi-

maven a  la  visitant  a  l’evolució històrica de la  tecnologia,  els  processos  industrials

associats i la distribució geogràfica al llarg de les valls catalanes.346

La construcció de Catalunya -com la construcció de les nacions modernes des

de 1789- es fonamentava i es legitimava per una doble projecció temporal: per la conti-

nuïtat gloriosa amb el passat i per la prolongació optimista vers el futur. En les dues

direccions, la ciència i la tecnologia tenien un paper central: com Carol E. Harrison i

Ann Johnson han sintetitzat brillantment,  “national identity is rooted in a tradition of

invention as well as in the invention of the tradition”.347 

El projecte del Museu Tècnic de Catalunya i altres museologies tècniques 

Abans que l'Exposició Internacional de Barcelona conclogués, algunes de les

personalitats més representatives de la transformació de Montjuïc van alçar les seves

veus  per  a  reclamar  un  immens  parc  tecnològic,  on  conviurien  espais  museístics,

oficines tècniques públiques i entitats comercials privades.348

Marian Rubió Bellvé va ser el primer a llançar la idea i va proposar l'aprofi-

Barcelona”,  Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia, 5 (36), març-juny, 646-652.
L'autor sol·licitava “no deixar perdre aquestes coses nostres” i es preguntava finalment per
què la siderúrgia catalana no havia fet una reconversió tecnològica cap els alts forns.

346 L'arqueologia de la metal·lúrgia tradicional catalana va tenir continuïtat històrica a partir dels
treballs de Joaquim Mateu, d’Estanislau Tomàs o de Júlia Simon, tots tres vinculats al Depar-
tament  d’Enginyeria  Metal·lúrgica  de  l’ETSEIB.  SIMON ARIAS,  Júlia  (1992)  La  farga
catalana.  Estudi  metal·lúrgic  del  procés,  Barcelona,  Societat  Catalana  de  Tecnologia;
TOMÀS MORERA, Estanislau (ed.) (1995) La farga catalana en el marc de l’arqueologia
siderúrgica. Simposi  internacional sobre la farga catalana, Ripoll, 13-17 de setembre de
1993, Andorra  la Vella,  Ministeri  d’Afers  Socials  i  Cultura;  MATEU SOBIRÀ, Joaquim
(dir.) (1966) La farga catalana, audiovisual 8 mm; MATEU SOBIRÀ, Joaquim (dir.) (1968)
Cataluña y el hierro, audiovisual 8 mm; RIERA TUÈBOLS, Santiago (coord.) (1997)  La
farga catalana: un procés siderúrgic autòcton, Barcelona, Associació d’Enginyers Industrials
de Catalunya.

347 HARRISON, Carol E.; JOHNSON, Ann (2009) “Introduction: science and national identity”,
Osiris, 24, 3. Les autores “reinventen” l'obra editada per Hobsbawm i Ranger, The invention
of tradition (1983): HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (eds.) (1988)  The invention of
tradition, Cambridge, Cambridge University Press (existeix una traducció catalana: L'invent
de la tradició, Vic Eumo, 1988).

348 SASTRE  JUAN,  Jaume;  VALENTINES  ÁLVAREZ,  Jaume  (2010)  “Tecnoteques  a  la
Barcelona  d’entreguerres:  musealització  tècnica  i  modernització  nacional”,  Comunicació
presentada al V Col·loqui d'Història de la Tècnica, ETSEIB, Barcelona, 3 de juny de 2010.
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tament dels recursos esmerçats en els pavellons de l’exposició per a construir l’espai

d’exhibició tècnica més gran del món: la “Tecnoteca” de Barcelona. La “Tecnoteca”

havia d'esdevenir un centre d'educació tècnica i industrial,  un complex de promoció

comercial, i una eina per a la reconstrucció econòmica nacional. Obviant el Deutsches

Museum de Munic (una de les icones de la museologia tècnica internacional des de

1906), Rubió Bellvé manifestava:349

“Múnich mantiene muy alto su prestigio dentro de la esfera del arte por su

valiosa  'Pinacoteca'  -Museo  de  Pinturas-  y  su  'Gliptoteca'  -Museo  de  piedras

grabadas  y  esculturas.  Nosotros  tendríamos  en  Montjuic  nuestra  'Tecnoteca',  la
primera del  mundo; rica y variada colección de todas las materias primeras y de

todos los productos que afectan a la actividad técnica, agrícola, industrial y artística

de nuestro país”. 

Poc  després  altres  propostes  van  complementar  o  tractar  de  reorientar  el

projecte. Carles Buigas, el cap visible del disseny magnificent de les Fonts de Montjuïc,

va  reclamar  la  gènesi  d'un  nucli  d'instituts  d'investigació tecnològica,  de  laboratoris

d'assaig, de biblioteques tècniques i de centres de documentació i estadística.350 Poste-

riorment, va donar una passa més en el seu pla, concebent una ciutat tecnològica que

envoltaria el centre polític del govern català, traslladat a Montjuïc.351 El primer projecte

tenia semblances amb d'altres pensats des de l'Associació d'Enginyers Industrials, com

l'Institut pel Desenvolupament i Millora de la Indústria (vegeu capítol III). Els tècnics

d'alt  grau  veien  en  aquests  projectes  el  camí  reial  per  a  fer  front  a  la  dependència

estrangera, per a fer renéixer l'economia de Catalunya i per a reservar a la tècnica la

solemnitat de les grans expressions culturals i intel·lectuals. 

* * *

En  plena  Guerra  Civil,  mentre  Barcelona  estava  assetjada  pels  continus

bombardejos  feixistes  de  la  Guerra  Civil,  Santiago  Rubió  Tudurí  va  rebre  quatre

missives,  com a director-delegat de l'Escola d'Enginyers Industrials: el motiu era “el

Museu Tècnic de Catalunya”.352 El president del Comitè Permanent d'Indústria de la

349 RUBIÓ  BELLVÉ,  Marian  (1929)  “La  'Tecnocteca'  de  Montjuich”,  La  Vanguardia,
18/10/1929, 5

350 BUIGAS,  Carles  (1929)  “Com veig la  Muntanya  de Montjuïc  després  de la  clausura de
l’Exposició”, Butlletí de la Cambra de Comerç, VIII (92), novembre, 196-202.

351 El  campus  tecnològic  estaria  conformat  d'instituts  d'investigació,  d'escoles  d'enginyeria  i
arquitectura, de residències d'estudiants, de museus tècnics, i  de centres de documentació
tècnica.  BUIGAS,  Carles  (1932)  “Pensando  en  Montjuich.  Barcelona  monumental”,  La
Vanguardia, 24/04/1932, 5.

352 “Comissió del Museu Tècnic de Catalunya”, Comunicacions (ETSEIB), 12/06/1937, AhEIB.
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Generalitat  de  Catalunya li  demanava  una  proposta  ràpida  i  concreta  de  màquines,

aparells  i  instal·lacions que  havien  de  figurar  en  el  nou  museu.  En particular,  se  li

requerien aquells elements referents a les indústries dels grups VII, IX, XI i XIII segons

En dues  setmanes,  s'havia de reunir  una comissió per tal  d'elaborar el  pla futur del

Museu Tècnic de Catalunya.

Donat que no tenim més documentació sobre aquest projecte que les cartes,353

no sabem si el museu s'havia d'ubicar en el complex urbà i de vindicació nacional de

Montjuïc, ni si va existir un projecte ben estructurat abans de la caiguda de Barcelona,

ni com s'integrava en el context internacional del període d'entreguerres, on els museus

tècnics nacionals van esdevenir una institució cultural estesa i força estandarditzada en

els  països  més  industrialitzats  durant  el  segle  XX  (en  són  exemples  el  Deutsches

Museum de Munic, el Technisches Museum de Viena, el  Conservatoire National des

Arts  et  Métiers  de  París,  el  Science  Museum  de  Londres,  el  Tekniska  Museet

d'Estocolm o el Museum of Science and Industry de Nova York).354

Tres de les quatre comunicacions, reproduïdes a: LUSA MONFORTE, Guillermo; ROCA
ROSELL, Antoni (eds.) (2006)  Fem memòria per fer futur. La tècnica i la Guerra Civil,
Barcelona, Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC), 119-121. Anteriorment, una de les
comunicacions es va publicar a l’annex C de: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2002) El
Museu de l’Enginyeria de Catalunya: bases conceptuals per a la creació d’un museu univer-
sitari, Projecte de fi de carrera, Universitat Politècnica de Catalunya.

353 No  s'ha  trobat  més  documentació  sobre  aquest  capítol  històric.  El  fons  documental  del
Comitè Permanent d'Indústria conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) no ofereix
més  pistes.  S’ha  conservat  molt  poca  documentació  de  la  seva  actuació  i,  de  fet,  es
restringeix exclusivament al període 1934-1936. Tan sols hi ha fragments de la correspon-
dència entre el Comitè Permanent d’Indústria i la Delegació d’Indústria de Tarragona i les
actes de les sessions del Comitè entre abril i  maig de 1936. Altres subfons arxivístics de
l'ANC -p.e., Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya i Junta de Museus de
Catalunya- tampoc no contenen documents al respecte. Una referència en clau documenta-
lista: “Les actes de les sessions del Comitè Permanent d’Indústria dels mesos anteriors a la
Guerra Civil” (2007) Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 18, novembre, 21-22.

354 Un resum dels projectes internacionals de museus tècnics d'aleshores i de les relacions narra-
tiva-promoció,  va  ser  explicitat  a:  SASTRE  JUAN,  Jaume;  VALENTINES  ÁLVAREZ,
Jaume (2010). A hores d'ara, Jaume Sastre està escrivint la tesi doctoral sobre el New York
Museum of Science and Industry i  els nous corrents de museologia  tecnològica als anys
1930,  titulada  “Un  laboratori  per  a  la  divulgació  tecnològica:  el  New York  Museum of
Science and Industry i la política de la musealització tècnica als Estats Units (1912-1950)”.
Vegeu  també:  JONES,  Russell  Douglass  (2001)  Engineering  history:  the  foundation  of
industrial  museums in the United States,  Tesi  doctoral,  Case Western Reserve University.
Una obra de referència  sobre la qüestió dels museus tècnics:  SCHROEDER-GUDEHUS,
Brigitte (ed.) (1993) Industrial society and its museums, 1890-1990: social aspirations and
cultural politics, Harwood Academic Publishers.
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Tanmateix, les cartes a Santiago Rubió ens permeten entreveure algunes carac-

terístiques del projecte museològic. Els enginyers industrials, els alumnes de l'Escola

del  treball  i  de  l'Escola  d'Enginyers  (a  través  de  la  mediació  de  les  associacions

d'alumnes) i altres tècnics (com arquitectes) havien de ser els assessors científics d'una

museologia centrada en la màquina o el complex tècnic en ús, per a finalitats d'ins-

trucció tecnològica a diversos nivells, promoguda des de la més alta esfera dels òrgans

dels Serveis d'Indústria de l'administració catalana,  el  Comitè Permanent d'Indústria.

Les Normes Generals d’Estructuració i Ordenació dels Serveis d’Indústria a Catalunya

havien establert -segons el decret de 23 d’abril de 1934- un Comitè Permanent, format

per  quatre  enginyers  industrials  i  un  lletrat,  amb  l'objectiu  de  promoure  qualsevol

actuació governativa o legislativa per al desenvolupament de la indústria catalana.

A més a més d'aquestes afirmacions, podem plantejar algunes hipòtesis en base

a  la  documentació  existent,  malgrat  que  caldrien  noves  fonts  històriques  per  tal  de

desenvolupar-les.  Exactament les cartes a Rubió Tudurí  van enviar-se a principis de

juny de 1937. La data és significativa: justament després dels Fets de Maig, que havien

provocat  canvis  importants  en  les  correlacions  de  poder  a  Catalunya;  en  particular,

quant al món tècnic, com veurem en el capítol IX. Així doncs, a més a més d'esdevenir

un centre d'instrucció tècnica del poble com a condició per augmentar la productivitat

durant la guerra, el museu podia haver significat un símbol del nou pes de la classe

tècnica a Catalunya, així com una eina de legitimació social d'aquesta classe davant de

la classe obrera. 

Tant per la seva denominació com per la seva filiació governamental, sembla

que el projecte del Museu Tècnic de Catalunya tenia un abast nacional. En aquest sentit,

havia de formar part d'una qua-tríada de museus de la nació, juntament amb el Museu

Nacional d'Art de Catalunya (1934), el Museu d'Arqueologia de Catalunya (1935) i el

Museu Marítim de Catalunya (1936).355 La fina ceràmica hel·lenística d'Empúries, els

355 El Museu Nacional d'Art de Catalunya va instal·lar-se al Palau Nacional (amb l'ambivalència
de la paraula “Nacional” dins del territori català), al mateix lloc que l’exposició primorive-
rista havia organitzat l’exposició de “Arte en España”. Des de 1932, van començar a traslla-
dar-se les obres més representatives de l'art  romànic i gòtic català.  Un any després de la
inauguració del Museu d’Art de Catalunya, el Museu d'Arqueologia de Catalunya va obrir les
portes al Palau de les Arts Gràfiques, sota la direcció de Pere Bosch Gimpera, rector de la
Universitat Autònoma de Barcelona. I el 1936, pocs dies abans de signar el decret de les
col·lectivitzacions,  Josep  Tarradellas,  conseller primer  de la Generalitat  de Catalunya,  va
signar el decret que formalitzava l'existència del Museu Marítim de Catalunya: un projecte
que arrencava el 1929 i que s'havia consolidat amb una exposició sobre la marina mercant en
el nou edifici de l'Escola de Nàutica des de 1932.  “El Marítim entre bombes” (2009), guió
definitiu  (18-05-2009)  de l'exposició “El  Marítim entre  bombes”,  organitzada pel  Museu
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acolorits murals romànics de Taüll, les restes navals de l'imperi marítim català o les

sorolloses dinamos de Sabadell constituïen la quintaessencia de la nació.

En l'època en què es gestionava la creació del Museu Tècnic de Catalunya, els

enginyers industrials Carles Pi Sunyer i Ramon Perera -al front de la Conselleria de

Cultura i de la secció d'estructures de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, respec-

tivament- dirigien els treballs de protecció de la façana de la catedral de Tarragona.356

L'objectiu imminent era salvaguardar altres aspectes de la catalanitat de les batzegades

de la guerra total que assajaven els règims nazis, feixistes i falangistes.357 Alhora, en

l'exercici de les seves funcions, Pi Sunyer va firmar els decrets de defensa del patrimoni

històric, artístic i científic de Catalunya (1938). Malgrat la nova sensibilitat cultural amb

la ciència, cal assenyalar que el patrimoni científic remetia principalment a les col·lec-

cions paleontològiques i naturals, i que el patrimoni tècnic no s'incloïa específicament

com  a  patrimoni  nacional.358 La  construcció  de  Catalunya  requeria  de  les  icones

nacionals  dels  nacionalismes  vuitcentistes  que,  per  causes  històriques,  havien  estat

negades a aquesta nació. En aquest sentit, no solament eren reivindicades per intel·lec-

tuals, juristes i polítics, sinó que eren reconegudes per l'elit del país. I els enginyers, en

formaven part. La identificació de la tecnologia amb la nació podia ser necessària, però

no  suficient:  la  cultura  catalana  provenia  de  la  comunió  entre  civilització  clàssica,

medieval i industrial. 

Marítim de  Barcelona).  Agraeixo  a  Pilar  Cuerva,  de  la  Direcció  General  de  l'Arxiu  del
Museu Marítim de Barcelona, la cessió del document.

356 Les  fotografies  dels  treballs  de  salvaguarda  de  la  catedral  tarragonina  del  Fons  Ramon
Perera, han estat reproduïdes a: LUSA MONFORTE, Guillermo; ROCA ROSELL, Antoni;
VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (eds.) (2008)  El Fons “Ramon Perera”. Imatges de la
defensa passiva a Catalunya (1938-1939), Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC),
Barcelona. Sobre les tasques de la Conselleria de Cultura per a la protecció del patrimoni
històric i artístic a Catalunya durant la Guerra Civil, vegeu: PI SUNYER, Carles (1975) La
República y la Guerra. Memorias de un político catalán,  Mèxic D.F., Oasis, 547-562; PI
SUNYER, Carles (1986) La guerra, 1936-1939: memòries, Barcelona, Pòrtic.

357 En  paraules  de  W.  G.  Sebald,  el  principi  íntim  de  la  guerra  de  la  “destrucció  per  la
destrucció” era “l’aniquilació més completa possible de l’enemic, amb totes les seves propi-
etats,  la seva història i el seu entorn natural”.  SEBALD, W. G.  (2003)  Sobre la historia
natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama.

358 “Decret que reglamenta la defensa del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya”, de
5 de gener de 1938; “Decret de creació de la Direcció General del Patrimoni històric, artístic
i científic de Catalunya”,  de 23 de febrer de 1938; i “Decret  que estructura els serveis i
organismes del Patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya”, de 23 de febrer de 1938.
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4. Nacionalismes professionals359 

L'aposta autonomista i les polítiques identitàries des de l'enginyeria industrial

catalana s'han d'entendre dins d'un marc nacionalista més ampli; en particular, dins dels

catalanismes professionals que es van anar gestant durant les primeres dècades de segle

XX i que van tenir la seva eclosió a la dècada de 1930. Els diferents fronts professionals

del catalanisme -els catalanismes mèdic, científic i tècnic- van tenir les seves veus i

òrgans propis: per exemple, les revistes escrites en català Annals de la Medicina (1907-

1937),  Ciència  (1926-1933)  i  Tècnica  (1878-1936),  o  les  institucions  Sindicat  de

Metges, Institut d'Estudis Catalans i Associació d'Enginyers Industrials, respectivament.

Com bé han assenyalat Enrique Perdiguero, José Pardo i Àlvar Martínez, no es tractava

simplement de connexions personals o unidireccionals amb el catalanisme polític i/o

popular, sinó de la tensa imbricació d'interessos polítics, professionals i intel·lectuals.360

Sens dubte, aquest fenomen responia a un malestar corporatiu, que Antonio Banti quali-

ficaria d'“incongruència d'estatus” . En paraules d'aquells autors:361

“These groups' penchant for nationalism  [educators, writers, journalists, civil
servants  and  professionals  in  the  fields  of  science,  technology  and  medicine

(physicians, pharmacists, veterinary surgeons, engineers, architects and so forth)] was
the expression of  undefined antisystem political  aspirations -common behaviour in

Europe- which had a strong sense of 'status incongruity', according to the expression

insightfully  coined by Alberto M. Banti.  The exclusion from the construction of  a

Spanish liberal state, coupled with the sense of participating in trends of European

modernity while lacking the political, economic and cultural instruments needed to
cope with them, paved the way for the attempt at nationalization through politics and

cultural agitation. The key pieces in this process were the consolidation of Barcelona

359 Un  primer  esborrany  d'aquest  apartat  va  ser  presentat  a  les  VII  Jornades  Memorial
Democràtic  a  la  UPC.  Tècniques,  Medicines  i  Ideologies  abans  de  1939,  celebrades  a
l'ETSEIB  el  3  de  desembre  de  2009  (coord.  Jaume  Valentines  Álvarez),  amb  el  títol
“Identitats a l'enginyeria i enginyeries a les identitats a l’esclat de la Guerra Civil. Catala-
nisme tècnic i tecnologia ideològica”. Agraeixo els comentaris d'Antoni Roca Rosell i Pepe
Pardo Tomàs en el debat posterior. 

360 PARDO-TOMÁS, José; MARTÍNEZ-VIDAL, Àlvar; PERDIGUERO, Enrique (2006) “Per
la Ciència i per la Pàtria': medical catalanism (1898-1936)”, Paper presentat a la  European
Social Science History Conference, Amsterdam, 22-26 de març de 2006,
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/7884/3/Medicalcatalanism.pdf>,  consulta:  09/10/2011
(p. 1).

361 PERDIGUERO,  Enrique;  PARDO-TOMÁS,  José;  MARTÍNEZ-VIDAL,  Àlvar  (2009)
“Physicians  as  a  public  for  the  popularisation  of  medicine  in  interwar  Catalonia:  the
Monografies Mèdiques series”. A: PAPANELOPOULOU, Faidra; NIETO-GALÁN, Agustí;
PERDIGUERO, Enrique (eds.) (2009) Popularizing science and technology in the European
periphery, 1800-2000, Aldershot, Ashgate, 198.
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as an urban centre able to polarize Catalan social and cultural life, the coding of a

symbolic heritage for a modern national culture, the political claims of the Catalan
language and the demand for a space for its own cultural an scientific progress”.

A més a més de compartir la frustració de la incongruència, els nacionalismes

professionals compartien la voluntat de mediació social de la ciència i la tecnologia a

totes les escales, això és, la voluntat d'intervenir en la construcció de la nació a través de

la reconversió dels problemes socials i econòmics com a problemes científics i tècnics,

i,  per tant, com a problemes que tan sols els respectius experts podien resoldre.  En

aquest sentit, la catalanisme s'erigia com una ensenya de la cientifització, però també

com una mera eina.362

Els enginyers industrials eren experts en eines. Abans dels 1930, molts d'ells

van participar en el catalanisme anteriorment a nivell científic (p.e., a Ciència), a nivell

cultural (per exemple, Gaietà Cornet a L'Esquella de la Torratxa), a nivell polític (p.e.,

Campalans a la Unió Socialista de Catalunya i Josep M. Tallada a la Lliga Regionalista)

i  a  nivell  sindical  (p.e.,  Estanislau  Ruiz  Ponsetí  al  Sindicat  General  de  Tècnics  de

Catalunya).363 No obstant, la catalanització formal de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials  no  es  va  produir  fins  la  instauració  de  la  II  República.  En  aquest  sentit,  el

col·lectiu d'enginyers industrials remarcava una altra vegada una de les seves caracterís-

tiques identitàries: el pragmatisme.364

362 Segons antropòlegs com Frederik Barth, l'etnicitat esdevé una eina flexible per adaptar els
individus als processos econòmics, socials i polítics: instruments en tant que només tenen
importància pel seu ús pràctic, és a dir, per la seva funció adaptativa al medi social canviant.
En aquest sentit, les fronteres ètniques no han de coincidir forçosament amb límits culturals.
Aquesta mirada s'oposava a la teoria “primordialista”, que defensa un determinisme en els
individus a l’hora de formar grups ètnics concrets a través de les seves diferències culturals,
els seus lligams primordials i les seves experiències bàsiques. De fet, segons T. H. Ericksen,
l'etnicitat denota més la percepció de les diferències culturals que les diferències culturals
pròpiament.  En les seves paraules,  l'etnicitat  és  un  aspecte  de les  relacions socials entre
agents que es consideren a si mateixos com a culturalment distints dels membres d’altres
grups amb els quals tenen un mínim d’interacció regular. Altres autors, com Chris Hann, han
incidit en el caràcter dinàmic i contingent de les identitats, si bé separant-se del determinisme
-cultural o econòmic- i del funcionalisme estrictes. BARTH, Fredrik (1976) “Introducción”.
A: BARTH, Fredrik (comp.) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de
las  diferencias  culturales.  Mèxic  D.F.,  Fondo  de  cultura  económica,  9-49;  ERIKSEN,
Thomas H. (1993) Ethnicity and Nationalism: anthropological perspectives, Londres, Pluto
Press, 12; HANN, Chris (2000) Social Anthropology, Londres, Hodder and Stoughton, 247.

363 Sobre  el Sindicat General de Tècnics de Catalunya, vegeu el capítol III.  Sobre l'activisme
político-cultural d'un jove Gaietà Cornet, vegeu el capítol VIII.

364 La medicina catalana, a través de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques (1878), va
iniciar la seva vindicació nacionalista-professional des de finals de segle XIX. L'acadèmia va
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5. El catalanisme tècnic dins els catalanismes professionals 

En particular, el catalanisme tècnic era el doble joc, d'una banda, de la catala-

nització de la tecnologia -individus, institucions, disciplines- i, de l'altra, de la tecnifi-

cació de la nació -la modernització territorial i administrativa en clau tècnica. De fet,

ambdós processos havien tingut la seva gènesi en el naixement del catalanisme polític i

s'havien manifestat  especialment  en la  primera assemblea de  la  Unió Catalanista de

Catalunya celebrada a Manresa el 1892. Després, havien tingut el seu primer desple-

gament, durant la Mancomunitat de Catalunya, i la seva cristal·lització, a principi dels

anys 1930.365

El catalanisme tècnic no atenyia tan sols a enginyers industrials. Altres grups

de tècnics es van sumar independentment i amb programes diferenciats a la reivindi-

cació d'autogovern català i de tecnificació del  govern i la societat:  per exemple,  els

obrers sortits de l'Escola del Treball, els directors d'indústries, els tècnics agrònoms o

els arquitectes racionalistes.366 A més a més d'entitats corporatives, altres organismes

interprofessionals  de  tècnics  van  participar  d'aquestes  idees  i  pràctiques,  com  la

promoure la creació d'altres institucions vinculades al catalanisme mèdic, com l'Associació
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1913) i el Sindicat de Metges de Catalunya (1920),
Alhora, va ser la principal impulsora de bibliografia mèdica en català, a través dels Annals de
Medicina (1928)  i  el  Diccionari  de  Medicina  (1936).  PARDO-TOMÁS;  MARTÍNEZ-
VIDAL; PERDIGUERO (2006).

365 ROCA ROSELL,  Antoni;  SALAVERT,  Vicent  L.  (2009)  “Catalanisme,  valencianisme  i
ciència en el canvi de segle”. A: VERNET, Joan; PARÉS, Ramon (eds.)  La Ciència en la
Història  dels  Països  Catalans.  Volum  III  (“De  l'inici  de  la  industrialització  a  l'època
actual”),  València, Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 523-529. Aquestes
qüestions va ser assenyalada per Antoni Roca Rosell a la comunicació “El projecte de nació
dels  professionals  tècnics  a  Catalunya.  1898-1931”,  dins  de  les  VII  Jornades  Memorial
Democràtic a la UPC. Tècniques, Medicines i Ideologies abans de 1939, el 3 de desembre de
2009.

366 Tot plegat queda palès en els òrgans de publicació professionals,  Ciència  (1926-1933),  el
Butlletí de la Federació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola del Treball-Portantveu (1931-
1937, 1938), el  Butlletí de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques i Mecàniques
del  I.E.M.A.  (1930/1938),  el  Butlletí  del  Departament  d'Agricultura  (1936-1938)  i  A.C.
Documents d'Activitat Contemporània (1937). A Ciència van confluir el catalanisme científic
i tècnic.  A més a més de la participació de nombrosos tècnics a la revista,  els directors
d'indústries  l'adoptaren com a òrgan oficial  de la seva associació des de l'estiu  de 1932.
D'altra banda, els arquitectes racionalistes catalans no van tenir la seva pròpia revista fins el
1937, quan  A.C. -anteriorment, publicada pel Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura Contemporània (GATEPAC)- va quedar en mans de la
secció de Catalunya, el Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura
Contemporània (GATCPAC), a causa de les circumstàncies bèl·liques.
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Federació d'Empleats i Tècnics del Comerç i de la Indústria de Catalunya (FET), a la

que va pertànyer el Sindicat General de Tècnics de Catalunya des de 1932. La FET,

presidida per l'enginyer industrial Ruiz Ponsetí, manifestava en el I Congrés General

d'Empleats i Tècnics de Catalunya, València i Mallorca (1933):367

“El nostre catalanisme és, ara més que mai, consubstancial al nostre sentiment

de  classe.  El  nostre  patriotisme  és  inseparable  del  nostre  decidit  propòsit  del

treballador sense repòs pel millorament de les nostres condicions de treball. El nostre
catalanisme està íntimament  vinculat  amb el  nostre  desig vivíssim de transformar

radicalment  l'estructura  econòmica  del  nostre  poble  en  un  sentit  més  just,  més

generós, més humà, més social”.

En la seva manifestació compartida, el nacionalisme tècnic no era sinó la via

per a implementar un projecte social i nacional des de la “tercera classe”, l'eina d'apro-

pament de la política als principis científics i tècnics, la voluntat d'apoderament de la

raó tècnica (sovint sense detriment d'una rígida jerarquia de tècnics), i l'expressió d'un

sentiment de malestar subscrit per altres grups professionals i intel·lectuals que creien

que el seu rol a la societat i a la política no era el que corresponia a la seva formació i

estatus.

367 “I Congrés general d'empleats i tècnics de Catalunya, València i Mallorca” (1933)  Lluita:
òrgan de la Federació d'Empleats i Tècnics del Comerç i de la Indústria de Catalunya, IX
(89), abril, 1.

137



138



Figures IV 
Figures IV.1 i IV.2. L'estructuració i ordenació de la nació en clau tècnica. CREUS,
Lluís  (1934)  “Possibilitats  de  nous  aprofitaments  hidroelèctrics  a  Catalunya”,
Tècnica, LVII (190), novembre, 168-169; RUBIÓ TUDURÍ, Nicolau M.; RUBIÓ
TUDURÍ,  Santiago  (1932)  El  pla  de  distribució  en  zones  del  territori  català
(Regional Planning), Barcelona, Impremta de la Casa de Caritat, [s.p.].
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Figura IV.3. “L'electrificació integral de Catalunya” (1936)
Butlletí trimestral de la Conselleria d'Economia, 1, octubre,
30-32.

140



CAPÍTOL V. De la fàbrica a la nació i de l'obrer al tècnic: el projecte de racionalit-

zació holística de l'enginyeria 

“The engineer's principal work is to discover and conserve natural resources of

materials and forces,  including the human, and to create means for utilizing these

resources with minimal cost and waste and with maximum useful results” (“Engineer”,

Encyclopedia Britannica, 1929).

“Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made

us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little.

More  than  machinery,  we  need  humanity.  (...)  The  aeroplane  and  the  radio  have
brought us closer together. (...) Let us fight to free the world, to do away with national

barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of

reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness” (discurs

final del barber jueu a The Great Dictator (1940) de Charles Chaplin).

1. Introducció. Catalanització i  racionalització: projectes nacionals dels professi-

onals de la ciència, la tècnica i la medicina 

Si en el capítol anterior veiem que els professionals catalanistes compartien

sentiments de frustració política i estratègies identitàries, en aquest capítol veurem que

també compartien espais i projectes de ciència i tecnologia. El projecte d'objectivació

d'allò social i de racionalització del món es va donar a través d'un treball transdisci-

plinari i interdisciplinari, en la mesura que no tan sols va comptar amb la participació de

molts professionals sinó també del treball en comú. L'exemple de les relacions entre

enginyeria i medicina són reveladores d'aquest procés. 

Durant el primer terç de segle XX, enginyers industrials i  metges van estar

molt aprop. Aquesta proximitat va ser física també i així ho constaten els seus espais

institucionals, domèstics, acadèmics i laborals. Recordem que les seus de l'Associació

d'Enginyers i el Sindicat de Metges estaven molt a prop, a la Via Laietana, i que les

seves residències es situaven dins les zones restringides de l'elit barcelonesa, si bé amb

patrons de distribució diferenciats (v. capítol I). Alhora, com mostrarem, van coincidir

en congressos tècnics (per exemple, els congressos d'organització científica del treball),

en institucions científiques (per exemple,  a l'Institut Psicotècnic de la Generalitat  de

Catalunya), i en cursos interdisciplinaris (per exemple, els cursos d'enginyeria sanitària i

d'aerotècnia organitzats a l'Escola d'Enginyeria el 1935 i el 1936, respectivament).

L'enginyeria social i la medicina laboral van convergir en una munió d'inte-

141



ressos i temàtiques científiques, sobretot relatives a l'espai laboral i, en particular, fabril:

un espai que incloïa instruments, arquitectures i individus/es. Si l'enginyer era per al

motor, el que el metge era per al cos, la conclusió lògica és que ambdós grups professi-

onals treballessin conjuntament en el projecte internacional d'augmentar el rendiment i

l'eficiència  del  “motor  humà”,  centre  del  sistema  productiu.368 El  1916,  l'enginyer

Marian Rubió Bellvé havia dedicat un capítol a “El motor hombre” en la seva obra El

trabajo humano: significativament, aquest treball també va esdevenir un dels primers

assajos de divulgació a Catalunya dels principis del scientific management de Frederick

Taylor i els seus deixebles.369 

En aquest sentit, sembla lògic que alguns dels àmbits interdisciplinaris tecnolo-

gia-medicina fossin la mesura de les capacitats humanes,  l'orientació professional de

l'estudiantat, la selecció de personal, l'organització científica del treball, i l'estandardit-

zació d'eines, de processos i -al capdavall- de persones. La lluita per a l'homogeneït-

zació tenia un llarg recorregut en els projectes de racionalització i medicalització del

món.370 L'homogeneïtat fiançava el visat d'inclusió a un sistema conceptual i social que

la diferència estructurava.371 

A més a més, van existir altres àrees de trobada professional, com la seguretat i

368 Un estudi  ambiciós  sobre la construcció internacional del  concepte  de “motor  humà”,  a:
RABINBACH,  Anson  (1990)  The  human  motor:  energy,  fatigue,  and  the  origins  of
modernity, Nova York, Basic Books.

369 RUBIÓ BELLVÉ, Marian (1916) El trabajo humano, Barcelona, Librería Catalonia, Publica-
ciones de la Cámara Oficial de Industria de Barcelona, 17-52 (“El motor hombre”) i 121-135
(“La metodización del trabajo”).

370 Un exemple per a la medicina vuitcentista són les polítiques uniformitzadores entorn del
homo hygienicus, que tendien a aburgesar la cosmovisió del món obrer i camperol. Sobre el
concepte de homo hygienicus, vegeu: LABISCH, Alfons (1985) “Doctors, Workers and the
Scientific Cosmology of the Industrial World: The Social Construction of ‘Health’ and the
‘Homo Hygienicus”, Journal of Contemporary History, 20, 599-615. 

371 Més enllà de la categoria de classe, succeïa amb el gènere i la raça (quant, per exemple, a les
nocions de domesticitat i de ciutadania). Des de perspectives crítiques, igualtat i diferència
canvien els seus rols: la diferència inclou i la igualtat estructura. Vegeu, per exemple, les
hipòtesis  del  feminisme  de  la  diferència  o  de  la  ciutadania  multicultural.  RIVERA
GARRETAS, María-Milagros (2003) Nombrar el mundo en femenino: pensamientos de las
mujeres y teoría feminista, Barcelona, Icaria; KYMLICKA, Will (1996)  Ciudadanía multi-
cultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Barcelona, Paidós. Una anàlisi
més aprofundit d'aquestes qüestions, a: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2006) “Desmedi-
calizándonos”, Comunicació presentada al mòdul “El proceso de medicalización: discursos
científicos y percepciones sociales”, sota la direcció del professor Jorge Molero Mesa, dins
del Màster en Història de la ciència: Ciència, història i societat (UAB-UB), el 12/02/2006 a
Barcelona, <http://cutc.upc.edu/arxius/valentines-j.-desmedicalizandonos.pdf>.
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la protecció laboral (vegeu especialment el capítol III),372 o la prevenció de les malalties

professionals (per exemple, la silicosi).373 Ja fóra dels espais de treball, també van existir

àrees comunes, com la sanitat pública i el sanejament urbà: des de la gestió d'aigües a

l'ordenació urbanística. Els projectes sanitaris urbans, més enllà de la higiene pròpi-

ament industrial, van esdevenir una altra eina de presència social de l'enginyeria indus-

trial. En el marc de l'Associació d'Enginyers Industrials, podem destacar l'Exposició de

Projectes Sanitaris sobre Aigües Residuals a Barcelona, la petició al govern de crear un

títol  d'enginyer  sanitari  i  la  proposta  de  fundació  d'una  nova  Secció  d'Enginyeria

Sanitària.374 Complementàriament,  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  va  organitzar  un

Curset d'Enginyeria Sanitària el 1935, on van participar enginyers, metges i arquitectes.
375 Un  dels  enginyers  industrials  més  actius  en  enginyeria  sanitària  a  Catalunya  i

Espanya va ser Cèsar Molinas Opisso. Pocs mesos abans de morir, va fer una confe-

rència  a  l'Acadèmia  de  Medicina  de  Barcelona  sobre  els  fonaments  científics  del

sistema de depuració d'aigües titulada “Destinació de les escombraries i de les aigües

residuals”.376

* * *

Com a hipòtesi de treball, exposem que la racionalització, la tecnocratització i

la medicalització representaven pràctiques complementàries a través de llenguatges i

instruments comuns.377 Des del segle XIX, tant la classe tècnica com la mèdica havien

lluitat  pel  reconeixement  social  a  través  del  lèxic i  la  metodologia de les  “ciències

372 A més a més de la seguretat i higiene del treball obrer, metges i enginyers van participar
conjuntament en la seguretat i la higiene del treball de professionals d'alta qualificació, per
exemple,  els  i  les  aviadores.  Sobre el  cicle  interdisciplinari  de conferències  d'aerotècnia
celebrat a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona entre març i abril de 1936. Vegeu:
Tècnica (1936), LIX (207), març, 52.

373 AMORÓS, Antoni (1935) “La silicosi”, Tècnica, LVIII (204), desembre, 447-448. 
374 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 17/10/1931, 24/04/1933 i 03/04/1936, Arxiu AEIB. 
375 Tècnica (1935) LVIII (195), abril, 260.
376 “Interessants conferències d'enginyers industrials” (1935)  Tècnica, LVIII (198), juliol, 319-
320. Una breu biografia de Molinas Opisso la trobem en l'obituari que l'Associació d'Engi-
nyers Industrials li va dedicar: Tècnica (1935), LVIII (204), desembre, 454.

377 Un article on s'analitza conjuntament la medicina i l'enginyeria com a canals de tecnocratit-
zació  social:  MYKLEBUST,  Sissel  (1997)  “Technocracy  and  the  art  of  social  engine-
ering-Obstacles to politics?”. A: MYKLEBUST, Sissel (ed.).  Technology and Democracy:
obstacles to democratization. Productivism and Technocracy, proceedings from Workshop 3,
Oslo, Centre for Technology and Culture, 13-26.
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pures”.378 En  aquest  sentit,  els  metges  -“científics  aplicats”,  com els  enginyers-  van

incorporar un sistema tecnològic, producte i productor de la seva disciplina. És il·lus-

tratiu el fet que la legitimació de la mediació instrumental en la relació expert-profà

(metge-pacient) esdevingués un fet a la medicina espanyola a partir del període d'entre-

guerres.379 Si l'enginyeria creia en la resolució de la crisi social i econòmica a través de

la  mediació  tecnològica,  la  medicalització  esdevenia  el  mecanisme de  conversió  de

problemes socials i morals en patologia.380

Aquestes professions van participar en el bon fluir d'un sistema econòmic que

necessitava  mà  obrera  disciplinada,  i  van  anar  forjant  un  conjunt  jerarquitzat  de

dicotomies absolutes, que desterraven a determinats espais, funcions i usos els cossos

“altres” i, en particular, el cos femení.381 Paral·lelament al procés de medicalització, la

racionalització  completa  del  món  implicava  la  racionalització  de  l'individu  i  la

indivídua, la racionalització del ser laboral i la racionalització del ser i sentir masculí i

femení.  En aquest  capítol,  abordarem el  paper  de l'enginyeria industrial  en aquestes

qüestions de treball transprofessional per a la racionalització de diverses esferes de la

societat; especialment ho farem a través de quatre ítems relacionats amb l'organització

científica del treball, base conceptual i ideològica per a l'organització científica de la

378 Per al cas de la medicina: BYNUM, William F. (1994) Science and the Practice of Medicine
in  the  Nineteenth  Century,  Cambridge,  Cambridge  University  Press,  95-103  (capítol
“Medical  science  in  Germany”);  LENOIR,  Timothy  (1992)  “Laboratories,  medicine  and
public life in Germany 1830-1849”. A: CUNNINGHAM, Andrew; WILLIAMS, Perry (eds.)
The laboratory revolution in medicine. Cambridge, University Press, 14-20.

379 BARONA, Josep Lluís (2004) Salud, tecnología y saber médico, Madrid, Centro de Estudios
Ramón  Areces,  95-115  (capítol  “Innovación  tecnológica  e  industrias  de  la  salud”);
RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban (2004) “La generación de consenso científico-técnico y la
difusión de tecnología en salud pública. Dos casos en relación con las luchas antiparasitarias
en la España de la dictadura de Primo de Rivera”. A: MARTÍNEZ PÉREZ, José et al. (eds.)
La  medicina  ante  el  nuevo  milenio.  Una  perspectiva  histórica,  Cuenca,  Universidad  de
Castilla-La  Mancha,  730-742;  BALLESTER,  Rosa  (2004)  “Cambios en  la  configuración
asistencial  y  profesional  en  relación  con  la  introducción  de  tecnologías  médicas.  Los
hospitales de Alicante (1925-1960)”. A: MARTÍNEZ; PORRAS (2004), 713-730.

380 Sobre el concepte de medicalització, vegeu: NYE, Robert A. (2003) “The evolution of the
concept  of  medicalization  in  the  late  twentieth  century”,  Journal  of  the  History  of  the
Behavioral Sciences, 39 (2), 115-129.

381 Des de la història de la medicina i de la biologia, aquesta qüestió s'ha abordat amb profun-
ditat,  a:  SCHIEBINGER,  Londa  L.  (2004)  ¿Tiene  sexo  la  mente?  Las  mujeres  en  los
orígenes de la ciencia moderna, València, Madrid, Universitat de València, Instituto de la
Mujer; LAQUEUR, Thomas (1994)  La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los
griegos hasta Freud, València, Madrid, Universitat de València, Instituto de la Mujer. Des de
la història de la tecnologia, vegeu el capítol següent.
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nació:  a) el  taylorisme; b) l'estandardització;  c) la psicotècnica; i  d)  l'estadística.  La

qüestió de la racionalització del ser i sentir femení s'abordarà en el proper capítol.

2. De l'apropiació de l'enginyer al convenciment a l'obrer: scientific management i

organització científica 

El 1922, l'enginyer industrial Josep Maria Tallada Paulí va publicar L'organit-

zació científica de la indústria: una de les primeres obres de divulgació a Catalunya dels

nous corrents de gestió empresarial estatunidenca.382 En aquesta obra, l'autor defensava

la  introducció  del  sistema  taylorista  en  els  petits  tallers  i  les  grans  indústries  que

s'estenien per tot el territori català. S'interessava especialment pels estudis cronomètrics

i de moviment, l'estandardització de processos, la fatiga laboral i els mecanismes de

retribució  pro-productiva  i  augurava  que  els  beneficis  socials  dels  nous  mètodes

d'importació també recaurien sobre el treballador. D'aquesta manera, Tallada rebatia a

Cebrià de Montoliu, si bé sense fer-ne menció. Montoliu, expert en la cultura anglo-

saxona, amant de Walt Whitman i recelós de Frederick Taylor, havia abanderat la crítica

a Catalunya contra el  scientific management sis anys abans.383 A l'obra  El sistema de

Taylor y su crítica  (1916),  havia assenyalat  les conseqüències nefastes que els nous

mètodes  comportaven,  quant  a  les  condicions  laborals  (monotonia  maquinista),  als

aspectes economicosocials (distribució inequitativa del benefici) i a l'organització social

(contenció de l'organització sindical).384 

L'aristòcrata i l'enginyer tenien una llarga trajectòria de confrontació profes-

sional. Tots dos van participar activament en el Museu Social de Barcelona (1909-1919)

des  de la  seva  creació  i  van  compartir  preocupacions,  temes d'estudi,  metodologies

d'anàlisi i fonts internacionals.385 Tanmateix, les seves ideologies polítiques i posicions

de  reformisme  social  eren  ben  diferents.386 El  Museu  Social  era  la  institució  de

382 L'obra de Tallada es va publicar en català i castellà: TALLADA PAULÍ, Josep Maria (1922)
L'organització  científica  de  la  indústria,  Barcelona,  Institut  d'Orientació  Professional;
TALLADA PAULÍ, Josep Maria (1922)  La organización científica del trabajo, Barcelona,
Instituto de Investigaciones Económicas.

383 MONTOLIU, Cebrià de (1916) El sistema de Taylor y su crítica, Barcelona, Estudio.
384 Una anàlisi de l'obra de Montoliu, a: MASSANA, Carme (1993) “La racionalització de la
producció i Montoliu”. A: ROCA, Francesc (ed.)  Cebrià Montoliu, 1873-1923, Ajuntament
de Barcelona, Regidoria d'Edicions i Publicacions, 105-115.

385 ROCA, Francesc (1993) “La influència soterrada”. A: ROCA (1993), 159-168 (especialment,
161-162); ROCA, Francesc (1993) “Gràfics”. A: ROCA (1993), 39, 41 i 44.

386 Sobre  les  dues  principals  orientacions  del  Museu  Social,  personalitzades  en  Cebrià  de
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referència  per  a  l'enginyeria  quant  a  la  seguretat  laboral  i  la  higiene  industrial  a

Catalunya (i  ho va ser anys després de la seva desaparició el 1919).387 El  fet que el

Museu  Social  albergués  la  controvèrsia  sobre  els  principis  del  taylorisme no té  res

d'estrany. Des dels seus orígens, l'organització científica del treball va convergir amb

l'enginyeria social a Catalunya i a Espanya. Una de les figures catalanes que simbolitza

aquesta convergència és precisament Josep M. Tallada.388 L'enginyer industrial es va

interessar des de ben jove en la higiene industrial i la seguretat laboral. A més a més de

director del museu, va ser membre de la secció espanyola de l'Associació Internacional

per a la Protecció Legal dels Treballadors i va publicar textos sobre la seguretat en el

treball domèstic i industrial i sobre les assegurances d'accidents laborals.389 

Segons  Tallada,  no  hi  havia  cap  contradicció  entre  l'importat  scientific

management i la protecció paternalista de l'obrer/a. De fet aquesta era una de les carac-

terístiques específiques de l'organització racional del treball a Europa, més focalitzada

en la recerca dels límits humans de la fatiga i, a més, en la contenció del que aleshores

s'anomenava “qüestió social”. Antidi Layret ho deixava molt clar uns anys després:390

Montoliu  i  Josep  Maria  Tallada  (i  sobre  les  polèmiques  internes  associades),  vegeu:
GONZÁLEZ, Xesca; MUÑOZ, Mónica; PUJOLAR, Rosa (1987)  El Museu social: 1910-
1919, Barcelona, Ponència per al Desenvolupament Econòmic i Social. 

387 PI SUNYER, Carles (1926) “La seguretat industrial”, Ciència. Revista catalana de ciència i
tecnologia, 1(2), 54-56.

388 A nivell espanyol, un exemple és l'enginyer militar José Marvá Mayer, representant de la
protecció paternalista de l'obrerisme i defensor de les pràctiques científiques d'augment de
l'eficiència del treball humà des de 1917. BORDONADO BERMEJO, María Julia (2006) El
General de Ingenieros D. José Marvá y Mayer creador del Cuerpo de Inspección de Trabajo,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales,  Subdirección General  de Información
Administrativa y Publicaciones.

389 Algunes de les publicacions vinculades a l'Associació Internacional per a la Protecció Legal
dels Treballadors són: TALLADA PAULÍ, Josep Maria (1911) Los venenos industriales en el
trabajo a domicilio: comunicación a la Asociación Internacional, en cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea de Lugano, Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos;
TALLADA  PAULÍ,  Josep  Maria  (1911)  El  trabajo  en  las  cámaras  de  aire:  memoria
redactada, en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Lugano, Madrid, Imp. de la
Suc. de M. Minuesa de los Ríos. Manuel de Foronda cita una altra publicació de la que no
s'ha pogut trobar més referències, Le travail des ouvrières des ports (1914). La reglamentació
del treball femení havia estat present en la conferència de Lugano de 1911. Sobre la confe-
rència  de  Lugano,  vegeu:  GASCÓN y MARÍN,  José;  PALACIOS,  Leopoldo  (1912)  La
Asamblea de Lugano, Madrid, Imp. Sucs. de M. Minuesa de los Ríos. Quant a la participació
en la  Conferència  de Seguros Sociales  (Madrid,  1917):  TALLADA PAULÍ,  Josep Maria
(1917)  Conclusiones de la ponencia del seguro de accidentes del trabajo en la industria,
Madrid, Sobrinos de la Suc. de Minuesa de los Ríos.

390 LAYRET, Antidi  (1926) “Nomograma para el cálculo de fichas de fabricación”,  Técnica,
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“Para lograr una buena organización, lo primero que debe procurarse es que

el obrero se encuentre bien en el taller, pues si está en él en malas condiciones de
higiene o seguridad, en locales obscuros y sucios, es imposible que trabaje con buen

rendimiento y se convertirá en enemigo de la empresa”.

L'organització científica del treball a Técnica (1914-1922) 

El  decalatge  entre  les  obres  de  Cebrià  i  Tallada  sembla  indicar  que  els

enginyers de l'Associació no van entreveure clarament l'aplicació possible de les idees

de racionalització industrial fins els anys 1920. Malgrat tot, havien començat a difondre

aquestes idees anteriorment, a través de traduccions o ressenyes d'articles francesos, tots

apareguts a la revista Le Génie Civil.391 

Contemporàniament  a  les  primeres  traduccions  europees,  les  obres  de

Frederick W. Taylor es van traduir a Catalunya (en castellà). La primera referència és El

arte de cortar metales, publicada a Barcelona el 1912. La segona, La dirección de los

talleres, el 1914. Aquell mateix any, la revista Técnica traduïa “La utilización racional

de la energía humana. Estudio científico del trabajo manual” de Jules Amar, director del

Laboratori d'Investigacions sobre Treball Professional del Conservatori Nacional d'Arts

i Oficis de París. Amar acabava de publicar les conclusions de la seva recerca sobre el

“motor humà” en base a anàlisis fisiològiques i psicològiques.392 Ell mateix reconeixia

la consonància amb les lleis de la termodinàmica, però també amb les lleis de Taylor.

Amar parlava de la nova ciència del treball com a via per a la pau social, una idea que

els enginyers catalans van reprendre seriosament als anys 1930 (v. capítol III):393

XLIX (94), 150-150. Normalització i seguretat industrials van ser dos punts concurrents fins
als anys 1930, com es va posar en evidència a través de les activitats de la Secció d'Economia
i  Sociologia  de  l'Associació.  Vegeu  també:  “Actes  de  la  Junta  Directiva”  (AEIB),
04/01/1935, Arxiu AEIB.

391 El francès continuava sent la llengua d'assimilació de bona part de la cultura tècnica anglesa i
els llibres de Taylor traduïts  a París van formar part  de les biblioteques de l'Escola i de
l'Associació.  A  la  biblioteca  de  l'ETSEIB  es  troben  actualment  els  següents  volums:
TAYLOR, Frederick Winslow (1911?) Principes d'organisation scientifique des usines, París,
Dunod et E. Pinat; TAYLOR, Frederick Winslow (1913)  La direction des ateliers. Étude
suivi  d'un  mémoire  sur  l'emploi  des  courroies,  París,  H.  Dunod  et  E.  Pinat;  TAYLOR,
Frederick Winslow (1917)  La taille  des  métaux, París,  H.  Dunod et  E.  Pinat;  TAYLOR,
Frederick Winslow (1925)  La dirección de los talleres. Estudio sobre la organización del
trabajo, Barcelona, Feliu y Susanna (primera edició en castellà de 1914).

392 AMAR, Jules (1914)  Le moteur humain et les bases scientifiques du travail professionnel,
París, H. Dunod et E. Pinat.

393 AMAR, Jules (1914)  “La utilización racional de la energía humana. Estudio científico del
trabajo manual”, Técnica, març, 83-84.
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“La  importancia  de  una  organización  científica  del  trabajo  humano  está

demostrada (...). En todas partes donde la actividad nerviosa se gasta en alcanzar la
velocidad, el orden, la calidad, el “acabado”, que regocija a los buenos obreros, la

armonía de los movimientos, la exactitud y la corrección en la obra, la nueva ciencia

enseña y coordina, rectifica y regula, a fin de asegurar la buena ejecución del trabajo

evitando  el  cansancio  enervante.  Aumentando  la  producción,  será  una  fuente  de

riqueza para todos, tanto para el patrono como el obrero, puesto que al primero no le

conviene realmente agotar las fuerzas de sus obreros. Al contrario, ha de procurar
sacarles el mejor partido posible por medio de un buen trato; el abaratamiento del

precio de coste le inclinará hacia los salarios elevados, y la mano de obrar verá

aumentar su bienestar. Así, por medios indirectos, a través de los intereses egoístas y

a menudo contradictorios de los hombres, la verdad científica se introduce y prepara

la concordia”.

El 1917,  Técnica va tornar a interessar-se per  la racionalització del  sistema

productiu, però aleshores centrant-se en l'útil del motor humà. En tres números conse-

cutius,  reproduïa un llarg article  de l'enginyer militar  P.  Denis  sobre les  aplicacions

directes dels preceptes tayloristes a Europa.394 Es tractava d'aconseguir l'optimització de

les  operacions  successives  de  les  màquines  eines  mitjançant  fitxes  de  fabricació  i

mesures cronomètriques. Segons Denis, l'organització científica del taller -que després

s'extrapolaria a l'estat- es basava en la preparació completa i metòdica del treball per

part de la  direcció tècnica, en l'anàlisi metòdica i quantitativa de la realitat, en l'esta-

bliment de relacions matemàtiques, en la redacció d'instruccions precises i en la recerca

de les operacions més econòmiques.

I més enllà de l'humà i de l'útil, els enginyers van pensar que s'havien de racio-

nalitzar  tots  els  altres  factors  de  la  producció,  com  els  materials,  les  peces  o  el

llenguatge. Just a continuació de l'article de P. Denis,  Técnica va difondre el gegantí

projecte  d'estandardització  de  rosques,  acers  i  nomenclàtors  que  la  Society  of

Automotive Engineers estava aplicant a la indústria automobilística de Detroit.395 

394 DENIS, P. (1917) “Organización científica del utillaje. Estudio de la velocidad de corte y de
la duración del trabajo en las operaciones de cilindrado y fresado (I)”,  Técnica, juny-agost,
186-197; DENIS, P. (1917) “Organización científica del utillaje. Estudio de la velocidad de
corte y de la duración del trabajo en las operaciones de cilindrado y fresado (II)”,  Técnica,
juliol,  217-228;  DENIS,  P.  (1917)  “Organización  científica  del  utillaje.  Estudio  de  la
velocidad de corte y de la duración del trabajo en las operaciones de cilindrado y fresado
(III)”, Técnica, agost, 275-284 (l'article va ser traduït de Génie Civil).

395 “Noticias. La estandardisación de la industria del automóvil en los E. U.” (1917)  Técnica,
agost, 285-287. Ressenya d'un article de Delay a Génie Civil.
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L'organització científica del treball a Técnica (1924-1931) 

A partir del llibre de Tallada de 1922, els enginyers i els tècnics catalans van

prendre aquestes temàtiques com a viables i imprescindibles en el seus projectes corpo-

ratius.396 En  particular,  els  enginyers  industrials  van  fer  repetides  crides  als  seus

companys per a esdevenir els científics de l'organització als tallers i a les indústries:

“indudablemente los que más debieran preocuparse del taylorismo son los ingenieros,

y en nuestro país, los ingenieros industriales”, va dir Rafael Garriga comentant l'apo-

logia de Le Taylorisme (1928) d'Henry Le Chatelier.397 El desplegament de les polítiques

de disciplinament social i de repressió obrera de la dictadura de Primo de Rivera des de

1924 havien de facilitar la introducció dels nous mètodes de gestió del treball.398 

Des de 1924, a la revista de l'Associació d'Enginyers Industrials, van començar

a aparèixer llargs articles o breus referències bibliogràfiques que pretenien objectivar el

sistema industrial -des de la màquina eina a la màquina individu-, a través de dades

empíriques, fórmules, taules i gràfics. Això sí, ara venien firmades per noms catalans i

espanyols:  per  exemple,  Antidi  Layret,  Rafael  Garriga,  Josep  Gardó  o  Ramon

Fernández Mariño, com veurem a continuació. Amb Taylor i Ford al capdavant, el món

estatunidenc seguia sent la referència fonamental, però també ho eren organitzacions

europees com l'Institut Alemany de Normalització (AWF, Ausschus für Wirtschaftliche

Fertigung), l'Oficina del Treball de Milà o el propi laboratori francès de Denis, sense

oblidar-nos de les  oficines  de l'Institut  Internacional de l'Organització Científica del

Treball que s'havien establert, des de Rússia a Espanya. 

A poc a poc, la revista  Técnica va anar incloent el debat sobre la uniformit-

zació de les conductes humanes i els processos industrials, les anàlisis dels límits de la

fatiga  i  la  fatiga  patològica,  els  estudis  sobre  les  fitxes  de  fabricació  i  els  càlculs

396 L'obra de Tallada va ser un referent per al món tècnic català -més enllà dels enginyers indus-
trials- quant al scientific management. Per exemple, quant als directors d'indústries, vegeu:
BARENYS VERGÉS, Josep M. (1929) “Organitzacio científica del treball”,  Boletín de la
Asociación de Directores de Industrias Eléctricas y Mecánicas del I.E.M.A.,  II (9), juliol,
160-164.

397 “Bibliografia” (1928) Técnica, LI (116), agost, 134.
398 El  desplegament  paral·lel  de  la  dictadura  primoriverista  i  de  l'organització  científica  del
treball a Espanya ha estat assenyalat en diversos treballs. TOMÀS, Josep; ESTIVILL, Josep
(1979)  “Apuntes  para  una historia  de la  organización  del  trabajo en España,  1900-1933,
Sociología  del  Trabajo,  1,  17-37;  PÉREZ  PÉREZ,  José  Antonio;  IBÁÑEZ  ORTEGA,
Norberto  (2000)  “La  organización  científica  del  trabajo  en  Vizcaya  (1923-1975):  fiebre
productiva y consecuencias sociales de una racionalización dirigida”,  Lan Harremanak, 3,
19-27.
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mitjançant nomogrames, les propostes de burocratització de les indústries, la utilització

racional  de  la  maquinària,  etc.  La  comptabilitat  i  la  gestió  econòmica  també  van

esdevenir cabdals en el projecte d'organització científica del treball. Alguns articles es

van centrar en els sistemes de determinació de costos.399 Alguns altres, en noves formes

de pagament de salaris per extreure la màxima productivitat dels obrers sense deixar-los

completament a la mercè dels patrons com feia el sistema de preu fet.400 Alguns autors

proposaven el  sistema de bonificació limitada Rowan mentre que altres es decantaven

pel Halsey, però tots perseguien la substitució de la vigilància de l'obrer per una disci-

plina interior (independentment que fos interioritzada) i vèncer la “histèresi obrera”.

* * *

La luminotècnia també captivà l'interès dels  enginyers  industrials L'organit-

zació  científica  no  podia  ser  sense  il·luminació  científica.  Alhora,  la  il·luminació

reflectia  productivitat  i  modernitat  sincrònicament.  Aquesta  qüestió  es  va  posar  de

manifest  especialment a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, tant  en els

exteriors com específicament en el Palau de la Llum.401 Tant va ser així que l'enginyer

industrial Josep Mañas va definir l'Exposició de 1929 com el “triomf de la llum” en una

conferència en aquell palau el 13 de juny de 1930.402 Arran dels estudis de la Western

Electric  Co.  i  altres  grans  corporacions,  la  il·luminació  va  copsar-se  com un  factor

productiu  gens  menyspreable.  Des  d'aleshores,  la  il·luminació  científica  dels  espais

fabrils va esdevenir un altre element imprescindible per a la racionalització industrial.

De fet, a Técnica, van aparèixer articles sobre la qüestió, però també una multiplicitat

d'anuncis que feien una crida a augmentar la producció a través de sistemes racionals

d'il·luminació  (especialment,  de  les  cases  Metron,  IEP,  Compañía  Barcelonesa  de

399 GARDÓ, Josep (1925) “La determinación de los precios de costes”,  Técnica, XLVIII (80),
agost,  121-126.  Del  mateix  autor,  vegeu:  (1925)  “La  organización  burocrática  de  las
industrias. La sección de presupuestos”, Técnica, XLVIII (73), gener, 6-9.

400 FERNÁNDEZ MARIÑO, Ramon (1924) “Modernas formas de pago de salarios”,  Técnica,
XLVII (67),  juliol, 111-113; LAYRET, Antidi  (1927) “Estudio sobre la remuneración del
trabajo”,  Técnica,  XLX (107),  novembre,  353-360;  CANZONERI,  Domenico  (1928)  “El
salario en la organización racional del trabajo”,  Técnica, LI (119),  novembre, 177-183 (la
traducció era de l'enginyer recent titulat Francesc Oliveras).

401 Vegeu els articles contemporanis dels enginyers industrials Joan de Lasarte Karr (cap del
servei elèctric de l'Exposició) i Enric Baixeras Felip (director tècnic d'Electric Supplies Co.)  a la
revista Técnica al llarg de 1929 i 1930. Un article sobre tecnologia elèctrica a l'Exposició, a:
FERRAN BOLEDA,  Jordi  (2003)  “L’enginyeria  elèctrica  a  l'Exposició  Internacional  de
Barcelona de 1929”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, V, 287-297.

402 MAÑAS, Josep (1930) “La técnica de la iluminación”, Técnica, LIII (139), juliol, 105-110. 
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Electricidad i Westinghouse Co.).403

* * *

Una vegada els enginyers van creure en la racionalització, van orientar la seva

tasca a predicar la fe als altres agents productius. No era possible implementar la ciència

del treball si no es vencien les resistències socials, tant patronals com obreres. L'organit-

zació científica del  treball  s'expressava com a mètode tecnocràtic,  neutral,  apolític i

transideològic. Tot plegat ho feia palès Antidi Layret a “La organización científica del

trabajo y la resistencia obrera” (1928).404 Allí,  va exposar les seves objeccions a les

principals  crítiques  de  l'obrerisme  local  i  internacional  que  s'estaven  reproduint  a

Catalunya des d'almenys la publicació del llibre de Cebrià de Montoliu: l'augment d'atur

forçós i d'individualisme (“cobrant més, (...) millors caixes per als sindicats”), l'esgo-

tament físic en edat prematura (“¿on es troben més tuberculosos?”) i el símil obrer-mà-

quina  (“com  no  es  necessiten  tants  coneixements,  s'eleven  les  categories

professionals”). Com a tècnic d'alt grau de la Maquinista Terrestre i Marítima, Layret

havia d'haver copsat directament la contestació obrera a la gestió científica del treball.

El director tècnic de la Maquinista, l'enginyer industrial Josep Serrat Bonastre, va ser un

altre agent actiu en la difusió, implementació i legitimació de la racionalització del i des

del taller, i, per tant, en la tasca de convèncer a la classe obrera de la necessitat d'incor-

porar metodologies d'intensificació del treball.405 

Antidi Layret, poc procliu a l'esquerra política, va afirmar que l'organització

científica del treball havia de ser reivindicada des de totes les posicions ideològiques,

incloses les socialistes i anarquistes. Segons ell, aquesta ciència era una eina imprescin-

dible per a la construcció de qualsevol nova societat, fins i tot, d'aquelles societats que

no comptessin amb la propietat privada:406 

“Si se encuentra con talleres organizados científicamente, la implantación del

régimen socialista sólo es hacer pasar el capital al Estado; en cambio, si los talleres

están organizados como hoy, al hacer desaparecer el patrono desparece el taller (…).

Podemos decir que las objeciones que presentan los obreros a los métodos modernos

403 Vegeu, per exemple: Tècnica (1935) LVIII (194), març, [s.p.]. 
404 LAYRET,  Antidi  (1928)  “La organización  científica  del  trabajo  y  la  resistencia  obrera”,
Técnica, LI (118), octubre, 162-165.

405 SERRAT BONASTRE, Josep (1933) “La organización del  trabajo para la producción en
series reducidas”, Ibérica: el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones, XL (990), 16 de
setembre, 135-144.

406 LAYRET,  Antidi  (1928)  “La organización  científica  del  trabajo  y  la  resistencia  obrera”,
Técnica, LI (118), octubre, 163-165.
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de organización van contra sus intereses materiales y morales, pues sea la que sea su

ideología no les conviene desorganizar la fabricación”.

Layret  reconeixia  que  alguns  sectors  obrers  s'estaven  apropant  a  aquests

discursos. I de fet, va ser així, sobretot des del socialisme català, que seguia la retòrica

de Lenin de “taylorització” de la URSS.407 De fet, existia cert beneplàcit de les institu-

cions sindicals socialistes espanyoles als preceptes de l'organització científica del treball

a  finals dels anys 1920.408 Tant va ser així, que,  durant la Guerra Civil,  la UGT va

aprovar totes les receptes de l'organització científica del treball a la desena sessió del

seu III Congrés general (novembre de 1937) amb l'objectiu d'augmentar la producció

bèl·lica.409

I, més enllà del socialisme d'estat, algunes posicions de l'anarquisme copsaven

un nou ordre social capaç d'assolir la meta a la que el liberalisme econòmic no podia

arribar: el total desplegament de la racionalització del treball. Si bé aquestes qüestions

han  estat  desenvolupades  al  capítol  IX,  fem  un  primer  tast  amb  les  paraules  dels

cenetistes Isaac Puente i Joan Fàbregas inscrites al 1933: l'any de l'auge de la ideologia

del Technocrat Movement. El metge Puente apuntava a  El comunismo anárquico: la

407 Malgrat que el taylorisme es va implantar més d'una forma retòrica que fàctica a la URSS,
van existir polítiques estatals d'impremta taylorista. WREN, Daniel A.; BEDEIAN, Arthur G.
(2004)  “The  Taylorization  of  Lenin:  rhetoric  or  reality?,  International  Journal  of  Social
Economics,  31,  3,  287-299.  En contraposició  a  les  pràctiques importades censurades pel
govern estalinista, les pràctiques retòricament autònomes i voluntàries dels obrers stakhano-
vites es van promoure governamentalment, com a camí reial per a l'augment de la producti-
vitat  de  la  URSS.  L'apropiació  d'aquestes  formes  obreres  d'organització  industrial  a
Catalunya no va tenir el pes que va tenir en altres països com Anglaterra, on van ser vindi-
cades des de les files comunistes i criticades severament des de les files anarquistes. L'anar-
quisme anglès va apercebre la nova malaltia de la societat industrial, la “stakhanovitis”, com
un èxit del capitalisme de tints tayloristes.  The Left & World War II. Selections from the
Anarchist Journal War Commentary, 1939-1943 (1989) Londres, Freedom Press, 57-66 (es
tracta de dos articles de 1942 titulats “Stakhanovism and the British workers” i “Stakhano-
vitis: a new industrial disease”). Tanmateix, durant la Guerra Civil, formes d'augment de la
producció d'inspiració stakhanovita van aflorar, com queda reflectit mitjançant l'anàlisi dels
cartells  de  guerra  (1936-1939).  Un  exemple  és  el  cartell  titulat  “Obrers:  organitzeu  els
Campionats de Treball de cara a la guerra”, de la UGT, 1936 (v. Figura IX.3). No obstant, la
majoria de cartells reclamaven l'augment de la producció a través de l'augment de les hores
de treball: “6, 8, 16, 24 horas! Son pocas!! Trabajad todos para el frente” (CNT); “Dones,
treballeu! Per als germans del front” (PSUC i UGT); o “Fora festes! Imposem un calendari
de guerra” (PSUC). 

408 PÉREZ PÉREZ; IBÁÑEZ ORTEGA (2000), 17-18
409 BARRIO,  José del  (1937)  Informe en nombre del  Comité  de  Cataluña de  la U.G.T.  III
Congreso de la U.G.T. en Cataluña, Barcelona, Ediciones UGT. Un resum del congrés va
recollir-se a La Vanguardia de 17 de novembre de 1937 (p. 1-2). 
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sociedad del porvenir (1933):410

 “El  capitalismo,  sin  haber  llegado  a  poner  en  práctica  todo  el  progreso
mecánico  que  hoy  permite  la  técnica,  sin  haber  exprimido  todo  el  jugo  a  la
racionalización del trabajo, y sin que la Ciencia haya dado de sí el perfeccionamiento

que promete dar, el capitalismo, repito, se asfixia”. 

Contemporàniament,  Joan P.  Fàbregas  -membre  del  Sindicat  de Professions

Liberals  de  la  CNT  i  futur  conseller  d'Economia  de  la  Catalunya  revolucionària  i

col·lectivitzada- escrivia  La crisis mundial y sus repercusiones en España (1933). En

aquesta obra, Fàbregas explicava i exaltava la gestió científica del treball, l'estandardit-

zació i la normalització, i situava apologèticament la figura de Taylor a la  “lista del

benemérito ejército [de científicos] que constituirán en el futuro la legión de honor de

la humanidad (...), los varones santificados de la moderna civilización”.411

L'organització científica del treball a Tècnica i altres espais (1931-1939) 

L'agència  de  l'enginyeria  industrial  catalana  en  l'organització  científica  del

treball tampoc no va decaure durant la II República i la Guerra Civil, sinó el contrari.412

I  va  perviure  vivament  després  del  conflicte.  Aquest  fet  es  personifica  a  través  de

figures com la del propi Antidi Layret: des dels anys 1920 fins a la dècada de 1940, va

escriure  nombrosos  articles  sobre  aquesta  qüestió  a  Tècnica,413 va  publicar  Organi-

zación de una oficina para el cálculo de los tiempos de fabricación (1931) amb el que

va  obtenir  el  premi  “Madariaga”,  i  va  assajar  les  receptes  racionalitzadores  en  la

construcció  de  locomotores  als  tallers  de  Sant  Andreu  de  la  Maquinista  Terrestre  i

Marítima. Malgrat  que el  desplegament de l'aplicació d'aquestes tècniques  organitza-

410 PUENTE,  Isaac  (1933)  El  comunismo  anárquico:  la  sociedad  del  porvenir,  Barcelona,
Ediciones y Voluntad. Reproduït de: PUENTE, Isaac (2003) El comunismo libertario y otras
proclamas insurrecionales y naturistas. Bilbao, Likiniano Elkartea, 5-6. 

411 FÀBREGAS, Joan P. (1933)  La crisis mundial y sus repercusiones en España, Barcelona,
Atenas, 45-46.

412 Així també ho fan constar Castillo i Riu en l'anàlisi de les temàtiques a les que l'Associació
d'Enginyers  Industrials  va  dedicar  més  atenció  en  el  període  1929-1936:  CASTILLO,
Alberto del; RIU Manuel (1963)  Historia de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona, 1863-1963, Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, 157.

413 A més dels articles citats, vegeu: LAYRET, Antidi (1929) “La utilización racional de las
herramientas  y  de  las  máquinas  (I)”,  Técnica,  LII  (131),  novembre,  369-377;  LAYRET,
Antidi (1931) “La utilización racional de las herramientas y de las máquinas (II)”, Técnica,
LIV (146), març, 234-239; LAYRET, Antidi (1934) “L'estímul en l'organització industrial”,
Tècnica, LVII (180), gener, 9-12.
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tives es va produir sobretot en el període franquista,414 va tenir un camp de  proves en

grans  indústries  catalanes  (especialment  siderometal·lúrgiques)  des  de  les  primeres

dècades de segle XX.415

A més a més de Layret, trobem una massa crítica d'enginyers industrials que

van escriure a  Tècnica sobre aquestes matèries durant els anys 1930, com Josep Prats

Tomás,416 Carles  Cardenal  Pujals,417 o  Josep  Borrell  Macià.418 Ells  i  altres  tècnics

associats,  com Josep  Torrens  Ibern  i  Josep  Serrat  Bonastre,  van  publicar  en  altres

revistes  especialitzades,  com  a  la  Revista  de  Ingeniería  Industrial  (de  l'Associació

414 El desplegament final de la ciència de gestió empresarial a Espanya es va produir als anys
1950 i,  especialment,  a partir  del  Plan de Estabilización de 1959. VEGARA, José María
(1971)  La organización científica del trabajo. ¿Ciencia o ideología? Introducción crítica,
Barcelona, Fontanella, 42-45;  GUILLÉN, Mauro F. (1989)  La profesión de economista. El
auge  de  economistas,  ejecutivos  y  empresarios  en  España,  Barcelona,  Ariel,  88-102;
GUILLÉN, Mauro F. (1996) “Arte, cultura y organización: la influencia de Ortega y Gasset
en la élite empresarial española”,  Reis, 74, 115-126 (en aquest article, Guillén esmenta el
paper  d'Antidi  Layret  en  la  “rehumanització  de la  tècnica”);  BUESA,  M.;  MOLERO, J.
(1982) “Cambio técnico y procesos de trabajo: una aproximación al papel del Estado en la
introducción de los métodos de organización científica del trabajo en la economía española
durante  los  años cincuenta”,  Revista del  trabajo,  67-68,  249-268;  HERRERO,  José Luis
(1990) “El papel del Estado en la introducción de la O.C.T. en la España de los años cuarenta
y cincuenta”, Sociología del trabajo, 9, 141-166. Un estudi de cas, en base a fonts arqueolò-
giques,  orals i  arxivístiques, a:  MARTINI ARMENGOL, Gabriela (2000)  Sobre Taylor y
Marx en Madrid. La implantación de la organización científica del trabajo y la respuesta de
los trabajadores en la fábrica Plata Meneses (Madrid, 1950-1982), Madrid, Consejo Econó-
mico-Social,  Comunidad  de  Madrid.  Dins  un  marc  comparatiu  internacional,  vegeu:
GUILLÉN,  Mauro  F.  (2006)  The  Taylorized  beauty  of  the  mechanical:  scientific
management and the rise of modernist architecture, Princeton, Princeton University Press. 

415 Sobre la ràpida circulació científica i aplicació industrial a Catalunya dels mètodes estatuni-
dencs d'organització científica a les primeres dècades de segle XX, vegeu: TOMÀS, Josep;
ESTIVILL,  Josep  (1979)  “Apuntes  para  una  historia  de  la  organización  del  trabajo  en
España,  1900-1933,  Sociología  del  Trabajo,  1,  17-37.  Per  al  cas  basc,  vegeu:  PÉREZ
PÉREZ, José Antonio; IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto (2000) “La organización científica del
trabajo  en  Vizcaya  (1923-1975):  fiebre  productiva  y  consecuencias  sociales  de  una
racionalización dirigida”, Lan Harremanak, 3, 11-50.

416 PRATS TOMÀS, Josep (1930)  “Nota  sobre el  modo de encontrar  el  factor  'tiempo'  que
virtualmente corresponde a cada una de las partes que integran la reparación de una máquina
locomotora”, Técnica, LIII (134), febrer, 23-26.

417 CARDENAL PUJALS, Carles (1930) “La selección personal y su elaboración científica. I.
La selección profesional como base fundamental  de la organización científica del trabajo
(I)”,  Técnica,  LIII (137), maig, 53-59; CARDENAL PUJALS, Carles (1930) “La selección
personal y su elaboración científica. I. La selección profesional como base fundamental de la
organización  científica  del  trabajo  (II)”,  Técnica,  LIII  (137),  maig,  74-75;  CARDENAL
PUJALS, Carles (1930) “La selección personal y su elaboración científica. II. Estudio del
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d'Enginyers Industrials de Madrid, 1930-1936) i a Organització: revista tècnica d'admi-

nistració i comptabilitat (de l'Associació de Comptables de Catalunya, 1925-1938), o en

publicacions de divulgació científica, com Indústria Catalana (1933-1935) i Ibérica: el

progreso de las ciencias y de sus aplicaciones (1914-2004).419 La vinculació íntima de

l'enginyeria industrial catalana amb l'organització científica també va quedar reflectida

en  l'adquisició  de  llibres  per  l'Associació  i  en  les  ressenyes  de  bibliografia  i  de

congressos especialitzats a Tècnica.

* * *

A  més  a  més,  a  la  dècada  de  1930,  els  enginyers  industrials  van  ser  els

mediadors d'altres pràctiques en organització científica del treball. Algunes empreses

estatunidenques  d'assessorament  en  organització,  com  les  que  portaven  el  nom  de

Charles Bedaux i Wallace Clark, estaven provant d'establir-se al vell continent (inclosa

la Unió Soviètica), amb la intenció de guanyar el terreny perdut al seu país d'origen.

Aquestes empreses, més orientades a la tradició taylorista, competien directament amb

les noves tendències de consultoria i gestió empresarial al continent americà.420 A la

sujeto  y  análisis  de  las  profesiones”,  Técnica,  LIII  (139),  juny,  87-93;  CARDENAL
PUJALS, Carles (1930) “La selección personal y su elaboración científica. III. Elaboración
estadística y valoración (I)”,  Técnica,  LIII  (140),  agost,  113-121;  CARDENAL PUJALS,
Carles (1930) “La selección personal y su elaboración científica. III. Elaboración estadística
y valoración (II)”,  Técnica,  LIII (141), setembre, 129-137;  CARDENAL PUJALS, Carles
(1930)  “La  selección  personal  y  su  elaboración  científica.  III.  Elaboración  estadística  y
valoración (III)”,  Técnica,  LIII  (144),  desembre, 188-190;  CARDENAL PUJALS, Carles
(1931) “La selección personal y su elaboración científica.  IV. (...) ante el problema de la
selección de los alumnos en las Escuelas de Ingenieros Industriales”,  Técnica,  LIV (145),
gener-febrer, 216-220.

418 BORRELL MACIÀ, Josep (1932) “L'actiu i el passiu de la racionalització” (1932) Tècnica,
LIV (158),  març, 34-42; BORRELL MACIÀ, Josep (1934) “Com reduir  el  preu de cost
industrial?”, Tècnica, LVII (189), octubre, 150-152; BORRELL MACIÀ, Josep (1935) “Atur
forçós i racionalització”, Tècnica, LVIII (194), març, 233-235.

419 A mes  a  més  dels  textos  citats,  vegeu:  ARTAL,  Francesc  et  al. (1976)  El  pensament
econòmic català durant la República i la Guerra. 1931-1939, Barcelona, Edicions 62, 248-
275.

420 MCKENNA, Christopher D. (2006) The world's newest profession: management consulting
in  the  twentieth  century,  Cambridge,  New  York,  Cambridge  University  Press,  26-27.
McKenna  argumenta,  contra  una  tradició  historiogràfica  arrelada  als  anys  1940,  que  el
management consulting té poques connexions amb el  scientific management  d'arrel taylo-
rista, si bé ambdues són d'encunyació estatunidenca. Les grans firmes de consultoria -p.e.,
McKinsey  &  Company  i  Booz  Allen  Hamilton-  van  expandir-se  durant  els  1930,  van
aconseguir transformar gegants corporacions, ONGs i l'estat dels EUA durant els 1950, i han
estat influents superlativament en l'economia global des de 1960.
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Gran Bretanya i a França van trobar condicions òptimes per a establir-se des dels anys

1920. A la dècada següent, van continuar expandint-se per Europa en tant que la gestió

científica importada es promocionava com a solució necessària als problemes de la crisi

econòmica iniciada el 1929. El governs anglesos, francesos i grecs van ser mecenes de

l'art de l'organització empresarial de Bedaux.421 I el govern bolxevic, de l'art de Wallace

Clark, fins a les purgues estalinistes.422

A Espanya, les orientacions promogudes per Charles Bedaux van tenir reper-

cussió posteriorment,  en les dècades de 1950, 1960 i,  fins i  tot,  1970.423 Tanmateix,

durant els anys anteriors a la Guerra Civil, els enginyers industrials van participar en la

promoció  dels  models  estatunidencs  en  organització  d'empreses  que  estaven  sent

importats  directament  pels  seus  inventors.  Des de la  seva oficina  al  carrer  Bruc de

Barcelona, Damià Aragonès Puig s'anunciava a Tècnica com a representant a Espanya

de “Vallace Clarck [sic] y Cia., ingenieros especialistas en organización (...) dispuestos

a estudiar este problema con los industriales y jefes de empresa que lo deseen, a los que

podrán asegurar  los  beneficios  de  una  larga  experiencia  adquirida en  los  Estados

421 El 1923, es va establir la British Society of Bedaux i, el 1927, la bessona francesa. A finals
de 1930, existien 16 societats d'aquest tipus en tot el món. El 1938, el govern de Grècia
-esperonat per grups enginyerils locals- va convidar a Charles Bedaux a fundar una societat
Bedaux,  amb  la  missió  de  reorganitzar  la  burocràcia  estatal  i  l'economia  nacional.  La
proposta no es va acabar materialitzant degut a l'inici de la II Guerra Mundial. ANTONIOU,
Yiannis;  ASSIMAKOPOULOS,  Michalis;  CHATZIS,  Konstantinos  (2007)  “The  National
Identity  of  Inter-war  Greek  Engineers:  Elitism,  Rationalization,  Technocracy,  and
Reactionary Modernism”,  History and Technology, 23 (3), 249-250. Michael Weatherburn,
doctorand al  CHoSTM de l'Imperial  College de Londres  sota  la  supervisió del  professor
Edgerton,  treballa  actualment  sobre  la  introducció  governamental  del management de
Bedaux a l'Anglaterra anterior a 1940.

422 A la URSS, algunes pràctiques estatals d'augment de la productivitat es van donar de la mà
de l'assessoria de Wallace Clark i Walter N. Polakov focalitzant-se en el diagrama de Gantt.
La purga d'enginyers, mànagers i científics per part del govern de Stalin va ser crucial en la
desfeta de la implantació del  scientific management estatunidenc. WREN (2004); WREN,
Daniel A. (1980) “Scientific Management in the U.S.S.R., with Particular Reference to the
Contribution of Walter N. Polakov”, The Academy of Management Review, 5 (1), 1-11. 

423 El sistema d'incentius Bedaux (per rendiment cronomètric) va generar conflictes laborals a
l'Espanya dels anys 1960 i 1970. Dos estudis de cas en fan menció: PÉREZ PÉREZ, José
Antonio;  IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto (2000)  “La organización científica  del  trabajo en
Vizcaya  (1923-1975):  fiebre  productiva  y  consecuencias  sociales  de  una  racionalización
dirigida”,  Lan  Harremanak,  3,  40-47;  MARTINI  ARMENGOL,  Gabriela  (2000)  Sobre
Taylor y Marx en Madrid. La implantación de la organización científica del trabajo y la
respuesta de los trabajadores en la fábrica Plata Meneses (Madrid, 1950-1982),  Madrid,
Consejo Económico-Social, Comunidad de Madrid, 168-180.
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Unidos y Europa”.424 Alhora, Aragonès va difondre les idees de gestió empresarial de

Clark  a  través  d'altres  mitjans,  com  la  traducció  i  adaptació  de  la  seva  obra  més

coneguda, The Gantt Chart. A Working Tool of Management (1922).425 El gráfico Gantt

en la dirección de empresas industriales y comerciales va ser publicat el 1936, el va

prologar un dels prohoms de l'organització científica del treball a Espanya -César de

Madariaga-,426 i es va reeditar en diverses ocasions fins el 1970.427

* * *

Val a dir que les altres associacions espanyoles d'enginyers industrials també

van  ser  concebre  l'organització  científica  del  treball  com una  prioritat  professional.

Respecte a Madrid, tan sols mencionarem que el tema del seu concurs anual de 1927 va

ser  “Procedimientos  de  racionalización  en  la  industria,  encaminados  a  aumentar  el

rendimiento,  disminuir  el  precio  de  coste  y  humanizar  el  trabajo”.428 Els  projectes

d'estandardització i normalització de l'agrupació de Bilbao es citaran a continuació. 

424 Tècnica (1933) LVI (172), maig, [s.p.]. Durant l'any 1933, el mateix anunci va aparèixer als
annexos publicitaris de Tècnica en diverses ocasions. Uns mesos abans, el desembre de 1932,
el  primer  espai  publicitari  de  la  companyia  de  Wallace  Clark  a  la  revista  esmentava:
“Wallace Clark & Cia., ingenieros especialistas en organización tienen el gusto de indicar a
Vd.  la  dirección  de  su  representante  en  España,  Damián  Aragonés  Puig,  ingeniero
industrial”. Tècnica (1932), LV (167), [s.n.]. Aragonès era professor d'Enginyeria Mecànica
a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona (1924-1968). 

425 CLARK, Wallace (1936) El gráfico Gantt en la dirección de empresas industriales y comer-
ciales, Barcelona, Montesó. 

426 César  de Madariaga era un dels màxims exponents espanyols  de la institucionalització a
Madrid  de  l'organització científica  del  treball  i  la  psicotècnia  (això és  de  l'economia de
taller), juntament amb el català Josep Mallart Cutó.

427 Cal esmentar que, en altres països europeus, la presència d'oficines consultores de Wallace
Clark durant els anys 1930 s'ha evidenciat també exclusivament a partir de la publicitat en
revistes especialitzades. Per al cas de l'oficina d'Atenes, el representant era un dels promotors
més dinàmics de l'organització científica del treball a Grècia, l'enginyer de mines Themis-
toklis Charitakis. Ell mateix va traduir al grec de  The Gantt Chart  el 1938. ANTONIOU;
ASSIMAKOPOULOS; CHATZIS (2007), 248 i 256.

428 El concurs  va  ser guanyat  per  Emilio d'Ocón Cortés  i  la  seva obra publicada gràcies  al
sufragi  de  l'associació  madrilenya.  D'OCÓN  CORTÉS,  Emilio  (1927)  Organización
científica del trabajo y racionalización del a producción, Toledo, F. Serrano
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3. De la modernització de la tècnica a la Tècnica normalitzada: estandardització i

altres llenguatges internacionals 

Tècnica i estètica (I): modernització de la revista, modernització de l’Associació 

Des de la seva creació el 1878, la revista de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials de Barcelona havia sofert diversos canvis de nom, de format, disseny i estructura.

No obstant, a la dècada de 1930, la publicació va renovar-se en dues ocasions com mai

ho havia fet: el gener-febrer de 1931 i l'abril de 1935. La primera transformació es va

produir en un moment significatiu: després de l’èxit de la participació dels enginyers

industrials en la Exposició Internacional de 1929, quan la crisi econòmica internacional

ja estava copejant els mercats locals i  les classes subalternes,  i  uns mesos abans de

proclamació de la II República, precedits per la caiguda de Primo de Rivera i succeïts

pel reposicionament del grup d’enginyers industrials dins del nou règim (vegeu capítols

II, III i IV). 

Uns mesos abans, la Junta General de l'Associació va acordar per unanimitat

millorar  la  mateixa  revista  “convirtiéndola  en  una  revista  de  ingeniería  de  primer

orden”.429 L'interès en la modernització de la revista anava en sintonia amb l'interès del

col·lectiu d'enginyers industrials d'esdevenir un referent per a la societat catalana en la

modernització  del  país.  Així  doncs,  es  va  produir  la  transició  d’una  revista

preeminentment d’articles de divulgació de diferents matèries d’enginyeria a una revista

on les qüestions tecnològiques anaven de la mà de les socials, econòmiques i polítiques.

Aquest fet s'evidencia en el naixement de noves seccions centrades en economia i socio-

logia, higiene i treball, i política, tal i com s'aprofundeix en els capítols III i VIII.

A més a més,  Tècnica canviava l'estètica (v.  Figures V.1 i V.2). En la nova

revista hom pot apercebre la influència de la tendència Déco, que casava amb les línies

arquitectòniques del nou edifici de l'Associació inaugurat el 1925 (v. capítol I). Aquesta

influència es copsa en els jocs tipogràfics -això és la convivència de tipologies tipogrà-

fiques diferents (fins a 4 tipus en l'encapçalament de la revista)-, tipografies d'estètica

futurista (com lletres de tipus Titania, de F. T. Gans, i de pal sec o sans-serif), i els filets

ornamentats a mode de línia trencada. Malgrat que no es va canviar el conjunt del seu

disseny textual, la influència és palpable en el frontispici de la revista (títol i marc). Tot

plegat no ho podem deslligar de l'esperit que l'art  Déco va representar als anys 1920

429 Junta General de l'AEIB de 29 de novembre de 1930. Una menció apareix a la “Crónica de la
agrupación” del mes següent: Técnica (1930), LIII (144), desembre, 190.
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principalment: la sumptuositat de la tècnica, la modernitat del maquinisme i l'auge del

món enginyeril. Així ho expressen José Ramón Penela i Dimas García Moreno:430

“Las aportaciones tipográficas  [Déco] presentan un alto grado de novedad,
abriendo una línea moderna profundamente renovadora en sus registros  formales.
Unos modelos situados fuera de la senda de la tradición clásica, modelos enmarcados

en los nuevos procesos sociales e industriales donde lo mecánico, la velocidad, la

nocturnidad artificialmente  iluminada,  lo  urbano,  etc.,  conforman un nuevo  estilo

tipográfico fuertemente geométrico, libre, caprichoso, formalista y decorativo”.

Tècnica i estètica (II): normalització de la revista, normalització de l’Associació 

Però, si els canvis de 1931 van ser de caràcter més estructural, el 1935 es va

produir  una  renovació  completa  del  disseny  de  la  revista,  aconseguint  una  estètica

moderna, amb paper setinat i coberta a dos colors. Els canvis formals d'aleshores eren

una altra aposta d’enaltiment de la revista a nivell nacional i internacional (v. Figura

V.3). La nova portada prenia la forma d'un estructurat i numerat índex (a diferència dels

sumaris continus anteriors). Igualment, s'incorporava un sobri encapçalament de pàgina

(amb la paginació i el títol de l'article). El cas de la simbologia heràldica a la revista

Tècnica (aleshores ja en català) és significatiu d'aquest procés. En el període 1930-1936,

l'escut de l'associació d'enginyers es va anar estilitzant gradualment a la portada de la

revista, desapareixent els volums i les formes pictòriques i esdevenint el contorn simple

de la imatge: això, és una silueta buida (v. Figures V.1, V.2 i V.3).431

D'altra banda, continuava el model clàssic de text en dues columnes i títols amb

alineació central, però augmentava l'interlineat i millorava la densitat tipogràfica i la

llegibilitat.432 Si bé els tipus del cos textual no van canviar en tot el període, la regula-

ritat de gruixos dels caràcters a partir de 1935 fa pensar en la introducció de màquines

de composició tipogràfica i fosa en la impressió de Tècnica.

430 PENELA, José Ramón; GARCÍA MORENO, Dimas (2006) Tipografía Española 1900-1936
<http://www.unostiposduros.com/wp-content/uploads/2008/09/tipografia_1900_36.pdf>,
consulta: 09/09/2010 (p. 13). Vegeu també: SATUÉ, Enric (2007) El arte en la tipografía y
la tipografía en el arte. Compendio de tipografía artística, Madrid, Siruela (especialment, p.
83-86). 

431 L'escut  desapareixerà  completament  en  alguns  volums (per  exemple,  en  els  números  de
novembre i desembre de 1935). El darrer canvi de l'escut de l'ETSEIB (2010) és un exemple
similar en la relació simplificació i modernització formal.

432 La densitat del text a Tècnica a partir de 1935 ja no seria considerada un error editorial a ulls
actuals. Vull agrair el comentari i altres observacions sobre la tipografia de la revista a José
Luis Eguia i Marc Milián, del Graduat Superior de Disseny de la Universitat Politècnica de
Catalunya (17/09/2010).
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Al mateix temps, es diluïen les característiques del sumptuós  Art Décorative.

Tot i que hem assenyalat l'esperit de modernitat industrial que el  Déco representava,

aquesta tendència també s'avenia amb alguns dels valors que l'Associació va criticar als

anys  1930,  com  el  “deliri  de  grandeses” de  les  colossals  i  ruïnoses  obres

monumentals.433 La revisió posterior de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929

per part d'uns dels seus protagonistes més emblemàtics -els propis enginyers industrials-

és un clar exemple. Aquesta revisió es va produir sobretot arran de la situació de deute

insostenible que l'Ajuntament de Barcelona arrossegava i de l'afer de la Comissió de

Responsabilitats de l'Exposició de Barcelona (1932).434

Sigui com sigui, la nova edició de la revista va virar cap al llenguatge raciona-

lista, que s'estava difonent a Catalunya principalment pel  GATCPAC (Grup d'Arqui-

tectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània):  funciona-

lisme i reducció de l'ornamentació, claredat i formes geomètriques, convergència entre

les belles arts i les arts industrials.435 No es tractava de fer un art per a l'exaltació de la

433 “Editorial. El Congrés Municipalista” (1933) Tècnica, LVI (169), febrer, 209. Sembla natural
que l'editorial fos escrit per Josep I. Mirabet, director tècnic de la revista i veu crítica de les
polítiques de grans obres d'enginyeria pagades amb deute públic. Vegeu: MIRABET, Josep I.
(1935) “Economia de les obres hidràuliques”, Tècnica (1935), LVIII (196), maig, 271-272.

434 “Editorial. Els deutes de la Exposició de Barcelona i les responsabilitats” (1932)  Tècnica,
LIV (157), febrer, 17.

435 El GATCPAC s'havia constituït el 1930, com a secció catalana del Comitè Internacional per a
la Resolució dels Problemes de l'Arquitectura Contemporània  (CIRPAC), que al  seu torn
s'havia creat un any abans per a l'organització dels Congressos Internacionals d'Arquitectura
Moderna (CIAM). El març de 1932, es va organitzar la reunió del CIRPAC a Barcelona, que
comptà amb la  participació de personalitats de l'avantguarda arquitectònica i  del  disseny
industrial com Walter Gropius, Marcel Lajos Breuer (ambdós integrants de l'escola Bauhaus),
Sigfried Giedion o Le Corbusier. Malgrat la inclusió de la lletra “T” (de tècnics) en l'acrònim
GATCPAC, malgrat la veneració de grans figures de l'enginyeria com Eiffel o Cerdà, malgrat
l'apropament de l'arquitectura al llenguatge estètic i funcional de l'enginyeria, i malgrat la
vindicació del treball interdisciplinari dels grups nacionals de tècnics, no van haver enginyers
industrials  entre  els  socis  directors  del  GATCPAC ni  una  col·laboració  transprofessional
fluida. No obstant, tenim una evidència de l'interès de l'enginyeria pel moviment racionalista.
Els exemplars d'A.C. (la revista de la GATEPAC i la GATCPAC) al FHCT de la Biblioteca de
l'ETSEIB són donacions de la col·lecció particular de l'enginyer industrial Patricio Palomar,
director de la “Compañía General  de Asfaltos y Pórtland, S.A.” i fundador de  Cemento:
revista técnica  (1929). El fons Patricio Palomar també roman a la Biblioteca CDDECMA
(UPC).  L'ideari  dels  racionalistes  catalans va quedar  explicitat  a  A.C. Publicación  de la
GATEPAC (vegeu especialment els números 1, 13, 16 i 17). ROCA, Francesc (1972) “El
GATCPAC y la crisis urbana de los años 30”, Cuadernos de arquitectura y urbanismo: publi-
cación  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Catalunya  y  Baleares,  90,  18-23;  ROCA,
Francesc  (2003)  “Ignasi  de  Solà-Morales  y  la  teoría  del  'Catalan  Movement'.  A:
MONTANER, Josep Maria; GABRIEL PÉREZ; Fabián (eds.)  Teorías de la arquitectura:
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tecnologia (com el  Déco), sinó que la tecnologia moderna del  cronòmetre i la norma

esdevingués el referent estètic primer.

* * *

A més a més de les qüestions tipogràfiques, la composició textual i el disseny,

dos fets subratllen la reivindicació de la normalització i l'estandardització industrial en

la  nova edició de la revista d'abril de 1935. Aquesta voluntat modernitzant de l'Asso-

ciació es va materialitzar en el nou format del paper, segons els patrons alemanys DIN

en vies d'internacionalització.436 Aquest fet no va ser una imposició editorial, sinó una

política  dels  enginyers  industrials  com  va  quedar  reflectit  a  les  actes  de  la  Junta

Directiva del 25 de gener de 1935: “La revista serà mensual i haurà de constar com a

mínim de 16 pàgines de text en tamany A4 de les normes DIN 476 en paper couché o de

qualitat semblant”.437Així doncs, a més a més del format, la revista va adoptar un nou

suport  molt  setinat  i  envernissat  (paper  cuixé),  que  millorava  l'homogeneïtzació  de

caràcters  i  la  llegibilitat,  però  també  la  qualitat  de  la  impressió  de  reproduccions

gràfiques i fotogràfiques.

Poc després, el 4 de juliol, l'Associació va convidar a Martín Balzola a donar

una conferència a Barcelona, que va portar per títol “La normalización en la industria”.

Balzola,  de  l'Asociación  de  Ingenieros  Industriales  de  Bilbao,  era  un  dels  màxims

exponents espanyols en aquestes qüestions i la revista Dyna, òrgan d'aquella associació,

un referent per a la seva “companya” Tècnica.438 A la conferència es van repartir còpies

de carta, postal i sobre normalitzats i l'article “Aspectos varios de la normalización en el

comercio” de Balzola. El text taquigràfic de la conferència de Balzola sobre la norma

DIN aplicada a formats de paper va publicar-se sobre el paper normalitzat DIN-A4 de la

revista  catalana  en  els  números  d'agost  i  setembre.439 Balzola  introduïa  el  text

argumentant que bascos i catalans -a diferència d'altres pobles espanyols i a similitud

d'altres europeus com els alemanys- tenien una aptitud especial per a la normalització (o

memorial Ignasi de Solà-Morales, Barcelona, Edicions UPC, 156-158. 
436 El format del paper de  Tècnica va ser el DIN A-4 (210x297 cm), substituint els anteriors
formats 214x310 cm i 215x315 cm (tipus paper Foli), que s'havien adoptat des de final dels
anys 1920. 

437 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 25/01/1935, Arxiu AEIB.
438 L'Associació de Ingenieros Industriales de Bilbao estava a punt de publicar el  Manual de
normas fundamentales DIN. La traducció estava a càrrec del mateix Martín Balzola.

439 BALZOLA,  Martín (1935)  “La normalización de la  industria  (I)”,  Tècnica,  LVIII  (200),
agost, 368-374; BALZOLA, Martín (1935) “La normalización de la industria (II)”, Tècnica,
LVIII (201), setembre, 384-393.

161



el seu sinònim anglosaxó, l'estandardització). Uns mesos després, els enginyers catalans

es preparaven per a constituir a Barcelona un comitè delegat de l'Associació Espanyola

de  Normalització,440 que  havia  de  donar  cos  definitiu  a  un  projecte  que  portaven

madurant des de 1934 i que inicialment s'havia anomenat Comitè Català de Normalit-

zació.441

A més a més de la  normalització de  dimensions i  qualitats,  Balzola també

apostava per l'estandardització del “treball intel·lectual” quant a referències bibliogrà-

fiques,  anotacions,  signes o plànols.  Des d'abril  de 1935,  Tècnica ja havia respost a

aquesta demanda de l'organització científica del treball i havia assignat a cadascun dels

articles publicats una numeració segons la Classificació Decimal Universal, CDU (v.

Figura VII.2). El sistema internacional d’organització bibliogràfica s'havia introduït a

Catalunya a través de l'Escola de Bibliotecàries i es començava a utilitzar a les biblio-

teques públiques catalanes.442 

L'activitat de normalització va anar més enllà de la revista i es va estendre a la

documentació interna i d'arxiu de l'Associació,  quant a aspectes com el suport o les

eines d'identificació documental. En aquests documents es feia palès explícitament la

vindicació i pràctica de l'homogeneïtzació de formats. Per  exemple,  en el peu de la

primera pàgina del “Projecte d'Estatuts de l'Institut de la Seguretat Industrial” de 1935,

es  va  escriure  la  referència  cronològica  (“VII-35-1000”),  la  descripció  temàtica

(“Seguretat industrial”), el format del suport (“A4, 210x297 mm”) i la classificació i

signatura documental (“S.E.S. 35.10”, on les sigles corresponien a la Secció d'Economia

i Sociologia).443

Tant  el  sistema DIN com el  CDU, que s'han imposat  a nivell  internacional

posteriorment,  representaven  aleshores  modes  d'estandardització,  de  racionalització

organitzativa i d'eficiència industrial. Però, a més a més, representaven la integració de

l'enginyeria i de la societat catalana en l'enginyeria internacional i en les nacions més

avançades.

440 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 18/11/1935, Arxiu AEIB.
441 “Projecte d'actuació de la Secció d'Economia i Sociologia per al curs de 1934-1935” (1935)
Tècnica, LVIII (192), gener, 200-201.

442 RUBIÓ  BALAGUER,  Jordi  (1938)  Classificació  decimal:  nova  adaptació  catalana,
Barcelona, Escola de Bibliotecàries (text manuscrit per al curs 1937-1938). 

443 “Projecte d'estatuts de l'Institut de la Seguretat Industrial” (AEIB), 07/1935, AhEIB.
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4. De la selecció de l'obrer a la selecció de l'enginyer: psico-tècnica i normalitat

científica 

La psicologia industrial, l'orientació professional i la selecció de personal -en

tant que l'ésser humà era un factor de producció- també va continuant sent un punt de

referència en el projecte de racionalització del treball i de la societat que els enginyers

industrials enarboraven. Des de l'Escola, la psicotècnia era part de l'assignatura obliga-

tòria, “Higiene, Sanitat i Psicotècnia Industrial”, que introduïa als futurs enginyers a les

qüestions relatives a l'organització científica del treball.

Des de 1929, els enginyers industrials van promoure la divulgació i l'estudi

d'aquestes àrees disciplinàries a Catalunya. En donen fe grans esdeveniments internaci-

onals quant a aquestes matèries. D'una banda, l'enginyer Antoni Robert Rodríguez va

participar en la delegació espanyola a la Conferència Internacional de Psicotècnica a

Utrecht (1928), juntament amb el psicòleg Emili Mira, on es va acordar que el congrés

següent se celebrés a Barcelona (1929-1930).444 Robert era el director de l'Escola del

Treball que albergava la Secció d'Orientació Professional (1925), dirigida per Mira.445

Aquesta secció era la successora del Secretariat d'Aprenentatge del Museu Social (1913)

i de l'Institut d'Orientació Professional (1917).446

444 “Congreso de Psicotécnica Industrial de Utrech. Delegación del diputado Sr.  Robert para
asistir  a  dicho  congreso”  (4186/110),  07/09/1928,  Arxiu  Històric  de  la  Diputació  de
Barcelona. Sobre la conferència a Barcelona: VI Conferència Internacional de Psicotècnica:
recull dels treballs presentats, 26-30 d'abril de 1930, (1930) Barcelona, Escola del Treball. 

445 Amb la Dictadura de Primo de Rivera, l'Institut d'Orientació Professional va perdre la seva
autonomia i va esdevenir una secció de l'Escola del Treball (Secció d'Orientació Professional,
1925). Des del 1927, es va reconèixer l'Institut com a centre orientat a la recerca, però la
Secció va mantenir el seu caràcter pràctic de selecció i orientació professional. Anales de la
Sección  de  Orientación  Profesional  de  la  Escuela  del  Trabajo (1928-1930);  GALÍ,
Alexandre (1985) Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900 a
1936. Llibre XV, Serveis Tècnico-Administratius,  Barcelona, Fundació A. Galí; VILANOU,
C. (coord.) (1998) Emili Mira: els orígens de la psicopedagogia a Catalunya,  Barcelona,
Universitat  Barcelona;  RODRÍGUEZ  OCAÑA,  Esteban;  MEDINA  DOMÉNECH,  Rosa
(1992) “La medicina en la organización científica del trabajo. El Instituto de Orientación
Profesional  (Psicotécnico)  de  Barcelona  (1917-1936)”.  A:  HUERTAS Rafael;  CAMPOS
Ricardo  (coords.)  Medicina  social  y  clase  obrera  en  España,  siglos  XIX y  XX,  Madrid,
Fundación de Investigaciones Marxistas, 459-490 (especialment, 466-467).

446 Alhora,  el  naixement  de  la  mateixa  Escola  del  Treball  (1913)  es  pot  concebre  en  les
polítiques  d'instrucció  obrera,  d'higiene  industrial  i  de  racionalització  en  la  indústria.
RODRÍGUEZ OCAÑA; MEDINA DOMÉNECH (1992), 461-462.
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Entre ambdós congressos, Antoni Robert Rodríguez va programar un simposi

d'organització  científica  del  treball  centrat  en  la  psicologia  industrial.  El  simposi

comptava amb conferències d'experts de primera fila nacional i internacional, i amb un

muntatge museogràfic en el marc de l'Exposició Internacional de 1929 per tal de fer

arribar  aquells  coneixements  “al  poble”.447 Entre  els  invitats,  hi  havia  una  experta:

Winifred Spielman, del National Institute of Industrial Psychology de Londres. Tots els

enginyers industrials associats van ser invitats personalment. 

Val a dir que l'Associació no va perdre l'interès en aquestes ciències al llarg

dels anys 1930: la corporació va enviar regularment representants als congressos de

l'Organització Científica del Treball (com Josep Borrell, al congrés de Ginebra de 1931)

i va estar adherida al  Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo (1928),

secció espanyola de l'Institut Internacional de l'Organització Científica del Treball.448 Un

altre exemple el trobem en el Congrés Internacional de l'Ensenyament Tècnic, celebrat a

Barcelona els dies 17, 18 i 19 de maig de 1934. El promotor primer del congrés havia

estat Rafael Campalans, si bé no va poder participar degut a la seva prematura mort en

aigües tarragonines un any abans.449 Finalment, el comitè organitzador es va conformar

pels  directors  i  presidents  de  l'Associació,  de  l'Escola,  de  l'Escola  del  Treball  i  de

l'Escola Industrial,450 juntament amb altres professionals il·lustres com Carles Pi Sunyer

i Josep Serrat Bonastre. L'exclusivitat de l'enginyeria industrial en el comitè tenia una

excepció:  Emili  Mira,  el  director  de  l'aleshores  rebatejat  Institut  Psicotècnic  de  la

Generalitat de Catalunya (1932). El congrés va tractar de diferents qüestions quant a

l'ensenyament  tècnic  de diferents  graus,  però va fer  incisió  especial  en  els mètodes

d'aprenentatge fora de les aules i  en l'orientació professional  (per  exemple,  a  través

d'instruments com les fitxes mèdiques i cardíaques).451

A més a més dels enginyers industrials citats, cal mencionar a altres companys

interessats en psicotècnia durant els anys 1920 i 1930, com Patrici Palomar Collados,

447 “Conferencias  sobre 'organización  científica  del  trabajo'  y  'tracción  eléctrica'.  Expediente
general” (4185/43), 07/02/1928, Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona.

448 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 13/05/1931 i 03/09/1934, Arxiu AEIB.
449 Campalans havia estat el representant oficial del govern català al Congrés Internacional de
l'Ensenyament Tècnic de Brussel·les de 1932.

450 Respectivament,  són  els  enginyers  industrials  Paulí  Castells,  Gaietà  Cornet,  Ramon
Casanovas i Francesc Planell. El secretari del congrés era Isabelí Lana Sarrate, professor de
l'Escola i enginyer industrial.

451 Congrès International de l’Enseignement Technique. Barcelone, 17-18-19 mai 1934 (1934)
París, Wolf. La documentació d'arxiu està conservada a l'Arxiu Històric de la Diputació de
Barcelona.
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Joaquim Torrens Ibern i Manuel Borràs París. Aquest darrer tècnic, per exemple, va

esdevenir el cap del Laboratori de Psicometria durant el primer Franquisme, com queda

palès en els Anales del Instituto Psicotécnico de Barcelona (1939-1948).

L'exemple dels futurs enginyers industrials 

Aquestes  temàtiques  també  van  interessar  vivament  als  futurs  membres  de

l'Associació, com va quedar patent a la revista dels alumnes de les escoles d'enginyers

industrials,  Ergon.  Allí,  els  estudiants  van  publicar  treballs  d'especialistes  en  psico-

tècnica de renom, com Léon Walther i W. H. O'Neill Manning que havien estat invitats

al  simposi  sobre  organització  científica  del  treball  organitzat  per  Antoni  Robert

Rodríguez en el marc de l'Exposició de 1929. 

D'una banda, el treball publicat de Léon Walther,  La psicotecnia del trabajo

industrial (1931) era una breu introducció històrica i epistemològica sobre la disciplina,

on s'incidia en la necessitat de connectar els estudis de camp i de laboratori, això és,

d'establir ponts en els medis industrials i en els científics.452 Segons el professor de l'Ins-

titut de Psicologia Aplicada de Ginebra (Institut J. J. Rousseau),453 els enginyers perso-

nificaven aquest  pont i,  per tant,  havien de prendre un paper fonamental  en la nova

disciplina al costat de fisiòlegs, sociòlegs i psicòlegs experimentals.

D'altra banda, els alumnes van traduir la transcripció de conferència de O'Neill

Manning que havia realitzat uns mesos abans a la  London School of Economics.454 A

través  de nombrosos exemples  de casos internacionals -amb els  Estats Units  com a

referent-, l'autor defensava la planificació industrial a tots els nivells (dintre i fora de la

fàbrica), l'estudi gràfic de tots els processos fabrils, l'anàlisi cronomètric i espacial de les

operacions  humanes,  la  regulació  de  la  lluminària,  la  disposició  de  les  màquines

contigües contra la distracció dels treballadors, o la gestió de les matèries primeres i els

estocs. Les qüestions mecàniques, operacionals, comercials i psicològiques s'articulaven

452 WALTHER,  León (1931)  La  psicotecnia del  trabajo  industrial,  Barcelona,  Ediciones  de
Ergon (separata de la revista Ergon III (13); trad. de Lluís Auguet Duran), 6. Lluís Auguet
acabava d'obtenir el títol d'enginyer industrial per l'ETSEIB (promoció de 1930).

453 Una menció de les relacions entre l'Institut d'Orientació Professional de Barcelona i l'Institut
de  Psicologia  Aplicada  de  Ginebra  durant  els  anys  1920,  a:  RODRÍGUEZ  OCAÑA;
MEDINA DOMÉNECH (1992), 471-472.

454 O'NEILL  MANNING,  W.  H.  (1930)  “La  psicología  industrial  y  el  problema  de  la
producción”, Ergon, II (6), 9. Traducció de la conferència a la London School of Economics
and  Political  Science de  25  de  març  de  1930  que  el  National  Institute  of  Industrial
Psychology havia  publicat  aquell  mateix  any  (“Industrial  psychology  and  production
planning”).
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sobre  un mateix patró i  l'eficiència en la  productivitat  tan sols estava garantida per

l'organització integral. O'Neill cridava a una racionalització conjunta dels materials, de

les màquines i dels obrers:455

“El problema de un proyecto de producción consiste, por lo tanto, en regular,
coordinar  y  controlar  las  relaciones  entre  esos  tres  factores,  asegurando  que  la

producción  requerida  fluya a  través  de los  mismos  con el  máximo de  sencillez  y

velocidad, y con el mínimo de interrupción, retraso y congestión y de gasto material y

humano superfluos”.

A  Ergon,  enginyers  industrials  espanyols  també  van  donar  orientacions  als

futurs professionals per tal de minimitzar la “despesa humana supèrflua”. Manuel Villar

reconeixia la psicotècnia com una “ciència necessària als enginyers”, en tant que era

imprescindible en la cerca del major rendiment d'eines i cossos.456 Aquesta cerca havia

de conjugar l'estudi de les aptituds físiques, sociològiques i psíquiques amb l'anàlisi del

caràcter de les personalitats: mentre les aptituds mostraven la possibilitat, les persona-

litats  indicaven  la  probabilitat  que  les  aptituds  poguessin  ser  desenvolupades.  Així

doncs, Villar va voler categoritzar les personalitats individuals com una passa més de

l'organització científica del treball. En aquest esforç, l'enginyer va definir la normalitat

biomèdica -i tècnica- (caràcter  introvertit,  extravertit,  agressiu,  o sensitiu) en relació

amb la construcció  científica  de  la  patologia  (personalitats  impulsives,  hermètiques,

cicloides, mitòmanes, histèriques, paranoiques, perverses i compulsives). La “normalit-

zació” del  treballador/a (normalitat)  i  la  normalització dels formats DIN (estàndard)

podien integrar-se en un mateix programa racionalitzador, fomentades paral·lelament i

pels mateixos agents (entre d'altres, els enginyers industrials).457

* * *

La cerca del màxim rendiment de la màquina humana afectava també els seus

propis impulsors. L'organització científica del treball i la psicologia industrial establien

una estratificació rígida de personal a la fàbrica i arreu, on abans existia un gradient

455 Ibídem.
456 VILLAR, Manuel (1934) “La psicotecnica, ciencia necesaria al ingeniero”, Ergon, IV (2),7-
10.

457 Algunes de les qüestions sobre normalitat i patologització van ser repensades arran del fòrum
“El despatologizadora que lo despatologize... (transsexualitat i transciència)”, dins del cicle
permanent “Ciència, tecnologia i medicina a la plaça Catalunya: governabilitat, resistències i
apoderament dels sabers científics” (coord. J. Valentines Álvarez), celebrat a Barcelona el 15
de  març  de  2012.  La  intervenció  de  Rosa  Medina  Doménech,  “Pensar  la  ‘normalidad
anatómica'  (ambigüedad  y  resistencia)”,  es  publicarà  en  format  electrònic  al  web  de  la
SCHCT-IEC. Agraeixo la participació de Lucre, Sandra, Pablo, Rosa i les altres participants. 
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professional més difús, és a dir, s'establia una separació insalvable entre l'organitzador i

el treballador (i el ciutadà), a l'hora que l'organitzador es cientifitzava i el treballador (i

el ciutadà) s'homogeneïtzava. Així com les dones no eren aptes per alguns treballs i

alguns homes, per d'altres, no tothom era vàlid per a exercir les més altes funcions de

comandament tècnic i social que aspirava l'enginyeria.

De  fet,  la  selecció  professional  dins  de  l'enginyeria  industrial  havia  de

començar  per  la  selecció  del  professorat  de  les  seves  escoles.  Així  ho  feia  notar

l'enginyer  industrial  Luis  López  Jamar  a  Ergon en  un  article  titulat  “Hacia  una

ordenación racional  de la  enseñanza  técnica”.458 Segons Jamar,  la  racionalització de

l'ensenyament  necessitava  de  la  selecció  científica  dels  professors,  tant  com  de  la

integració del món acadèmic i el món industrial, de l'ensenyament pràctic  in situ de

l'enginyeria  i  de  la  racionalització  de  l'estat.  Però,  això  no  devia  ser  suficient.  Els

alumnes  d'enginyeria  industrial  havien  estudiat  a  l'Escola  que  “l'adaptació  personal

orgànica i psicològica, la reeducació en la invalidesa parcial, l'estimació normal de la

fatiga, l'exclusió d'inadequats,  l'assessoria per a l'aprenentatge, els  mètodes psicomè-

trics” eren “temes d'ineludible estudi per a la moderna economia” del món industrial;459

i  repetim, també l'exclusió dels inadequats. I,  en aquest  sentit,  van reclamar que les

pautes científiques d'orientació professional i les eines de selecció de personal s'esten-

guessin també a les professions científiques i tècniques:460 

“Parece  lógico  (...)  que  una  racional  selección  haya  de  tener  lugar  como

condición previa al  usufructo de un  determinado beneficio (...).  En este  orden de
cosas el mismo Estado, y en su nombre las autoridades académicas, no sólo tienen el

derecho, sino el deber de seleccionar. Deber (...) que no tiene otro fundamento que el

de  evitar  que  energías  e  iniciativas  personales  originariamente  mal  encauzadas

resulten estériles cuando ya no hay tiempo ni tal vez moral para emprender nuevos

derroteros (...).  El  carácter  de cada carrera requiere por parte de quien pretende

cursarla cualidades y condiciones especiales en armonía con la naturaleza de las
disciplinas científicas que aquélla comprende, y si la vocación individual es elemento

indispensable de elección, es evidente que no es, como condición, suficiente, ya que

pude  darse  el  caso,  muy  corriente  por  otra  parte,  de  que  tal  vocación  resulte

equivocada y las aptitudes del individuo faltas de idoneidad”.

458 LÓPEZ JAMAR, Luis (1932) “Hacia una ordenación racional de la enseñanza técnica. Tres
puntos fundamentales: especialización, laboratorios y profesorado”,  Ergon, nova època, IV
(1), 2-4. L'autor era un enginyer industrial titulat fora de Barcelona.

459 GÓMEZ CARBONELL,  Francesc  (1941)  Compendio  de  Economía  Política,  Barcelona,
Imprenta Vda. Ramón Tobella, 40. Com veurem al capítol VII, el llibre de text va ser escrit el
1936 fruit d'una llarga i contínua trajectòria docent.

460 “Editoriales. Selección” (1930) Ergon, II (8), agost, 1-2.
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En aquesta lògica, l'accés a l'enginyeria deixava de ser fruit d'un desig personal

i de condicionants socioeconòmics, i la decisió individual s'externalitzava a instàncies

oficials competents.461 Mesos més tard, amb la imminència dels exàmens anuals d'ingrés

a les escoles d'enginyeria industrial, la mateixa revista va criticar les disposicions que

regien aquestes proves. Per oposició, els alumnes proposaven “un examen imparcial de

cualidades y condiciones que permita (...) recibir a los idóneos y bien dotados”, si bé

afirmaven  -foragitant  possibles  crítiques-  que  no  volien  fer  de la  carrera  un  “coto

cerrado, cuyo usufructo haya de constituir un privilegio de casta”.462

5. De la mesura en el taller a la mesura de la nació: estadística científica i anàlisi

territorial 

A principis de segle XX, paral·lelament a l'interès per la seguretat industrial i a

l'organització científica del treball, l'anàlisi estadística va començar a esdevenir un altre

tema candent per a l'enginyeria industrial. De fet, el 1907, es va incloure en l'assignatura

d'Economia Política dins dels nous plans d'estudis de l'enginyeria industrial.463 Dos anys

després, l'enginyer industrial Josep M. Tallada i el Museu Social -del que era director-

van esdevenir altra vegada capdavanters en noves eines i àrees de l'enginyeria.464 El

museu va albergar una Secció d'Estadística que compilava dades sobre els preus de les

subsistències, els salaris, les rendes d'habitatge, els preus de mercaderies, la població

obrera,  les  vagues  obreres,  etc.465 Des  d'aquest  gabinet  estadístic  del  museu,  es  va

publicar  l'Anuari  d'Estadística  Social  de  Catalunya  (1912-1918)  i  Demografia  de

Catalunya (1918), un treball força pioner on Tallada feia notar la importància de l'esta-

dística i l'interès d'explicar Catalunya quantitativament.466 Aquest treball -progressista

461 Vegeu també: CARDENAL PUJALS, Carles (1931) “La selección personal y su elaboración
científica.  IV.  (...)  ante  el  problema  de  la  selección  de  los  alumnos  en  las  Escuelas  de
Ingenieros Industriales”, Técnica, LIV (145), gener-febrer, 216-220.

462 “Insistiendo. Los exámenes de ingreso” (1931) Ergon, III (13), gener-abril, 6.
463 Segons el Pla d'Estudis de 1907, l'assignatura es va passar a titular “Economia política, legis-
lació industrial i estadística”. 

464 Una introducció al naixement de l'estadística demograficosanitària i municipal a Catalunya:
URTEAGA,  Luis;  NADAL,  Francesc  (2002)  “L'organització  del  servei  d'estadística  de
l'Ajuntament de Barcelona (1902-1923)”. A: VENTURA, Anna (dir.) 100 anys d'estadística
municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 21-52.

465 Una breu descripció contemporània a:  Guia de les institucions científiques i d'ensenyança.
Diputació de Barcelona (1916) Barcelona,  Publicacions del  Consell  de Pedagogia, 73-74
(dins l'apartat del Museu Social), 72-73.

466 TALLADA, Josep M. (1918) Demografia de Catalunya, Barcelona, Museu Social. Sobre el

168



disciplinàriament (estadística) i reaccionari culturalment (sexualitat i moral)- va ser un

referent  per  a  la  demografia  catalana  dels  anys  1930,  com  queda  patent  a  l'obra

Catalunya, poble decadent, de Josep A. Vandellós (director de l'Institut d'Investigacions

Econòmiques).467 A més a més de la tasca al museu, l'enginyer va ser professor d'esta-

dística a l'Escola d'Administració Pública de la Mancomunitat de Catalunya i a l'Escola

d'Alts Estudis Mercantils: centres de referència dels ensenyaments d'economia i d'esta-

dística a Catalunya, juntament amb l'escola d'enginyeria industrial.468

Deixant de banda el padrinatge de Tallada, altres enginyers industrials van tenir

un paper rellevant en la consolidació de l'estadística moderna a Catalunya durant els

anys 1910 i 1920. Des de 1915, van començar a aparèixer articles sobre estadística a la

revista  Técnica,  de  la  mà  d'altres  tècnics,  com  Sixto  Ocampo  Redondo.  Aquesta

dinàmica perviuria fins a la desfeta de la publicació el 1936. Durant el primer terç de

segle  XX,  molts  dels  articles  publicats  a  Tècnica sobre  organització  científica  del

treball, psicotècnia i seguretat laboral van reivindicar l'estadística com una eina impres-

cindible.469

En particular, les relacions entre enginyeria, psicotècnia i estadística van ser

intenses, tant en producció científica com en consolidació institucional. El jove Carles

Cardenal Pujals (promoció de 1921) va ser el responsable de la secció d'estadística de

l'Institut d'Orientació Professional de Barcelona des de 1925 (en aquell moment, Secció

d'Orientació Professional de l'Escola del Treball), fins almenys 1933 (aleshores, Institut

de Psicotècnic).470 Alhora,  Joaquim Torrens Ibern, sent president de la Secció d'Eco-

nomia i Sociologia de l'Associació (1933-1936), va interessar-se vivament per l'esta-

paper de Tallada com a demògraf, vegeu: ROCA, Francesc (2009) “Josep M. Tallada i el
Museu Social de Barcelona, una empresa pública seminal”. A: TALLADA, Josep M. (2009)
Demografia  de  Catalunya,  Barcelona,  Institut  d'Estadística  de  Catalunya,  [s.p.];  RIERA,
Roser (1993) “Montoliu documentalista”. A: ROCA (1993), 79-92 (especialment, 83-87). 

467 VANDELLÓS, Josep A. (1935) Catalunya, poble decadent, Barcelona, Biblioteca Catalana
d'Autors Independents.

468 Programa dels ensenyaments ordinaris. Escola d'Alts Estudis Comercials (1922?) Barcelona,
Mancomunitat de Catalunya.

469 Un exemple notable d'ús d'eines estadístiques -sèries, gràfics logarítmics, de Gantt, equacions
de regressió i correlació, etc.- aplicades a la previsió científica de la venda, per part d'un
protagonista de la implantació de l'organització científica nord-americana a Catalunya, a:
ARAGONÈS PUIG, Damià (1935) “Estudio científico de la venta”,  Tècnica, LVIII (202),
406-410.

470 RODRÍGUEZ OCAÑA; MEDINA DOMÉNECH (1992), 468-470. Vegeu el llarg article de
Cardenal a Tècnica sobre organització científica del treball, selecció de personal i estadística,
citat en apartat anterior (2).
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dística, en especial per l'estadística biològica aplicada a la psicologia del treball. Durant

la  Guerra  Civil,  va  publicar  sobre  aquestes  qüestions  a  la  Revista  de  Psicologia  i

Pedagogia.471

Quantificant, inventariant i ordenant la nació 

Als anys 1930, l'estadística era considerada un apartat  imprescindible per a

l'organització científica, la racionalització i la planificació: no tan sols del taller, sinó de

la nació; no tan sols per l'enginyeria, sinó per altres grups professionals i polítics. Els

nous governs republicans van prodigar aquesta nova ciència com a via per a superar les

crisis contemporànies i vertebrar la sobirania nacional: calia fer un “salt estadístic”.472

La manca de dades estadístiques i la seva dispersió es veia com un obstacle a l'hora de

definir una distribució racional de les zones de Catalunya i una producció màxima dels

seus  recursos.  En  aquest  sentit,  la  Generalitat  republicana  va  reprendre  alguns  dels

projectes  de  la  Mancomunitat  de  Catalunya,  com  l'Institut  de  Política  Social  i

Econòmica,  i  va  fundar  l'Institut  d'Investigacions  Econòmiques  (1931)  i  el  Servei

Central d'Estadística (1934).473 Alhora, conselleries, departaments i organismes gover-

namentals van posar també el seu gra de sorra, en una tendència que no s'aturaria amb

l'esclat de la Guerra Civil (v. Figures V.5 i V.6.)

Des dels seus inicis, tant l'Institut d'Investigacions Econòmiques com el Servei

Central d'Estadística van comptar amb la col·laboració experta de figures catalanes de

l'economia i l'estadística de la talla de Josep A. Vandellós i  Josep M. Tallada.474 Però,

més enllà de Tallada, altres tècnics també van pensar i orientar la seva carrera profes-

471 TORRENS IBERN, Joaquim (1937) “Les mesures de relació més aptes per a ésser utilitzades
en l'estadística biològica”, Revista de Psicologia i Pedagogia, VII, 17. Torrens va esdevenir
un dels màxims exponents de la renovació de l'estadística catalana a partir de finals de la
dècada  de  1950,  especialment  quant  a  les  aplicacions  en  la  gestió  empresarial  (control
d'estocs, control de qualitat, estudi de mercats, etc.).

472 ARTAL,  Francesc;  GASCH,  Emili;  MASSANA,  Carme;  ROCA,  Francesc  (1976)  El
Pensament  econòmic  català  durant  la  República  i  la  Guerra,  1931-1939,  Barcelona,
Edicions 62, 235-244.

473 El Servei Central d'Estadística de la Generalitat de Catalunya es va crear per decret, publicat
al DOGC el 24 de juny de 1934 (núm. 175, p. 1892), amb la finalitat de coordinar i centra-
litzar els treballs dels serveis d'estadística municipals, regionals i departamentals. El decret
posava de manifest la “indispensable” necessitat governamental de posseir dades. Respecte a
les  funcions  de  l'Institut  d'Investigacions  Econòmiques,  vegeu:  Institut  d'Investigacions
Econòmiques.  La seva  actuació,  utilitat  dels  seus serveis,  les  seves  possibilitats (1935?)
Barcelona, Institut d'Investigacions Econòmiques.

474 Així queda patent als  òrgans d'aquestes institucions:  Butlletí de l'Institut  d'Investigacions
Econòmiques (1931-1937) i Butlletí mensual d'estadística (1934-1937).
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sional en la necessitat  d'obtenir dades a escala nacional. En particular,  els enginyers

industrials van prendre part en tres grans projectes d'inventari general de la riquesa i de

les possibilitats econòmiques de Catalunya. El resultat d'un d'aquests projectes va ser

l'obra  Visió econòmica de Catalunya (1934) de Lluís Creus Vidal.475 Si  no hi  havia

possibilitat de planificació econòmica sense estadística, calia incorporar-la en la mateixa

estructura administrativa: així ho entenia aquest enginyer, que va incloure una Direcció

General d'Estadística i d'Observació dins del seu projecte de reestructuració del Depar-

tament d'Economia de la Generalitat.476 La Direcció contenia les divisions d'estadística

cadastral,  econòmica,  administrativa,  de  previsió  i  laboral.  En  un  dels  seus  treballs

complementaris dedicat a les potencialitats hidroelèctriques de Catalunya, Lluís Creus

concloïa amb aquestes paraules:477

“Veus ací, doncs, inventariat, tot allò que constitueix la reserva hidroelèctrica

de Catalunya.  Trigarà  molt  a  posar-se  en  valor? Trigaran molt  tots  aquests  salts

possibles, tota aquesta riquesa en potencial a ésser realitzada? Veus ací una pregunta
en què la nostra economia i el nostre patriotisme hi estan altament interessats”.

* * *

Un segon projecte va ser un encàrrec de la Generalitat de Catalunya als fills de

l'enginyer en cap de l'Exposició de 1929, Marian Rubió Bellvé: els germans Nicolau i

Santiago Rubió Tudurí. Nicolau Rubió, arquitecte, s'havia interessat en qüestions sobre

planificació urbanística i regional des de temps ençà, especialment des de la seva col·la-

boració entusiasta amb la Societat Cívica “La Ciutat Jardí”. Aquesta Societat havia estat

engegada per Cebrià de Montoliu en el sinus del Museu Social de Barcelona el 1912 i

Nicolau Rubió en va arribar a ser secretari. Tanmateix, els models urbanístics defensats

per Montoliu i Rubió havien fracassat per la via institucional, en bona mesura per la

direcció del Museu Social per part de l'enginyer industrial Josep Maria Tallada,  molt

proper a la Lliga Regionalista.478 A més a més, cal tenir en compte que el  suport a la

475 CREUS VIDAL, Lluís  (1934)  Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i  actual,  i
possibilitats econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans
de conjunt en economia catalana, Barcelona, Llibreria Catalonia.

476 Ibídem, 197-202 i [s.p.] (“Quadre sinòptic general”). 
477 CREUS,  Lluís  (1934)  “Possibilitats  de  nous  aprofitaments  hidroelèctrics  a  Catalunya”,
Tècnica, LVII (191), novembre i desembre, 184.

478 L'enginyer havia estat nomenat director del Museu Social pel president de la Mancomunitat
de Catalunya i cap de la Lliga Regionalista, Enric Prat de la Riba. Cal afegir que el control
del Museu Social per part d'aquest partit conservador es va accentuar el 1917, amb la presi-
dència de Josep Puig Cadafalch. Sembla versemblant que el tancament final del museu, dos
anys després, respongués a la incapacitat de convertir el museu en una eina exclusiva de
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ciutat-jardí a Espanya va ser molt minoritari i la Societat Cívica no va arribar a comptar

mai amb més de vuitanta socis.479 Tot i això, les propostes de la ciutat-jardí van quedar

impregnades en les idees urbanístiques de tècnics de  diferents ideologies. Durant  els

anys 1930,  per  exemple,  l'enginyer  militar Martínez Rizo va reformular-les,  fent-les

convergir amb les propostes socials anarquistes.480 

Des  d'una  òptica  molt  diferent,  Nicolau  Rubió  va  continuar  interessat  per

l'ordenació territorial i va mantenir les relacions internacionals, a través de publicacions

i de l'assistència a congressos estrangers. D'aquestes relacions es va convèncer que calia

aplicar els models de regional planning a Catalunya, si hom la volia convertir en una

“nació d'elit”. Catalunya s'havia d'emmirallar amb Anglaterra, Alemanya o els Estats

Units,  països  pioners  en les  matèries  de planificació regional  (per  exemple,  a  l'East

Kent, al Ruhr o a Filadèlfia, respectivament). Així ho va proposar a la Mancomunitat de

Catalunya el 1920, però sense èxit.481

Als anys 1930, aquest projecte va tornar a reviscolar per la necessitat de fer

front a la crisi econòmica, que es traduïa en una crisi urbana i regional “especialment

greu”, com Francesc Roca ha assenyalat.482 Els canvis governamentals propiciats des de

1931 van oferir una ocasió sense precedents i, per decret de la Generalitat de Catalunya,

es va aprovar la realització d'uns estudis de planificació territorial per a  “ordenar i

distribuir la superfície nacional” i preservar el paisatge de “la confusió antihumana i

antieconòmica”.483 Aquests estudis van ser conduïts pel propi Nicolau Rubió i pel seu

disciplinament social. GONZÁLEZ, Xesca; MUÑOZ, Mónica; PUJOLAR, Rosa (1987)  El
Museu social, 1910-1919, Barcelona, Ponència per al Desenvolupament Econòmic i Social.

479 RAMOS GOROSTIZA, José Luis (2008) “El descontento frente a la ciudad industrial: refor-
mismo social y “ciudad jardín” en España, 1900-1923”, Historia Industrial, 37, XVII(2), 85-
122.

480 MASJUAN BRACONS,  Eduard  (2000)  La  ecología  humana  en  el  anarquismo  ibérico.
Urbanismo  “orgánico”  o  ecológico,  neomalthusianismo  y  naturismo  social,  Barcelona,
Icaria.  Una ressenya extensa de l'obra: ROMERO i NOGUERA, Pablo (2008) “De l’antici-
pació i  l’ecologisme  avant  la  lettre dels  i  les  anarquistes  ibèriques.  Urbanisme 'orgànic',
demografia social, feminisme radical i  naturisme fa més d’un segle”,  (con)textos.  Revista
d’antropologia i investigació social, 2, 111-118.

481 La carta de la Societat Cívica “La Ciutat Jardí” a la Mancomunitat es va reproduir a: RUBIÓ
TUDURÍ, Nicolau M.; RUBIÓ TUDURÍ, Santiago (1932) El pla de distribució en zones del
territori català (Regional Planning). Examen preliminar i solucions provisionals. Estudis fets
segons Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Impremta de la Casa
de Caritat. (1932), 13-15.

482 ROCA, Francesc (1979) Política econòmica i territori a Catalunya, 1901-1939, Barcelona,
Ketres, 1979, 154.

483 “Decret” (1931) DOGC, 7 (10/11/1931), 113-114.
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germà, l'enginyer industrial Santiago Rubió. El mateix any de l'aprovació de l'Estatut

d'Autonomia es publicava  El pla de distribució en zones del territori català. Examen

preliminar i solucions provisionals (1932).

L'obra  era  un  primer  pas  per  tal  d'aconseguir  una  ordenació  completa  i

vertebral del territori català: des dels espais fabrils als camps de cultius, des dels ports

comercials a les vies de transports, des de les reserves arqueològiques a les reserves

paisatgístiques (en forma de parcs naturals),  dels establiments culturals  als sanatoris

populars,... (Figura IV.2). Aquesta ordenació havia de limitar l'atzar i la imprevisió, i

concedir zones delimitades a cada funció econòmica o social, posant “cada cosa al seu

lloc” i fent  “un lloc per a cada cosa”.484 Igualment, la participació enginyeril en la

racionalització del territori i el clam per a la direcció tècnica de la gestió espacial es

poden copsar en altres projectes més modestos quant a l'abast geogràfic; per exemple, la

planificació  de  dos  grans  espais  de  lleure  pels  habitants  de  l'àrea  metropolitana  de

Barcelona: el projecte del “Floresta Park” a la Serra de Collserola,485 i “La Ciutat de

Repòs i de Vacances” a les platges de Castelldefels.486

* * *

Durant la Guerra Civil, es va promoure el tercer gran projecte d'inventari dels

recursos  materials  de  Catalunya,  la  Conferència  de  l’Aprofitament  Industrial  de  les

Riqueses Naturals de Catalunya (CAIRN).487 El projecte havia esdevingut una prioritat

del govern en termes de desenvolupament econòmic amb vocació autàrquica, donades

les condicions bèl·liques i  geopolítiques. La documentació conservada sobre aquesta

484 RUBIÓ TUDURÍ; RUBIÓ TUDURÍ (1932), 8, 17-19.
485 DALMAU,  Joan  (1930)  “Organización  de  ciudades”.  A:  Asociación  Española  para  el
Progreso de las Ciencias: duodécimo congreso celebrado en la ciudad de Barcelona del 20
al 27 de mayo de 1929. Quinto Congreso de la Associação Portuguesa para o Progreso das
Sciencias. Tomo X, Madrid, Huelves, 93-96.

486 El projecte de  “La Ciutat de Repòs” va ser desenvolupat pel Grup d'Arquitectes i Tècnics
Catalans per  al  Progrés  de l'Arquitectura  Contemporània  (GATCPAC) i  descrit  en el  seu
òrgan de publicació, A.C. A la Junta de la Ciutat de Repòs, hi era present l'Ateneu Polytech-
nicum, la direcció docent del qual era empresa per enginyers industrials. “La Ciutat de repòs
i  de  vacances.  El  problema  de  l'èxode  de  la  ciutat,  plantejat  per  les  multituds,  exigeix
solucions de conjunt” (fullet), Barcelona, Editorial Cooperativa Popular (s.d., s.n.).

487 C.A.I.R.N. Conferència de l’Aprofitament Industrial de les Riqueses Naturals de Catalunya
(1937) Barcelona, Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, 1937. Reproduït a:
LUSA, Guillermo; ROCA, Antoni (ed.) (2006) Fem memòria per fer futur. La Tècnica i la
Guerra Civil. IV Jornades Memorial Democràtic a la UPC, Barcelona, Càtedra UNESCO de
Tècnica i Cultura de la UPC, 13-108.
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projecte  posa  de  manifest  els  seus  objectius  generals:  l'enfortiment  de  l'economia

nacional,  la reducció de les  importacions,  i  el  desplegament  de l'agència tècnica de

Catalunya.488

La  conferència  va  ser  inicialment  promoguda  pel  mateix  Santiago  Rubió

Tudurí, com a director-delegat de l'Escola d'Enginyers Industrials.489 El març de 1937,

es va constituir una comissió organitzadora, presidida per l'enginyer industrial Ventura

Aran  Ferrer.490 Enginyers  industrials,  directors  d'indústries,  pèrits  industrials  i  altres

professionals de la ciència i la tècnica formaven un equip multidisciplinari competent,

malgrat que prou heterogeni políticament.

La conferència havia de celebrar-se l'octubre de 1937, però  els avatars de la

guerra van fer que no es dugués a terme finalment. Tot i així, els membres de l'equip de

la CAIRN van realitzar treballs preparatoris i informes tècnics, alguns dels quals es van

donar a conèixer per radiodifusió.491 En paraules de Guillermo Lusa,“se trató, sin duda,

de un enorme esfuerzo de la comunidad científicotécnica de Cataluña para conocer y

rentabilizar los recursos del país”.492 

* * *

L'organització científica de la fàbrica, de la ciutat o de la nació necessitava de

dades empíriques. Com qualsevol ciència, requeria d'una anàlisi metòdica i quantitativa

de  la  realitat,  d'un  assortiment  de  dades  per  a  ordenar  i  processar,  d'una  massa  de

números per a creure i legitimar. Confiança i poder en els números han estat els pilars

del que s'ha anomenat la política filosòfica de la quantificació.493 

488 Vegeu també: Butlletí de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques i Mecàniques del
I.E.M.A. (1937) IX (55), juny-juliol, 29; (1937) IX (56), agost-setembre, 40; (1938) X (58),
gener, 8-12.

489 LUSA MONFORTE (2007), 38-40; ROCA, Francesc (1980) “Conferència per a l’Aprofi-
tament Industrial de les Riqueses Naturals de Catalunya”, (ciència), setembre, 22-25.

490 Una reproducció facsímil del llistat amb els membres de la comissió organitzadora i dels
presidents  i  sots-presidents  de  la  CAIRN,  conservat  a  l'AhEIB,  a:  LUSA MONFORTE
(2007), 184-185.

491 El  setembre  de  1937,  tres  conferències  de  membres  de  la  comissió  organitzadora  de  la
CAIRN van ser emeses per ràdio des del Palau de la Generalitat de Catalunya. Van ser trans-
crites  a:  Butlletí  de  l'Associació  de  Directors  d'Indústries  Elèctriques  i  Mecàniques  del
I.E.M.A. (1938) X (58), gener, 8-12.

492 LUSA MONFORTE (2007), 40.
493 PORTER, Theodore M. (1995)  Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and
public life, Princeton, N.J., Princeton University Press.
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En  el  taller,  els  enginyers  prenien  mesures  cronomètriques  i  fisiològiques,

realitzaven gràfiques de la productivitat, omplien fitxes de fabricació i comptabilitzaven

les vendes i l'estoc, per després poder concloure les tècniques més efectives de raciona-

lització, normalització i homogeneïtzació. El taller era tant el laboratori científic com el

centre d'aplicació. I més enllà del taller, ocorria d'una manera similar. El gran banc de

dades per a l'eficàcia comercial urbana o per la màxima productivitat nacional residia en

el conjunt del territori.

6. De l'organització del taller a la racionalització de la nació 

Hem vist, doncs, que a Catalunya, des de les primeres dècades del segle XX,

els enginyers industrials associats van participar activament en la divulgació, la defensa

i la pràctica dels principis de Taylor i d'altres valedors de l'organització científica dels

tallers  que  havien  anat  ampliat  el  camp  de  la  problemàtica,  com  Gantt,  Gilbreth,

Emerson, Amar, Fayol o Denis. Recordem que, a final dels anys 1920, els enginyers van

identificar-se com els científics que havien d'ordenar i d'administrar eficaçment el taller

a través de la norma, el cronòmetre, la dada, la selecció i la comptabilitat. Així doncs,

van promoure l'estandardització, l'organització del treball, la normativització, la psico-

tècnia i l'estadística.

Des de  molt  aviat,  els  principis d'eficiència en els tallers  es  van extrapolar

internacionalment a altres espais: des de la llar,494 fins a les esglésies.495 Durant els anys

1930, abanderats catalans de la racionalització de l'economia de la fàbrica, també van

494 FREDERICK, Christine (1923) Household engineering. Scientific management in the home.
A correspondence course on the application of the principles of efficiency engineering and
scientific management to the every day tasks of housekeeping, Chicago, American School of
Home Economics (la primera edició és de 1915). L'obra va ser prologada pel mateix Frank B.
Gilbreth. La lògica de la “household efficiency engineer Mrs. Frederick” era clara:  “If this
wonderful  new  'scientific  management'  brings  about  such  result  in  other  business,  why
couldn't it do the same in my business of home-making? So I decided to learn all about it and
understand it” (p. 8).

495 MATHEWS, Shailer (1912)  Scientific management in the churches, Chicago, Illinois, The
University of Chicago Press. Mathews era el degà de la Divinity School de la Universitat de
Chicago. “The Christian spirit must be institutionalized if it is to prevail in an age of institu-
tions and the churches should be among its most effective agencies” (p. v-vi). Aquest text,
com el de Christine Frederick, prenen en consideració els “Dotze principis de l'eficiència” de
Harrington Emerson: “1) Ideals; 2) Common-sense and judgement; 3) Competent counsel; 4)
Discipline; 5) The fair deal; 6) Records, reliable, immediate and accurate; 7) Planning and
despatching;  8)  Standards  and  schedules;  9)  Standardized  conditions;  10)  Standardized
operations; 11) Written standard-practice instructions; 12) Efficiency reward”.
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ser protagonistes de la racionalització d'altres recintes:  reduïts, com els domèstics,496 o

immensos, com la nació. Com veurem en els capítols finals, l'organització científica de

l'estat  va  esdevenir  una  condició  sine-qua-non  per  a  l'organització  racional  de  la

societat. Racionalització i tecnocratització eren branques separades d'un sol projecte que

comptava amb els mateixos promotors.

496 MALLART CUTÓ, Josep (1935) La organización científica del trabajo doméstico, Segovia,
Carlos Martín. L'obra és la publicació d'una conferència que Mallart va oferir a l'Asociación
Española para las Ciencias del Hogar a Madrid el 1933.

176



Figures V 

Figura V.1. Exemple de primera pàgina de la revista Tècnica abans del canvi de disseny de
gener de 1931.
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Figura V.2. Exemple de primera pàgina de la revista Tècnica després del canvi de disseny de
gener de 1931.
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Figura V.3. Exemple de primera pàgina de la revista Tècnica després del canvi de disseny
d'abril de 1935.
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Figures V.5 i V.6. Estadística governamental i quantificació (masculina i científica) de
la  realitat en plena la Guerra Civil (1937): símbols,  quadres i  gràfics.  Butlletí  del
Departament d'Agricultura (1937)  II  (5),  març, 62;  Butlletí  mensual  d'estadística.
Quadres, gràfics i comentaris (1937) IV (2-4), febrer-abril,  50-51. Els discursos de
gènere i els discursos de la tècnica, tot seguit.
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CAPÍTOL VI. La masculinitat de la raó i la raó de la masculinitat: els discursos de

racionalització i de gènere 

“Todas las ciencias, quizás para justificar sus nombres femeninos, tienen sus

modas, y en tal sentido, no podía faltarles las suyas a una actividad que se basa en

algunas de aquellas, cual es: la seguridad e higiene del trabajo”  (S. Esteras Gil a

Tècnica el 1936).497

1. Introducció. Tècnica i tècnica, professió i professional 

La incorporació de les dones en l’escriptura de la història (com a objecte i

subjecte d'estudi) sembla indispensable per tal de superar un relat fortament esbiaixat

des d’una perspectiva androcèntrica i, per tant, per tal de contenir la reproducció del

poder masculí. La historiografia de les ciències i de les tècniques no ha estat aliena en la

construcció d’aquest biaix. De fet, com a receptora i reproductora de les preconcepcions

masculinitzants  del  seu  objecte  d’estudi  (per  exemple,  a  través  de l’apropiació  dels

discursos misògins de la psicologia, frenologia, biologia i fisiologia vuitcentistes), ha

sovint justificat el desterrament femení de la memòria social. 

Malauradament, els deixos discriminants en la historiografia de les ciències i

les tecnologies encara són presents avui. En descrivim un exemple. L’historiador de la

ciència potser amb més ressò mediàtic a Catalunya, Santiago Riera Tuèbols, va publicar

una ambiciosa Història de la ciència a la Catalunya moderna (2003) que comprenia un

període  extens  des  de  la  Revolució  Científica  a  1975.498 En  una  entrevista  en  el

programa  televisiu  “Einstein  a  la  platja”  de  BTV  (Barcelona  Televisió)  el  2003,

responia a la interrogació sobre la manca de figures femenines en aquella obra amb

aquestes paraules: “És que la dona no hi era. Si n’hi haguessin hagut més, haguessin

sortit”. I, seguidament, en relació a la qüestió de la invisibilitat de les dones en la histo-

riografia tradicional, tornava a repetir: “Al meu llibre no tinc aquest problema, perquè a

l’època que tracto la dona no hi era. L’explicació és ben senzilla”. La reafirmació de la

no existència de les dones i la contribució al  manteniment de cànons historiogràfics

conservadors esdevenia més problemàtica en tant que aquest llibre tenia com a objectiu

principal la divulgació i la difusió de la història de la ciència catalana.

497 ESTERAS GIL,  S.  (1936)  “Relación  entre  los  métodos  mecánicos  y  psicológicos  en  la
prevención de riesgos profesionales”, Tècnica, LIX (210), juny, 98-99.

498 RIERA TUÈBOLS, Santiago (2003) Història de la ciència a la Catalunya moderna, Pagès,
Lleida, Eumo, Vic.
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Si no tenim en compte les referències de bibliografia secundària, han aparegut

dones en comptades ocasions en aquesta obra. La justificació no és que l'enginyeria fos

aliena a les dones, i viceversa, sinó que he centrat el meu estudi en un grup professional

totalment masculinitzat a Catalunya fins després de la Guerra Civil: els enginyers indus-

trials (sense possibilitat d'usar el femení). Malgrat que l'expertesa formal en enginyeria

industrial era reservada exclusivament als homes, seria ingenu i androcèntric pensar que

les dones no van tenir res a dir ni  a  fer en aquest  món: historiadores,  com Ruth S.

Cowan, Nina E. Lerman i David Edgerton, han ressaltat els abusos de no pensar en els

usos de la tecnologia més enllà de la invenció i la producció, o en els espais de la tecno-

logia més enllà dels espais d'instrucció i de treball.499

En aquest sentit, si volem conèixer la professió en tot el seu abast, tampoc no

podem oblidar la qüestió de l'ús, la invenció i la producció de l'“enginyer industrial”,

com a professional.  En les següents línies,  de les diverses perspectives de gènere a

l'hora d'estudiar l'enginyeria (i de les diferents línies d'anàlisi històric a l'hora d'estudiar

la  construcció  de  la  masculinitat  i  la  feminitat),  em  centraré  en  la  qüestió  de  la

construcció del  treball  femení  en i  des  de l'enginyeria.  Les  conclusions no semblen

reveladores, però evidencien que els discursos de i per a l'enginyeria quant a gènere

casaven perfectament amb els discursos hegemònics de les elits polítiques i professi-

onals contemporànies.

Els treballs de Ruth Oldenziel i  Margaret Rossiter centrats en el cas estatu-

nidenc, han mostrat com científics i enginyers van definir la seva professionalització

com  a  projectes  de  masculinització  des  del  segle  XIX.500 A  Espanya,  l'exclusivitat

masculina  de  la  professió  vinculada  estretament  a  la  construcció  de  la  masculinitat

499 COWAN, Ruth Schwartz (1989) More work for mother: the ironies of household technology
from the open hearth to the microwave, Londres, Free Association Books; LERMAN, Nina
E.;  MOHUN, Arwen P.; OLDENZIEL, Ruth (1997) “The shoulders we stand on and the
view from here: historiography and directions for research”, Technology and Culture, 38 (1,
“Gender  analysis  and  the  History  of  technology”),  9-31;  EDGERTON,  David  (2007)
Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna, Barcelona, Crítica.

500 OLDENZIEL,  Ruth  (1999)  Making  technology  masculine:  men,  women  and  modern
machines  in America,  1870-1945,  Amsterdam, Amsterdam University  Press;  ROSSITER,
Margaret  W.  (1982)  Women  scientists  in  America:  struggles  and  strategies  to  1940,
Baltimore, John Hopkins University Press. Des d'aquesta perspectiva, un comentari de l'obra
de Edwin Layton The revolt of the engineers. Social responsibility and the American engin-
eering profession, a: KLINE, Ronald R. (2008) “From Progressivism to Engineering Studies:
Edwin T. Layton’s  The Revolt of the Engineers”,  Technology and Culture, 49 (4), octubre,
1018-1024.
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hegemònica era un fet de llarga tradició,501 i la tendència d'expertització professional,

d'elitització social  i  d'apoderament  polític  de l'enginyer  en  les  primeres  dècades  del

segle XX podien ser factors cabdals en el reforçament d'aquella realitat.

2. Feminitat i Tècnica 

La revista Tècnica i altres publicacions de l'Associació d'Enginyers Industrials

de Barcelona reflecteixen les seves mentalitats i projectes abans de la Guerra Civil, com

hem anat veient: apareixen des de discussions internes -com l'estandardització instru-

mental o la planificació nacional dels recursos (capítol V)-, a debats amb intensa reper-

cussió social -com la qüestió de l'antimaquinisme o del paper dels tècnics en la gestió

dels problemes socials (capítol III). Tanmateix, temes centrals que planaven sobre la

professió  van  quedar  menystinguts,  com  les  doctrines  tecnocràtiques  (capítol  IX).

Altres,  fins  i  tot,  van  ser  invisibilitzats  completament,  com  la  qüestió  de  gènere  i

professió. L'exemple més evident és que  Tècnica no va dedicar ni una sola ratlla a la

graduació de la primera enginyera a Espanya, a pesar que l'entrada de dones en les

professions liberals havia alçat molta polseguera des de finals de segle XIX.

Discursos textuals 

A Tècnica, els discursos sobre la naturalesa dels gèneres i, particularment, del

treball femení van ser implícits. Com a màxim, van aparèixer esporàdicament com a

recursos  literaris,  incidint  en  tòpics  subordinants  de  forma  banal.502 Tot  plegat  no

significa que enginyers industrials no verbalitzessin discursos dicotòmics dels rols de

gènere en altres medis de fóra de l'òrbita de la seva Associació. 

Tanmateix,  de  totes  les  revistes  i  llibres consultats  (vegeu el  pròleg),  l'únic

exemple textual notable que hem trobat prové de Carles Pi Sunyer. L'enginyer industrial

era representant del catalanisme tècnic de l'esquerra moderada i militava en les files

d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya des  de  la  seva  creació  el  1931,  tal  i  com ho

descrivim en els capítols IV i VIII. A l'exaltació de L'aptitud econòmica de Catalunya,

obra de 1927-1929, l'enginyer de la nissaga de professionals de la ciència afirmava que

les capacitats econòmiques dels catalans devien la seva persistència a  “les virtuts de

501 MARTYKÁNOVÁ, Darina (2010) Los ingenieros en España y en el Imperio Otomano en el
siglo  XIX.  Una  historia  comparada,  Tesi  doctoral,  Madrid,  Universidad  Autónoma  de
Madrid, 181-184.

502 Una de les poques referències explícites a aquesta qüestió és la cita que encapçala aquest
capítol.
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conservació de la raça”, que estaven “principalment encarnades, i d'una manera fidel i

completa, en les dones catalanes”.503 Algunes d'aquestes “virtuts” eren:504 el sentiment

de riquesa, que ell diferenciava de l'afany immoderat de lucre (“els catalans senten el

desig  de  guanyar  diners  i  de  satisfer  amb  ells  llurs  necessitats”);  el  concepte  de

propietat, individual o col·lectiva-familiar (“arreladíssim en l'ànima catalana i (...) un

dels  seus  caires  més  marcadament  específics”);  la  capacitat  d'estalvi,  sense  negar

l'esperit caritatiu (“la raça catalana és ètnicament estalviadora”); i la coherència de la

unitat familiar (els vincles familiars, el respecte a la llar). Segons l'autor, la perpetuació

biològica de la raça i de les seves virtuts esdevenia la raó fonamental de la feminitat.

Tot i que Pi Sunyer reconeixia també l'òptima aptitud femenina per al treball

fora de casa, tant en les dures feines del camp i de la fàbrica, com en els “nous camps

oberts per la vida moderna (...) que exigeixen intel·ligència i constància”, no oblidava

el cànon de la domesticitat burgesa assumit pels treballadors catalans i europeus des de

finals de segle XIX:505 “el centre de la funció econòmica femenina és el bon govern de

la casa”.506

Discursos visuals (I): Fotografies 

Deixant de banda les referències textuals quant al gènere, la cultura visual de

l'Associació ens apropa a les imatges projectades de la masculinitat de la professió de i

des de l'enginyeria.  Durant les dècades de 1920 i  1930, les dones apareixen en tres

comptades  ocasions  en  les  fotografies  i  les  il·lustracions  de  Tècnica.  No  obstant,

aquestes ocasions són significants dels seus rols assignats, així com també ho són, les

503 PI  SUNYER, Carles  (1983)  L'aptitud econòmica  de Catalunya,  Barcelona,  La Magrana,
Diputació de Barcelona, 101-106.

504 Ibídem, 98-101.
505 Sobre la gènesi, pervivències i resistències dels discursos de domesticitat i de la “perfecta
casada” i  l'“àngel de la llar” al segle XIX i  XX, vegeu: NASH, Mary (1993) “Identidad
cultural de genero, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la
España  del  siglo  XIX”.  A:  DUBY,  Georges;  PERROT,  Michelle  (eds.)  Historia  de  las
mujeres en Occidente. El siglo XIX, Madrid, Taurus. Tomo IV, 585-597; NASH, Mary (1999)
Rojas:  las  mujeres  republicanas  en  la Guerra  Civil,  Madrid,  Taurus.  Un cas  d'estudi  a:
SMITH,  Ángel  (1995)  “La  guerra  de  las  continuas:  cambio  tecnológico  y  estrategias
sindicales  en la industria  algodonera catalana,  1889-1914”,  Sociología del  Trabajo,  nova
època, 24, 121-151.

506 PI SUNYER (1983), 106-107. En els annexos de l'obra (p. 276-278), Pi Sunyer va refermar
el  seu  discurs  de  la  muller  i  mare  laboriosa,  polida  i  estalviadora,  a  través  de  diverses
referències  a  la  cultura  catalana;  ja  fossin  referències  intel·lectuals,  com  populars  (per
exemple, el cançoner català o el calendari del pagès).
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moltes  ocasions  en  les  que  no  apareixen.  Si  els  silencis  parlen  -segons  Mercedes

Vilanova-,507 les absències reflecteixen.

Molts  dels  textos  científics  de  la  revista  venen  acompanyats  d'imatges  que

il·lustren obres, sistemes i eines de l'enginyeria. Si les fotografies de l'interior i exterior

d'equipaments industrials acostumen a evitar la presència de mà d'obra, no és estrany

trobar  homes  obrers  en relació  amb les  màquines,  motors  i  grans  peces  industrials,

encara que sigui sovint amb la funció exclusiva d'esdevenir una “escala mètrica” a la

fotografia.508 Tanmateix, les fotografies d'instal·lacions industrials, neguen rotundament

la presència de mà d'obra femenina.509 Pel que fa a aquests espais, les dones únicament

apareixen a través de via internacional i de l'àmbit funest del risc i de l'accident laboral.

En particular,  van ser “protagonistes” d'alguns dels cartells estrangers de l'Exposició

sobre Seguretat Industrial (1926) que va realitzar l'Associació en període primoriverista.
510 Tot i això, molts d'aquests cartells no mostraven dones treballadores, sinó mullers o

mares que havien de conscienciar homes treballadors, això és, els seus marits o els seus

fills (v. Figures VI.1, VI.2 i VI.3).511 

De fet,  és  en  les  fotografies  d'articles  científics  sobre  tecnologia domèstica

-com la televisió- on trobem el segon cas de presència femenina, això és, en relació amb

l'àmbit  familiar  i  la  llar  (v.  Figura  VI.4).512 Però,  en  les  representacions  visuals  de

Tècnica, els cònjuges tan sols semblen compartir aquest espai: les esposes van ser també

absents en els actes  socials, sopars i  celebracions de l'elit  professional tècnica de la

secció  “Crònica  de  l'Associació”,  a  pesar  que  altres  evidències  històriques  matisen

aquesta representació (vegeu capítol I i Figura I.1). 

507 Una  reflexió  sobre  els  silencis  en  les  fonts  orals,  a:  VILANOVA,  Mercedes  (2003)
“Rememoración en la historia”, Historia, Antropología y Fuentes Orales, 30, 23-40.

508 Un exemple, a: TORRENS IBERN, Joaquim (1934) “Els metalls lleugers i llurs aliatges (I)”,
Tècnica, LVII (187), agost, 118.

509 Aquest fet s'inscriu en la consolidació -ja esmentada- de la ideologia de domesticitat de les
dones a Europa a finals de segle XIX. De fet, en el segle XIX, les dones obreres són molt
presents en les fotografies d'espais fabrils,  com assenyala la historiadora de la fotografia,
Céline Assegond (École du Louvre, París). Comunicació personal. 

510 Desconeixem els detalls museogràfics de l'Exposició sobre la Seguretat Industrial de 1935,
que s'havia de realitzar dins la Campanya per a la Seguretat Industrial (vegeu el capítol III).

511 PI SUNYER, Carles (1926) “Los carteles educativos” (1926)  Técnica,  XLIX (92),  agost
(número monogràfic “La seguridad industrial”), 117-120; PI SUNYER, Carles (1926) “La
seguretat industrial”, Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia, 1(2), 54-66.

512 AMORÓS, Antoni (1936) “Evolució i estat actual de la televisió”, Tècnica, LIX (209), maig,
72. 
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El tercer cas de figures femenines en la cultura visual de la revista el trobem en

relació amb nous espais científics interdisciplinaris, en els que va participar l'enginyeria

industrial activament: estem parlant dels congressos internacionals sobre organització

científica del treball i sobre psicotècnia; exactament, la II Conférence Internationale de

l'Institut  International  d'Organisation Scientifique du Travail,  celebrada a Ginebra  el

1931 (v. Figura VI.5).513 En aquests espais, les dones havien refermat la seva posició a

través d'altres branques disciplinàries, com la psicologia, la medicina o la pedagogia de

dones.  De fet,  des  de  la  introducció  a  Catalunya  de  les  ciències  d'organització  del

treball, els enginyers industrials havien hagut de treballar amb dones en aquestes àrees.

Un exemple notable és Francesca Bonnemaison, que va formar part del primer consell

tècnic de l'Institut d'Orientació Professional (1917), juntament amb Josep M. Tallada i

tres membres més.514 

Discursos visuals (II): Publicitat 

Al  primer  terç  de  segle  XX,  juntament  amb  el  crèdit  i  l'obsolescència

programada, la publicitat va esdevenir un dels tres pilars de fonamentació de l'actual

sistema global fonamentat en el creixement i el consum, segons Serge Latouche.515 La

publicitat, més enllà d'un mitjà de creació de desig material, es va convertir en una via

de producció de realitats i de reproducció de poders a través de discursos i imatges. En

particular, la publicitat professional a Catalunya era abans de la Guerra Civil una “eina

d’identificació i d’autorepresentació professional,  així com un mitjà de comunicació

científica que anava més enllà del simple objectiu persuasiu  [comercial]”, com Sara

Fajula  i  Alfons Zarzoso  han fet  notar.516 La  publicitat  de la  ciència,  la  tècnica  i  la

medicina són una font poc explotada per a endinsar-nos en els discursos i les imatges de

i des de la ciència, la tecnologia i la medicina.

513 BORRELL MACIÀ, Josep (1932) “L'actiu i el passiu de la racionalització” (1932) Tècnica,
LIV (158), març, 37.

514 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban; MEDINA DOMÉNECH, Rosa (1992) “La medicina en la
organización científica del trabajo. El Instituto de Orientación Profesional (Psicotécnico) de
Barcelona (1917-1936)”. A: HUERTAS Rafael; CAMPOS Ricardo (coords.) Medicina social
y clase obrera en España, siglos XIX y XX, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas,
465.

515 LATOUCHE, SERGE (2009)  Petit tractat del decreixement serè,  València, Tres i Quatre,
Institut  del  Territori.  La  mateixa  Tècnica va  interessar-se  en  l'“art  tan  modern  de  la
publicitat” i així consta en una de les seves ressenyes bibliogràfiques. “Bibliografia” (1929)
Técnica, LII (127), juliol, 320.

516 FAJULA, Sara; ZARZOSO, Alfons (2010) Publicitat i medicina, Barcelona, Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona, [s.p.].
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A la publicitat de les publicacions de l'Associació,  Tècnica i els anuaris, són

patents  les  representacions  i  autorepresentacions  professionals  dels  enginyers  (en

masculí)  durant  els  anys  1920  i  1930:517 l'enginyer,  com a  membre  de  l'elit  social

(anuncis  de  cotxes  de luxe i  grans  magatzems,  com Hispano-Suiza i  Almacenes  El

Águila);  l'enginyer  com  a  professional  “intel·lectual”,  lluny  dels  tècnics  manuals

(anuncis  de  medicaments  i  aliments  digestius,  com  el  Jarabe  Polibalsámico  Giol);

l'enginyer, com a “màquina” pensant d'alt rendiment garant de la racionalització i l'efici-

ència  energètica  (anuncis  de  luminotècnia  i  motors,  com els  de  les  cases  Metron  i

Worthington); l'enginyer, com a vigilant de l'ordre empresarial (anuncis de coixinets a

boles SKF); o l'enginyer, com a patriarca familiar (anuncis d'estufes JMB de SAM Mas

Bagá).518 A més a més dels enginyers,  altres homes van aparèixer a la publicitat  de

Tècnica i els anuaris, com a oficinistes i obrers.519 

Les  representacions  femenines  són  escadusseres,  si  bé  lleugerament  més

abundants  que  en  les  referències  textuals  i  fotogràfiques  abans  estudiades.  En  els

discursos publicitaris de i per a l'enginyeria industrial, les dones tenien assignats dos

espais diferenciats: el “regne de les muses” i el “regne de la llar” (v. Figura VI.6). D'una

banda, eren representades com a figures al·legòriques de les arts (en especial, de les arts

517 A més a més de la publicitat a la revista Tècnica, s'ha estudiat la publicitat de l'altra publi-
cació periòdica de l'Associació (de periodització anual): els Anuaris de l'Associació d'Engi-
nyers Industrials de Barcelona. A les pàgines publicitàries (internes i externes) d'aquestes
publicacions, els enginyers industrials associats eren tant receptors com projectors d'imatges
de l'enginyeria, en tant que alguns anunciants formaven part de l'Associació.  Gaietà Cornet
Palau, president de l'Associació entre 1930 i 1933 va anunciar les cases Mea Vertriebs Aktien
Gesellschaft de  Stuttgart i  Universal Drafting Machine Company de Cleveland durant els
anys 1920 (com a representant) i la Unió de Fotogravadors durant els anys 1930. No obstant,
he  evitat  de  categoritzar  els  discursos  de  la  publicitat  als  òrgans  de  l'Associació  com a
discursos de l'Associació. La qüestió fonamental en aquesta anàlisi visual no és qui produeix
la representació de l'enginyeria, sinó com l'enginyeria vol ser representada. D'altra banda, a la
revista  dels  alumnes  d'enginyeria  industrial  Ergon,  hem  constatat  un  únic  cas  d'una
anuncianta, si bé de fora de Catalunya: “Doña Pepita. Textos para carreras especiales” (1934)
Ergon, IV (2), 19.

518 Les referències publicitàries esmentades corresponen a la revista Tècnica, excepte l'anunci de
la  casa  S.A.M.  Mas  Bagá  que  va  a  publicar-se  als  anuaris  de  l'Associació  (vegeu,  per
exemple, l'Anuari de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona de 1933, p. 7 bis. Pel
que  fa  a  la  revista  de l'Associació  d'Enginyers  Industrials,  vegeu,  per  exemple:  Tècnica
(1931) LIV (152), setembre, [s.p.].

519 L'anunci amb presència obrera masculina més reproduït a  Tècnica durant els anys 1930 va
ser l'anunci de Hornos Tranchant, seguit del de la Unió de Fotogravadors. Un exemple del
primer, a:  Tècnica (1933) LVI (172), maig, 264; del segon, a:  Tècnica (1936) LIX (207),
març, vi.
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de  la  impressió  i  el  gravat).520 D'altra  banda,  esdevenien  “mare-curadora”  i  “àngel

moderna de la llar”, capaces de gestionar les eficients i racionals tecnologies domès-

tiques  en  venda  (quant  a  llum,  calor  i  fred,  principalment),521 mentre  els  marits

enginyers descansaven en el sofà de la jornada laboral.522 I quan les dones no servien a

les seves pròpies cases, ho feien en les dels altres, en particular, en les dels enginyers

industrials.523

Així doncs, les dones “imaginàries” eren expulsades de les sales de màquines

-ja fossin màquines d'escriure o de teixir-, malgrat que oficines, despatxos i indústries

estiguessin plenes de dones “reals” ocupant posicions heterogènies.524 En un únic cas a

Tècnica,  es pot  identificar  una dona associada al  treball  extra-domèstic  en un espai

fabril  (v.  Figura  VI.7).  Es  tractava  d'una  obrera  que  feia  anar  un  tipus  especial  de

màquina  de  cosir:  una  màquina  de  soldadura  elèctrica  per  costura  “SOAG”.525 Les

tasques fabrils femenines se seguien associant a les feines de casa en el model patriarcal

(male breadwinner family) que les publicacions tècniques reproduïen.526

520 Per exemple, vegeu els dos anuncis consecutius de la Imprenta de A. Ortega i de Reproduc-
ciones Artísticas M. Solano, a:  Tècnica (1932) LIV (162), juliol, [s.p.]. Aquests anuncis es
van reproduir repetidament durant els anys 1920 i 1930. 

521 L'ús  femení  de  les  tecnologies  domèstiques  del  gas  i  l'electricitat  (frigorífics  elèctrics  i
calefacció  a  gas)  apareix  als  anuaris:  Anuario  de  la  Asociación  Nacional  de  Ingenieros
Industriales.  Agrupación  de  Barcelona (1926-27)  Barcelona,  Asociación  Nacional  de
Ingenieros Industriales, 91 i 97. 

522 Per exemple, vegeu l'anunci de l'“Alumbrado científico y racional Holophane” de la casa
Metron, S.A.E., a: Tècnica (1932) LIV (162), juliol, [s.p.] (en la mateixa pàgina de l'anunci
de M. Solano, citat en la nota anterior). 

523 Sobre la presència usual de servei domèstic en cases encapçalades per enginyers industrials a
la Barcelona de 1930, vegeu capítol I. 

524 Sobre obreres, oficinistes i empresàries a la Catalunya de les primeres dècades del segle XX,
vegeu: NASH, Mary (2010)  Treballadores: un segle de treball femení a Catalunya (1900-
2000), Barcelona, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya, 53-120. Per a l'àmbit
específic  de  la  telefonia,  v.:  BORDERÍAS  MONDÉJAR,  Cristina  (1993)  Entre  líneas:
trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La Compañía Telefónica, 1924-
1980, Barcelona, Icaria. Un intent reeixit per tal de superar la invisibilització historiogràfica
de les activitats autònomes de les dones en el món de les professions i dels negocis, per un
altre marc cronològic (s. XIII-s. XIX), a: SOLÀ, Àngels (coord.) (2008) Recerques: Història,
economia i cultura, 56 (monogràfic “Negocis i identitat laboral de les dones”), 5-180.

525 L'anunciant  era  el  representant  Hans  Lobensteiner,  Lloyd Industrial  (Barcelona).  Técnica
(1930) LIII (137), maig, [s.n.].

526 Sobre el concepte de male breadwinner, vegeu: JANSSENS, Angélique (1997) The rise and
decline  of  the male  breadwinner  family?,  Amsterdam,  Cambridge,  International  Instituut
voor  Sociale  Geschiedenis,  Cambridge  University  Press.  Sobre  la  profunda  empremta
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Al llarg del  període  estudiat  (1920-1936),  no hi  van  haver  transformacions

notables en els discursos de la publicitat a la revista i als anuaris de l'Associació.527 De

fet, certa inèrcia va ser comuna en les pàgines d'anuncis, en contraposició a les dues

grans transformacions de disseny i  contingut  que va  viure  la  publicació  Tècnica,  el

gener de 1931 i l'abril de 1935, que remetien als nous vols que volia emprendre l'engi-

nyeria (capítols II i V).  Aquesta continuïtat es fa palesa tant en els continguts publici-

taris (les empreses que es publiciten i el missatge que transmeten) com en les formes

(imatges,  llenguatge,  disseny,  disposició textual).  Excepcionalment,  nous llenguatges

publicitaris van venir de la mà d'empreses estrangeres; especialment nord-americanes i

alemanyes (com Worthington i SKF, respectivament).528 Tanmateix, els vells discursos

de gènere van romandre inalterables. 

* * *

Malgrat  que  autores  han  incidit  en  la  necessitat  d'atènyer  la  privacitat

domèstica per entendre les construccions de gènere des del món professional, així com

les construccions de professió des de les relacions de gènere -“the personal is  also

professional”-,529 les  fonts  utilitzades  no  han  permès  endinsar-nos  en  aquell  àmbit.

Tampoc han permès integrar l'agència femenina en aquestes construccions. Tot i així, a

través de les autorepresentacions textuals i  visuals de l'enginyeria industrial  catalana

dels  anys 1930,  hem pogut  copsar  com aquesta professió reincidia  en els  discursos

conservadors sobre la naturalesa domèstica i domesticada del gènere femení i sobre la

naturalesa masculina i masculinitzant de la seva professió. Tot plegat sense fer esment

d'aquesta ideologia en el cas espanyol abans de la Guerra Civil (i, especialment, des de finals
del segle XIX): BORDERÍAS, Cristina (ed.) (2007)  Género y políticas del  trabajo en la
España  contemporánea,  1836-1936,  Barcelona,  Publicacions  i  Edicions  Universitat  de
Barcelona, Icaria.

527 Han estat consultats els anuaris de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona de 1930,
1931, 1932 i 1933, publicats per la mateixa Associació. No es té constància de la publicació
d'anuaris entre 1933 i 1939.

528 Exemples del dinamisme de la publicitat de l'empresa Worthington a Tècnica als anys 1930:
(1931) LIV (151), agost, [s.p.]; (1932) LV (157), febrer, [s.p.]; (1932) LV (163), agost, [s.p.];
(1932) LV (167), desembre, [s.p.]; (1934) LVII (187), agost, [s.p.]. Un anunci de SKF repetit
a Tècnica, a: (1931) LIX (209), maig, vii.

529 PELLING, Margaret (1995) “The women of the family? Speculations around early modern
British  Physicians”,  Social  History  of  Medicine, 8  (3),  desembre,  383-402;  PELLING,
Margaret (1996) “Compromised by gender: the role of the male medical practitioner in early
modern England”. A: MARLAND, Hilary; PELLING, Margaret (eds.)  The task of healing.
Medicine,  religion  and  gender  in  England  and  the  Netherlands, 1450-1800,  Rotterdam,
Erasmus Publishing, 101-134.
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d'un dels debats socials més intensos nacional i internacionalment: l'accés femení a les

esferes polítiques i professionals, i, en particular, l'accés femení a la seva corporació. 

3. Universitàries, científiques i enginyera 

Abans de la Guerra Civil, la preferència de les dones espanyoles pels estudis

universitaris de ciències -en la tradicional oposició a les humanitats- va ser un fet, com

ha demostrat Magallón Portolés.530 Aquesta preferència no va anar acompanyada d’un

rebuig explícit de la comunitat espanyola de científics. Magallón explica aquesta manca

d’oposició activa per la invisibilitat femenina en les institucions corresponents, per un

context internacional favorable, i perquè no significaven inicialment una competència

vertadera -ni quantitativa ni jeràrquica- per als homes. De fet, fins i tot en institucions

on les dones científiques van tenir una empremta significativa tant numèricament com

científicament, el seu estatus sempre va ser de col·laboradores o becàries.531 

530 MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen (1988) Pioneras españolas en las ciencias. Las mujeres
del Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, CSIC. Per a conèixer el procés d’accés
de les dones a les facultats de ciències i a les societats científiques estretament relacionat amb
debat sobre l’educació femenina, nucli de la polèmica feminista contemporània a Espanya,
veure: FLECHA GARCÍA, Consuelo (1996) Las primeras universitarias en España, Madrid,
Narcea; MAGALLÓN PORTOLÉS (1988); SANTESMASES, María Jesús (2000)  Mujeres
científicas  en  España:  1940-1970.  Profesionalización  y  modernización  social,  Madrid,
Instituto de la Mujer. Aquestes obres juxtaposades ens permeten disposar d’una mirada de
llarg recorregut: FLECHA, fins el 1910 (data d’obertura de les dones a les universitats en
condicions  d’igualtat);  MAGALLÓN,  fins  el  1936 (vegeu,  especialment,  la  primera  part
“Perfilando un grupo humano: españolas en las ciencias”); i SANTESMASES, per al període
posterior a la Guerra Civil. Malgrat que l’interès femení pels estudis de lletres i de ciències
mèdiques  va  augmentar  durant  el  Franquisme,  la  presència  de  dones  a  les  facultats  de
ciències no va deixar de créixer, si bé més lentament. Vegeu: SANTESMASES (2000).

531 Carmen Magallón estudia els casos de l'Instituto Nacional de Ciencias (1910-1930) i de l'Ins-
tituto Nacional de Física y Química (1931-1936), que van ser claus en la instrucció superior i
professionalització de les dones científiques espanyoles. Aquest darrer institut va comptar
amb una mitjana del 22% de presència femenina (percentatge doble de la proporció de dones
en estudis universitaris de ciències). La participació de les dones va ser equiparable a la dels
homes en algunes de les seccions de l'institut que van tenir més impacte científic interna-
cional, com en la secció de Física-Química i en la secció d’Espectrografia. MAGALLÓN
PORTOLÉS (1988), 223-260. Les imatges del Laboratori Municipal de Barcelona i de l’Ins-
titut de Fisiologia de Barcelona mostren la profusa participació femenina com a personal
científic auxiliar en les ciències mèdiques a Catalunya durant el primer terç de segle XX.
VV.AA. (1966)  August Pi i Sunyer: l’home i l’obra.  Societat  catalana de Biologia,  IEC,
Barcelona;  ROCA  ROSELL,  Antoni  (1988)  Història  del  Laboratori  Municipal  de
Barcelona: de Ferran a Turró, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
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Més enllà de la prohibició legal o la veda professional, de les traves informals

o les microdiscriminacions, les pràctiques científiques d’aquestes pioneres sovint van

ser estroncades bruscament pels paràmetres que dictava el discurs de domesticitat per a

la dona i del discurs de garant econòmic per a l'home, fortament assumits per la classe

mitjana. Durant els anys 1930, és significatiu l’exemple de Dorotea Barnés, de la Secció

d’Espectrografia  de  l'Instituto  Nacional  de  Física  y  Química  (1931-1936).  Barnés

comptava amb una trajectòria prolífica i internacional que va escapçar-se arran del seu

casament,  pocs  mesos abans de l'esclat  de  la  Guerra Civil:  “A mí,  me retiró de la

ciencia mi marido”,  recordava en una entrevista el  1996.532 Malgrat  la desolació de

l'“experiència fragmentada” -en termes de Magallón-,533 les pioneres espanyoles en les

ciències van crear noves pautes socials i culturals per al gènere femení. 

En aquest període de gestació d'una massa crítica femenina en les ciències a

Espanya, els estudis superiors d'enginyeria van deixar de ser definitivament un camp

verge per a les dones al voltant de 1930: la primera enginyera va finalitzar els seus

estudis i altres dones van realitzar exàmens d'ingrés en les escoles especials.534 L'accés

femení a l'educació tècnica superior tenia precedents ressenyables en altres països, com

Rússia, Alemanya, Suècia i els EUA.535 A Rússia, per exemple, l'Institut Politècnic per a

Dones de Petrograd havia estat  creat  el  1906,  a conseqüència d'un ampli  moviment

femení de reivindicació tècnica aparegut a finals de segle XIX.536 No obstant, des de

plataformes conservadores catalanes, com el diari  La Vanguardia, es seguia planyent

malenconiosament l'accés internacional de les dones a l'educació superior d'enginyeria

com el darrer pas de la deshumanització de les societats modernes, i, en particular, de la

destrucció del amor.537

532 Citat a: MAGALLÓN PORTOLÉS (1988), 283 (vegeu també, p. 261-284).
533 MAGALLÓN PORTOLÉS (1988), 289-290.
534 Dyna, VI (64), abril, 211-212.
535 Vegeu  el  monogràfic:  CANEL,  Annie;  ZACHMANN,  Karin  (1997)  “Gaining  Access,
Crossing Boundaries: Women in Engineering in a Comparative Perspective”,  History and
Technology, 14. 

536 GOUZÉVITCH, Dmitri; GOUZÉVITCH, Irina (2000) “The difficult Challenges Of The No
Man's Land or The Russian Way Towards Women's Engineering Professionalization (1850s-
1920s)”, Quaderns d'Història de l'Enginyeria, IV, 133-183. 

537 Vegeu: “Una conferencia de don José María Salaverría, organizada por el Centro Cultural del
Ejército y la Armada” (1930)  La Vanguardia,  30/11/1930, 8 (la conferència es va titular
“Amor  y  feminismo”);  “Supervivencias  románticas  en  el  amor  de  hoy”  (1934)  La
Vanguardia,  27/01/1934,  7 (sobre una conferència  del  metge  i  escriptor  Maurice Bedel).
Solament una altra referència a “enginyeres” es dóna en aquest diari als anys 1930: “Del cine
de la vida. Películas cortas”, La Vanguardia, 10/09/1932, 21 (un cínic article sobre la partici-
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Una dona en l'elit de les professions tècniques: Pilar Careaga 

Al 1929, Pilar Careaga va concloure els seus estudis a l'Escuela Central  de

Ingenieros Industriales de Madrid.  A Catalunya, l'Associació romania encisada en la

descripció tecnicista de l'Exposició Internacional de Barcelona (1929) que havia afermat

la figura de l'enginyer industrial i va mostrar-se completament indiferent a la notícia. A

Madrid, va ser diferent i se li va rendir un afectuós homenatge amb la presència del

director de l'Escola, diversos catedràtics, representants de l'associació local i alumnes de

la promoció.538 La companyonia corporativa i  el  llenguatge professional  es  sobrepo-

saven a la diferència de sexe. 

Careaga s'havia obert pas entre aules repletes d'homes, professors i alumnes, i

havia sorprès a viatgers fent de maquinista d'una locomotora de vapor mentre realitzava

les seves pràctiques (v. Figura VI.8). Ella negava que hagués tingut obstacles diferents

dels  seus  companys  i  afirmava  que  els  homes  veien  la  intromissió  femenina  amb

simpatia i curiositat. Alhora, els seus companys lloaven la seva “delicada i optimista

concepció femenina exposada amb vigorosa masculinitat”.539 Segons aquesta percepció,

els valors femenins tan sols prenien significança quan s'incorporaven els masculins. En

aquest sentit,  una dona enginyera no havia de constituir un problema a la professió,

sempre i quan no posés en qüestió els discursos -fins aleshores masculins- que l'engi-

nyeria havia sembrat, tant en relació amb el gènere com amb la tècnica. I aquest va ser

el cas de la pionera Careaga (v. Figura VI.9).540

L'homenatge  a  Madrid  va  acabar  amb un  brindis  per  al  triomf  de  la  nova

companya en l'exercici de la professió. No obstant, Careaga no la va exercir mai dins

d'una  indústria  o  una  empresa  privada.  L'estatus,  coneixements  i  habilitats  que  li

pació masculina en les feines domèstiques i la cura infantil). 
538 “Homenaje  a  la  señorita  María  del  Pilar  Careaga”  (1929)  ABC,  Edició  de  Madrid,
16/07/1929, 25.

539 “Lo que contesta María del Pilar Careaga, ingeniero industrial” (1931) Dyna, VI (64), abril,
210-212 (cita, p. 210). L'entrevista va realitzar-se el 6 de maig de 1931.

540 En les dues imatges que tenim de Pilar  Careaga abans de 1936, duu vestits  “masculins”
propis dels estudiants i dels titulats oficials d'enginyeria industrial. Tot i això, cal advertir que
altres  dones amb posicions feministes  ben diferents van vestir  els tradicionals  uniformes
oficials professionals contemporàniament. Per exemple, tenim constància del cas de l'oftal-
mòloga Elisa Soriano, fundadora de l'Asociación de Médicas Españolas (1928-1936), duent
l'uniforme  corresponent  de  la  marina  civil  (1928). ORTIZ,  Teresa  (2006)  “Profesiones
sanitarias”. A: MORANT, Isabel (dir.) Historia de las mujeres en España y América Latina.
Vol.  3,  Madrid,  Cátedra,  537.  Agraeixo  l'observació  a  Teresa  Ortiz  i  el  suggeriment  de
referències bibliogràfiques inspiradores, com les firmades per Margaret Pelling.
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conferia  la  titulació  els  va  dedicar  a  la  política  immediatament,  defenent  posicions

conservadores i tradicionalistes, tant en la qüestió social com en la de gènere.541

De fet, la conquesta d'espais masculins va anar molt més enllà de l'enginyeria i

dels seus anys d'estudianta:542 Pilar Careaga va participar activament en la dreta antide-

mocràtica,  antirepublicana  i  antiliberal  a  Espanya  i  en  la  militància  a  Renovación

Española abans de la Guerra Civil. Posteriorment, va anar ocupant diversos càrrecs en

l'administració  i  en  institucions  relacionades  amb  l'obstetrícia,  la  psiquiatria  i  la

reinserció laboral, fins a esdevenir la primera dona a la Diputació de Biscaia (1964) i la

primera dona que va ostentar una alcaldia de capital de província a Espanya (Bilbao,

1969).  La trajectòria  de Pilar  Careaga exemplifica les  relacions frugals  entre l'engi-

nyeria  i  la  medicina  per  a  la  higiene  laboral  i  el  disciplinament  social  en  període

franquista.543 A  més  a  més,  va  esdevenir  presidenta  de  la  Comisión  de  Trabajo  de

Protección  del  Medio  Ambiente i  vocal  de  la  Comisión  del  Plan  de  Desarrollo

Económico  y  Social.  El  1979,  va  deixar  definitivament  l'activitat  política  i  tècnica

després de sofrir  el  primer atemptat d'ETA dirigit a un objectiu femení,  en tant que

representava per a l'organització armada els interessos de l'oligarquia basca.

Una vida dedicada als afers tradicionalment masculins en espais anteriorment

vedats a les dones no ensopegava amb violència amb el discurs disciplinant de domesti-

citat femenina. Ella mateixa havia participat en organismes pietosos i de beneficència i

va contribuir a consolidar aquest discurs des de ben jove:544

“Lo primero que defenderá la mujer española con su voto será la religión, la

familia y la enseñanza de los hijos, porque esto es esencialmente una vida interior y
de hogar. Para muchas, estos principios esenciales serán su meta de aspiración, pero

541 “En  la  sala  Narbón  dio  una  conferencia  de  carácter  tradicionalista,  la  señorita  Pilar
Careaga, ingeniera industrial”,  esmentava un diari de l'època un 8 de març de 1932 (La
Vanguardia, p. 26).

542 AGIRREAZKUENAGA, Joseba; URQUIJO, Mikel (2008)  Bilbao desde sus alcaldes. Vol.
3: Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la Dictadura,
1937-1979, Bilbao, Área de Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Bilbao, 391-444.

543 Des de la Diputació de Biscaia, va presidir la Comisión de Beneficencia y Obras Sociales i
va tenir un paper rellevant dins de l'Instituto Nacional de Previsión en àrees relacionades amb
assistència  psiquiàtrica.  Alhora,  va  participar  en  la  creació  de  diversos  instituts,  com el
Pabellón de Laborterapia del  Sanatorio de Bermeo, l'Instituto de Rehabilitación Motriz y
Psico-Social de Górliz i l'Instituto Neuro-Psiquiátrico de Zamudio. La salut mental era consi-
derada necessària per a la integració laboral així com el treball, una via per a la salut mental
(p.e., a través de la laborteràpia). 

544 Citat a: AGIRREAZKUENAGA; URQUIJO (2008), 394-395. La data de l'entrevista data és
el 15 de desembre de 1931.
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otras no nos detendremos ahí y seguiremos trabajando intensamente formadas en las

filas  políticas,  pensando  asimismo  en  los  problemas  esencialmente  políticos,

económicos, sociales, etc.”.

Uns dies després que nasqués la II República, Careaga va donar una passa més

enllà en el projecte de racionalització del  món dels enginyers i l'enginyera, que fins

aleshores cap company s'havia atrevit a fer o havia pensat necessari: matematitzar la

domesticitat de les dones. L'enginyera va determinar una senzilla fórmula -a manera

d'hipòtesi- per a determinar el rendiment de la motor-dona:545

 = x⋅ y c

∀ c≪1

rendiment total 

x rendiment domèstic

y rendimentextradomèstic

A banda del fet de mimetitzar el treball femení a la màquina (com abans s'havia

fet  a  l'animal  des  de  la  medicina),546 la  fórmula  s'evidencia  altament  conservadora:

primer, el rendiment total de qualsevol màquina-dona seria sempre inferior a qualsevol

dels  rendiments  parcials  (menys  en  el  cas  que  fossin  iguals  al  100%);  i  segon,  el

paràmetre “c”  incidia  en  el  fet  que el  rendiment  a  la  llar  esdevingués determinant.

L'enginyera ho explicava clarament amb aquestes paraules:547

“Creo  que  tratándose  de  la  mujer  no  es  posible  considerar  ambos

independientemente. Me parece más exacto un rendimiento total en el que el factor de

su actuación, dentro del hogar, tuviera una influencia marcada y preponderante en el

resultado, de manera que para valores pequeños de aquél, éste fuera prácticamente

nulo”.

* * *

Durant la II República, la tècnica d'estudis superiors -com a professió i com a

professional- va produir, reproduir i matematitzar discursos conservadors de gènere. En

particular,  l'enginyeria  industrial  catalana  va  participar  en  la  perpetuació  de  l'ordre

establert entre sexes-gèneres, malgrat que es va alçar com a garant de nous ordres en els

545 El  rendiment  tèrmic  d'un  motor  o  màquina  és  el  quocient  entre  treball  útil  i  energia
consumida. “Lo que contesta María del Pilar Careaga, ingeniero industrial” (1931) Dyna, VI
(64), abril, 212.

546 SMITH-ROSENBERG, Carrol; ROSENBERG, Charles (1984) “El animal hembra: puntos
de vista médicos y biológicos sobre la mujer y su función en la América del siglo XIX”. A:
NASH, Mary (ed.) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona,
Serbal, 341-371.

547 “Lo que contesta...” (1931), 212.
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terrenys social i polític, com veurem en els capítols següents. De fet, des de l'enginyeria

industrial no es va donar cap passa per a feminitzar el seu col·lectiu, ni es va mostrar

cap interès en el fet que la primera enginyera titulada fos de la seva corporació, però

tampoc  es  va  tractar  de  posar  cap  impediment  a  l'accés  femení  a  les  professions

tècniques: almenys més enllà dels obstacles que podia conferir el poder del discurs, que

no eren qüestió banal (recordem, per exemple, el cas de Dorotea Barnés de l'Instituto

Nacional de Física y Química).

A Espanya -i, en particular, a Catalunya- no va existir un moviment tenaç de

dones  que reclamés directament  l'accés  a  l'educació  superior  tècnica,548 a  diferència

d'altres països europeus i nord-americans en el primer terç de segle XX. Tot plegat és

més significant en tant que altres àrees tradicionalment “masculines” (com la medicina i

la  política),  sí  que  van ser  reivindicades  per  dones des  d'almenys la  I  República,549

procés que va cristal·litzar en els anys 1920 i 1930. Pel que fa a la convergència de la

política i de les ciències aplicades durant la II República, un cas singular el trobem en

Pilar de Careaga. Des de postures ideològiques antagòniques, exemples més rellevants

van ser les metgesses anarquistes Mercedes Maestre i Amparo Poch Gascón, que van

ocupar la subsecretaria i la direcció d'Assistència Social del Ministeri de Sanitat i Assis-

tència Social (1936-1937), encapçalat per Federica Montseny Mañé.550

Tot i que les dones catalanes renunciessin a l'educació formal en enginyeria,

-amb tot el caràcter d'elitització corporativa, professional i social que significava-, no

van renunciar a l'expertesa informal i pràctica en molts àmbits propis (o apropiats per)

l'enginyeria: en oficines governamentals, en despatxos de direcció d'empreses, en els

centres de formació tecnològica, en centrals telefòniques, en laboratoris d'assaig o en

aeròdroms. Les populars aviadores Pepa Colomer i Dolors Vives són potser l'exemple

548 L'accés femení a la corporació de l'enginyeria industrial a Catalunya va esdevenir vint anys
després de la titulació de Pilar Careaga. La primera enginyera industrial catalana va ser Isabel
Trabal Tallada de la promoció de 1949 de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. No
obstant, com en el cas de Careaga, va ser un cas aïllat i sense continuació. S'hauria d'esperar
quinze anys més per a que es titulés la següent enginyera, Laura Tremosa Bonavia (promoció
de 1964).

549 Pel que fa a la medicina, la vila-secana Maria Elena Maseras Ribera va matricular-se a la
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona durant la I República. Anys després
(1882),  Dolors  Aleu Riera  i  Martina Castells  Ballespí  -nascudes a  Barcelona i  a  Lleida,
respectivament- van ser les primeres doctores a Espanya. Castells Ballespí aconseguí gran
reconeixement social i prestigi professional al llarg de la seva curta vida. FLECHA GARCÍA
(1996); ORTIZ, Teresa (2006), 528-532.

550 ORTIZ (2006), 536-540.
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més visible del paper femení en la tecnologia catalana dels anys 1930.551 A la Guerra

Civil, un cartell català clamava (v. Figura IX.5):552

“Quan haurem guanyat la guerra no hi haurà ofici ni professió vedat per a

nosaltres.  Podem triar,  i  la que vulgui i tingui aptitud serà metgessa, enginyera o

aviadora, com aquestes alegres i sanes [aviadores] de la URSS”.

Si -com veurem en el capítol IX- la revolució no podia ser sense enginyers i

tècnics, tampoc podia ser sense enginyeres ni tècniques. 

551 GARCIA, Betsabé (2011)  L'aventura de volar: Mari Pepa Colomer, la primera aviadora
catalana, Barcelona, Ara Llibres.

552 Reproduït a: ARTAL et al. (1976), fig. 49. Quant als nous rols de gènere durant la Guerra
Civil en el bàndol republicà: NASH (1999).
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Figures VI.1, VI.2, VI.3. Cartells internacionals a l'Exposició sobre Seguretat Industrial a
Barcelona  (1926).  Als  cartells  hi  podem  llegir:  VI.1)  “Would  you  gamble  with  their
happiness?  The  man  who  takes  chances  with  his  own  safety  gambles  with  the  future
happiness of his wife and children”; VI.2) “Everybody has one: wife-daughter-sister. She
doesn't want you to get hurt! For her sake, think-safety”; VI.3) “Who said caps are ugly?
Girls working around machinery should always wear safety caps”.  Técnica (1926) XLIX
(92), agost, 117-120.

Figures VI 
Figura VI.4. “La figura representa el que
és una recepció de televisió a la llar. Per
acabar,  només  hem  de  desitjar  que
[esdevingui] ben aviat una realitat a casa
nostra”.  AMORÓS,  Antoni  (1936)
“Evolució i estat actual de la televisió”,
Tècnica, LIX (209), maig, 72. 
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Figura VI.5. II  Conférence Internationale de l'Institut International d'Organisation
Scientifique du Travail (Ginebra, 1931). BORRELL MACIÀ, Josep (1932) “L'actiu
i el passiu de la racionalització” (1932) Tècnica, LIV (158), març, 37.
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Figura VI.6. La dona a la publicitat de l'enginyeria: en el regne de les muses o en el
regne de la llar. Tècnica (1932) LIV (162), juliol, [s.p.].

Figura  VI.7.  Feines  “domèstiques”  a  la  fàbrica.
Anunci  de  Lloyd  Industrial  (Barcelona).  Técnica
(1930) LIII (137), maig, [s.n.].
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Figura  VI.8-9.  Les  dues  imatges  de  Pilar  de
Careaga abans de 1936: un cas singular de l'accés
femení  a  l'enginyeria  industrial,  això  és,  a  una
professió pràctica i intel·lectual, oficial i elititzada, i
fonamentalment masculina. Les fotografies mostren
a  Careaga  vestida  de  “maquinista”  i  vestida
d'“enginyer”.  “Lo  que  contesta  María  del  Pilar
Careaga,  ingeniero  industrial”  (1931)  Dyna,  VI
(64),  abril,  211;  AGIRREAZKUENAGA,  Joseba;
URQUIJO,  Mikel  (2008)  Bilbao  desde  sus
alcaldes.  Vol.  3:  Diccionario  biográfico  de  los
alcaldes  de  Bilbao  y  gestión  municipal  en  la
Dictadura,  1937-1979,  Bilbao,  Área de Cultura  y
Turismo, Ayuntamiento de Bilbao, 391-444.
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CAPÍTOL VII. A la conquesta de l'economia racional i nacional: noves experteses

per a vells experts 

“Uma  ciência  económica  bem  esclarecida  evitaria  muitos  conflitos,  tanto

internos, como externos, não só porque mostraria aos povos quais os seus verdadeiros

interesses, muitas vezes (se não sempre) antagónicos apenas na aparência, mas ainda

porque  faria  prever  de  longe  motivos  de  discórdia  que  os  governos,  prevenidos,

procurariam remediar a tempo. O completo desenvolvimento da Economia Política é
não somente condição indispensável para o progresso das outras ciências sociais,

mas também, quanto a nós, elemento necessário ao estabelecimento no mundo duma

paz relativa” (Diego Pacheco d'Amorín, 1932).553

1. Introducció. Els professionals de la tècnica i de l'economia 

A principis de la dècada de 1930, l'enginyeria i l'economia confluïen en una

mateixa sèquia que regava les expectatives de l'ordenació racional de les societats i les

nacions per a aconseguir la pau social i internacional. Arreu, molts economistes eren

enginyers, o, en altres paraules, molts enginyers eren economistes.554 A Catalunya, ho

constaten algunes de les grans personalitats de l'economia catalana, com el conservador

Josep Maria Tallada (Lliga Regionalista) o el socialista Estanislau Ruiz Ponsetí (Unió

Socialista de Catalunya, USC), però també un estol de figures menys públiques que

albergaren ideologies heterogènies.  La titulació superior d'enginyeria industrial  -amb

una tradició centenària d'assignatures curriculars d'economia i amb el seu doble caràcter

global científic i pràctic- avalava certa autoritat en ciències econòmiques. La resta de

l'autoritat  científica  la  conferia  una  legitimitat  social  motivada  per  les  trajectòries

personals específiques, la presència en els debats públics sobre la matèria o la formació

en centres estrangers.555

553 PACHECO  D'AMORÍN,  Diego  (1932)  “A  Matemática  e  a  Economia  Política”.  A:
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias: congreso decimotercero celebrado
en la ciudad de Lisboa del 15 al 21 de mayo de 1932.  Sexto Congresso de la Associação
Portuguesa  para  o  Progresso  das  Sciências.  Discursos  Inaugurales.  Tomo  I,  Madrid,
Huelves, 34.

554 En alguns països com França, aquesta característica ha perviscut fins avui. PICON, Antoine
(2007) “French Engineers and Social Thought, 18-20th Centuries: An Archeology of Techno-
cratic Ideals”, History and Technology, 23 (3), 199. 

555 L'estada en països estrangers -especialment a Alemanya- havia estat una experiència quasi
obligada per als economistes espanyols dels anys 1930. Val a dir que un 80% dels acadèmics
en economia política havien assistit  a algun curs  de postgrau en universitats estrangeres.
ALMENAR,  Salvador;  LLOMBART,  Vicent  (2001)  “Spanish  societies,  academies  and
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Continuaven sent anys de poca professionalització dels economistes catalans:

contràriament  a  altres  realitats  professionals  “professionalitzades”  -com  la  mateixa

enginyeria-,  els  estudis d'economia no tenien una  referència exclusiva i  exclusivista

institucional  a  Catalunya.556 La  formació  en  economia  era  heterodoxa i  atomitzada,

provenint d'institucions públiques i privades, elitistes i populars, nacionals i estrangeres.
557 I, els enginyers no solament van formar-se com a economistes a l'Escola, sinó que

també van formar economistes més enllà de l'Escola.

En el terreny acadèmic, l'ensenyament de l'economia es donava principalment

en escoles comercials (com l'Escola d'Alts Estudis Mercantils) i  en centres d'estudis

administratius (com l'Escola d'Administració Pública),  a  banda dels centres d'estudis

tècnics.558 A més a més,  altres  institucions patronals  van desplegar-se,  com la Unió

Catalana d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials.  Tallada va ser un dels referents de

economic debating societies”. A: AUGELLO, Massimo M.; GUIDI, Marco E. L. (ed.)  The
Spread of Political Economy and the Professionalisation of Economists. Economic societies
in Europe, America and Japan in the nineteenth century, London, New York, Routledge, 122.

556 ARTAL,  Francesc  et  al. (1976)  El  pensament  econòmic català durant  la  República i  la
Guerra. 1931-1939, Barcelona, Edicions 62 (especialment, p. 13-16). Aquesta publicació és
un referent de bibliografia primària sobre les ciències econòmiques als Països Catalans per al
període republicà. És d'especial interès la bibliografia recopilada produïda per la intel·lectua-
litat obrera i patronal. Altres publicacions posteriors d'alguns dels seus autors han comple-
mentat l'obra. Per exemple: ROCA, Francesc (1994)  El pensament econòmic català. 1900-
1970, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona. 

557 Existeix  un  estudi  sociològic  dels  economistes  realitzat  al  tardofranquisme,  com Marcos
Alonso va fer per als enginyers industrials uns anys anys després: TRIAS FARGAS, Ramon;
PUIG BASTARD, Pere (1972) Las condiciones de trabajo de los economistas españoles. El
empleo y la remuneración de los licenciados en ciencias económicas, Barcelona, Sirven Sae.
Aquest treball és exclusiu dels llicenciats en economia, i, donada la jovenesa de la professió a
Catalunya en aquell moment, no permet analitzar genealogies de la disciplina ni la professió
fora de la titulació. En aquest sentit, no es poden extreure dades significants per al període
anterior a la dècada de 1940, com s'ha pogut fer amb l’estudi de Marcos Alonso. Val a dir
que el treball de Trias Fargas i Puig Bastard s’ha d’entendre dins de la sociologia de les
professions i dins d’un context local significatiu: tot just feia un any s’havia creat el col·legi
provincial de Barcelona, substituint la secció provincial corresponent. CABANA, Francesc
(2005)  Història  del  Col·legi  d’Economistes  de  Catalunya:  dels  orígens  fins  al  2005,
Barcelona, Col·legi d’Economistes de Catalunya.

558 A Espanya, menció especial mereixen els cursos de la Universidad Comercial de Deusto,
creada el  1916.  Per  al  cas  espanyol,  vegeu:  ALMENAR; LLOMBART (2001), 109-125;
GUILLÉN, Mauro F. (1989) La profesión de economista. El auge de economistas, ejecutivos
y empresarios en España, Barcelona, Ariel, 109-120; VELARDE FUENTES, Juan (1974)
Introducción  a  la  historia  del  pensamiento  económico  español  en  el  siglo  XX,  Madrid,
Nacional; VELARDE FUENTES, Juan (1983) “Historia de los precursores de los estudios de
Ciencias Económicas en España”, Economistas, 2, 12-15.
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l'ensenyament de l'economia en les institucions governamentals i patronals: de fet, va

participar activament en tots aquests centres citats. 

Més enllà dels espais dels poders estatals i econòmics, els espais populars van

esdevenir  centres  d'instrucció  en  aquestes  matèries.  Alguns  ateneus  populars  van

disposar,  fins i tot, de seccions especials d'economia,  com va ser el cas de l'Ateneu

Enciclopèdic Popular i de l'Ateneu Polytechnicum. Aquests ateneus i altres organitza-

cions  de  diferent  orientació  política  (com  l'Ateneu  Sindicalista  Llibertari,  l'Escola

Marxista del Bloc Obrer i Camperol i la Joventut Socialista de Catalunya) van impartir

cursos d'economia i van organitzar cicles de conferències econòmiques.559 Juntament

amb altres  tècnics compromesos amb el  socialisme de caire catalanista  (com Rafael

Campalans), Ruiz Ponsetí va ser molt actiu en alguns òrgans d'educació informal, com

l'Ateneu Polytechnicum i la Joventut Socialista de Catalunya (vinculada a la USC).560

Igualment,  va tenir  un paper  destacat  en centres  d'educació formal  després  de 1936

(com l'Escola Industrial i l'Escola del Treball).

La proliferació de centres formatius mostra que existia una demanda creixent

d'economistes més enllà de l'àmbit governamental i industrial, i una consciència trans-

classista que l'expertesa en economia era necessària per a qualsevol agenda política. I

els enginyers industrials així ho van entendre.

2. Genealogia de la vinculació entre enginyeria, economia i liberalisme 

L'interès de l'economia per part del món de l'enginyeria era una qüestió de llarg

recorregut, tal i com es pot evidenciar a través d'anàlisis bibliomètriques. El recull bibli-

ogràfic que va publicar Manuel de Foronda el 1948 mostra l'ample ventall temàtic dels

559 Els programes dels cursos en economia d'aquests centres han estat reproduïts a: ARTAL et
al. (1976), 16-19 (annex 1) i 307.

560 Cal  assenyalar  que  la  direcció  docent  de  l'Ateneu  Polytechnicum,  va  ser  empresa  per
enginyers industrials des de la seva fundació el 1924, conseqüència del del cas Dwelshauvers
i de la destitució massiva de professorat de l'Escola Industrial de Barcelona per la Dictadura
de Primo de Rivera.  Sobre el  cas  Dwelshauvers,  vegeu: BARCA SALOM, Francesc X.;
GRAUS  ROVIRA,  Ramon;  LUSA  MONFORTE,  Guillermo;  ROCA ROSELL,  Antoni;
ROSELL COLOMINA, Jaume; VILLAVERDE REY, Montserrat (2008) L'Escola Industrial
de  Barcelona  (1904-2004).  Cent  anys  d'ensenyament  tècnic  i  d'arquitectura,  Barcelona,
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consorci Escola Industrial de Barcelona,
107-113. Sobre l'Ateneu Polytechnicum, vegeu: BERTRAND, J. J. A. (1932) Barcelone, cité
d'art  & de sciences,  Barcelona, Éditions françaises de Barcelone, 49-50; SOLÀ FORCH,
Francesc  (coord.)  (1997)  L'Ateneu  Polytèchnicum:  de  Rafael  Campalans  a  Pau  Casals,
Barcelona, Amics del Polytèchnicum.
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escrits firmats per enginyers industrials fins a aquella data.561 Potser no és sorprenent

que les ciències aplicades fossin la matèria més concorreguda, amb més de la meitat de

les publicacions (2657 ítems, 56,5%). Tanmateix, el següent grup en ordre quantitatiu

era el de les ciències socials (607, 12,9%), fins i tot, davant de les ciències pures (593,

12,6%).562 Dintre del grup de ciències socials, l'economia s'erigia com l'àrea discipli-

nària amb més incidència (279 ítems, que representaven gairebé la meitat dels elements

del grup i el 5,9% dels elements totals).563 Tot plegat demostra el significatiu interès

històric dels enginyers industrials en la producció científica més enllà de les ciències

aplicades, i, especialment, en l'àmbit de l'economia (v. Figura VII.1). 

Les  causes  de  la  tangència  entre  l'enginyeria  industrial  i  l'economia  no  es

poden deslligar de la tradició de l'ensenyament industrial  a Espanya. A principis de

segle XIX, la introducció de l'ensenyament d'economia política a Catalunya s'havia fet

des del que van ser els precedents de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona: les

escoles de la Junta de Comerç de Barcelona. La càtedra d'Economia Política de la Junta

havia estat fundada el 1814 per fra Eudald Jaumandreu.564 Jaumandreu -“l'economista

per  excel·lència  de  la  burgesia  catalana”,  en  paraules  d'Ernest  Lluch-565 conjugava

l'evangelització  de  les  doctrines  d'Adam  Smith  i  del  proteccionisme  aranzelari.566

561 FORONDA y GÓMEZ,  Manuel  de (1948)  Ensayo de  un bibliografía  de  los  ingenieros
industriales, Madrid, Estades “Artes Gráficas”.

562 Les belles arts (390 ítems) i la història i la geografia (282) són les següents matèries sobre les
que els enginyers industrials van escriure més. Lluny d'aquestes quantitats resten les obres
generals  (76),  de  literatura  (54),  filologia  (30),  filosofia  (11)  i  religió/teologia  (2).
FORONDA (1948), xxiii. 

563 FORONDA (1948), xxvi. Entre 80 i 40 ítems, trobem les matèries de comerç i transports,
administració pública, estadística, dret, política i educació. 

564 Sobre la càtedra d'economia de la Junta de Comerç, vegeu:  PASCUAL ESCUTIA, Jordi
(2009) “Introduir l'economia, el dret i la política. La Càtedra d'Economia Política. La Càtedra
de Constitució. La Càtedra de Dret Mercantil”. A: BARCA-SALOM, Francesc X.; BERNAT,
Pasqual; PONT i ESTRADERA, Maria; PUIG-PLA, Carles (coords.) (2009) Fàbrica, taller i
laboratori.  La Junta de Comerç de Barcelona.  Ciència  i  tècnica per  a la  indústria i  el
comerç (1769-1851), Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, 205-219.

565 LLUCH,  Ernest  (1973)  El  pensament  econòmic  a  Catalunya,  1760-1840.  Els  orígens
ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana, Barcelona,
Edicions 62, 314.

566 LLUCH, Ernest (1988) “Pròleg”. A: JAUMEANDREU, Eudald,  Rudimentos de economía
olítica, Barcelona, Alta Fulla (facsímil de l'original de 1816), 5-17. Dues breus referències al
proteccionisme liberal promogut per Jaumandreu, a: BELTRÁN, Lucas (1993)  Historia de
las  doctrinas  económicas,  Barcelona,  Teide,  100-102 (1a edició  de  1960);  ALMENAR;
LLOMBART (2001), 112-115. Dues obres generals que aborden extensament la qüestió del
liberalisme i el proteccionisme a la Catalunya vuitcentista des de posicions historiogràfiques i
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Després de discontinuïtats en la docència per qüestions d'ordre polític, la càtedra es va

amortitzar a la mort de Jaumandreu (1840). Més enllà dels conflictes en la instauració

del liberalisme a Espanya, el motiu esgrimit  va ser que la docència era innecessària

perquè estava present  a  la  Universitat  Literària.567 Cinc anys després,  es va crear  la

càtedra de Dret Mercantil (1845).

Quan es van fundar els ensenyaments industrials pel  Reial  Decret  de 1850,

l'Escola Industrial Barcelonesa (després anomenada Escola d'Enginyers Industrials de

Barcelona) va ser hereva directa del llegat humà, material i ideològic d'una institució

havia  contribuït  definitivament  a  la  industrialització  i  a  l'ensenyament  tècnic  a

Catalunya al  llarg del  segle  XIX:  la  Junta  de Comerç  de  Barcelona.568 L'Escola  va

disposar  del  professorat  de la  Junta,  del  material  bibliogràfic,  de les  col·leccions de

laboratori de les antigues càtedres i de la seva agenda d'idearis lligada al liberalisme

polític.

Degut a l'amortització de la plaça citada, la trajectòria de la Junta no va tenir

continuïtat en el cas dels ensenyaments econòmics.569 Tanmateix, la mateixa legislació

ideològiques diferenciades: VICENS VIVES, Jaume; LLORENS, Montserrat (1961) Indus-
trials i polítics del  segle XIX,  Barcelona, Vicens-Vives; VILAR, Pierre (1964)  Catalunya
dins  l'Espanya  moderna.  Recerques  sobre  els  fonaments  de  les  estructures  nacionals,
Barcelona, Edicions 62. 

567 PASCUAL ESCUTIA (2009), 217.
568 Alguns historiadors de la tecnologia han defès que la Junta de Comerç representava, com cap
altra institució, els elements essencials d'un tret diferencial català fonamentat en la industria-
lització (en contraposició a la resta del territori espanyol): PUIG PLA, Carles (2009) “Le rôle
des professeurs des écoles de la  Junta de Commerce de Barcelone dans la construction de
l'identité de l'ingénieur catalan (1758-1851)”. A: CARDOSO DE MATOS, A.; DIOGO, M.
P.; GOUZEVITCH, I.; GRELON, A. (eds.) Jogos de identidade profissional: os ingenheiros,
a formaçao e a acçao. Les enjeux identitaires des ingénieurs: entre la formation et l'action.
The quest for a professional identity: engineers between training and action, Lisboa, Évora,
Colibri, CIDEHUS-UE, CIUHCT, 155-176.

569 Tampoc no va haver cap tipus de cessió material quant a l'economia política entre les dues
institucions. Josep  Maria  Gatell,  catedràtic  de  Dret  Mercantil  a  la  Junta  de  Comerç,  va
ingressar a l'Escola d'Enginyers Industrials el 1851 com a docent d'ensenyament mercantil.
Així queda constància en el primer claustre de professors de l'Escola. Recordem que, durant
els seus primers anys, l'Escola oferia ensenyaments diversos, entre els quals hi havia l'ense-
nyament de comerç -a més a més d'ensenyament industrial elemental, industrial d’ampliació,
de teoria i pràctica del teixit, i de nàutica. L'ensenyament industrial superior va estar reservat
a l'escola de Madrid, fins el 1860. LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (1995) “Inventarios
de  todos  los  objetos  correspondientes  a  las  enseñanzas  que  ha  de  abrazar  la  Escuela
Industrial, y que ahora existen en las escuelas que están a cargo de la Junta de Comercio de
Barcelona (septiembre de 1851)”,  Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
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de 1850 recollia l'obligatorietat d'integrar estudis d'economia política en l'ensenyament

superior de l'enginyeria industrial, com una part garant del projecte de consolidació de

l'estat  liberal.  Així  doncs,  amb l'establiment final  dels estudis industrials superiors  a

Barcelona deu anys després, la vinculació entre l'enginyeria industrial i l'economia va

reaparèixer.570 L'ensenyament de l'economia formava part del projecte liberal de defensa

de la indústria, i, juntament amb les altres matèries teòriques i pràctiques, venia  “por

último a poner término  a una carrera que ha de producir  el  profesorado,  el  hábil

constructor de máquinas, el director ilustrado de los grandes talleres y los más vastos

establecimientos”, tal i com el ministre de Foment declarava.571

3. L'ensenyament de l'economia política a l'Escola, 1907-1939: conservadorismes

polític i científic 

L'assignatura  “Economia  política  i  legislació  industrial”  de  l'Escola  d'Engi-

nyers Industrials de les primeres dècades del segle XX conservava bona part de la seva

factura clàssica vuitcentista i la seva projecció semblava no estar a l'alçada de les noves

transformacions socials, disciplinàries i professionals. Mitjançant l'anàlisi del seu pla

d'estudis, del seu llibre de text i del seu professorat, a continuació veurem com l'assig-

natura moderna i de tints progressistes -en el llenguatge del segle XIX- tenia un aire

conservador disciplinària i políticament als anys 1930 i com la croada dels enginyers

industrials  per  la  racionalització  econòmica  i  la  planificació nacional  era  posada  en

qüestió per les  paraules atàviques d'Adam Smith que la seva Escola s'entossudia en

repetir.

L'assignatura des de 1907: immanència disciplinar 

Barcelona, 5 (facsímil); LUSA MONFORTE, Guillermo; ROCA ROSELL, Antoni (2002)
“La ETSEIB (1851-2001).  Una trayectoria  fructífera”. A:  PUERTA SALES, Ferran (ed.)
L’Escola  d’Enginyers.  1851-2001 (ETSEIB-UPC),  Barcelona,  Associació/Col·legi  d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya, 26; LUSA MONFORTE, Lusa (ed.) (1992) “Reglamento de
la Escuela Industrial Barcelonesa aprobado por S. M. en Real Orden de 23 de setiembre de
1852”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2 (facsímil).

570 El 1860 es va establir l'assignatura “Economia política i legislació industrial”, de docència
diària en l'últim any dels estudis (segon curs dels estudis superiors).

571 L'“Exposición  a  S.  M.”  (1855)  del  militar  progressista  Francisco  de  Luján,  ministre  de
Foment, va ser reproduïda a:  Colección legislativa referente a los ingenieros industriales
(1886) Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales, 19-25. Edició facsímil  a: LUSA
MONFORTE, Guillermo (ed.) (1993) “Colección legislativa referente a los ingenieros indus-
triales”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 3.
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Tot plegat no significa que l'educació de l'economia a l'Escola fos exactament

igual que a mitjans de segle XIX. S'havien anat produint alguns canvis en el programa

docent  que  responien  a  noves  necessitats  de  la  indústria  i  del  capitalisme.  El  més

rellevant va formular-se el 1907. El pla d'estudis d'aquell any va significar la consoli-

dació  dels  estudis  d'economia  en  l'enginyeria.572 Els  temes  del  programa  incloïen

aspectes  vinculats  a  l'estadística,  la  comptabilitat  i  l'organització  industrial,  si  bé  es

mantenia  la  inèrcia  de  l'ensenyament  en  economia  clàssica.573 L'assignatura  estava

dividida en els següents temes: Producció, distribució, circulació i consum de la riquesa

(temes I-IV); Legislació referent als aprofitaments dels recursos naturals i comunica-

cions, a la propietat i al treball (V-VI); Investigació, classificació i exposició estadística

(VII); Organització tècnica-administrativa dels establiments industrials (VIII); i Càlcul

de preus de cost (IX).574 

Tanmateix,  l'únic  intent  de  reforma  estructural  de  la  càtedra  d'Economia

Política des de l'Escola es va donar des de fora de la càtedra. En la resposta a la consulta

del Ministeri d'Instrucció Pública sobre la modificació de l'ensenyament tècnic el 1924,

Joan  Gelpí  -professor  de  pràctiques  de  motors  tèrmics  i  tecnologia  mecànica-  va

proposar una reorientació cap a l'Economia Social, que va ser avalada inicialment per la

Junta de Professors.575 

El 1908, la Diputació de Barcelona havia creat una càtedra d'Economia Social

dins de l'Escola del Treball, que va ser ocupada per un recent titulat en enginyeria indus-

trial, Josep Maria Tallada.576 L'any següent -l'any de la Setmana Tràgica-, la Diputació i

572 GUILLÉN, Mauro F. (1989) La profesión de economista. El auge de economistas, ejecutivos
y empresarios en España, Barcelona, Ariel, 110-111.

573 El  1907,  l'assignatura  es  va  passar  a  titular  “Economia  política,  legislació  industrial  i
estadística”, si bé va recuperar el seu nom inicial anys més tard (1924). S'han consultat els
expedients d'alumnat i els plans d'estudis conservats a l'AhEIB: “Programes d'assignatures”
(ETSEIB), 1930-1961, AhEIB; “Plans d'estudi. Programes d'assignatures” (ETSEIB), 1896-
1922, AhEIB.

574 Memoria correspondiente al  curso de 1909 a 1910 (1910) Barcelona, Imprenta de Pedro
Ortega, 67. Una versió facsímil a: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2009) “La Memoria
correspondiente al curso de 1909 a 1910”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, 19, 23-168 (especialment p. 87).

575 “Comunicació al Subsecretari del Ministeri de Treball, Comerç i Indústria”, Comunicacions
(ETSEIB), 31/01/1924, AhEIB. Reproduït a: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2004)
“La Escuela de Ingenieros en el recinto de la Universidad Industrial (1927)”, Documentos de
la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 14, 140-142. 

576 Tallada  va  titular-se  el  mateix  any  1908.  Posteriorment,  la  càtedra va funcionar  dins  de
l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, si bé estenia també la seva tasca educativa
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l'Ajuntament  de  Barcelona  van  inaugurar  el  Museu  Social  de  Barcelona,  dirigit  pel

mateix enginyer i ubicat al recinte neuràlgic de l'ensenyament obrer a la ciutat, l'Escola

Industrial. Des dels seus començaments, aquest museu va tenir una relació directa amb

la càtedra d'Economia Social i ben aviat va exhibir l'Exposició Permanent d'Economia

Social (1911). L'exposició ocupava 1.800 metres quadrats i estava distribuïda en 5 sales

temàtiques (entitats filantròpiques barcelonines, habitatge i  educació obrera,  estalvi  i

assegurança obrera, seguretat industrial, i institucions socials belgues).577 Anys més tard

del tancament del Museu Social (1919), Gelpí havia de sentir-ne el buit disciplinari, que

també van sentir altres enginyers quant a altres àrees científiques.578 De fet, el Museu

Social havia forjat algunes de les eines més representatives dels enginyers durant els

anys següents: economia social, protecció laboral, orientació professional, psicotècnia,

estadística i ordenació territorial (vegeu els capítols III, V i VIII).

Malgrat que els projectes de Gelpí -com els de Tallada- s'inscrivien en convic-

cions polítiques conservadores,579 el pla d'estudi de 1924 va mantenir el format original

de l'assignatura, ja fos per la inèrcia de la càtedra o per la negació del govern central en

mans de Primo de Rivera.580 Els nous plans d'estudis de la República, amb vigència tan

en cooperatives i ateneus obrers de la província de Barcelona. Guia de les institucions cientí-
fiques i d'ensenyança. Diputació de Barcelona (1916) Barcelona, Publicacions del Consell de
Pedagogia, 322-323.

577 Una descripció de l'exposició a:  Guia de les institucions científiques (1916), 73-74 (dins
l'apartat del Museu Social). 

578 Un  exemple  és  Carles  Pi  Sunyer  i  l'àrea  de  la  seguretat  industrial.  L'Exposició  sobre
Seguretat Industrial que l'Associació d'Enginyers Industrials va inaugurar a la seva seu el
juny de 1926 s'entenia com una manera d'omplir el buit del Museu Social, en matèria de
formació i divulgació sobre seguretat i higiene industrials. “Notas relativas a la seguridad. El
'Museu Social' de Barcelona” (1926)  Técnica, XLIX (92), agost, 127 (número monogràfic
“La seguridad industrial”); PI SUNYER, Carles (1926) “La seguretat industrial”,  Ciència.
Revista catalana de ciència i tecnologia, 1(2), 54-56.

579 Tot sembla apuntar que Gelpí era políticament conservador. Durant la Guerra Civil, Gelpí va
ser depurat pel govern republicà perquè havia fugit a l'estranger i, després de la contesa, pel
govern franquista, perquè no havia entrat en territori franquista. No obstant, el seu expedient
de depuració de 1939 enumera nombrosos exemples d'adscripció pública al “Movimiento
Nacional”. Guillermo Lusa dedica diverses ratlles a la depuració de Gelpí i recull nombrosos
documents, a: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2008) “Depuración y autarquía (1939-
1940)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 18, 10-12, 219-
220 i 239-263.

580 L'assignatura es va tornar a batejar amb el primitiu nom, “Economía política y legislación
industrial”. “Plan de Estudios, según R.D. de 15 de marzo de 1924, con las modificaciones
introducidas posteriormente”, Plans d'estudis i programes (ETSEIB), [s.d.], AhEIB; reproduït
a:  LUSA  MONFORTE  (2004),  146. Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de  Barcelona
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sols uns mesos, seguirien la mateixa tònica.

El programa de l'assignatura als anys 1930: conservadorisme polític 

El temari i les idees que es divulgaven des de l'Escola d'Enginyers Industrials

de  Barcelona  durant  les  tres  primeres  dècades  de  segle  XX es  poden  copsar  en  el

Compendio  de  Economía  Política:  el  manual  que  el  catedràtic  Francesc  Gómez

Carbonell va escriure el 1936, com a corol·lari de la seva activitat docent durant vint-i-

sis  anys.581 En  poques  assignatures  es  pot  evidenciar  amb més  claredat  quin  era  el

substrat ideològic que rebien els joves estudiants de l'escola d'enginyeria. Els 42 capítols

que conformaven l'assignatura es traduïen en una defensa fèrria de la retòrica de l'eco-

nomia política clàssica: això és la defensa del lliure comerç (sense detriment de protec-

cionismes), de la propietat material i de la propietat intel·lectual, de la màquina i de la

divisió  del  treball,  de  l'empresariat  i  de  l'inversor,  de  la  iniciativa  privada  i  de  la

minimització de la intromissió pública, i del colonialisme i de l'imperialisme. “Lliure

joc”,  “règim lliure”  o  “llibertat  individual”  es  repetien  i  eren  sinònims  de  benefici

nacional, que es mimetitzava a benefici social a pesar de l'experiència secular del libera-

lisme. I aquests beneficis tan sols es podien obtenir a través de la màxima productivitat

industrial,  del  màxim  moviment  comercial,  de  la  màxima  explotació  de  recursos

naturals i humans. No hi havia espai per a la caritat i l'oci, sinó eren garants del treball:
582 

“Descansar  ordenadamente  del  trabajo  cotidiano es  imprescindible  para  el

buen temple personal y la reposición de las fuerzas productoras (...). La práctica del

descanso no es precisamente inacción, o bien, simple diversión contemplativa; sino,

principalmente, cambio de las actividades usuales por otras muy diversas realizadas

sin finalidad de lucro, como son las benéficas y los deportes (...). En la elección de un

deporte  o  de  una  diversión,  interesa  a  la  Economía  Política  la  mejor  eficacia
regeneradora de las fuerzas del trabajo”.

Alhora,  el  Compendio,  era  un  atac  contra  els  clams  i  les  pràctiques  que

diferents branques de l'obrerisme i de l'esquerra política havien introduït en les seves

agendes:  el  sindicalisme  i  el  cooperativisme,  la  reducció  de  la  jornada  laboral  i

l'augment de salaris, el dret a vaga i el sabotatge material, la prohibició de la pluralitat

(1935?) Barcelona, L'Estampa; facsímil a: LUSA MONFORTE (2006), 140-147.
581 GÓMEZ CARBONELL,  Francesc (1939)  Compendio  de  Economía  Política,  Barcelona,
Imprenta Vda. Ramón Tobella. Aquesta obra havia estat escrita el 1936. Vegeu les “Adver-
tencias del autor”, [s.p.]. 

582 GÓMEZ CARBONELL (1939), 37-38.
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d'ocupacions i del treball a preu fet, la crítica del dret a la propietat i a l'herència, la

distribució equitativa dels beneficis, la municipalització d'empreses o el neomaltusia-

nisme.583 Tan sols algunes de les reformes estatals introduïdes, vinculades a l'enginyeria

social i al paternalisme burgès, eren permeses en la defensa de les “llibertats” que el

capitalisme havia abanderat, com el mutualisme o la protecció laboral a les indústries

amb perillositat.

Però el programa del curs d'Economia Política no tan sols reaccionava contra

l'apoderament de la classe obrera: també, contra l'apoderament de la pròpia classe dels

tècnics. El lliure mercat era la regla fonamental amb la que s'aprovava l'assignatura i no

cabien altres fórmules d'organització, planificació i racionalització dels estats on la raó

tècnica es pogués sobreposar a la tirania secular de la raó econòmica, tal i com s'estava

proposant  contemporàniament  (vegeu  Introducció  i  capítol  IX).  Acabada  la  Guerra

Civil,  Francesc  Gómez  Carbonell  continuava  predicant  les  postures  disciplinàries

clàssiques:  la  llibertat  essencial  del  mercat,  el  reconeixement  de  l'estat  com a  mer

protector d'aquesta iniciativa, i la percepció de l'economia dirigida com una “ortopèdia”

incòmoda.584 No obstant, ho feia amb un llenguatge més ambigu, degut al rígid context

de  dirigisme  polític  i  econòmic.  Els  darrers  paràgrafs  de  la  segona  edició  del

Compendio de Economía Política (1941) són una miscel·lània d'aquest discurs ideològic

que s'havia divulgat entre els futurs enginyers industrials durant el primer terç de segle

XX:585

“En la actualidad, la nota del  día es  la  'economía dirigida'.  Sabido es que

cualquier expediente necesario para sortear malos trances adolece de lo forzado y

provisional. En la situación presente del mundo la formación del valor comercial se

sujeta a una especie de aparato ortopédico maniobrado por la autoridad sobre el

583 Ibídem,  52-73 i 165-171. Sobre la qüestió del neomaltusianisme a l'anarquisme espanyol,
vegeu:  MASJUAN BRACONS,  Eduard  (2000)  La  ecología  humana  en  el  anarquismo
ibérico.  Urbanismo  “orgánico”  o  ecológico,  neomalthusianismo  y  naturismo  social,
Barcelona, Icaria.

584 GÓMEZ CARBONELL (1941), 185-186. 
585 El  Compendio de Economía Política, escrit abans de la Guerra Civil, va publicar-se sense
canvis substancials  després del  conflicte.  El  primer  pròleg està  firmat  el  1936 a l'Escola
d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona.  El  pròleg  d'abril  de  1939  incloïa  un  text  que
assenyalava que “el retraso impuesto por las circunstancias a la presente impresión no ha
dado ocasión ni motivo para modificar esencialmente el texto” i afegia que “sus capítulos
podrán  encontrar  aplicación  y  ejemplos  muy  interesantes  en  los  días  que  sigan  a  la
magnífica VICTORIA DE ESPAÑA [sic]”. El tercer pròleg, de setembre de 1941, anunciava
que  s'havia  afegit  un  epíleg  “para  orientar  al  lector  sobre  la  evolución  de  la  ciencia
económica” (“Bosquejo histórico de economía política”). La cita al text forma part d'aquest
epíleg: GÓMEZ CARBONELL (1941), 185-186. 
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cuerpo del mercado, momentáneamente falto de condiciones para su esencial libertad

(...). 

El dirigismo económico no puede ser estimado, pues, como una conquista de

adelanto o una institución, como alguien podría figurarse; es, simplemente, un gran

recurso, que sólo pide ser hábilmente aplicado mientras se aguarda su buen resultado

y su consecuente desaparición”.

El programa de l'assignatura als anys 1930: neutralitat científica 

Així doncs, a l'assignatura d'Economia Política, es defensava una visió reaccio-

nària del món i de la disciplina. I es feia des del poder que conferia la paraula “ciència”

a qualsevol branca del saber:586 ”la ciencia económica (...) es eminentemente objetiva y

'libertad'  es  su  primer  postulado”.587 Emulant  les  ciències  físiques  i  químiques,  el

professor  d'economia naturalitzava  els  fenòmens  socials  i  econòmics  amb  capacitat

d'atorgar-lis lleis, si bé reconeixia les peculiaritats lligades a factors humans no objecti-

vables:588

“Llámanse leyes económicas a las normas constantes que se manifiestan entre

la actividad humana y sus efectos económicos. Tales son: la ley del mínimo esfuerzo,

la ley de Gresham, etc. (…) Sin embargo, es matiz peculiar de la Ciencia Económica
una prudente modestia de criterio en gran parte de sus conclusiones, ya que en los

hechos que estudia juegan constantemente los complicados y misteriosos factores que

presiden y rodean a la voluntad humana y al movimiento evolutivo de las grandes

colectividades históricas”.

Però una cosa és que les activitats humanes no poguessin ser observades amb

polarímetres o ser predicibles com la trajectòria d'un cometa, i una altra, que les ciències

econòmiques abandonessin el discurs d'universalitat i neutralitat de les altres ciències i

que els científics de l'economia reneguessin de la seva autoritat científica:589

“[Los errores en cuestiones económicas] son muy frecuentes en una ciencia en

la que todo el mundo se cree obligado a discutir y con derecho a opinar sin previo y

atento estudio, por más que la complejidad de sus problemas sea mucho mayor que en

586 De l'abundant  literatura  sobre  les  relacions  entre  la  construcció  social  de  la  ciència  i  la
construcció  del  poder  científic,  mencionem:  GOLINSKI,  Jan  (2005)  Making  natural
knowledge. Constructivism and the history of science, Chicago, University of Chicago Press;
SÁNCHEZ RON, José Manuel (1992) El poder de la ciencia: historia socio-económica de
la física (siglo XX), Madrid, Alianza (1a edició). 

587 GÓMEZ CARBONELL (1939), 20. En el primer pròleg de 1935, Gómez Carbonell incidia
en l'accepció “pura” de l'economia política, aliena a qualsevol forma d'organització social.

588 GÓMEZ CARBONELL (1939), 25.
589 Ibídem, 25.
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la química o en la astronomía. Como los temas de la economía política afectan a la

vida corriente de todos, cuando a nadie se le ocurrirá discutir con un astrónomo
sobre mecánica celeste, oiremos con frecuencia hablar enfáticamente de las causas de

los precios, de la especulación, de las cuestiones monetarias y otras, preconizando

soluciones más o menos descabelladas para obscuras cuestiones económicas”.

En aquest sentit, les particularitats de l'objecte científic no havien d'afectar la

legitimitat del subjecte científic. A més a més, en la pràctica, molts dels factors humans

acabaven sent objectivitzats per la disciplina. A través de la naturalització de processos

històrics i contingents, es podien justificar qüestions tan centrals en la construcció de

l'estat liberal com la colonització, la llibertat comercial o la divisió del treball obrer. Les

següents cites del manual així ho argumenten:590

“Los países con población fuerte y numerosa son por naturaleza colonizadores.

La colonización de comarcas deshabitadas es la más natural y deseable (...). Dada la

existencia de tantos países con abundantes recursos naturales pero escasos de capital
y de energías inteligentes, la colonización es una fuente incalculable de riquezas”. 

“Con  la  pérdida  de  la  libertad  comercial,  las  iniciativas  individuales

inteligentes y responsables languidecerían o estarían condenadas a muerte; es decir,

un sombrío panorama para la libertad y los fundamentos de la dignidad humana

debatiéndose con el espectro de la miseria. Los beneficios del empresario, supuesta la
natural justicia y libertad comercial en todas sus transacciones y contratos, reflejan el

balance del bienestar que su gestión procura a la sociedad”. 

“La especialización surge y se acentúa espontáneamente, como hecho natural

que es, en la vida de las grandes agrupaciones civilizadas; ello significa que requiere

no ser forzada”.

La cientifització de la disciplina econòmica i la naturalització de l'artificialitat

van  donar  a  l'assignatura  de  Gómez  Carbonell  una  capacitat  d'immutabilitat  durant

quatre dècades a través de règims polítics  diferents,  com la monarquia alfonsina,  el

règim primoriverista, la democràcia republicana i la dictadura franquista.  De fet, en la

segona edició de 1941, el manual de Gómez Carbonell gosava incloure un sobri apèndix

on  s'exposaven  les  teories  econòmiques  que  havien  confluït  en  el  recent  finalitzat

conflicte bèl·lic,  això és el capitalisme liberal,  el  capitalisme dirigit,  el socialisme o

l'anarquisme.591 A l'apèndix, se seguia glorificant les teories d'Adam Smith per al desen-

volupament de les nacions i dels estats imperialistes del segle XIX en front del mercan-

tilisme o la fisiocràcia precedents. Però també s'explicitaven les crítiques al lliurecan-

visme per part  del  socialisme -en tant que menystenia els sofriments humans- o les

590 GÓMEZ CARBONELL (1939), 167, 46-47, 34.
591 GÓMEZ CARBONELL (1941), 180-186 (“Bosquejo histórico de Economía política”).
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crítiques a l'autoritat pública i privada per part de l'anarquisme -en tant que atemptaven

contra la dignitat del  ser humà.  Òbviament, no es tractava d'una apologia d'aquestes

doctrines: les tesis socialistes i anarquistes eren simplificades primerament i ridiculit-

zades a continuació (respectivament, amb les fórmules “valor = treball” o “ser humà =

moralment bo”). Alhora, algunes de les proclames de l'esquerra eren tergiversades, com

que la direcció tècnica en les economies socialistes restava inert en front de la classe

treballadora (v.  capítol IX). Tot plegat traslluïa la voluntat de cientifització-neutralit-

zació de l'economia política en un moment en què les polítiques econòmiques de l'estat

podien posar en risc la condició adquirida d'autonomia científica de la disciplina.

El professorat de l'assignatura als anys 1930 

De totes maneres, el propòsit d'asèpsia política i científica en el llenguatge del

manual d'economia política de l'Escola havia de prendre altres formes en el llenguatge

oral a l'aula. Durant la Guerra Civil, tant el catedràtic d'Economia Política com el seu

professor auxiliar, Francesc Doménech Mansana, van ser cessats. Malgrat l'intent  de

reingrés de Gómez Carbonell i el seu exercici com a enginyer municipal de Barcelona,

el novembre de 1937 es va aconsellar que fos separat definitivament del claustre perquè

era “enemigo de la economía marxista y hasta se piensa que persiguió a algún alumno

por sus ideas democráticas”.592 Pel que fa al professor auxiliar, Doménech Mansana va

fugir de la zona republicana a inicis del conflicte bèl·lic i, posteriorment, va esdevenir

secretari del claustre escindit de professors de l'Escola de Barcelona en zona franquista:

la  nova Junta  de  Profesores  de  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de  Barcelona,

constituïda a la seu del Ministeri d'Educació a Vitòria el maig de 1938.593 

En el pla polític, la tendència conservadora i liberal del personal docent no era

exclusiva de la càtedra d'Economia a l'Escola de Barcelona. En part, queda palès per les

nombroses depuracions governamentals del  seu professorat  durant la Guerra Civil:594

unes depuracions que no van aconseguir garbellar un estol de personal  quintacolum-

nista. Segons ha investigat Guillermo Lusa, aquest personal hauria boicotejat part de la

investigació de guerra assignada als laboratoris i càtedres de l'Escola.595

592 “Comunicació de Fidel Moncada, Comissari-Director de l'Escola, al Ministeri d'Instrucció
Pública  i  Sanitat”,  Comunicacions  (ETSEIB),  08/11/1937,  AhEIB. Compilat  a:  LUSA
MONFORTE,  Guillermo  (2007)  “La  Escuela  de  Ingenieros  en  guerra  (1936-1938)”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 17, 231-239.

593 LUSA MONFORTE (2007), 28-31.
594 Ibídem, 25-28.
595 Sobre el boicot científic i el quintacolumnisme a l'Escola: LUSA MONFORTE (2007), 48-
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En el pla científic, és probable que l'Escola d'Enginyers Industrials no hagués

sabut mantenir les exigències de renovació educativa que requeria l'elit catalana, i, en

particular, els membres de l'Associació. En particular, les necessitats urgents de l'engi-

nyeria catalana en matèria de ciències econòmiques no sincronitzaven amb la lentitud

d'alguns dels mecanismes de transformació educativa de l'Escola. Més àgil, però, havia

estat  aquesta  institució  acadèmica  en  alguns  àmbits  punters,  com  l'enginyeria

aeronàutica i l'enginyeria sanitària; però, les propostes de reforma d'estudis tan sols es

van formalitzar mitjançant cursets auxiliars i molt tardanament, poc abans del juliol de

1936.596 

En aquest marc, veus dins de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona

van  manifestar-se  durament  contra  l'anquilosament  disciplinari  del  professorat  de

l'Escola, “niu” dels seus futurs membres. De fet, es va pensar que aquest problema es

podia resoldre definitivament amb l'autonomia del centre educatiu, d'una forma anàloga

al procés que la Universitat de Barcelona havia viscut recentment:597

“Amb  autonomia  fóra  possible,  també,  seguir  l’exemple  que  ens  dóna  la

Universitat de reclutar els professors entre els professionals més aptes, es trobin allà
on es trobin. Prefereixo no posar exemples, que podrien ésser molestosos per algú,

però, ¿qui no s’ha dolgut de que no fossin professors de l’Escola alguns companys de

carrera  que  demostren  cada  dia  llur  vàlua  en  la  vida  professional,  en  lloc  dels

professors  que  expliquen  les  assignatures  corresponents?  L’entrada  d’aquests

enginyers  en  el  professorat  significaria  un  pas  formidable  en  el  millorament  de

l’ensenyança i de la preparació tècnica dels futurs enginyers”.

Com hem vist al capítol IV, el projecte d'autonomia escolar estava integrat en la

consecució d'una triple autonomia (Escola, Associació, Nació) que havia d'enaltir social

i políticament la professió de l'enginyeria industrial.

65;  LUSA MONFORTE,  Guillermo (ed.)  (2008)  “Depuración  y  autarquía  (1939-1940)”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 18, 277.

596 Una introducció i  el  programa del  Cicle de Conferències d'Aerotècnia celebrat  a l'Escola
d'Enginyers Industrials de Barcelona pocs mesos abans de juliol de 1936, a: Tècnica (1936),
LIX (207), març, 52. Sobre la qüestió de l'enginyeria sanitària, vegeu capítol V.

597 “Qüestions  d'ensenyament  tècnic”,  Joaquim Torrens  Ibern,  octubre  de  1933,  [s.p.],  Fons
CRHT. Reproduït a: LUSA MONFORTE (2006), 219-229.
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4. Noves canalitzacions per a desblocar l'estagnació de les ciències econòmiques 

Vers la professionalització i la institucionalització de l'economia 

L'estagnació de les ciències econòmiques a l'Escola d'Enginyeria Industrial de

Barcelona formava part  d'una realitat  que allargava la  seva ombra en el  temps i  en

l'espai. Tal i com han apuntat Salvador Almenar i Vicent Llombart, entre les darreres

dècades del segle XIX i les primeres del segle XX, a Catalunya i a Espanya “no profes-

sional forums for economic debate were created;  neither were there any of the short-

lived organisations fostering economic reform that had been frequent in the previous

period [1808-1874]. Nor was any initiative taken in the parallel field of the economic

journals, outside the weekly publications specialising in financial subjects”.598 Segons

aquests autors, els economistes acadèmics espanyols s'havien confinat a les activitats de

docència i els seus escrits mostraven una escàs grau d'innovació i falta d'especialització.

Durant  els  anys  1920,  tímidament,  van  anar  apareixent  alguns  seminaris  acadèmics

imitant a les universitats estrangeres, especialment Alemanya. 

Al  començament  del  capítol  apuntàvem  que  noves  institucions patronals  i

obreres de promoció de les ciències econòmiques van anar despuntant abans de 1931 a

Catalunya, moltes de la mà d'enginyers industrials. No obstant, caldria esperar la procla-

mació de la II República espanyola i l'establiment de la Generalitat de Catalunya per a

que el desenvolupament de les ciències econòmiques esdevingués una prioritat governa-

mental per a la modernització i racionalització nacional. En l'“autògraf” del llibre Visió

econòmica  de  Catalunya (1934)  de  l'enginyer  industrial  Lluís  Creus,  el  president

Francesc  Macià  es  congratulava  de  la  “nova  aportació  als  estudis  de  l'economia

catalana, de què tant necessitada està la nostra terra”.599 L'obra blasmava amb “totes

les seves forces” les teories del liberalisme econòmic en què s'havia educat a l'Escola i

598 ALMENAR; LLOMBART (2001), 120. Vegeu també: SERRANO SANZ, José M. (1997)
“Los estudios económicos a finales del siglo XIX: historia de un estancamiento”. A: BEL,
Germà;  ESTRUCH,  Alejandro  (coords.)  Industrialización  en  España:  entusiasmos,
desencantos y rechazos. Ensayos en homenaje al profesor Fabián Estapé, Madrid, Civitas,
249-267. 

599 CREUS VIDAL, Lluís  (1934)  Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i  actual,  i
possibilitats econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans
de conjunt en economia catalana, Barcelona, Llibreria Catalonia, [s.p.]. Sobre les relacions
directes entre Francesc Macià i Lluís Creus en el projecte de decret, reglament i estructuració
dels departaments d'Economia de la Generalitat de Catalunya, vegeu el capítol IV.
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criticava les elits econòmiques catalanes amb vehemència.600

Durant  la  II  República,  noves  institucions  del  govern  autonòmic,  com  la

Conselleria d'Economia (1931) i la Institució d’Estudis Comercials (1932), van recolzar

l'impuls  de les ciències econòmiques a Catalunya.601 Igualment, la institucionalització

acadèmica de la professió d'economista a Catalunya es va materialitzar dins del marc de

reformes educatives de la Generalitat republicana. El 1933, es va crear la Facultat de

Dret  i  Ciències  Econòmiques  i  Socials  en  el  sinus  de  la  reformada  Universitat

Autònoma de Barcelona. Un any després, apareixia el Grup de Ciències Econòmiques

dins d'aquesta facultat. Tot i  així,  la suspensió ràpida de l'autonomia universitària el

1934, per l'entrada de la dreta al govern central, va fer d'aquesta experiència un esforç

fútil (almenys quant a l'experiència pràctica).602 La professionalització, la institucionalit-

zació i la independència de la disciplina d'economia no es va aconseguir abans de la

Guerra Civil, sinó en un llarg procés que va culminar en els primers anys després de la

mort del dictador Franco.603

600 Ibídem, 52 (vegeu, una cita de la crítica de Creus al capítol III)
601 ARTAL,  Francesc;  GASCH,  Emili;  MASSANA,  Carme;  ROCA,  Francesc  (1976)  El
Pensament  econòmic  català  durant  la  República  i  la  Guerra,  1931-1939,  Barcelona,
Edicions  62;  GALÍ,  Alexandre  (1978-1986)  Història  de  les  institucions  i  del  moviment
cultural a Catalunya, 1900 a 1936,  Barcelona, Fundació A. Galí (especialment, Llibre IX,
d'ensenyament universitari).

602 A Catalunya, els estudis superiors en ciències econòmiques haurien d'esperar a reaparèixer
dues dècades després del seu primer intent de consolidació. El 1954, es va fundar la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials. La primera promoció d’economistes de Catalunya
va llicenciar-se el 1959. No obstant, l'experiència a Madrid, fruit de les polítiques centralitza-
dores dictatorials, va ser molt més prompta. El 1943, la Ley de Ordenación Universitaria va
disposar la creació de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas a la Universitat de
Madrid. 

603 Mauro Guillén disposa tres etapes en el procés de consolidació de la ciència econòmica a
Espanya (p. 19): 1) Fins 1914: primera etapa, on es comença a impartir docència d’economia
i empresa formalment si bé d’una manera subsidiària a altres estudis en universitats i escoles
ja existents; 2) 1914-1939: segona fase, amb nombrosos projectes no reeixits d’instituciona-
lització de la disciplina i de docència autònoma; 3) 1939-(1989): tercera i última fase, de
professionalització de la disciplina, que es va consolidant gradualment durant el Franquisme i
finalment en els primers anys de la Democràcia. GUILLÉN, Mauro F. (1992) “El sistema de
profesiones.  El  caso  de  las  profesiones  económicas  en  España”,  Reis,  59,  243-259;
GUILLÉN, Mauro F. (1989) La profesión de economista. El auge de economistas, ejecutivos
y empresarios en España, Barcelona, Ariel, 130-172. Un altre cronograma, en base al rol de
les associacions en la professionalització de l’economia a Espanya, a: ALMENAR (2001),
109-125.
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Vers l'apropiació de les ciències econòmiques per les ciències aplicades 

El 1931, els estudiants d'enginyeria industrial havien aplaudit l'entrada de Lluís

Nicolau d'Olwer al primer Ministeri d'Economia de la II República, per ser un  “savi

filòleg i home de lletres” que representava la  “ideologia de  Catalunya”.604 En aquell

cas, la filiació nacional es sobreposava a la professional. No obstant, pocs anys després,

ells mateixos no s'abstingueren de proclamar que l'economia havia d'estar reservada als

homes de ciències. De fet, enginyers industrials i estudiants es van oposar frontalment al

projecte d'integració dels estudis d'economia a la Facultat de Dret de la Universitat de

Barcelona, que havia de passar a nomenar-se Facultat  de Dret  i  de Ciències Econò-

miques de Barcelona. Des de l'Associació, es criticava “la tendència fins avui seguida

de  fer  l'economia  com  un  fillola  del  dret  i  l'advocacia”.605 Aquesta  posició  era

argumentada molt més cínicament per un recent titulat, Joaquim Torrens Ibern:606

“Seria  segurament  molt  graciós  sentir  les  raons  que  es  deuen  donar  per

encabir uns estudis de marcat caràcter matemàtic en una facultat en la qual no crec

que hi hagin gaires professors ni alumnes capaços de resoldre una senzilla equació de
primer grau. Imaginem-nos la mínima quantitat de coneixements que és lògic suposar

que ha de posseir un titulat en ciències econòmiques i pensem com podran estudiar

finances  uns  senyors  que  no  saben,  pràcticament,  dividir,  com  podran  estudiar

estadística uns senyors que no tenen ni idea de que existeixin diferencials i integrals,

com  poden  estudiar  la  producció  uns  senyors  que  confonen  la  potència  amb  el

rendiment”.

Segons Torrens  Ibern,  tot  plegat  no significava  desembocar en una mixtura

total dels ensenyaments tècnics i dels ensenyaments econòmics, ni en una fusió disci-

plinar.  Però,  es  reconeixia  la  relació  i  es  desitjava  l'aparellament.  Així  doncs,  es

demanava que el  títol  d'enginyeria industrial  fos suficient per a ingressar als estudis

d'economia  i  que  es  poguessin  convalidar  els  cursos  matemàtics  coincidents.  Una

vegada més,  els enginyers industrials deixaven una cosa clara:  el  bagatge científic i

tècnic de l'enginyeria era una eina fonamental per enfrontar-se a les problemàtiques de

l'economia.

Almenys tot enginyer havia après tres coses dels caducs i conservadors cursos

d'Economia política a l'Escola: una, el sistema econòmic estava regit per lleis naturals;

dos, la disciplina econòmica era la ciència que les analitzava i les regulava; i, tres, els

604 Ergon (1931) III (13), gener-abril, 7.
605  “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 03/07/1933, Arxiu AEIB.
606 “Qüestions  d'ensenyament  tècnic”,  Joaquim Torrens  Ibern,  octubre  de  1933,  [s.n.],  Fons
CRHT.
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experts en la disciplina, per tant, eren els únics agents amb capacitat de comprendre i

dirigir l'economia. Els enginyers en el marc de l'Associació van lluitar per consolidar

aquestes proposicions, a la vegada que afermaven els seu paper en economia. El cas de

Miquel Garau Riu és significatiu, com veurem més avall (apartat següent i capítol IX).

Com en la relació entre enginyeria i ciència, l'economia es legitimava pel llenguatge de

les ciències pures, especialment de la matemàtica i la física. Com en la relació entre

enginyeria i autonomia política, l'enginyeria col·laborava amb l'economia, sempre que

l'economia col·laborés en la seva consolidació professional.

Vers l'enginyerització de l'economia i l'economització de l'enginyeria 

L'expertesa  en  ciències  pures  i  aplicades  no  era  suficient:  si  els  enginyers

volien participar en l'organització de les economies locals i nacionals, havien d'ostentar

també  l'expertesa  en  les  noves  tècniques  econòmiques.  Si,  com  hem  explicat,  la

formació en  economia a  l'Escola d'Enginyers  Industrials  era  insuficient,  calia  trobar

nous espais de formació i debat en ciències econòmiques. Ells mateixos tenien consci-

ència que necessitaven superar l'anquilosament de l'economia de l'Escola -en particular-

i de l'acadèmia -en general.

La  manca  de  professionalització,  institucionalització  i  independència  de  les

ciències econòmiques estava entrelligada a la inexistència d'associacions científiques i

revistes especialitzades.607 Els  enginyers  industrials  no van malbaratar  l'ocasió.  Com

veurem tot seguit, les seves pròpies associacions i les seves revistes podien substituir

l'absència d'associacions i de revistes entre economistes. Ells podien trencar les resis-

tències acadèmiques a la innovació científica i a l'especialització professional a través

de nous fòrums i branques de les seves organitzacions. Tot plegat era una oportunitat

d'or per a l'apoderament social de l'enginyeria: aproximar les ciències econòmiques a les

aplicades i les ciències aplicades  a  les econòmiques.  Amb l'usdefruit d'ambdues,  els

enginyers havien de reunir les eines per a l'organització racional del món.

L'enginyeria  demanava  noves  núpcies  amb  l'economia  i  finalitzar  el  seu

“divorci”, perquè entenia que  “ella y sólo ella es la que nos ha de permitir salir del

607 De fet,  no va existir cap associació científica espanyola pròpiament d'economia fins a la
dècada de 1980. A la dècada de 1940, es va crear per llei la corporació oficial d'economistes,
el Colegio de Economistas (1947), associada a la Facultad de Ciencias Políticas y Econó-
micas.  El  Col·legi  d'Economistes  de  Catalunya  va  ser  creat  a  principis  dels  anys  1970.
ALMENAR; LLOMBART (2001), 123; CABANA, Francesc (2005)  Història del Col·legi
d’Economistes de Catalunya: dels orígens fins al 2005, Barcelona, Col·legi d’Economistes
de Catalunya. 
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atolladero”.608 La  cita  és  de  Miquel  Garau  Riu,  un  dels  enginyers-economistes  de

l'Associació  més  actius  dels  anys  1930.  A  continuació,  Garau  encoratjava  als  seus

companys amb aquest discurs:

“No  ignoro  que  muchos  compañeros  se  preocupan  actualmente  de  estas
cuestiones;  conocerán  a  fondo,  con  seguridad,  todos  los  clásicos  de  una  y  otra

tendencia y hasta a los modernos con todas sus filigranas estadísticas,  pero si  se

limitan a lo que aquellos autores les han enseñado, ¿de qué elementos dispondrán

para encauzar la vida económica? (...) Reconociendo un gran mérito a todos aquellos

autores (...), nosotros los Ingenieros tenemos el deber de analizarlos, contrastar todo

lo que nos digan, desechar sus errores, no dejarnos influir por la pasión o partidismo
de la mayoría de ellos, procurando de esta manera elaborar poco a poco la verdadera

ciencia económica”.

* * *

A mitjan abril de 1934, coincidint amb el tercer aniversari de la II República, la

revista de l'Associació inaugurava la “Secció Econòmica”. Fins aleshores, els treballs

sobre  les  qüestions  econòmiques  i  financeres  havien  estat  inclosos  a  la  “Secció

Tècnica”, conjuntament amb les matèries “tècniques” com els motors, l'electricitat o les

construccions. De fet, durant els primers anys dels 1930, la “Secció Tècnica” va tractar

temàtiques d'economia que l'enginyeria industrial havia abordat en els anys 1910 i 1920;

per exemple, els estudis de mercats i les anàlisis de costos,609 i la defensa de la raciona-

lització de la producció (vegeu capítol V).610

Però,  des de 1934, un nombre creixent -en número i  focus- d'articles sobre

economia i finances va omplir les pàgines de la revista amb un protagonisme desco-

608 GARAU, Miquel (1935) “Los ingenieros y la economía”, Tècnica, LVIII (204), desembre,
445.

609 HOMS FERRÉS,  Antoni  (1932)  “Consideracions  sobre  les  causes  que  influeixen  en  els
ingressos de les explotacions de transports en comú (I)”, Tècnica, LIV (164), setembre, 130-
133; HOMS FERRÉS, Antoni (1932) “Consideracions sobre les causes que influeixen en els
ingressos de les explotacions de transports en comú (II)”, Tècnica, LIV (165), octubre, 146-
153.

610 RODRÍGUEZ  GUTIÉRREZ,  Manuel  (1930)  “La  regulación  de  la  producción  y  la
ordenación  industrial  (I)”,  LIII  (136),  abril,  59-61;  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,  Manuel
(1930) “La regulación de la producción y la ordenación industrial (II)”, LIII (139), juliol,
111-112; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Manuel (1930) “La regulación de la producción y la
ordenación industrial (III)”, LIII (142), octubre, 145-148; RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1932)
“La crisi econòmica, normes senzilles i úniques per a superar-la: pau, lliurecanvi i patrons
monetaris no metàl·lics”, Tècnica, LIV (161), juny, 90-92; BORRELL MACIÀ, Josep (1932)
“Reducció de la jornada de treball. Conseqüències per a la indústria i als obrers”,  Tècnica,
LIV (162), juliol, 105-110.
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negut fins aquell moment. La trobada entre l'enginyeria industrial i les ciències econò-

miques va manifestar-se intensament a través de la nova secció, malgrat la curta durada

que tindria (recordem que la revista va desaparèixer el juliol de 1936). Molts d'aquests

articles eren transcripcions o resums de conferències dels mateixos membres de l'Asso-

ciació,611 demostrant la voluntat d'agència i d'expertesa.

Allí, es van tractar temàtiques com la crisi financera i l'anàlisi de les situacions

econòmiques nacionals i internacionals;612 els estàndards monetaris, el control d'inter-

canvis i les polítiques comercials;613 la importació i exportació de matèries primeres i

elaborades;614 el reciclatge de residus i subproductes industrials;615 l'optimització de la

producció i venda d'energia;616 la minimització de l'atur forçós;617 l'efecte econòmic de

les grans obres hidràuliques;618 la millora de l'organització industrial a escala nacional;619

611 La majoria de conferències havien estat programades a la seu de l'Associació, si bé altres
s'havien celebrat en altres institucions, com l'Associació d'Arquitectes. “Interessants confe-
rències d'enginyers industrials. A l'Associació d'Arquitectes” (1935)  Tècnica, LVIII (198),
juliol, 319 (resum de la conferència “El moment actual del món”, de Josep M. Tallada).

612 “Notes  sobre  la  situació  econòmica  en  1933”  (1934)  Tècnica,  LVII,  183,  abril,  57-59;
“L'opinió de la Societat de les Nacions sobre la situació econòmica mundial”(1934) Tècnica,
LVII  (184),  maig,  70-71;  “El  moviment  econòmic  a  Espanya  durant  els  darrers  mesos”,
Tècnica, LVII (190), novembre, 173-174; “La producció d'energia elèctrica als Estats Units
durant l'any 1935” (1936) Tècnica, LIX (210), juny, 92.

613 “Els  diferents acords comercials  de compensació imposats avui al  món conseqüència del
control de divises” (1934) LVII (186), juliol, 105-107 (traducció de  L'Economie Internaci-
onale); ROBERT ROBERT, Antoni (1935) “Política comercial exterior i la indústria nacional
espanyola”, Tècnica, LVIII (196), maig, 272-273.

614 GARAU  RIU,  Miquel  (1934)  “Exportaciones  e  importaciones”,  Tècnica,  LVII  (188),
setembre, 138-139; “Notes sobre importació de fibres tèxtils artificials a Espanya” (1935)
Tècnica, LVIII (195), abril, 252-253.

615 BORRELL MACIÀ, Josep (1934) “Com reduir el preu de cost industrial?”,  Tècnica, LVII
(189), octubre, 150-152.

616 LLANES BIALES, Josep M. (1935) “Producció i venda d'energia elèctrica (I)”,  Tècnica,
LVIII  (197),  juny,  295-296;  LLANES  BIALES,  Josep  M.  (1935)  “Producció  i  venda
d'energia elèctrica (II)”, Tècnica, LVIII (198), juliol, 310-312; LLANES BIALES, Josep M.
(1935) “Producció i venda d'energia elèctrica (III)”, Tècnica, LVIII (201), setembre, 394-397;
LLANES BIALES, Josep M. (1935) “Producció i venda d'energia elèctrica (IV)”,  Tècnica,
LVIII (202), octubre, 411-414.

617 BORRELL MACIÀ,  Josep  (1935)  “Atur  forçós  i  racionalització”,  Tècnica,  LVIII  (194),
març, 233-235.

618 MIRABET, Josep I. (1935) “L'economia de les obres hidràuliques”,  Tècnica,  LVIII (196),
maig, 271-272; CREUS VIDAL, Lluís (1935) “La indústria hidroelèctrica italiana”, Tècnica,
LVIII (193), febrer, 213-215.

619 ROBERT  ROBERT,  Antoni  (1935)  “Un  Institut  pel  Desenvolupament  i  Millora  de  la
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la  distribució de beneficis  entre tècnica,  capital  i  treball;620 i  l'economia planificada,

dirigida  o controlada.621 Alguns dels  autors  van ser  els  enginyers  industrials  Antoni

Robert  Robert,  Lluís  Creus  Vidal,  Josep  Maria  Tallada  Paulí,  Josep  Borrell  Macià,

Miquel  Garau  Riu,  Ferran  Cuito  Canals,  Josep  Ignasi  Mirabet  Matheu,  Manuel

Rodríguez  Gutiérrez,  Antidi  Layret,  Carles  Pi  Sunyer,  Joaquim  Torrens  Ibern  i

Estanislau  Ruiz  Ponsetí,  que  apareixen  repetidament  en  aquest  treball  quant  a  llur

relació amb les ciències econòmiques i la política.  Cal assenyalar que molts d'aquests

enginyers van difondre la seva ciència i la seva opinió en altres mitjans escrits. Per

exemple, tenim constància que Tallada i Borrell ho feren des de posicions conserva-

dores a  Ciència (1926-1933),  Butlletí de la Cambra Mercantil (1930-1936),  Després:

Setmanari català (1934-1936),  Economia i finances: revista quinzenal d'informació i

divulgació (1917-1936), i  Organització: revista tècnica d'administració i comptabilitat

(1925-1938).622

* * *

La “Secció Econòmica” de Tècnica -reanomenada “Secció d'Economia i Socio-

logia” el  1935- havia nascut a la vegada que una secció de l'Associació d'Enginyers

Industrials:  l'homòloga  Secció  d'Economia  i  Sociologia  (v.  capítol  III).  Mentre  les

antigues  seccions  independents  de  Mecànica  i  de  Construccions  i  Ferrocarrils

esdevenien una única secció, la Secció d'Ensenyament, Economia i Higiene Industrial es

va desdoblar, denotant el compromís i la motivació de l'enginyeria industrial en aquesta

àrea.623 La nova secció econòmica va ser dirigida per l'enginyer que havia abanderat la

lluita  per  l'autonomia  docent  de  l'Escola  i  que  havia  reivindicat  l'apropiació  de  les

Indústria”, Tècnica, LVIII (203), novembre, 434-435.
620 GARAU RIU,  Miquel  (1936)  “Capital  y  trabajo”,  Tècnica,  LIX (207), març,  44-45.  Un
article  anterior  a  1934:  PALOMAR  COLLADO,  Patrici  (1932)  “La  capitalización  del
trabajo”, Tècnica, LIV (165), octubre, 154-155. 

621 Antidi Layret. LAYRET, Antidi (1934) “L'economia controlada”, Tècnica, LVII (187), agost,
119-123. Com veurem en el capítol següent, els articles de la secció econòmica de Tècnica de
1936 van atènyer a l'anàlisi i discussió de les economies dirigides vigents. Van ser firmats per
Joaquim Torrens Ibern, Antoni Robert Robert, Josep Borrell Macià; Estanislau Ruiz Ponsetí;
Eusebi Casanelles, Ferran Cuito Canals. Les conferències sobre crítica als plans econòmics
de Lluís Creus Vidal, Josep Maria Tallada Paulí i Carles Pi Sunyer no van ser publicades
degut a l'extinció de la publicació.

622 ARTAL et al. (1976), 248-275. Altres exemples apareixeran al capítol VII.
623 Vegeu els Estatuts de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, de 5 de maig de
1934, a:  Tècnica (1934) LVII (184), maig, 72-74;  Tècnica (1935) LVIII (192), gener, 200-
201.
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ciències  econòmiques  per  les  ciències  pures  i  aplicades,  Joaquim Torrens  Ibern.  El

dinamisme del nou director i del seu grup queda palès en el primer “Projecte d'actuació

de la Secció d'Economia i Sociologia” per al curs 1934-1935.624 El projecte considerava

la  creació  del  Comitè  Català  de  Normalització  i  la  promoció  de  l'Exposició  sobre

Seguretat Industrial, com hem tractat en els capítols V i III (respectivament). La tercera

activitat  proposada  era  la  celebració  d'un  cicle  de  conferències  sobre  “Economia

projectada, organitzada o dirigida”, que posés als tècnics com a vetlladors del conjunt

de l'economia i  com a botxins  de la supremacia de la raó econòmica mercantil.  En

aquesta direcció, el programa de la Secció d'Economia era taxatiu:625

“L'Economia anomenada per molts dirigida (...) valoritza, posa en un primer

pla els tècnics i, sobretot, els tècnics superiors de la indústria, els quals, per la nostra

formació  intel·lectual  i  cultural  estem  en  millors  condicions  que  ningú  -sigui

considerat  això  com  a  dit  sense  gens  d'esperit  presumptuós-  per  a  esguardar  i
comprendre  el  conjunt  d'una  economia.  Per  això,  és  feina  nostra,  una  feina

primordialment nostra, l'estudi dels diversos experiments que en l'actualitat s'estan

efectuant  en el  món, en major o menor escala segons els països,  d'organitzacions

econòmiques que tenen com a principi l'enderrocament de la llibertat econòmica o,

potser més exactament expressat, de la llibertat de producció i comerç”.

* * *

El cas dels enginyers catalans no va ser excepcional a Espanya. L'Instituto de

Ingenieros Civiles de España (IICE) va actuar d'una manera paral·lela: d'una banda, va

constituir una Sección de Estudios Económicos, el primer president de la qual va ser el

president de l'IICE Juan Antonio Pérez Urruti; i, d'altra banda, va promoure la publi-

cació de textos especialitzats en economia en el seu òrgan, el  Boletín del Instituto de

Ingenieros Civiles de España. Al llarg de l’any 1934, l’IICE va organitzar el “Curso de

conferencias  sobre  temas  económico-financieros”,  que  tenia  un  programa  intensiu

(alguns mesos van tenir cinc conferències) i força heterogeni (quant als temes exposats).
626 Al curs, van participar alguns dels principals noms de l'economia a Espanya; entre

624 “Projecte d'actuació de la Secció d'Economia i Sociologia per al curs de 1934-1935” (1935)
Tècnica, LVIII (192), gener, 200-201.

625 Ibídem, 201.
626 En el número II (4) del Boletín del Instituto de Ingenieros Civiles de España (novembre de
1933-gener  de 1934),  dedicat  a la nova vida i  seu de l’institut,  s’anunciava el  programa
inicial del cicle. El programa contemplava les següents temàtiques (l’autor es cita a conti-
nuació,  i  s’afegeix la  seva filiació en el  cas  que no aparegui  en altres  llocs del  treball):
“Inteligencias entre empresas” (conferencia inaugural el 18 de gener), J.  A. Pérez Urruti,
enginyer forestal i president del IICE; “La nueva posición del ingeniero en la economía”, J.
A.  Artigas,  enginyer  industrial,  director  del  Instituto  de  Ampliación  de  Estudios  e
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ells, professors -per exemple, els catedràtics L. Olariaga i E. Rodríguez Mata-, polítics

de renom -p.e., el diputat I. Villalonga i l'ex-ministre J. Gascón Marín-, directius de la

patronal -p.e., R. Bergé-, i enginyers -p.e., C. Madariaga, J. Castañeda, J. A. Artigas, P.

González Quijano, F. Reparaz, M. Echegaray, A. Ballester i J. A. Pérez Urruti. Tampoc

podien faltar les grans figures de l'economia catalana, com quatre estendards de la Lliga

(aleshores, Lliga Catalana) -Josep M. Tallada, Miquel Vidal Guardiola, Romà Perpinyà

Grau i  Pere Gual  Villalbí-,  així  com un enginyer de reconeguda solvència tècnica i

provat conservadorisme polític -Esteve Terradas.

El paper dels tècnics en economia no tan sols prenia inusitada rellevància per

l'autoria de moltes de les conferències, sinó que va ser exaltat en el contingut de moltes

altres comunicacions (algunes centrant-se en la gestió de la fàbrica; altres, en l'organit-

Investigación  Industrial;  “Extensión  y  organización  del  crédito  agrícola  en  España”,  A.
Ballester; “Una crisis económica”, A. Barcia, ex-president del Consejo Superior Bancario;
“Cómo ve la burguesía española la economía liberal”, R. Bergé, president de la “patronal de
les patronals”, Unión Económica; “La participación de los ingenieros en el estudio de las
ciencias  económicas”,  J.  Castañeda,  enginyer  industrial  i  advocat;  “La  estadística  de  los
precios  y  su  evolución”  (finalment:  “La  crisi  económica  española  y  la  mundial),  O.
Fernández Baños, director del Servicio de Estudios Económicos del Banco de España; “Los
ensayos de economía dirigida en el mundo”, A. Garrigues, secretari del Consejo Ordenador
de  la  Economía  Nacional;  “Sobre  concesiones  de  obras  públicas”,  J.  Gascón  Marín,
catedràtic i ex-ministre; “La técnica y la crisis”, P. González Quijano, professor de l'Escuela
de  Ingenieros  de  Caminos;  “Los  técnicos  ante  el  problema  de  nuestro  ordenamiento
económico”, P. Gual Villalbí; “El paro, las obras públicas y el presupuesto”, per J. Larraz,
advocat de l’estat; “Conceptos fisiotécnico y psicotécnico de la producción”, C. Madariaga,
enginyer  de  mines;  “El  sentido  técnico  de  la  política  económica  de  míster  Roosevelt”
(finalment: “El drama económico norteamericano”), L. Olariaga, catedràtic; “Reparaciones y
deudas de guerra y su influencia en la política mundial”, L. Palacios, director de l'Escuela
Social; “Bases para una sabia ordenación ferroviaria”, F. Reparaz, professor de l'Escuela de
Ingenieros de Caminos; “Crédito industrial”, E. Rodríguez Mata, catedràtic; “Los mercados
de capitales” (finalment: “La crisis de una civilización”,  J.  M. Tallada;  “Financiación de
empresas”, E. Terradas; “Fomento de la iniciativa privada y tributación de empresas”, M.
Vidal i Guardiola, diputat i secretari de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad;
“Los problemas actuales del ferrocarril”, B. Vives, conseller de M.Z.A. Altres aportacions
van completar el cicle com: “El comercio del trigo en los Estados Unidos y en el Canadá”,
M. Echegaray, enginyer agrònom; “Las suspensiones de pagos de las compañías mercantiles
y las especiales de las empresas concesionarias de obras públicas, ferrocarriles y prestatarias
del Estado”, J. Fuster Botella, advocat i professor; “Mercados e Industria”, Romà Perpinyà
Grau, director del Centre d’Estudis Econòmics Valencians; “El oro a través de la historia”, J.
Rubio de la Torre, enginyer de mines; “La economía valenciana y su futura transformación
como parte integrante de la economía nacional”,  I.  Villalonga, diputat.  La majoria de les
conferències estan resumides en els números de 1934 del Boletín del Instituto de Ingenieros
Civiles de España.
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zació de la nació). Algunes vegades, els que ho feren amb més vehemència eren els

propis enginyers: és el cas dels enginyers industrials Artigas i Castañeda, a “La nueva

posición  del  ingeniero  en  la  economía”  i  “La participación de  los  ingenieros  en  el

estudio de las ciencias económicas”, respectivament. Però altres vegades no ho eren:

com, per exemple,  el catedràtic de l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de Barcelona i

secretari  del  Foment  del  Treball  Nacional  de  Barcelona,  Pere  Gual  Villalbí,  a  “Los

técnicos ante el problema de nuestro ordenamiento económico”. És clar, Gual Villalbí

era un dels guardians de les idees tecnocràtiques importades des dels Estats Units a

Catalunya (vegeu el capítol IX).

* * *

El  1936,  l'Associació  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona  va  organitzar

finalment el cicle de conferències proposat per la seva Secció d'Economia i Sociologia,

dedicat a la futura planificació econòmica de Catalunya. Els anys 1930 van ser testi-

monis de la constant defensa de l'economia planificada per part de membres de l'Asso-

ciació d'Enginyers Industrials amb posicions ideològiques molt diverses.627 A diferència

dels actes organitzats per l'Instituto de Ingenieros Civiles de España, els conferenciants

escollits en aquesta ocasió van ser exclusivament enginyers, i, en particular, enginyers

industrials catalans associats. Qui millor que ells estava preparat per a encomanar-se a

aquesta missió? Uns mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil, Antoni Robert Robert

va  finalitzar  la  seva  conferència  sobre  el  règim  feixista  del  Duce amb  aquestes

paraules:628

“És  a  nosaltres,  els  Enginyers  [sic] de  totes  les  branques  i  de  totes  les
especialitats,  que ens està reservada la  missió de redactar  el  pla de redreçament

econòmic del nostre país. Esperem que la nostra actuació es trobarà a l'alçària de la

missió que tenim encomanada”.

El ponent, segons la crònica, va ser  “llargament aplaudit i molt felicitat per

l'enorme concurrència que emplenava de gom a gom el nostre local”.629

627 Dos exemples significatius a  Tècnica  anteriors a 1936, a: LAYRET, Antidi (1934) “L'eco-
nomia controlada”, Tècnica, LVII (187), agost, 119-123 (part I: “Necessitat del control”; part
II:  “Organització  del  control”);  ROBERT  ROBERT,  Antoni  (1935)  “Política  comercial
d'Espanya”,  Tècnica,  LVIII (196), maig, 272-273. Layret s'inclinava per les polítiques del
New Deal nordamericà i criticava les pràctiques corporativistes i totalitàries de Mussolini, de
les que Robert era defensor.

628 ROBERT ROBERT, Antoni (1936) “La política  econòmica d'Itàlia”,  Tècnica,  LIX (209),
maig, 76.

629 Tècnica (1936) LIX (209), maig, 81.
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5. El compromís dels enginyers amb l'economia 

Com hem vist, l'absència d'un marc rígid per a la instrucció i professionalit-

zació de l'economista, la llarga tradició en ensenyament econòmic de l'enginyeria indus-

trial a Espanya, i les mancances curriculars de la institució que els formava, tot plegat

va conduir a enginyers titulats i  associacions d'enginyers cap al foment d'un conjunt

complex d'actuacions de formació i de pràctica en economia.

L'expertesa  en  economia  no  era  -ni  havia  estat  mai-  monopoli  de  l'Escola

d'Enginyers  Industrials.  No  obstant,  el  procés  de  cientifització  de  la  disciplina  i  la

percepció d'urgència de planificacions racionalitzadores posteriors a 1929 va conduir a

aquests tècnics a percebre's com els professionals més capacitats en els afers econòmics

i a estendre el ventall de les seves aptituds i pràctiques professionals.

La cèlebre economista Joan Robinson apuntava a Economic Philosophy (1962)

que “economics has always been partly a vehicle for the ruling ideology of each period

as well as partly a method of scientific investigation”;  i afegia que qualsevol sistema

econòmic “requires a set of rules, an ideology to justify them, and a conscience in the

individual which makes him strive to carry them out”.630 Als anys 1930, els enginyers

industrials catalans van ser “vehicles” amb prou comfortabilitat i maniobrabilitat per a

transportar càrregues ideològiques i polítiques molt diferents. No obstant, el “motor”

dels vehicles era molt similar: la ideologia tecnocràtica.

630 Citat a: MEEK, Ronald L. (1967) Economics and Ideology and other Essays. Studies in the
Development of Economic Thought, Londres, Chapman and Hall, 196 i 210 (p. 1 i 13 en la
versió original de Robinson de 1962).
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Figures VII 
Figura VII.1. Gràfic de les matèries de les publicacions produïdes per enginyers industrials a
Espanya (1851-1948).  Extret de:  FORONDA y GÓMEZ, Manuel de (1948)  Ensayo de un
bibliografía de los ingenieros industriales, Madrid, Estades “Artes Gráficas”, xxiii.
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Figura VII.2. Exemple d'article d'economia (CDU 33) a la revista Tècnica després del
canvi de disseny d'abril de 1935.
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CAPÍTOL VIII. De la neutralitat econòmica a la neutralitat política. Pluralitat i

unitat ideològica de l'enginyeria industrial 

“Pyramid-building, earthquakes, even wars may serve to increase wealth, if the

education of our statesmen on the principles of the classical economics stands in the

way of anything better”...

...“The ideas of economists and political philosophers, both when they are right

and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed

the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite

exempt  from  any  intellectual  influence,  are  usually  the  slaves  of  some  defunct

economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy
from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested

interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of  ideas”

(John Maynard Keynes a  The General Theory of Employment, Interest and Money,

1935)

1. Introducció. Presidència i discursos d'independència de l'Associació631 

El 1963, en una de les primeres històries de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials de Barcelona, Alberto del Castillo i Manuel Riu reproduïen els discursos del seu

propi subjecte historiogràfic. Els autors assenyalaven l'apoliticisme corporatiu com una

de les característiques inherents i atemporals de la corporació de l'enginyeria industrial

catalana:632

“La Asociación surgió por obra de un pequeño grupo, y, aunque con el tiempo

el  número  de  socios  ha  ido  en  aumento,  ha  conservado,  precisamente  por  la
especialización de su objeto, su carácter de élite. Les costó a los ingenieros conseguir

un espíritu de grupo. (...) La continuidad en los objetivos esenciales [ha sido] clara y
limpia: defender los intereses de la carrera y lograr prestigiarla, manteniéndose al

margen  de  la  política.  Este  apoliticismo  -que  no  significa  absentismo  ante  las

necesidades de la sociedad- ha sido su nota diferencial”.

El clam de la neutralitat política de l'enginyeria industrial ha anat lligada al

631 Una primera versió d'aquest  capítol  va ser presentat  al  col·loqui  Engineer or engineers?
Between expansion and fragmentation. New insights and comparative perspectives, celebrat
a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) els dies 6 i 7 d’octubre de 2011, sota
el  títol  “Heterogeneity  means  Unity:  the  economic  training  and  practices  of  the  Catalan
engineers during the II Spanish Republic (1931-1939)”.

632 CASTILLO,  Alberto  del;  RIU,  Manuel  (1963)  Historia  de  la  Asociación  de  Ingenieros
Industriales de Barcelona,  1863-1963, Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona, 10. Cal assenyalar que el llibre es va publicar durant la dictadura franquista i, per
tant, algunes aproximacions oficials al passat estaven vedades. 
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clam  de  la  neutralitat  científica  de  la  tecnologia  com a  ciència  aplicada.  Aquestes

proclames  van  manifestar-se  especialment  en  moments  que  aquestes  neutralitats

semblaven posar-se en qüestió i els bulliciosos anys 1930 van ser un d'aquests moments:

els mateixos Castillo i Riu posaven de manifest en la seva obra que els enginyers indus-

trials havien ocupat nombrosos càrrecs en els departaments i ministeris governamentals,

havien estat presents en els comitès paritaris, havien participat en l'elaboració de regla-

ments obrers i miners, havien tingut representació en juntes aranzelàries i comissions

econòmiques, o havien intentat frustrar algunes vagues obreres.633

El caràcter polític de l'Associació d'Enginyers Industrials queda patent amb la

personalitat dels seus presidents. En la Junta General d'octubre de 1931, el soci Ramon

Barbat va criticar l'actuació de l'Associació en la vaga de la Companyia Telefònica de

juliol, per doblegar-se a realitzar uns dictàmens tècnics que “les veus del carrer censu-

raren”.634 No obstant, va ser respòs pel president de l'Associació, Gaietà Cornet Palau,

que va defendre l'actuació corporativa i va assenyalar que “va creure la Directiva per

absoluta unanimitat que hauria sigut improcedent i contrari a totes les campanyes de

l'Associació  no  voler  prestar  a  l'Autoritat  tota  l'ajuda  en el  moment  en  què  li  era

demanada, molt més quan no es demanava una intervenció sinó purament un dictamen

tècnic”. Durant la seva joventut, Cornet va demostrar un activisme polític molt dinàmic

com a il·lustrador en publicacions de sàtira política com  L'Esquella de la Torratxa  i

¡Cu-Cut!.  Primerament, Cornet Palau es va mostrar contrari a la Lliga Regionalista, si

bé va apropar-se per connivència amb la qüestió catalana durant el règim militar de

Primo de Rivera.635

Uns anys més tard de la vaga de la Telefònica, Barbat va assolir la presidència

de l'Associació (1934) i,  poc després,  la de la Federació d'Associacions d'Enginyers

633 CASTILLO,  Alberto  del;  RIU,  Manuel  (1963)  Historia  de  la  Asociación  de  Ingenieros
Industriales de Barcelona, 1863-1963, Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona, 157-164.

634 “Actes de la Junta General” (AEIB), 31/10/1931, Arxiu AEIB. No es tractava d'un fet sense
precedents.  L'Associació ja havia col·laborat  amb el manteniment  dels serveis públics en
vagues obreres, com la vaga de La Canadenca de 1919. RIERA TUÈBOLS, Santiago (1988)
L'Associació  i  el  Col·legi  d'Enginyers  Industrials  de  Catalunya,  de  la  dictadura  a  la
democràcia,  1950-1987,  Barcelona,  Associació  d'Enginyers  Industrials  de  Catalunya,  La
Magrana, 49.

635 Gaietà Cornet i Palau (1878-1945). Sala d'exposicions de l'Associació d'Enginyers Indus-
trials  de  Catalunya  del  19  d'octubre  al  27  de  novembre  de  1995 (1996)  Barcelona,
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Barcelona. Un apunt sobre el personatge a:
LUSA MONFORTE (2006)  (especialment,  p.  38-44,  apartat  “Politización de la  Escuela.
Movimientos en la Dirección”).
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Industrials d'Espanya (1935). Quan es va produir l'aixecament militar de 1936, Barbat

-com altres  companys-  va  fugir  al  bàndol  franquista,  des  d'on  es  va  encarregar  de

reorganitzar la Federació. Just acabat el període bèl·lic, el restaurat president de l'Asso-

ciació celebrava el  nou període reivindicant altra  volta  l'intocable apoliticisme de la

professió. Tot i que la Guerra Civil va comptar amb una activa participació política dels

socis catalans en els dos fronts (v. capítols V i IX), Barbat va exclamar:636

“Cuando  todas  las  asociaciones  o  colegios  profesionales  aparecieron

arrastradas por la avalancha demagógica, apareciendo adheridas cuando no siendo
secuelas de tal  o cual  de los sindicatos  de la UGT o la CNT,  nuestra asociación

arrostró los peligros que podía reportarle su inhibición”.

Mentre  el  president  feia  aquestes  declaracions,  els  socis  de  l'Associació  de

Barcelona  que  havien  tingut  càrrecs  polítics  i  oficials  durant  la  guerra  es  trobaven

exiliats.  Va  ser  el  cas,  per  exemple,  d'Estanislau  Ruiz  Ponsetí,  de  Santiago  Rubió

Tudurí, de Carles Pi Sunyer i de Ramon Perera. 

2. La política i els enginyers industrials 

Economia, política i enginyeria: grans figures 

A Catalunya, des de mitjan segle XIX, les posicions dels enginyers industrials

s'havien orientat envers la defensa dels valors de la industrialització i dels interessos de

la burgesia industrial, que tractava d'integrar el liberalisme econòmic i el proteccionisme

industrial en un Estat-Nació-Mercat d'abast espanyol.637 Durant les primeres dècades del

segle XX, Josep Maria Tallada era l'alcavot més flagrant d'aquella íntima relació entre

enginyeria i economia des de postures conservadores. El “savi enginyer i economista”

-com va ser titllat en el seu obituari-638 es va interessar en idees econòmiques de molt

636 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 11/11/1939, Arxiu AEIB. Citat a: CASTILLO; RIU
(1963), 169.

637 La qüestió de la promoció catalana del proteccionisme industrial en l'Espanya liberal ha estat
una de les característiques definidores de les relacions entre (les elits de) Catalunya i Espanya
al llarg del vuit-cents: LLUCH, Ernest (1973)  El pensament econòmic a Catalunya, 1760-
1840. Els orígens ideològics del  proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia
catalana, Barcelona, Edicions 62; VICENS VIVES, Jaume; LLORENS, Montserrat (1961)
Industrials  i  polítics  del  segle  XIX,  Barcelona,  Vicens-Vives;  VILAR,  Pierre  (1964)
Catalunya  dins  l'Espanya  moderna.  Recerques  sobre  els  fonaments  de  les  estructures
nacionals, Barcelona, Edicions 62.

638 “Fallecimiento  del  sabio  ingeniero  y  economista  don José  Mª.  Tallada”,  La Vanguardia,
02/07/1946, 11.
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diversa filiació des d'inicis de la seva carrera. De fet, va ser un dels pioners en l'anàlisi

rigorosa de les doctrines anarquistes i socialistes, en un intent de comprendre i controlar

la fenomenologia de la subalternitat més que per proximitat ideològica. A inicis dels

anys 1910, va participar en el cicle de “Conferències Socials” de la Secció d'Estudis

Socials de l'Ateneu Enciclopèdic, les quals van donar veu a intel·lectuals de tendències

tan divergents com Francesc Layret i Antoni Rovira Virgili.639 Allí, Tallada va oferir una

comunicació sobre els moviment socials al segle XIX.640 Al llarg d'aquella dècada i des

de la seva direcció en el Museu Social de Barcelona, va estudiar les cooperatives de

consum i producció (1915),641 i les doctrines de P. J. Proudhon (1918).642 

Durant els anys 1920, es va dedicar principalment a les qüestions monetàries i

financeres.643 De fet, el 1929, juntament amb Flores de Lemus, va ser un dels membres

més actius en la comissió oficial per a l'estudi de la viabilitat del patró or, representant

els valors del partit conservador catalanista, la Lliga Regionalista.644 I no hem d'oblidar

el seu paper com a director a Barcelona del Banco de Vizcaya. Durant la II República,

es  va  centrar  en  combatre  els  corrents  anticapitalistes  de  l'esquerra  des  d'un  precís

llenguatge economicista. A les obres La crisi d'una civilització (1934) i L'organització

econòmica  a  la  Rússia  soviètica (1935,  editada  per  la  Lliga),  va  desenvolupar  una

anàlisi molt crítica de l'alternativa socialista i anunciava que el capitalisme no havia dit

639 Les conferències socials de 1911 de l'Ateneu Enciclopèdic  van explicitar  la necessitat  de
metodologies específiques per als estudis socials. Tallada, Cebrià de Montoliu i Josep Ruiz
Castellà, tots tres del Museu Social, hi participaren independentment.

640 TALLADA, Josep M. (1911) El moviment social durant el sigle XIX: conferència donada el
30 de mars de 1911 en l'Ateneu Enciclopèdic Popular,  Barcelona, La Neotipia;  Boletín del
Museo Social (1911), 7, abril, [s.p.].

641 TALLADA, Josep M. (1915?)  Las cooperativas de producción y de consumo: conferencia
dada por el director del Museo Social Sr. Tallada el 30 de abril de 1915 en el local del
Gremio de Expendedores de Tocino de Barcelona, Barcelona, Tip. J. Vives.

642 L'interès de Tallada en l'estudi de Proudhon es remuntava anys abans, almenys al 1912 quan
es va celebrar un cicle de conferències dedicades a “Els homes del socialisme” al Museu
Social. TALLADA, Josep M. (1918) Les doctrines de P. J. Proudhon, Barcelona, La Revista;
ROCA, Francesc (1994),  El pensament  econòmic català,  1900-1970,  Barcelona,  Publica-
cions de la Universitat de Barcelona, 46 (vol. 1) i 69-73 (vol. 2).

643 TALLADA,  Josep  M.  (1924)  La  desinflació  monetària:  conferència  donada  en  l'acte
inagural de l'Associació en la vetlla del 15 de maig, Barcelona, Associació de Comptables de
Catalunya; TALLADA, Josep M. (1926)  Economía de la post-guerra: moneda y crédito,
Barcelona, Minerva.

644 Dictamen de la comisión nombrada por Real orden de 9 de enero de 1929 para el estudio de
la implantación del patrón oro (1929) Madrid, Imp. De Samarán y Comp.

232



encara la seva última paraula, malgrat que havia de modificar la sintaxi.645

* * *

Lluny de les posicions conservadores de la Lliga Regionalista, als anys 1930

van emergir altres grans figures en política i en economia en el sinus de  l'enginyeria

industrial  catalana.  Va  ser  el  cas  de  Carles  Pi  Sunyer,  des  de  l'esquerra  moderada

d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya  (ERC,  1931).  A  més  a  més  de  textos  sobre

agronomia i educació tècnica obrera, Pi Sunyer havia escrit  Estudios sobre la expor-

tación textil algodonera (1929) -fruit del seu paper com a secretari de la Federació de

Teixits i Filats de Catalunya (1925) i del Comitè Regulador de la Indústria Cotonera

(1928).646 No obstant,  la seva obra  cabdal va ser  L’aptitud econòmica de Catalunya

(1927-1929).647 En  aquesta  obra,  Pi  Sunyer  definia  unes  característiques  ètniques  i

econòmiques per  als  catalans  i  les  catalanes:  respectivament,  com a  agents  actius  i

passives,  productors  i  reproductores,  aplicadors  i  conservadores  d'aquestes  “virtuts”

(recordem que, en el capítol VI, ja s'ha incidit en la qüestió dels papers diferenciats per

gènere en l'obra de Pi Sunyer). Dins del debat contemporani sobre el caràcter “natural”

català  i  el  seu  paper  en  el  desenvolupament  industrial,648 l'enginyer  remarcava  que

l'aptitud econòmica fonamental del poble català era l'aptitud per al treball i, alhora, que

la facultat més notable de la seva mentalitat  col·lectiva era la raó, juxtaposada a altres

com la destresa i l'enginy individual, l'aptitud mecànica, l'esperit de progrés científic i

tècnic, l'aspiració per la cultura tècnica, la fe en la màquina, la capacitat d'assimilació,

l'amor per l'estalvi i el rebuig al lucre.649 Pi Sunyer també notava la “natural predispo-

sició” del català per les ciències econòmiques:650

“Sempre el nostre poble s'ha manifestat racialment amant del progrés en tots

645 TALLADA,  Josep  M.  (1934)  La  crisi  d'una  civilització,  Barcelona,  Llibreria  Catalònia;
TALLADA, Josep M. (1935) L'organització econòmica a la Rússia soviètica, Lliga Catalana,
Barcelona. Una anàlisi d'aquestes obres, a: ARTAL (1976), 24-27, 95-98.

646 PI  SUNYER,  Carles  (1929)  Estudios  sobre  la  exportación  textil  algodonera,  Barcelona,
Comité Regulador de la Industria Algodonera.

647 PI SUNYER, Carles (1927-1929)  L'aptitud econòmica de Catalunya,  Barcelona,  Barcino
(originalment, l'obra va aparèixer en dos volums, publicats el 1927 i el 1929). A partir d'ara,
em referiré a l'edició de La Magrana de 1983, apareguda dins de la col·lecció Biblioteca dels
Clàssics  del  Nacionalisme  Català:  PI  SUNYER,  Carles  (1983)  L'aptitud  econòmica  de
Catalunya, Barcelona, La Magrana, Diputació de Barcelona.

648 VICENS VIVES, Jaume; LLORENS, Montserrat (1961) Industrials i polítics del segle XIX,
Barcelona, Vicens-Vives.

649 PI SUNYER (1983), 53-79.
650 PI SUNYER (1983), 69.
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els ordres; i no tan sols amb la tècnica, car igualment acollia amb entusiasme la nova

càtedra  d'economia  política,  professada  per  fra  Eudald  Jaumandreu  i  on  eren
discutits, amb esperit obert, tots els problemes socials i econòmics”.

L'autor  definia  aquest  tarannà  en  consonància  amb  un  determinat  projecte

social i polític de modernització i racionalització nacional. Malgrat que alguns histori-

adors han explicitat que Pi Sunyer tractava de crear un “projecte polític en consonància

amb el 'caràcter nacional”,651 sembla més versemblant pensar que l'enginyer industrial

tractés de crear un 'caràcter nacional' en consonància amb el seu projecte polític, i, en

general, amb el projecte tecnocràtic de l'enginyeria industrial.

* * *

En línies generals, l'enginyeria europea de les primeres dècades del segle XX

es va mostrar reluctant al marxisme, en tant que prioritzava la cooperació de classes en

contra de la lluita classes.652 No obstant, no va ser així en països europeus mediterranis

com Catalunya i Grècia o en països extra-europeus com Algèria i Vietnam,653 on les

qüestions  nacionalistes  van  restar  lligades  estretament  a  qüestions  d'independència

política. A Catalunya, Estanislau Ruiz Ponsetí és un exemple representatiu d'enginyer

socialista  als  anys 1930,  però  existiren  altres  casos  rellevants  com el  veterà  Rafael

Campalans i  el  recent titulat  Ramon Perera (promoció de 1931).  Aquesta orientació

política segurament estava present també entre altres alumnes d'enginyeria industrial,

651 VINYES, Ricard (1983) “Pròleg”. A: PI SUNYER (1983), ix. Vinyes matisa: “En una esfera
il·lustrada, Pi Sunyer convertia i raonava el sentiment -l'aptitud, deia- en un model moral
que cohesionés les classes subalternes i servís d'aval ideològic-nacional per a un projecte
polític encara inexistent; un projecte que el temps acabaria per confegir i enderrocar entre
1931-1936 (...). Es congriava dúctilment una alternativa al model de civilitat noucentista
que anava prenent les característiques d'una alternativa nacional completa i un canvi, en
conseqüència,  en l'hegemonia social  i  cultural  del  catalanisme [de Torres  Bages i  de la
Lliga]” (p. viii).

652 PICON,  Antoine  (2007)  “French  Engineers  and  Social  Thought,  18-20th  Centuries:  An
Archeology of Technocratic Ideals”,  History and Technology,  23 (3),  200;  BUCHANAN,
Robert A. (1989) The engineers. A history of engineering profession in Britain, 1750-1914,
London, Jessica Kingsley, 182-183.

653 ANTONIOU,  Yiannis;  ASSIMAKOPOULOS,  Michalis;  CHATZIS,  Konstantinos  (2007)
“The National Identity of Inter-war Greek Engineers: Elitism, Rationalization, Technocracy,
and  Reactionary  Modernism”,  History  and  Technology,  23  (3),  241-261;  KARVAR,
Anousheh  (1995)  “Les  polytechniciens  étrangers  et  les  mouvements  nationaux”.  A:
BELHOSTE, B.  et al. (eds.)  La France des X: deux siècles d'histoire,  París,  Economica;
KARVAR,  Anousheh  (2003)  “L'idéal  technocratique  des  ingénieurs  à  l'épreuve  de  la
construction de l’Etat:  Maghreb, Machrek, Indochine au XXe siècle”,  Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée, 101-102, juliol, 199-211.
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captivats per les notícies sobre l'eficient organització socioeconòmica russa i la seva

capacitat tècnica. Així ho demostra la publicació d'un extens reportatge del viatge a la

URSS d'un estudiant de sisè curs d'enginyeria industrial, que va publicar-se a Ergon, la

revista dels alumnes.654

Però tornem a Ruiz  Ponsetí.  L'enginyer  industrial,  de  la  Unió Socialista  de

Catalunya (USC, 1923), va destacar-se pel seu paper en economia i política des dels

anys 1920 fins al 1939.655 Si bé no va publicar cap llibre d'economia fins després de

1936,656 els seus coneixements els va difondre des de plataformes sindicals (Sindicat

General  de Tècnics  de Catalunya,  1920),  plataformes polítiques  (USC),  plataformes

educatives -obreres- (Ateneu Polytechnicum i Escola Industrial), i plataformes corpora-

tives (Associació d'Enginyers Industrials). A l'Associació, Ruiz Ponsetí va fer diverses

conferències durant els 1930 on va exposar part del seu programa d'economia socia-

litzada, maquinista i antibel·licista.657 Durant la guerra, va participar com a representant

del PSUC en el Consell d'Economia de la Generalitat (1936) i,  l'any següent, va ser

nomenat  sots-secretari  de  la  Conselleria  d'Economia  de  la  Generalitat  (1937-1939),

esdevenint un dels ideòlegs de la Nova Economia. Igualment, va seguir la seva tasca

educativa, per exemple, en els cursos populars gratuïts de l'Escola del Treball de la que

va esdevenir director (1937).658

* * *

Tot just després de la constitució de l'Estatut d'Autonomia, Josep M. Tallada,

654 En el periple, dos fets van marcar el viatger Boyer quant a la capacitat tecnològica soviètica:
d'una banda, la descripció intensa d'un dels primers vols a l'estratosfera per un dels seus
protagonistes; d'altra, la visita a la “joia del Pla Quinquennal”, la colossal central hidroelèc-
trica de Dneprostroi. BOYER, José (1934) “En la URSS (I). Un hombre de ciencia”, Ergon,
IV (1), 4-6; BOYER, José (1934) “En la URSS (II). Dnieperstroi”, Ergon, IV (2), 4-7. 

655 Després  del  juliol  de  1936,  la  USC va  integrar-se  dins  del  Partit  Unificat  Socialista  de
Catalunya (PSUC).

656 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1937) Les empreses col·lectivitzades i el nou ordre econòmic,
Barcelona, Edicions UGT.

657 Un exemple és la conferència reproduïda a: RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1932) “La crisi
econòmica, normes senzilles i úniques per a superar-la: pau, lliurecanvi i patrons monetaris
no metàl·lics”, Tècnica, LIV (161), juny, 90-92. 

658 Ruiz Ponsetí va ser el professor del curset sobre “Col·lectivització d'empreses i agrupaments
industrials” dins del cicle d'“Organització industrial”, en el que va intervenir Antidi Layret
amb  qüestions  relatives  a  l'organització  científica  del  treball.  Programa  dels  cursets
organitzats  per  l'Escola  del  Treball  de  Barcelona (1937)  Barcelona,  Generalitat  de
Catalunya. Opuscle reproduït a: LUSA MONFORTE (2007), 199-200.
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Carles  Pi  Sunyer  i  Estanislau  Ruiz  Ponsetí  van  ser  cridats  a  representar  els  seus

respectius partits en el primer Parlament de Catalunya (v. capítol IV i Figura VII.1).

L'expertesa en economia era ben preuada políticament.

Economia, política i enginyeria: altres figures 

Aquesta tríada selecta de l'enginyeria evidencia l'heterogeneïtat ideològica en

política de la classe enginyeril als anys 1930. No obstant, les divergències no s'acotaven

a aquelles posicions i els enginyers albergaven simpaties múltiples, des del  corporati-

visme feixista de regust  mediterrani  al  reformisme social  de les petites democràcies

nord-europees,  passant  pel  capitalisme  dirigit  dels  estats  nord-americans.659 Així  ho

posaven de manifest altres caps menys visibles de l'enginyeria industrial que van parti-

cipar indirectament en política en tant que els seus sabers eren considerats necessaris

per a la reordenació econòmica de Catalunya. Tanmateix, les divergències polítiques no

havien de significar divergències tecnològiques. 

Des de posicions democràtiques i europeistes, els germans Nicolau i Santiago

Rubió Tudurí (arquitecte i enginyer industrial, respectivament) van coordinar el primer

pla nacional per a Catalunya (Regional Planning, 1932), com altres regions estrangeres

havien executat (v. capítol V).660 Contemporàniament, Lluís Creus Vidal treballava en

completar curosament una  Visió econòmica de Catalunya (1934), que seguia un guió

659 Més enllà  de les diferents  versions socialistes,  feixistes  i  liberals,  l'altre gran sistema de
pensament i  acció en joc a Catalunya -l'anarquisme- no va ser lloc comú dels enginyers
industrials catalans dels anys 1930, malgrat que sí que hi havien precedents com Fernando
Tárrida  del  Mármol  i  malgrat  que sí  que existien enginyers  espanyols  contemporanis  de
filiació anarquista, com Alfons Martínez Rizo. Tárrida va ser enginyer industrial per l'Escola
de Barcelona (promoció de 1886). Martínez Rizo sembla que era enginyer militar per l'Aca-
demia de Ingenieros Militares de Guadalajara. El Diccionari biogràfic del moviment obrer és
contradictori en aquest aspecte i indistintament defineix a Martínez Rizo com a “ex-capità
d'enginyers proper a Francesc Macià” (p. 49) i com a “enginyer industrial, intel·lectual i
mestre racionalista” (p. 859). MARTÍNEZ de SAS, María Teresa; PAGÈS i BLANCH, Pelai
(coord.)  (2000)  Diccionari  biogràfic del  moviment obrer  als Països Catalans,  Barcelona,
Edicions Universitat de Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

660 RUBIÓ TUDURÍ, Nicolau M.; RUBIÓ TUDURÍ, Santiago (1932) El pla de distribució en
zones del territori català (Regional Planning). Examen preliminar i solucions provisionals.
Estudis fets segons Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Impremta
de la Casa de Caritat. Les seccions del  Regional Planning dels Rubió Tudurí eren: I. Plans
geogràfics (geològics, hipsomètrics, pluviomètrics, demogràfics); II. Agricultura i ramaderia;
III. Mineria; IV. Forces naturals: rius, centrals tèrmiques, xarxa elèctrica; V. Indústries; VI.
Ports  marítims  comercials;  VII.  Eixos  principals  de  trànsit;  VIII.  Monuments  i  reserves
arqueològiques; IX. Belleses naturals i turisme; X. Sanitat i cultura física.
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molt similar al  planning dels Rubió.661 Al capdavall, l'obra proposava una reestructu-

ració burocràtica de la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, si bé

Creus no va realitzar aquest projecte seguint cap decret ni ordre administrativa (com va

ser el cas dels Rubió). Aquesta iniciativa personal va ser celebrada pel mateix president

de  la  Generalitat,  Francesc  Macià,  que va signar  un breu pròleg d'agraïment  al  seu

“amic Creus”. Tot i l'autògraf del dirigent de ERC, el text contenia diverses referències

explícites  de  simpatia  al  règim  de  Mussolini.  Creus  no  estava  sol  en  l'enginyeria

catalana:  altres  enginyers-economistes  de  l'època  també  van  coquetejar  amb  les

doctrines del corporativisme estatal, com Antoni Robert Robert, Antidi Layret o, fins i

tot, Josep M. Tallada.

3. La política i l'Associació 

Com ara veurem, les heterogènies ideologies polítiques dels enginyers indus-

trials podien conviure respectuosament sota l'abric de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials de Barcelona. L'Associació constituïa el focus de la unitat entre els seus socis, on

les  solidaritats  de classe  -social  i  professional-  i  un  llenguatge expert  comú podien

subordinar les diferències ideològiques. A l'edifici de Via Laietana, els enginyers indus-

trials  convivien amb respecte fraternal,  malgrat  que no coincidissin  en  altres  espais

urbans, per exemple, en càtedres universitàries, en institucions patronals o en ateneus

obrers d'orientació marxista.

661 CREUS VIDAL, Lluís  (1934)  Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i  actual,  i
possibilitats econòmiques de Catalunya. Inventari i noves estadístiques. Aportació de Plans
de  conjunt  en  economia  catalana, Barcelona,  Llibreria  Catalonia.  Els  capítols  del  llibre
corresponien a  les  projectades direccions generals del  Departament  d'Economia,  amb les
divisions  i  seccions  corresponents.  A  continuació  esmentem  les  direccions  (capítols):  I.
Agricultura, Ramaderia i Pesca (1. Agricultura general; 2. Agricultura tècnica; 3. Ramaderia;
4. Indústria conservera i serveis per al desenvolupament de l'exportació agrícola; 5. Comissió
per al  retorn del  camp i  abaratiment de la vida;  6.  Pesca i  caça);  II.  Energia  i  Fonts  de
Riquesa (1. Floresta i repoblació forestal; 2.  Mines;  3.  Hidràulica;  4.  Hidroelèctrica);  III.
Indústria (1. Coordinació industrial; 2. Propietat intel·lectual i encoratjament de recerques; 3.
Indústria  mecànica  i  elèctrica;  4.  Indústria  tèxtil;  5.  Indústria  química);  IV.  Comerç,
navegació  i  ports  (1.  Comerç  interior;  2.  Comerç  Catalunya-Espanya;  3.  Comerç  amb
l'exterior; 4. Navegació; 5. Ports); V. Transports i obres públiques (1. Carreteres; 2. Ferro-
carrils; 3.  Transports rodats; 4.  Direcció i  administració dels ferrocarrils  econòmics de la
Generalitat); VI. Turisme i salvaguarda del paisatge (1. Organització del nostre turisme; 2.
Creació  de  Patronats  de  muntanya);  VII.  Estadística  i  observació  (1.  Interdepartamental,
cadastre; 2. Estadística econòmica; 3. Estadística interior i administrativa; 4. Estadística de la
previsió i assegurances; 5. Estadística social o del treball).
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Els editorials a Tècnica: la secció política 

La participació política de l'enginyeria no sols va anar a càrrec individual. Les

associacions d'enginyers -a nivell regional i estatal- van ser molt actives, especialment

l'Associació catalana.  Des  del  començament  de  l'aparició  de  la  secció  “Editorial”  a

Técnica a principis de 1931, les pàgines introductòries van utilitzar-se per a prendre

posició sobre múltiples temes estrictament polítics. Tant és així que l'editorial  es va

convertir en la “secció política”, al costat de les altres seccions socials, econòmiques o

corporatives (analitzades en els capítols II, III i VII).

Com a qualsevol publicació, els editorials no eren una secció qualsevol: era la

portalada de la revista i la veu col·lectiva de l'òrgan de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials de Barcelona (i, per extensió, de la mateixa Associació).662 La pàgina inicial de la

revista contenia un text amb una mida dels caràcters i un espaiat superiors al text del cos

central de la revista, si bé la font tipogràfica no canviava. El text acostumava a tenir una

mitja plana i la resta de la pàgina l'ocupaven l'encapçalament de la revista i el sumari.

Els títols dels texts eren sovint referències molt explícites a la política. Per exemple:

“Els enginyers industrials davant del l'Estatut d'Autonomia de Catalunya” (setembre de

1932) i “Els enginyers i la política” (gener de 1933). El primer editorial donava suport

al federalisme a Espanya com una nova estructura que havia de reforçar el rol tècnic a la

societat i el segon celebrava l'ingrés de socis en la política.663 Més subtilment, altres

editorials  i  articles  de  Tècnica estaven  carregats  de  continguts  polítics  entre  les

demandes  corporativistes  tradicionals,  com  l'intrusisme  professional,  l'extensió  de

competències o la reformes educatives.664 

La politització de l'Associació i del seu òrgan queda palesa no tan sols pels

continguts  dels  editorials,  sinó per  la  seva periodització.  L'editorial  es  va deixar  de

publicar  regularment  el  desembre  de  1933,  exactament  després  de  la  victòria  de  la

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en les eleccions generals de

novembre.665 El  nou  govern  central  constituït,  presidit  per  Alejandro  Lerroux,  es

662 Alguns editorials van ser firmats  pel  director de la revista,  Josep Ignasi  Mirabet,  especi-
alment en els anys 1931 i el 1933.

663 “Editorial.  Els  enginyers  industrials  davant  l'Estatut  de  Catalunya”  (1932)  Tècnica,  LIV
(164),  setembre,  129;  “Editorial.  Els  enginyers  i  la  política” (1933)  Tècnica,  LIV (168),
gener, 193.

664 Exemples  gairebé  contemporanis  són:  “Editorial.  Professionalisme”  (1932)  Tècnica,  LIV
(163),  agost,  113;  “Editorial.  Nacionalisme tècnic” (1932)  Tècnica,  LIV (161),  juny,  81.
Altres editorials “polítiques” són citades al llarg d'aquest capítol i del següent. 

665 Les eleccions es van celebrar el novembre de 1933. Malgrat la majoria electoral de la CEDA,
el govern central es va constituir per membres del Partit Radical, dirigit per Lerroux. Tot i
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manifestava obertament hostil a les reformes socials, econòmiques i polítiques iniciades

amb la II República, i, particularment, al govern autonòmic català. Des d'aleshores, la

“Secció Tècnica” va tornar a ser l'encarregada d'obrir la revista. I així, el mes següent,

els enginyers industrials començaven el nou número de la revista reivindicant valors

més “neutrals” de la tecnologia. Josep Prats Tomàs va manifestar-se “En defensa de la

locomotora de vapor”, per la seva potencialitat en termes d'energia i de nació:666

“Per  què  anem  a  defensar  la  locomotora  de  vapor?  1er.  Perquè  és  una

màquina que dóna solament un 10% mecànic i, per tant, és possible extreure'n més.
2on. Perquè és una màquina que es fabrica perfectament a Catalunya i també a altres

llocs d'Espanya; defensant-la defensem també la indústria de la terra. 3er. Perquè és

una màquina que gasta com a matèria primera el carbó que tenim a la Nació, i,

contribuïm, per tant, a la defensa del patrimoni Nacional”.

Després de 1933, tan sols es van publicar editorials excepcionalment i  amb

continguts més tradicionals, relacionats amb l'exaltació professional i la defensa corpo-

rativa. De fet, els únics exemples són (respectivament): l'editorial del número especial

de  juliol  de  1935,  amb  motiu  d'homenatjar  a  l'enginyer  industrial  Emilio  Santiago

Puertas, subdirector de la Compañía de Ferrocarriles de M.Z.A. i conseller de la Maqui-

nista Terrestre i Marítima;667 i l'editorial d'octubre de 1935, on es criticava severament la

campanya que la  Revista de Obras Públicas estava duent a terme contra les facultats

conferides als enginyers industrials pel decret del Ministeri d'Instrucció Pública de 18

de setembre.668

La política de l'apoliticisme de l'Associació d'Enginyers Industrials 

això, la CEDA va estar darrere de les polítiques ultra-reaccionàries del nou període que es
materialitzaren amb la  paralització de les  reformes  socials,  econòmiques  i  polítiques del
govern anterior, la repressió brutal dels moviments obrers i sindicals, i l'empresonament del
govern català l'octubre de 1934. Una obra general de referència: TUÑON DE LARA, Manuel
(ed.) (2000) La España del siglo XX, Madrid, Akal (volum 2: “De la Segunda República a la
Guerra Civil, 1931-1936)”.

666 PRATS TOMÀS, Josep (1933) “En defensa de la locomotora de vapor”, Tècnica, LVI (179),
desembre, 381.  Val a dir que -sense ser formalment editorial-  la primera pàgina del  mes
següent (gener de 1934) va ser oferta com a tribut d'homenatge del president de la Genera-
litat, recent traspassat, Francesc Macià. Es va aprofitar l'ocasió per a enaltir-lo com a símbol
de l'autonomia catalana.

667 El número especial de Tècnica de juliol de 1935 està dedicat exclusivament a la reproducció
de la conferència “Los automotores en los ferrocarriles”, que Santiago Puertas va impartir a
la seu de l'Associació. A l'acte hi van participar nombroses personalitats del món econòmic i
financer català. “Editorial” (1935) Tècnica, LVIII (199), juliol, 322 (número extraordinari).

668 “Editorial” (1935) Tècnica, LVIII (202), octubre, 404-405.
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Malgrat l'agència política de l'Associació, es seguia vindicant l'apoliticisme i

neutralitat de l'enginyeria industrial  catalana.  Fins i  tot,  des dels propis editorials de

Tècnica,  s'insistia  en  negar  l'evidència:  “ens  està  vedat  el  parlar  de  política  des

d'aquestes planes”, es va afirmar.669 Les pàgines editorials de juliol de 1933 van arribar

a  al·legar  que  qualsevol  sistema  polític  -des  del  sistema  democràtic  anglès  fins  al

nazisme- podia ser acceptable sempre que demostrés competència econòmica i eficàcia

política:670

“Hi ha un refrany que diu que per molts camins s'arriba a Roma, i pot afegir-se

també que s'hi pot anar amb vehicles molt diferents, des de les sabates a l'avió; però

el  que  és  essencial  sempre  és  que  la  direcció  hi  porti  i  que  el  vehicle  camini.

Igualment  en  els  problemes  econòmics,  per  sistemes  molt  diferents  (democràcia

anglesa,  democràcia  francesa,  feixisme  italià,  hitlerisme  alemany  i  dictadura
republicana als E.U.) podem veure com es resolen en totes les nacions els problemes

econòmics,  assistint  a  una  transformació  de  mètodes  i  de  conceptes  que

caracteritzaran l'època present. Però si hi ha alguna cosa en aquests pactes per a que

els ciutadans (...) se sentin esperançats és perquè, en mig de doctrines i actuacions

contraposades, veuen en els suprems organismes la COMPETÈNCIA [sic] dels seus
dirigents (...) Hem de propugnar per a que en els llocs de les màximes responsabilitats

hi hagin aquelles dots de competència i preparació”.

Com incidirem en el proper capítol, la garantia de la competència semblava

comportar que els tècnics  superiors tinguessin un posició ferma en l'organització de

l'estat: l'enginyeria seria servent de la II República i de la Generalitat de Catalunya si i

sols si les institucions administratives fossin servents de l'enginyeria, o, al menys, de les

seves ideologies i pràctiques.

En aquest sentit, la “neutralitat” política de l'Associació era un miratge, o, en

altres  paraules,  una  construcció  artificial  per  a  unificar  professionals  de  tendències

heterogènies i per a assolir uns objectius que havien de beneficiar tant al col·lectiu com

als seus individus. A la fi, era un paraigües sota el que es podia aixoplugar l'agència

política de les ciències aplicades. Els enginyers industrials participaven directament en

partits polítics o simpatitzaven obertament en un espectre ampli d'ideologies polítiques

des  del  socialisme d'estat,  el  capitalisme  dirigit  o  el  feixisme corporatiu.  Però,  tots

clamaven organització racional i científica per a l'estat i, per conseqüent, experts d'alta

qualificació per a l'organització. Tot plegat va evidenciar-se, com en poques ocasions

havia ocorregut, en un dels últims esdeveniments organitzats per l'Associació  d'Engi-

669 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. Comentari sobre els 'Comentaris' de la tecnocràcia”,
Tècnica, LVI (175), agost, 317.

670 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. La crisi industrial”, Tècnica, LVI (174), juliol, 297.
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nyers Industrials abans de la Guerra Civil: les conferències econòmiques de 1936.

Conferències econòmiques de l'Associació, conferències polítiques dels enginyers 

Uns mesos abans de la Guerra Civil,  les  diverses  ideologies polítiques  dels

enginyers  industrials  van ser  debatudes  en  un mateix espai:  l'edifici  de  l'Associació

d'Enginyers Industrials de Barcelona. L'Associació va programar dues sèries de confe-

rències sobre les principals propostes de planificació estatal en boga. Primerament, una

sèrie tractava de les explicacions “informatives” sobre els vigents sistemes econòmics i

polítics al món (Bèlgica, EUA, Itàlia, Alemanya i la URSS). Posteriorment, una altra

sèrie estava dedicada al debat crític d'aquests sistemes, amb l'ànim de poder ser aplicats

a Catalunya. 

Fins aleshores, la difusió pública dels actes i conferències celebrades a la seu

de l'Associació s'havia realitzat mitjançant la revista exclusivament. No obstant, en vista

de l'interès social de les conferències i del protagonisme que prenia l'enginyeria, l'Asso-

ciació  va  incentivar  l'ús  de  tecnologies  modernes  de  la  comunicació.  Per  primera

vegada, les veus que se sentien a l'interior de l'Associació serien transmeses per les dues

ràdios locals de Barcelona, Ràdio Barcelona i Ràdio-Associació de Catalunya.671 Així

doncs, mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil, la radiodifusió de temàtiques econò-

miques per part d'enginyers i tècnics va esdevenir una eina d'impacte públic notable,

però alhora una evidència  del  pes  de la paraula dels  enginyers  en la reforma de la

economia i de la societat. Durant la guerra, aquesta eina s'incentivaria amb més força i

la popularització radiofònica de sabers i tècniques va esdevenir molt activa en algunes

àrees; per exemple, en agricultura, defensa civil antiaèria o planificació energètica.672

671 Un resum de  cada conferència  va  ser  llegit  a  les  dues  ràdios  de Barcelona i  publicat  a
Tècnica posteriorment.

672 Quant a l'agricultura, vegeu les transcripcions al Butlletí del Departament d'Agricultura dels
programes radiofònics emesos per la conselleria d'agricultura de la Generalitat de Catalunya
per a augmentar la productivitat. Sobre els objectius i funcions d'aquesta activitat, vegeu:
“Les emissions de la Conselleria” (1936) Butlletí del Departament d'Agricultura, I (1-2), 26-
29 (el primer número és d'octubre-novembre de 1936). Quant a la defensa antiaèria, la radio-
difusió va ser usada com a via d'alerta de bombardeig, però també com a mitjà de difusió
d'instruccions tècniques de protecció, com s'ha registrat per al cas de Barcelona i Girona.
PUJADÓ PUIGDOMÈNECH,  Judit  (2006)  Contra  l’oblit.  Els  refugis  antiaeris  poble  a
poble,  Barcelona,  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat,  32-36,  339-341.  De  fet,  els
establiments que disposaven d'aparell de ràdio van ser obligats a engegar-lo quan les juntes
de defensa donessin ordres o avisos,  “per tal que els ciutadans puguin assabentar-se'n tot
seguit”, com es té constància per a la ciutat de Manresa. “Carta de la Presidència del Consell
Municipal de Manresa al  propietari  del  Quiosc Garcia”, 02/08/1937, Arxiu Comarcal  del

241



Per ordre cronològic, les conferències de la primera sèrie van ser “El pla del

treball  belga  i  l’experiència  Van Zeeland”,  per  Joaquim Torrens  Ibern;  “La  política

econòmica d’Itàlia”, per Antoni Robert Robert; “Política econòmica de Roosevelt”, per

Josep Borrell Macià;673 “Els plans econòmics de la URSS”, per Estanislau Ruiz Ponsetí;

“Orientacions econòmiques del III Reich” per Eusebi Casanelles.674 Moltes de les confe-

rències van ser desenvolupades per entusiastes de les planificacions econòmiques analit-

zades, malgrat que alguns oradors es van mostrar més escèptics (com en el cas d'Eusebi

Casanelles quant al règim Nazi). Les conferències de la segona sèrie de crítica als plans

econòmics van ser pronunciades per Ferran Cuito Canals, Estanislau Ruiz Ponsetí (que

va tornar a intervenir), Lluís Creus Vidal, Josep Maria Tallada Paulí i Carles Pi Sunyer.
675 En cada ocasió, la sala de conferències de l'Associació va omplir-se de gom a gom i,

malgrat les divergències polítiques i els diferents futurs nacionals en joc, tots ells van

ser  felicitats  calorosament  i  aplaudits  efusivament.  Exactament  un  mes  després  que

l'última conferència es dictés, va esclatar la guerra.676

* * *

Els  debats  econòmics  a  l'Associació  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona

(entenent  l'entitat  com  un  doble  espai,  corporatiu  i  físic)  es  podrien  assimilar  als

tornejos entre els “cavallers de l'aire” que havien de produir-se els anys següents, durant

la Guerra Civil espanyola i la II Guerra Mundial.677 Els enginyers i els pilots podien

Bages. Quant a la planificació energètica i econòmica, són significatives les conferències
radiades per membres tècnics de la comissió organitzadora de la Conferència de l’Aprofi-
tament  Industrial  de  les  Riqueses  Naturals  de  Catalunya  (CAIRN).  El  Butlletí  de  la
Associació de Directors d’Indústries Elèctriques i Mecàniques reprodueix alguna d'aquestes
conferències, com les comunicacions de Santiago Rubió Tudurí de l'Associació d'Enginyers
Industrials  i  d'Eduard  Fontanet  de  l'Associació  de  Perits  i  Tècnics  Industrials  (vegeu  el
capítol V).

673 Un altre defensor de les polítiques del New Deal va ser Antidi  Layret.  LAYRET, Antidi
(1934) “L'economia controlada”, Tècnica, LVII (187), agost, 119-123.

674 Els resums de les conferències de la primera sèrie, a:  Tècnica, LIX (208), 62-64;  Tècnica,
LIX (209), 75-76; Tècnica, LIX (209), 73-74; Tècnica, LIX (210), 94-96; Tècnica, LIX(210),
96-98. El programa inicial de les conferències -segons el programa previst de la radiodifusió
de les conferències- es va publicar a: Tècnica (1936) LIX (208), abril, 65.

675 Degut a l'aparent final editorial de Tècnica el juliol-agost de 1936, tan sols van ser transcrites
algunes conferències de la segona sèrie: “Els plans econòmics”, per Ferran Cuito Canals;
“Crítica dels Plans Econòmics” per Estanislau Ruiz Ponsetí. Tècnica (1936) LIX (211), 123-
126.

676 Pi Sunyer va tancar l'esdeveniment el 18 de juny de 1936. El cop d'estat va ser el 19 de juliol.
No va haver temps de publicar les darreres conferències a Tècnica.

677 La metàfora dels “cavallers de l'aire” per als aviadors va ser usada extensament durant la
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lluitar  entre ells,  però mai  oblidar uns codis morals  i  transcendents que estaven per

sobre  de  les  seves  dianes.  Ambdós  podien  dur  diferents  banderes,  però  vestien

uniformes similars: això és, existia entre ells una espècie de solidaritat de classe social i

d'identitat col·lectiva. Tècnics d'alt rang i aviadors pertanyien a una elititzada i diferen-

ciada  classe  en  les  seves  respectives  batalles,  ben  lluny  dels  espais  més  mísers  de

conflicte social o de les trinxeres del front.678

* * *

La II República espanyola va oferir un espai de pluralitat ideològica, i l'Asso-

ciació d'Enginyers,  un espai  d'unitat:  el  cop d'estat  des  de les  colònies  africanes  va

esquinçar aquella convivència entre la pluralitat i la unitat en l'enginyeria industrial. Els

desafiaments de la Guerra Civil espanyola van revelar extraordinàriament les eleccions

polítiques dels enginyers industrials, i les van tornar antagòniques, com copsarem en el

capítol  següent.  Enginyers  industrials  socialistes  van  participar  en  l'organització  i

control  del  projecte  col·lectivista  a  través  de  la  Nova  Economia  (Estanislau  Ruiz

Ponsetí),679 o en la protecció oficial de la població civil davant dels atacs antiaeris a

Guerra Civil i la II Guerra Mundial, tal i com es pot copsar a través de noticiaris audiovi-
suals, documents oficials i escrits periodístics. No obstant, l'al·legoria provenia de la I Guerra
Mundial, esperonada per aviadors com Manfred von Richthofen, “Baró Roig”. Vegeu, per
exemple: KERSHAW, Alex (2006) The Few: The American “Knights of the Air” who risked
everything to fight  in  the Battle  of  Britain,  Cambridge MA,  The  Capo Press;  MASSOT
MUNTANER, Josep (1998)  Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil: 1936-
1938, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 85- 

678 Sobre  els  pilots  durant  la  Guerra  Civil,  Josep  Solé  i  Joan  Villarroya  expliquen:
“Curiosamente, los responsables de estos bombardeos siempre han gozado de buena prensa.
Los pilotos de guerra, muy jóvenes la mayoría de ellos, han generado a su alrededor una
liturgia  parecida  a  la  de  los  caballeros  medievales.  Estos  hombres  causaron  miles  de
víctimas  inocentes  sin  sentir  ningún  remordimiento.  Muchos  negaban  que  sus  ataques
tuvieran las consecuencias que la prensa y las autoridades republicanas denunciaban al
mundo y se resistían a aceptar las noticias que hablaban de la muerte de mujeres y niños”.
SOLÉ, Josep M.; VILLARROYA, Joan (2003) España en llamas. La Guerra Civil desde el
aire, Madrid, Temas de hoy, 19. 

679 Una anàlisi de l'economia catalana de guerra per Ruiz Ponsetí a: RUIZ PONSETÍ, Estanislau
(1983) “L'economia de Catalunya durant la guerra d'invasió”, Nous Horitzons, 24 (85), 64-70
(text  original  de  1939).  El  1939,  des  de  Mèxic,  Estanislau  Ruiz  Ponsetí  es  reia  de  la
“impotència del feixisme per a aixecar el comerç exterior de Catalunya”, però no renunciava
a escoltar les anàlisis del  “floret d'economistes nou-arribats al camp del nacional-sindica-
lisme”, en referència a Josep M. Tallada Paulí i Pere Gual Villalbí (p. 69-70). Com ja hem
apuntat, el llenguatge entre economistes-enginyers catalans es va tornar molt més agressiu
després de 1936.

243



través de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya (Ramon Perera).680 En canvi, altres

enginyers van oferir  els  seus  serveis al  govern feixista des de territori  controlat  pel

govern legítim democràtic o des de territori franquista.681

Just  acabada  la  Guerra  Civil,  es  va  acordar  l'organització  de  dos  cicles  de

conferències  dins  l'Associació:  un,  tornava  a centrar-se  en  temàtiques  econòmiques;

l'altre,  en qüestions internes del cos dels enginyers industrials (per  exemple,  la seva

història i els seus nous horitzons).682 No obstant, poc després, es va prendre un acord

taxatiu: prohibir  les conferències de tipus econòmic dins de l'Associació.683 Les raons

havien d'estar relacionades amb una neteja d'imatge corporativa per tal de refermar els

discursos d'imparcialitat política de l'enginyeria i, alhora, amb una situació dictatorial

que no afavoria gens el debat sobre els models econòmics i polítics a seguir. Tot i així,

el president Ramon Barbat va proposar immediatament un altre cicle de conferències on

la tècnica, l'economia i la política tornaven a convergir d'una manera inevitable: un cicle

de conferències sobre els règims totalitaris, que havia de comptar amb la presència de

Josep M.  Tallada (“La iniciativa privada en los  regímenes  totalitarios”),  José Calvo

Mínguez (“La técnica en los regímenes totalitarios”) i  Luis Pombo, director general

d'indústria (“Misión del estado en los regímenes totalitarios”).

4. Pluralitat individual i unitat col·lectiva. L'apoliticisme tecnocràtic 

Durant la II República, una doble dicotomia a l'enginyeria industrial (unitat-ho-

mogeneïtat col·lectiva i pluralitat-heterogeneïtat individual) restava sostinguda per un

espai i un llenguatge comú. L'espai comú era l'Associació d'Enginyers Industrials de

Barcelona; el  llenguatge comú era una ideologia transversal que tenia el propòsit de

racionalitzar totes les esferes de la societat i que anava molt més enllà de vies especí-

fiques de gestió política, de control de la propietat o d'organització estatal. La tecno-

cràcia, segons Frank Fischer, és una cosmovisió, un ethos intel·lectual i un silent “meta-

680 VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2008a) “Redefinicions socials i espacials de l'enginyeria
a  la  Guerra  Civil  a  Catalunya.  El  Fons  Ramon Perera  i  la  defensa  passiva”.  A:  LUSA
MONFORTE,  Guillermo;  ROCA  ROSELL,  Antoni;  VALENTINES  ÁLVAREZ,  Jaume
(eds.) (2008) El Fons “Ramon Perera”. Imatges de la defensa passiva a Catalunya (1938-
1939), Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC), Barcelona, 1-36.

681 Sobre el quintacolumnisme entre el professorat d'enginyeria industrial a Barcelona: LUSA
MONFORTE,  Guillermo  (2007)  “La  Escuela  de  Ingenieros  en  guerra:  1936-1938”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 17.

682 “Actes de la Junta Directiva” (AEIB), 11/11/1939, Arxiu AEIB.
683 “Actes de la Junta General” (AEIB), 22/10/1941, Arxiu AEIB.
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phenomenon”, més relacionat amb una forma de governabilitat que amb un contingut:684

“Although technocracy is clearly associated with specific groups of people, its

emphasis on criteria and techniques rather than on a shared agenda of policies and
programs makes it  difficult  to identify technocracy as a  political  movement in the

ordinary sense of the term (i.e., as an organized set of activities held together both by

a  commonly  accepted  programmatic  ideology  and  by  identifiable  leaders).  The

problem is exacerbated by the fact  that  technocrats tend to eschew the label.  (...)

Further complicating the conceptualization of  technocratic politics is  the fact  that

technocrats are found across the political spectrum. In both conventional ideological
and programmatic terms they can as a group disagree on almost everything”.

En aquest sentit, la tecnocràcia -com l'altre pare de la modernitat del segle XX,

el productivisme- és “conceptualment elàstica” i “políticament promíscua”.685 Aquesta

elasticitat  i  promiscuïtat  van suportades  necessàriament  pels discursos  de neutralitat,

imparcialitat i racionalitat de l'expertesa tècnica, això és per les polítiques “apolítiques”

i l'“apoliticisme” polític de la classe tecnòcrata.686

684 FISCHER, Frank (1990) Technocracy and the politics of expertise, Londres, Sage, 20-21. 
685 RABINBACH,  Anson  (1990)  The  human  motor:  energy,  fatigue,  and  the  origins  of
modernity, Nova York, Basic Books, 272; NOLAN, Mary (1997) “Productivism and Techno-
cracy in Historical Perspective”. A: MYKLEBUST, Sissel (ed.) Technology and Democracy:
obstacles to democratization. Productivism and Technocracy, proceedings from Workshop 3,
Oslo, Centre for Technology and Culture, 149-151.

686 FISCHER (1990), 21-30, 144-197.
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Figures VIII 
Figura VII.1. “Sopar celebrat a l'Hotel Ritz de Barcelona, el 14 de
l'actual, en honor dels Srs. Carles Pi Sunyer, Estanislau Ruiz Ponsetí
i Josep M. Tallada, enginyers industrials, Diputats al Parlament de
Catalunya”. Tècnica (1933) LIV (168), gener, 206.

Figura VII.2. “Grupo de personalidades durante el lunch servido en
el  Salón  de  Conversación”.  Boletín  del  Instituto  de  Ingenieros
Civiles de España (1933-1934), segona època, II (4), novembre de
1933-gener  de  1934,  7.  Entre  les  personalitats  polítiques  que
assistiren a la inauguració de la nova seu de l'Instituto de Ingenieros
Civiles de España el 1933 destaca Niceto Alcalá-Zamora (esquerra).
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CAPÍTOL IX.  Tecnòcrates  sense Tecnocràcia.  Circulació,  apropiació  i  aplicació

d'ideologies tecnològiques 

“Why should I bother trying to save energy anyway? We simply have to use less

energy, more efficiently. Most energy experts agree that…” (Anunci de e·On, Green

Park Tube Station, Londres, 11/11/2010).

“There  are  a  large  number  of  different  bookkeeping  devices  whereby  the

distribution to, and records of rate of consumption of the entire population can be

kept. Under a technological administration of abundance, there is only one efficient

method—that employing a system of Energy Certificates” (Technocracy Study Course,

1934).

1. Introducció.  La circulació de les  ideologies  de la tecnologia: autopistes i culs

d'ampolla 

Com la  historiografia  ve  remarcant,  la  circulació  i  la  popularització  de  la

ciència  i  la  tecnologia  no  tan  sols  involucra  matèria  tangible  -textos,  instruments,

màquines, persones-, sinó també realitat intangible, com, per exemple, hipòtesis cientí-

fiques i coneixements tàcits.687 Aquesta realitat també abasta altres estrats de l'experi-

ència humana, més enllà de teories i pràctiques científiques determinades: profundes

ideologies que estan inserides en la materialitat de la instrumentació científica o en la

inefabilitat d'una fórmula matemàtica. No obstant, aquestes peces centrals de la ciència i

la tecnologia han estat sovint negligides per historiadors/res de la ciència i la tecnologia,

excepte en alguns estudis de cas.688

687 La crítica a la  dominant view of popularisation de Stephen Hilgartner i conceptes historio-
gràfics com “expository science” de Terry Shinn i Richard Whitley i “knowledge in transit”
de James A. Secord han provat de superar l’àmbit de la negociació científica assignada a una
comunitat científica tancada i d’atorgar un paper epistemològicament actiu a altres esferes de
la societat en una articulació de gradacions heterogènies.  HILGARTNER, Stephen (1990)
“The dominant view of popularization: conceptual problems, political issues”, Social Studies
of  Science,  20,  519-539;  SHINN,  Terry;  WHITLEY,  Richard  (eds.) (1985)  Expository
Science. Forms and Functions of Popularisation, Kluwer, Dordrecht; SECORD, James A.
(2004) “Knowledge in Transit”, Isis, 95, 654-672. Una revisió historiogràfica a la popularit-
zació i la circulació de la ciència en clau centre-perifèria,  a: GAVROGLU, Kostas  et  al.
(2008) “Science and technology in the European Periphery: some historiographical reflec-
tions”, History of Science, 46, 153-174 (especialment, 161-167).

688 Un  bon  exemple  d'excepcionalitat:  POHL-VALERO,  Stefan  (2008)  “The  circulation  of
energy:  thermodynamics,  national  culture  and  social  progress  in  Spain,  1868-1890”.  A:
PAPANELOPOULOU,  Faidra;  NIETO-GALAN,  Agustí;  Enrique  PERDIGUERO  (eds.)
Popularizing  science  and  technology  in  the  European  periphery,  1800-2000, Aldershot,
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Aquestes ideologies que conviuen, suporten i integren la ciència i la tecnologia

-i,  per  tant,  individual  i  col·lectivament,  els  seus  professionals-  són  transportades  a

través d'una extensa xarxa de comunicacions, amb diferents tipus d'avingudes, direc-

cions, reglaments de trànsit, vehicles i conductors/res. El transport és regulat segons la

intervenció de tots aquests factors, així com segons la mercaderia transportada. Alhora,

la no apropiació d'idees i ideals tecnocientífics pot alterar el tràfic tant com l'apropiació.

Apropiació i no apropiació romanen en tensió, a la manera com romanen públics i no

públics de la ciència.689

A  continuació  estudiarem  la  circulació  a  Catalunya  de  les  idees  socials,

polítiques i econòmiques del Technocrat Movement dels Estats Units. La propagació va

ser efímera i inconsistent: un bluf, especialment a Europa i a Catalunya. Però, l'estudi de

la seva circulació i blocatge permet dialogar amb altres sabers “en trànsit” i amb els

actors que els transportaven,690 com les tecnocràcies i els tecnòcrates dels anys 1930.

D'ara en endavant,  utilitzaré  la  “T” majúscula o la “t”  minúscula amb l'objectiu  de

distingir  “Tecnocràcia”  -el  moviment  estatunidenc  inscrit  estrictament  al  voltant  de

1933- de “tecnocràcia” -la ideologia de llarga duració per a la gestió científica de la

societat que va consolidar-se contemporàniament.

A l'agost de 1933, els enginyers industrials catalans van expressar públicament

la seva opinió sobre una paraula colpidora. Aquesta paraula els dirigia directament al

focus d'atenció pública,  fet  que els semblava incomodar.  Durant uns mesos,  aquesta

paraula havia sacsejat el món -i, particularment, Catalunya. Era una paraula mutant i

calidoscòpica que circulava tan ràpid com l'aeroplà Lockheed Vega. “Tecnocràcia”.

A l'agost de 1933, Tècnica, la revista de l'Associació d'Enginyers Industrials de

Barcelona, va dedicar el seu editorial a aquest afer.691 Aquella esdevindria la primera i

última vegada que “Tecnocràcia” apareixeria a les seves  pàgines. Tot plegat semblava

una metàfora de l'efímer debat internacional que va enlairar-se i va estimbar-se aquell

mateix  any.  Tanmateix,  l'efemèride  contenia  un  pòsit  antic  que  modelaria  perma-

nentment governs i societats des d'aleshores: més “cràcia” a la “tecno”, més govern per

Ashgate. 
689 Aquestes qüestions han estat desenvolupades a: VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2009)
“Els públics del cinema i els no-públics de la ciència.  The War Game i el secret en joc”,
FILM-HISTORIA Online,  XIX (2-3),  13  p.  <http://www.pcb.ub.es/filmhistoria>; VALEN-
TINES ÁLVAREZ, Jaume (en curs) “L'edifici de contenció del reactor nuclear Argos: de
l’estendard de progrés al mur de l'anonimat?”.

690 La perífrasi “en trànsit” és de: SECORD (2004).
691 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. Comentari sobre els 'Comentaris' de la tecnocràcia”,
Tècnica, LVI (175), agost, 317. 
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a la tècnica.

2. “Tecnocràcia” en trànsit: una paraula per a una nova era692 

En el moment més àlgid de la crisi de 1929 (un 1933 que sumia a milions de

treballadors  a  l'atur  i  a  la  misèria),693 una  paraula  plena  de  “misteri”  (segons  veus

contemporànies) va produir un “estrany furor” en tot el món, “va colpejar la imaginació

més que una extensa polèmica” i va generar “esperances, pors i dubtes”.694 El rumor

havia  començat  a  mitjans  de  1932,  quan  el  director  de  l'Energy  Survey  of  North

America de la Universitat de Colúmbia, Howard Scott, va treure a la llum una ideologia

rupturista més enllà del capitalisme, del socialisme, del comunisme o del feixisme. En

una entrevista reproduïda al  New York Times i al  New York Herald Tribune, Scott va

anunciar: “[America] finds herself in the dilemma of having to desert one system which

has become obsolete and simultaneously to design a system to take its place”.695

 El Continental Committee on Technocracy, el grup de tecnòlegs liderat per

Scott, proclamava que havien descobert una tècnica científica de presa de decisions en

un moment que “no political method of arriving at social decisions [was] adequate”.696

Aquesta tècnica era el resultat d'una“synthetic integration of the physical sciences that

692 Una primera versió dels següents apartats va ser presentada a 4th International Conference of
the  European  Society  for  the  History  of  Science,  celebrada  a  Barcelona,  el  18-20  de
novembre de 2010 (Symposium “Knowledge and technology in the Mediterranean basin”,
coord. Àngel Calvo). 

693 Entre 1929 i 1933, el nombre d'aturats i aturades als Estats Units va passar de 0,5 milions a
15 milions. BIX, Amy Sue (2000) Inventing ourselves out of a job? America’s debate over
technological unemployment, 1929-1981,  Baltimore, Johns Hopkins University Press. Una
breu introducció al context científic, social i polític als Estats Units, a: GARCÍA REYES,
Juan Carlos; SASTRE JUAN, Jaume; VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume (2012) “Ciencia y
Crisis. Auge de la tecnocracia y empoderamiento de sus resistencias (1914-2011)”, Ecléctica.
Revista de Estudios Culturales, 1 (monogràfic “Crisis en la sociedad contemporánea”), 52-
63.

694 Algunes d'aquestes veus van ser:  ALLEN, Raymond (1933)  What is  Technocracy? Nova
York,  Londres,  McGraw-Hill  Book  Co.,  v  i  5;  ARKRIGHT,  Frank  (1933)  The  ABC of
Technocracy. Based on authorized material, Nova York, Londres,  Harper & Bros.,  [s.p.];
LAING, Graham Allan (1933)  Towards Technocracy, Los Angeles, The Angelus Press, 14.
Més  endavant  veurem  com  les  cròniques  catalanes,  a  periòdics  com  La  Vanguardia o
Mirador, reprodueixen aquest estat de shock als EUA. 

695 Citat a: ALLEN (1933), 22-23.
696 SCOTT, Howard (1933) Introduction to Technocracy. By H. Scott and others etc, Nova York,
John Day Co, 46.
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pertain to the determination of all functional sequences of social phenomena”, entenent

que  “the phenomena involved in the functional operation of a social mechanism are

metrical”.697 Segons  els  tecnòcrates,  els  polítics  no  tan  sols  ignoraven  aquestes

tècniques d'organització social i aplicaven solucions arbitràries i interessades, sinó que

no posseïen els coneixements per a entendre-les ni el llenguatge per expressar-les. Calia

substituir la raó política per la raó tècnica: formar un govern de tècnics que substituïssin

els desprestigiats i ineficaços polítics. I, alhora, calia substituir la raó econòmica per la

raó tècnica: abandonar el sistema monetari, que havia possibilitat l'especulació financera

il·limitada  i  el  crac  econòmic  mundial,  i  adoptar  un  sistema d'unitats  d'energia  que

mesurés i regís el món (a la Introducció d'aquest treball, ja hem dedicat una reflexió

sobre les raons política, econòmica i tècnica als anys 1930).

Segons William E. Akin, la Tecnocràcia impel·lia “una doctrina radical d'engi-

nyeria social”, on els enginyers havien de substituir els polítics i els homes de negocis:
698

“The  technocrats  centered  on  the  technicians  -especially  engineers-  who

became, in their minds, the real producer of wealth -as the efficient, scientific, anti-
capitalistic,  elite  capable  of  reorienting  the  economic  order  around  rational

production and distribution”.

Fins a finals de 1932, l'ús de la paraula “Tecnocràcia” va estar força restringida

a passadissos departamentals, cartes privades i textos interns entre científics i enginyers

de la  costa est i oest nord-americana, però, des d'aleshores, va començar a aparèixer

com a bolets  en articles de revistes  i  columnes de diaris.699 Entre els darrers  mesos

de1932 i els primers de 1933, Akin apunta que els periòdics van dedicar més pàgines a

Howard Scott  que a Franklin  Roosevelt  i  que  “technocrats  overshadowed all  other

proposals for dealing with the crisis”.700 Més enllà de la premsa, un gran debat va ser

animat per entusiastes i crítics de la radical teoria, per la dreta i per l'esquerra, per dones

i homes, per experts en diverses disciplines científiques i per divulgadors de tota mena,

697 SCOTT (1933), 39-40.
698 AKIN,  William  Elmus  (1977)  Technocracy  and  the  American  dream.  The  Technocrat
Movement, 1900-1941, Berkeley, Londres, University of California Press, ix-x.

699 Sobre les discussions internes en els cercles d'enginyeria i ciència dels EUA a mitjans de
1932 i la difusió en premsa, vegeu: ADAIR, David (1970)  The Technocrats 1919-1967: A
case study of conflict and change in a social movement, Tesi doctoral, Universitat Simon
Fraser.

700 AKIN,  William  Elmus  (1977)  Technocracy  and  the  American  dream.  The  Technocrat
Movement, 1900-1941, Berkeley, Londres, University of California Press, ix-x.
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que van traduir  i  interpretar els arguments complexos del  Continental  Committee.701

Com veurem també per al cas català, en les diferents direccions de popularització, la

paraula va anar canviant de significat per tal de servir els interessos primers dels actors i

actores implicades.

* * *

La reformulació de les idees de la Tecnocràcia estava integrada en un llarg

procés. La paraula havia estat encunyada el 1919 per l'enginyer consultor i economista

californià William Henry Smyth. Smyth entenia la tecnocràcia com un “national indus-

trial  management”  que havia de conduir  la  “national  social machine”  vers “a new

commonwealth”;  segons  ell,  la  “democràcia  industrial”  havia  de  substituir  a  la

democràcia política.702 El grup de Scott, creat un any més tard, va rescatar-la, reapropi-

ar-se-la i redefinir-la. 

La redefinició va incorporar altres crítiques contemporànies en clau econòmica,

com  The engineers and the price system (1921) de Thorstein Veblen.703 Allí,  Veblen

vindicava un nou ordre econòmic dirigit per tècnics (“engineers”) en un sentit vague, en

oposició al  capitalisme modern  i  al  price  system.  La  definició de  classe  tècnica  de

Veblen és complexa i ambigua, conduint a contemporanis i estudiosos a la conclusió que

reclamava una selecta elit tècnica en la direcció estatal. No obstant, en paraules d'Eric

Schatzberg:704 

“Veblen’s  'Soviet  of  technicians'  was  not  to  consist  of  these  “commercial”

engineers,  but  rather  of  non-pecuniary  industrial  experts  who  would  be  faithful

stewards of technological knowledge—the collective property of the entire community.

In effect, Veblen’s 'Soviet of technicians' constituted a utopian vision of the liberating
potential  of  technology,  a  vantage  point  for  critiquing  the  existing  technological

order”.

701 Ibídem.
702 SMYTH, William Henry (1921)  Technocracy. First and second series.  Social Universals,
[s.n., s.l.] (reimpressió de Gazette, Berkeley, California), 7 i 16-17. Per “national industrial
management”, Smith entenia “the organizing, co-ordinating and directing through industrial
management on a nation-wide scale of the scientific knowledge and practical skill of all the
people who could contribute to the accomplishment of a great national purpose” (p. 7).

703 VEBLEN, Thorstein (1921)  The engineers and the price system, New York, Augustus M.
Kelley. Aquesta obra recull part del bagatge de treballs seus; especialment, de les dues obres
fonamentals escrites en la seva estada a Chicago, la ciutat paradigmàtica del nou ordre indus-
trial: The theory of the leisure class (1899) i The theory of the business enterprise (1904).

704 SCHATZBERG, Eric (2006) “Technik comes to America. Changing meanings of Technology
before 1930”, Technology and Culture, 47, 506.
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Un altre marc teòric que va recollir el Continental Committee on Technocracy

va ser Wealth, Virtual Wealth and Debt. The solution of the economic paradox (1926),

de Frederic Soddy.705 De fet, una de les primeres veus que va parlar de Tecnocràcia a

Catalunya,  Marian  Rubió  Bellvé,  va  arribar  a  afirmar  que  l'impacte  públic  d'aquest

moviment provenia exclusivament del reconeixement de plagi de la teoria de Soddy.706 

Tanmateix,  cal  apuntar  que  el  substrat  ideològic  provenia  de  temps  enrere:

principalment, de les interpretacions socials de la termodinàmica de finals de segle XIX

(com el concepte del “motor humà” i la filosofia de l'energetisme),707 i dels socialismes

utòpics de principis de segle XIX (en especial, del saint-simonisme).708 Tot i això, les

arrels conceptuals tecnocràtiques es poden buscar en temps pretèrits; especialment al

segle XVII en The New Atlantis (1622) de Francis Bacon, però, fins i tot, al segle IV

a.C. en La República de Plató.

En aquest sentit, no hi havia novetat cabdal en la paraula “Tecnocràcia”: ni en

el continent ni en el contingut. Però l'abisme que havia produït la situació econòmica, la

malfiança amb la política i la desesperança social van oferir un camp de cultiu immillo-

rable per a aquest lèxic astorant.

De l'altre costat de l'Atlàntic: New York 

 Primerament,  comitès  locals  i  associacions autònomes pro-Tecnocràcia van

sorgir a banda i banda dels Estats Units d'Amèrica i Canadà, aplegant aturats i aturades,

empleats i empleades desqualificades i professionals infravalorades (amb una presència

notòria de personal tècnic).709 Un gran nombre de dones van estar involucrades.  Els

partidaris van imaginar  una utòpica  Vida en una Tecnocràcia on les necessitats tant

materials com immaterials havien de ser satisfetes: no hi podia haver lloc, fins i tot, ni

per l'adulteri ni per la gelosia.710 

705 SODDY, Frederick Wealth (1926)  Virtual Wealth and Debt. The Solution of the Economic
Paradox, Londres, George Allen and Unwin.

706 RUBIÓ BELLVÉ, Marian (1933) “El «Hombre-hora»”, La Vanguardia, 22/01/1933, 7.
707 Per aquesta qüestió, vegeu especialment: RABINBACH, Anson (1990)  The human motor:
energy, fatigue, and the origins of modernity, Nova York, Basic Books. Una aproximació a
l'apropiació d'aquest concepte a Catalunya, al capítol V. 

708 PICON,  Antoine  (2007)  “French  Engineers  and  Social  Thought,  18-20th  Centuries:  An
Archeology of Technocratic Ideals”, History and Technology, 23 (3), 197-208 (especialment,
p. 199-200).

709 AKIN,  William  Elmus  (1977)  Technocracy  and  the  American  dream.  The  Technocrat
Movement, 1900-1941, Berkeley, Londres, University of California Press, 97 i 105-106.

710 LOEB, Harold (1933) Life in a Technocracy. What it might be like, Nova York, Viking Press.
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Malgrat  tot,  el  moviment  no  va  acabar  de  quallar  extensament.  Els  més

reconeguts  enginyers  i  les  principals  associacions  d'enginyers  dels  EUA  (com

l'American Engineering Council) no li van donar suport; tampoc, els grans industrials;

tampoc, els polítics.711 A la House of Representatives dels Estats Units, el congressista

Loring M. Black va caricaturitzar sarcàsticament la “histèria” dels “mecano-messies” de

Colúmbia que anunciaven “a vast American robotage with a great engineering Jehovah

sitting in the White House pressing push buttons to set in motion the rest of us as the

Jehovah decides whether we shall eat, drink, be merry, or sleep”.712 Alhora, el prohom

del capitalisme industrial Henry Ford -com ho posà de manifest un periòdic català- va

definir la Tecnocràcia com una “dictadura de professors acadèmics”.713 

Si bé, excepcionalment, algunes propostes anticapitalistes de l'esquerra nord-

americana es van apropar a la Tecnocràcia amb l'objectiu de bescanviar la democràcia

representativa per la democràcia industrial,714 les propostes econòmiques de les teories

del Technocrat Movement -com el sistema de preus- van ser també el punt de mira de la

crítica marxista. L'esquerra pro-soviètica nord-americana argumentava que la retòrica de

Howard Scott  era una construcció publicitària del  capitalisme per tal d'ocultar altres

alternatives socials i polítiques.715 Tot plegat a despit del fet que el comunisme soviètic,

711 AKIN (1977); LAYTON, Edwin T. (1986) The revolt of the engineers. Social responsibility
and the American engineering profession, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 225-
248.  Una  revisió  del  text  clàssic  a:  KLINE,  Ronald  R.  (2008)  “From Progressivism  to
Engineering  Studies:  Edwin  T.  Layton’s  The  Revolt  of  the  Engineers”,  Technology  and
Culture, 49 (4), octubre, 1018-1024.

712 Citat  a:  RHODES, Richard (ed.)  (1999)  Visions of  technology. A century of  vital  debate
about machines, systems and the human world, New York, Simon&Schuster, 110.

713 De l'enunciat de Ford en va fer ressò La Vanguardia el 2 de febrer de 1933 (p. 23).
714 J.-A. Saint-André, secretari general del congrés del Partit Obrer del Quebec des de 1929, va
escriure  La  technocratie  par  la  démocratie  industrielle  (1933).  Al  final  de  l'obra,  es
reproduïa  l'organigrama  del  “Plan  Général  de  la  Démocratie  Industrielle”  (desembre  de
1932),  regit  per un àrbitre suprem -el  congrés  industrial-  de qui depenien els congressos
executius. Saint-André afirmava: “Le véritable problème social de notre époque consiste à
trouver le moyen d’utiliser la machine pour en obtenir son plein rendement, à organiser un
système de répartition équitable du travail entre tous les travailleurs disponibles et à donner
à chacun un pouvoir d’achat proportionné aux richesses dont nous disposons. La solution de
ce problème se trouve, croyons-nous, dans la Démocratie Industrielle”. SAINT-ANDRÉ, J.-
A. (1933) La technocratie par la démocratie industrielle, Albert Lévesque, Montreal, 169.

715 FOSTER,  William  Z.;  BROWDER,  Earl  (1933)  Technocracy  and  Marxism.  With  “The
Technical Intelligentsia and Socialist Construction”, by V. M. Molotov, Nova York, Workers
Library Publishers.
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com  el  fordisme,  sostenia  discursos  altament  tecnocràtics.716 No  hem  d'oblidar  que

l'industrial  de  l'automoció que  asseverava  “rightness  in  mechanics  and rightness  in

morals are basically the same thing and cannot rest apart” (Ford) va tenir un paper

destacat en l'assortiment d'enginyers nord-americans per al govern de l'URSS.717

A aquest costat de l'Atlàntic: Catalunya (els periòdics) 

 “Tecnocràcia” va arribar immediatament a l'altra vora de l'Atlàntic a través de

la difusió dels articles apareguts en els diaris de la Nova York. Anglaterra, pel vincle

polític i lingüístic amb el Nou Món, va ser una prematura conca receptora de les idees.

Però, el vell continent no es va quedar enrere. I tampoc Catalunya. 

Les primeres veus catalanes sobre l'adveniment de la Tecnocràcia anunciaven

sarcàsticament que una nova religió havia estat anunciada a la “nova Betlem”, N.Y. Així

ho expressava una breu crònica a Mirador:718 

“Els diaris [novaiorquesos] van plens d'articles i de cartes exposant i discutint
el  pla  tecnocràtic,  els  editors  publiquen  llibres  sobre  això,  i  fins  s'assegura  que
l'interès envers la tecnocràcia ha fet minvar l'afició al bridge, que ja és dir (...). El fet

és  que  la  tecnocràcia  fa  adeptes,  (...)  apoderant-se  gairebé  en  una  nit  de  la

imaginació  dels  ianquis  i  produint  una  mena  de  fervor  evangèlic  en  el  cor  dels

convertits”.

Més enllà de la premsa estatunidenca, l'epicentre de la sismicitat ideològica a

Europa va ser Ginebra a l'albor de 1933.719 Durant la celebració de la conferència inter-

nacional sobre l'atur forçós en aquella ciutat, les idees tecnocràtiques d'exportació van

ser reciclades per a defendre la reducció d'hores de treball, reforçant les argumentacions

de la raó humanitària.720 Els periòdics catalans van rebre les sacsejades de les discus-

sions  de  la  conferència.  Marian  Rubió  Bellvé,  un dels  enginyers  catalans  amb més

renom,721 va ser el primer articulista que va obrir la discussió en el diari conservador La

716 ARMYTAGE, W. H.  G.  (1965)  The Rise of  the Technocrats:  A Social  History,  Londres,
Routledge, K. Paul.

717 Ibídem, 222 (dins l'apartat “Amerikanski tempo”).
718 “Una nova religió” (1933) Mirador, 207 (19/01/1933), 3.
719 Al llarg de 1933, les conferències europees internacionals van ser focus centrals en la divul-
gació  de  les  idees  del  americà  Continental  Committee  on  Technocracy;  per  exemple,  la
London Economic Conference, celebrada els mesos de juny i juliol.

720 “Crónica de Ginebra. Tecnocracia y cuarenta horas” (1933) La Vanguardia, 15/01/1933, 25.
La crònica relatava que els treballadors havien trobat una aliança inesperada amb els nous
aires dels EUA.

721 Marian Rubió Bellvé, enginyer militar,  havia estat l'enginyer en cap (director d'obres) de
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Vanguardia. Rubió Bellvé va fer mofa del moviment de la Tecnocràcia, especialment

d'alguns aspectes del projecte de Scott, com els certificats d'energia humana que havien

de substituir el paper moneda:722

“No es raro, en Norteamérica, hacer de una idea el núcleo de una secta, cuyos
adeptos  estén  dispuestos  a  crearlo  todo.  Los  tecnócratas  parecen  inclinados  a

convertirse en una secta de esta clase, aunque no sabemos en dónde hallarán un

aparato registrador que mida la energía equivalente a la habilidad de un obrero o la

inteligencia  de  un  inventor;  ni  cómo  encontrarán  los  hombres,  con  categoría  de

santos, que libren justa y honradamente esos certificados que han de substituir a los

billetes de banco”.

Poc després de la conferència de Ginebra, dues conferències locals sobre atur

forçós van celebrar-se a Barcelona des de postures divergents:723 una, convocada pel

Bloc Obrer i Camperol (BOC) i la Unió Socialista de Catalunya (USC) el 12 de febrer

de 1933; i l'altra, per la Unió Catalana d'Estudis Polítics i Econòmico-Socials de la Lliga

Regionalista els dies 21-23 de febrer de 1933, on van participar Josep M. Tallada i Josep

Borrell.724 De fet, entre 1932 i 1933, la qüestió de l'atur forçós va estar molt present en

les  reflexions econòmiques  dels  enginyers  industrials  a  Catalunya,  sense  existir  una

posició consensuada quant a la qüestió central de la reducció d'hores de treball.725

l'Exposició  Internacional  de  Barcelona  de  1929.  SOLÀ-MORALES,  Ignasi  de  (1985)
L'Exposició Internacional de Barcelona, 1914-1929: arquitectura i ciutat, Barcelona, Fira de
Barcelona.

722 RUBIÓ BELLVÉ, Marian (1933) “El «Hombre-hora»”, La Vanguardia, 22/01/1933, 7. Sobre
Marian Rubió com a cronista periodístic habitual en aquest  diari,  vegeu:  PERMANYER,
Lluís (2004) “Marian Rubió, articulista brillant a 'La Vanguardia”. A: VV.AA. (2003)  Els
Rubió: una nissaga d'intel·lectuals,  Barcelona, Angle, NMART, Fundació Privada Nicolau
Ma. i Montserrat Rubió, 47-49.

723 ARTAL (1976), 49-50.
724 Conferència sobre l'atur forçós (1933) Barcelona, Unió Catalana d'Estudis Polítics i Econò-
mico-Socials. Josep M. Tallada va prologar la publicació. 

725 Mentre un editorial de Tècnica afirmava que “no és amb remeis simplistes ni menys amb els
que portin a una disminució de la producció (setmana de 5 dies, disminució horària del
treball) com la humanitat salvarà la crisi que travessem”, Ruiz Ponsetí (USC) propugnava
“que sigui  reduïda la jornada de  treball  de l'obrer  proporcionalment  a l'augment  de la
productivitat de l'utillatge”. No obstant, ambdues posicions coincidien en la necessitat de
desmilitarització dels estats. MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. L'atur forçós”, Tècnica,
LVI  (171),  abril,  241;  RUIZ PONSETÍ,  Estanislau  (1932)  “La  crisi  econòmica,  normes
senzilles  i  úniques  per  a  superar-la:  pau,  lliurecanvi  i  patrons  monetaris  no  metàl·lics”,
Tècnica,  LIV (161),  juny,  90-92.  Una  posició  més  ambigua  va  mostrar-la  Josep  Borrell
Macià,  a:  BORRELL MACIÀ,  Josep (1932)  “Reducció  de  la  jornada  de treball.  Conse-
qüències per a la indústria i als obrers”, Tècnica, LIV (162), juliol, 105-110. 
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Significativament, les conferències catalanes sobre l'atur de 1933 també van

donar ocasió per a esperonar els debats sobre la Tecnocràcia. Tenim constància que, en

la conferència promoguda per la Lliga, es va donar abric a discussions sobre la doctrina

tecnocràtica i, en particular, sobre la seva integració en la doctrina catòlica. La crònica

de La Vanguardia resumia les discussions així:726

“Las más importantes  [ponencias] fueron presentadas por el canónigo doctor
Llovera  en  el  sentido  de  incorporar  al  acuerdo  la  orientación  contenida  en  la

encíclica Quadragesimo Anno. El señor Ribó se mostró contrario a esta conclusión

(...)  Entre  el  doctor  Llovera  y  el  señor  Ribó  se  entabló  un  diálogo  sobre  la
'tecnocracia',  que  defendió  el  primero,  y  la  racionalización  de  las  industrias,

interviniendo en el debate otros conferenciantes, hasta que se llegó a una fórmula

conciliatoria”.

Les conferències catalanes sobre atur forçós i la situació social i econòmica van

desembocar en la creació de l'Institut contra l'Atur Forçós amb la finalitat de promoure

actuacions molt diverses, des de grans obres públiques a cooperatives de producció.727

Al  ple  de  l'Institut,  el  número  d'experts  (8)  igualava  al  número  de  representants

patronals (4) i obrers (4): l'expertesa, ja no sols esdevenia mediadora social i tècnica,

sinó que gairebé tenia l'última paraula.

* * *

Durant el 1933, a més a més de les opinions de Rubió i Ribó, altres crítiques al

Technocrat Movement es van repetir en publicacions relacionades amb tendències molt

diverses, com el catalanisme noucentista o humanista (La Revista, Mirador), el catala-

nisme catòlic  (Esplai),  l'anarquisme individualista  (La Revista  Blanca,  Barcelona)  o

l'ultraconservadorisme  espanyolista  (Acción  Española,  Madrid).728 Totes  entenien  la

Tecnocràcia com un atac explícit als seus particulars projectes polítics; totes remarcaven

un o altre aspecte del projecte per a combatre'l; totes pensaven que aquelles idees havien

726 “La conferencia sobre el paro obrero” (1933) La Vanguardia, 24/02/1933, 6.
727 “Decret de creació d'un Institut contra l'Atur Forçós” (1933) DOGC, 45 (27/05/1933), 664-
668; “Decret aprovant i posant en vigència el Reglament interior de l'Institut contra l'Atur
Forçós” (1933) DOGC, 77 (10/08/1933), 215-219.

728 PLANA, Alexandre (1933) “[sense títol]”,  La Revista,  XIX, gener-juny, 88-89 (v. p.  89);
“Una nova religió” (1933) Mirador, 207 (19/01/1933), 3; “Qüestions del dia: la Tecnocràcia”
(1933) Esplai. Suplement il·lustrat d'“El matí”, 3 (62), 05/02/1933, 1-2; ALBEROLA, José
(1933) “En defensa del ascendiente histórico de la CNT”, La Revista Blanca, X (236), 15 de
març, 623-626 (v. p. 625); NETTLAU, M. (1933) “Los principales soportes de la reacción
europea”,  La  Revista  Blanca,  X  (237),  1  d'abril,  641-646  (v.  p.  645);  GARCÍA  de  la
HERRÁN, Miguel (1933) “Cultura y Técnica”, Acción Española, VII (41), 16 de novembre,
494-505 (v. p. 496-501).
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d'acréixer el desordre en el que el món s'enfonsava en comptes de fer-lo emergir de les

profunditats de la crisi.

A aquest costat de l'Atlàntic: Espanya (els llibres) 

Al llarg de 1933 es van publicar nombrosos llibres en tot el món que portaven

“Tecnocràcia”,  “Tecnòcrata”  o  “Tecnocràtic”  en  el  seu  títol,  és  a  dir,  que  estaven

dedicats exclusivament a aquesta qüestió.729 I aquest fenomen editorial gairebé va estar

restringit a aquest  any.730 Ràpidament,  a Europa,  van arribar publicacions originals i

traduïdes  dels  protagonistes  i  col·laboradors  del  Technocrat  Movement,  però  també

obres d'alguns dels seus fills educats al cor del sisme, a la Universitat de Colúmbia.731

Espanya no va ser una excepció.

L'Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana -més coneguda com

l'Enciclopèdia Espasa- va apressar-se a incloure en el darrer tom del seu apèndix (tom

X,  1933)  la  veu  “Tecnocracia”,  qualificant-la  pejorativament  com  “una  espècie  de

filosofia industrial”. La bibliografia que incloïa eren els llibres citats de Scott i Loeb. La

descripció del primer autor -la figura més representativa del moviment- no era preci-

sament afalagadora:732 

“Llámase  así  un  grupo  de  ingenieros  y  economistas  norteamericanos,  que

nació en 1920 con el nombre de Alianza Técnica. El espíritu animador del grupo es
Howard  Scott,  cuyo  pasado  y  cuya  personalidad  dejan,  al  parecer,  mucho  que

desear”.

El mateix 1933, dos llibres (una traducció i un original) es van publicar amb la

finalitat de portar el debat de les teories estatunidenques a les esferes públiques i acadè-

miques a Espanya. Com la referència enciclopèdica, aquestes obres eren força crítiques

amb l'apoderament  total  dels  tècnics  de  la  política,  però  conservaven  un  regust  de

729 A més a més de les obres internacionals citades en els anteriors apartats i de les publicacions
espanyoles  que  se  citaran  més  avall,  van  existir  altres  llibres  contemporanis  en  anglès,
alemany i italià. Vegeu, per exemple, les referències a: LLORENS, Eduard (1933) ¿Qué es la
Tecnocracia? Madrid, Revista de Derecho Privado, 7-12.

730 Temps després, a partir dels anys 1960 (i, especialment a la dècada de 1970), “tecnocràcia”
va tornar a ser temàtica de nombroses obres. Un exemple des de la història de la ciència i la
tecnologia:  ARMYTAGE, W. H.  G.  (1970)  Historia social  de la tecnocracia,  Barcelona,
Península (títol original: The Rise of the Technocrats. A Social History, 1965).

731 DRUESDE, Maurice (1933)  Les problèmes économiques et la Technocratie,  París,  Payot.
Druesde era graduat a la Universitat de Colúmbia de Nova York.

732 Enciclopedia  Universal  Ilustrada  Europeo-Americana.  Apéndice (1930-1933),  Barcelona,
Espasa-Calpe, tom X (1933), 107-108.

259



seducció pel paper creixent dels tècnics en les qüestions econòmiques i polítiques.

La Revista de Occidente va traduir What is Technocracy? (1933) de Raymond

Allen.733 Aquesta revista, editada per Ortega Gasset, era un dels centres de debat intel-

lectual sobre filosofia de la tecnologia a Espanya durant els anys 1920 i 1930: allí es van

publicar  articles  de  Bertrand  Russell,  d'Edmund  Husserl,  d'Oswald  Spengler  i  del

mateix Ortega, entre d'altres. A més a més, va abordar en diverses ocasions les discus-

sions sobre tècnica i modernitat.734 La traducció d'Allen formava part de la col·lecció

“Biblioteca  de  la  Revista  de  Occidente.  Nuevos  hechos,  nuevas  ideas”.  Aquesta

col·lecció s'havia especialitzat en traduccions del pensament germànic, i, en particular,

en obres d'història, de física i de metafísica que pretenien entendre passat, present i futur

de la humanitat.735 El  número 37 d'aquesta biblioteca va esdevenir el  llibre sobre la

Tecnocràcia  més  difós  a  Espanya.  De  totes  maneres,  malgrat  l'enrenou  de  la  nova

doctrina tecnocràtica, la difusió directa o indirecta del programa complet de Howard

Scott i dels seus col·laboradors va ser molt modesta, si ho comparem amb altres textos

sobre  noves  vies  d'organització  social  i  econòmica  apareguts  el  1933,  com  El

comunismo libertario d'Isaac Puente, del qual es van difondre 100.000 exemplars en

tres anys.736 

Amb perspectives de divulgació similar va ser escrit ¿Qué es la Tecnocracia?

733 ALLEN,  Raymond  (1933)  ¿Qué  es  la  tecnocracia?,  Madrid,  Revista  de  Occidente.  La
traducció va ser a càrrec de Guillermo Sans Huelin. Als anys 1930, l'especialista en gravi-
metria Sans Huelin es va dedicar a la traducció d'altres obres sobre ciència i política per a la
Revista de Occidente, com  El panorama científico de Bertrand Russell,  Introducción a la
política de Harold Joseph Laski, i  Godoy, el fin de la vieja España: el primer dictador de
nuestro tiempo de Hans Roger Madol. A més a més, va ser traductor de George Eliot (El
Molino, Espasa-Calpe). Durant el Franquisme, va tornar a la seva tasca investigadora amb
diverses publicacions sobre peses i mesures. BATLLÓ, Josep (2008) “Notes on the history of
International Polar Years in Catalonia and Spain”, Tethys. Journal of Weather & Climate of
the Western Mediterranean, 5, 47-57.

734 GUILLÉN, Mauro F. (1996) “Arte, cultura y organización: la influencia de Ortega y Gasset
en la élite empresarial española”, Reis, 74/96, 120.

735 Alguns  dels  títols  són:  El  mundo  del  hombre  primitivo:  estudio  de  las  concepciones
primitivas del mundo en los pueblos salvajes, de F. Graebner;  El enigma del matriarcado:
estudio sobre la primitiva época de acción y valimiento de la mujer, de Paul i Maria Krische
(trad. Ramon de la Serna);  El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler (trad. José
Gaos); Átomo y cosmos: concepción física actual del Universo, de Hans Reichenbach (trad.
J. Cabrera); Fenomenología de la voluntad, de Pfänder (trad. Manuel García Morente); Los
seis grandes temas de la metafísica occidental, de Heinz Heimsoeth (trad. José Gaos).

736 Una reedició: PUENTE, Isaac (2003) El comunismo libertario, y otras proclamas insurrecio-
nales y naturistas, Bilbao, Likiniano Elkartea.
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(1933),  l'únic llibre sobre la qüestió d'autor espanyol.  L'autor era el  reusenc Eduard

Llorens Clariana, un professor universitari de dret que havia estudiat els “desafiaments i

oportunitats de l'autonomia política” a Espanya i  que havia negat l'assimilació entre

“racionalització” i “centralització” estatals (en els seus termes).737 Paral·lelament al text

de Raymond Allen, l'obra de Llorens Clariana donava detalls del naixement i història

del grup de Scott, i posava en paraules planeres les seves tesis per un públic fora de

l'àmbit de l'enginyeria. Al capítol “La dictadura de los técnicos”, concloïa:738

“La dictadura de los técnicos, la tecnocracia no sería una solución, no puede

ser  más  que  un  procedimiento  para  aplicar  idóneamente  los  principios  que  se

consideren necesarios y eficaces. Desde luego cabe advertir que esa pretensión se

confunde lamentablemente, como no podía suceder de otra manera dado el erróneo

punto  de  partida  de  los  tecnócratas  y  la  desconsoladora  deficiencia  de  su
metodología,  un  aspecto  de  la  actividad  social  con  todo  el  conjunto  de  la  vida

colectiva”.

Tot i que no hi havia evidència de suport real ni potencial del moviment nord-

americà a Espanya, més d'un centenar de pàgines van ser dedicades a un “erroni punt de

partida”.  Però,  com  a  altres  autors  contemporanis,  el  projecte  de  la  Tecnocràcia

semblava atraure i repel·lir al mateix temps: contenia multiplicitat d'elements en la seva

llavor  i  en  brotaven  temes  capitals,  com el  rol  dels  tècnics  en  l'assessorament  dels

polítics, l'organització de l'empresa estatal o la dicotomia entre abundància i malver-

sació.739

737 LLORENS, Eduard (1932)  La autonomía en la integración política. La autonomía en el
estado moderno. El estatuto de Cataluña. Textos parlamentarios y legales, Madrid, Revista
de  Derecho  Privado.  Llorens  havia  estat  pensionat  per  la  Junta  para  la  Ampliación  de
Estudios entre els anys 1914 i 1919 a les universitats d'Hamburg i Friburg. De fet, abans
d'obtenir les càtedres de Dret polític i d'Economia política a la Universitat de Múrcia el 1933
i el 1934, havia estat professor dels cursos de Dret i Economia dels Països Iberoamericans a
la Universitat de Friburg. Llorens defensava que els estudis econòmics, polítics i jurídics eren
essencialment complementaris. Una biografia i un recull del seu pensament a: GUILLÉN
KALLE,  Gabriel;  ALMOGUERA  CARRERES,  Joaquín  (2006)  Eduardo  L.  Llorens  y
Clariana y el Derecho Constitucional en la Segunda República Española, Madrid, Editorial
Reus.

738 LLORENS, Eduard (1933)  ¿Qué es la Tecnocracia? Madrid, Revista de Derecho Privado,
98-99.

739 Molts  dels  llibres  dedicats  a  la  Tecnocràcia  van  ser  escrits  per  a  rebutjar-la,  però,  al
capdavall,  mostraven  força  sensibilitat  tecnocràtica.  Per  exemple,  Graham  A.  Laing
asseverava:  “We wish no disrespect to the fathers of our constitution.  They worked well,
amazingly  well  within  the  limitations  of  their  knowledge”  i  “The  technician cannot  be
allowed complete control of  our society.  In that sense Technocracy would probably be a
failure”; però, també concloïa: “[It's required] coordination of the functions of the technician
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En addició als llibres en francès, alemany o anglès, els lectors podien referir-se

a un altre llibre en espanyol. Es tracta d'un treball del colombià Jorge Álvarez Lleras,

que va intentar  casar  les idees  de la  Tecnocràcia amb les  tesis  d'un compatriota:  el

matemàtic,  enginyer  i  economista  Julio  Garavito  Armero.  A  diferència  dels  llibres

publicats a Espanya, era un text de llenguatge expert per a experts. Però quin impacte

públic podien tenir llibres tan especialitzats? En les últimes línies del pròleg, Álvarez

Lleras reconeixia l'abast limitat del seu treball:740 “Estas conferencias se dictaron para

unos pocos, y, sólo unos pocos más se tomarán el trabajo de leerlas”.

3. Els silents protagonistes de la Tecnocràcia 

Algunes de les poques persones que podien haver llegit aquelles conferències

d'Álvarez Lleras a Catalunya eren enginyers industrials. No en va ostentaven l'expertesa

en les ciències econòmiques, com hem vist al capítol VII. En general, ells podien haver

participat  en  la  discussió  sobre  el  control  tecnològic  de  l'economia,  tant  en  l'esfera

corporativa i amb llenguatge expert, com en l'esfera pública i amb llenguatge profà. Ells

havien arribat a ser un dels professionals més reputats, més organitzats i més actius de

Catalunya; ells s'autorepresentaven els garants de la “ciència aplicada”, situats al centre

del debat (capítol II); ells clamaven tenir les eines d'organització i mediació social, més

enllà de la política corrupta o ineficient que havia abocat al desastre (capítol VIII). 

La revista de la seva Associació,  Tècnica, havia respost amb immediatesa a

altres debats socials d'actualitat: ja fossin sobre temes que afectaven directament a la

corporació -p.e., els jurats mixtos (capítol III)-, o a la nació -p.e., l'Estatut d'Autonomia

(capítol IV). No obstant, en aquest cas, no havia fet cap menció. Alhora, no es té cap

evidència en documentació interna o en actes de les juntes que existís un debat entre els

professionals. Tampoc no tenim constància de cap ingrés a la biblioteca de l'Associació

de  publicacions sobre la  Tecnocràcia,  repassant  la  subsecció “Llibres  ingressats” de

Tècnica.741

and  the  governmental  expert  [and] a  minimum  of  education  (...)  of  those  who  are  to
determine our relations with one another”. LAING (1933), 78-80. Vegeu també: ALLEN
(1933); FOSTER, BROWDER (1933).

740 ÁLVAREZ LLERAS, Jorge (1933)  La Tecnocracia y sus conclusiones. Cuestiones econó-
micas y sociales de actualidad, Bogotá, Cromos, 5. Un exemplar d'aquesta obra romania a la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

741 Actualment, la biblioteca de l'Associació (integrada en el Fons Històric de Ciència i Tecno-
logia de la Biblioteca de l'ETSEIB) no preserva cap còpia contemporània d'obres dedicades a
la Tecnocràcia. Els llibres de 1933 sobre Tecnocràcia que es conserven avui a Catalunya es
troben a la Cambra de Comerç de Barcelona, a les facultats d'Economia, Dret i Geografia i
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Tot i així,  el  trànsit multidireccional de coneixements i ideologies tecnocrà-

tiques havia de ser clarament tangible per als enginyers industrials en aquell moment.742

Òbviament, ells havien escoltat aquell rumor inicial, que s'havia convertit en un soroll

molest: Marian Rubió era el pare d'un dels membres joves de l'Associació més actius,

Santiago Rubió Tudurí. Però, ells van restar silents i indiferents durant molts mesos. La

circulació  d'idees  tecnocràtiques  havia  estat  recolzada  per  persones  que  rebutjaven

aquestes idees i la Tecnocràcia no havia trobat cap tipus d'aval social a Catalunya. En

aquest sentit, sembla lògic que la millor via per a bloquejar aquest circuit centrífug era

no donar-hi més voltes.

La Tecnocràcia a Tècnica 

Finalment, més de mig any després de les primeres opinions sobre la  Tecno-

cràcia a Catalunya i quan el debat públic ja semblava caure en picat en tot el món,

Tècnica va trencar el silenci. L'editorial de l'agost de 1933 no va referir al corpus teòric

original  estatunidenc ni  a altres obres originals o traduïdes,  ni a textos experts o de

divulgació, ni a opinions específiques locals o estrangeres, sinó a una idea ambigua i

generalista sobre el govern dels tècnics. Els enginyers industrials no van tractar -com ho

podien haver fet- d'apuntalar o desmuntar el projecte del Technocrat Movement amb

fórmules matemàtiques, lèxic provinent de l'economia o estudis d'organització i raciona-

lització que eren propis a la seva professió. No hi havia hagut mai necessitat de fer-ho.

Contràriament, l'Associació va optar per fer tan sols uns breus i confusos “comentaris

sobre els 'comentaris' de la tecnocràcia”. En ells, sense defendre les posicions radicals

de Howard Scott, feia callar les veus que criticaven la capacitat política dels tècnics, en

particular, la de l'ex-president dels Estats Units d'Amèrica, Herbert Hoover:743

“Fa  molts  mesos  que  amb  motiu  de  coincidir  la  davallada  del  President

Hoover, dels Estats Units, del seu alt sitial, es feren punxants comentaris sobre la

Història de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus
del  Baix Llobregat  de la  Universitat  Politècnica de Catalunya i  a  la  Reial  Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona. Alguns dels originals provenen de col·leccions particulars (p.e.,
fons Carandell, actualment a la Universitat Autònoma de Barcelona). La procedència original
i els itineraris “biogràfics” dels llibres conservats és sovint una tasca impossible de desenvo-
lupar. 

742 Un altre exemple de circulació d'ideologies a l'enginyeria amb poques evidències tangibles és
la noció de “tercera classe” (“enginyer com a mediador científic i social”), estesa dins l'engi-
nyeria al llarg d'Europa (vegeu capítol III).

743 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. Comentari sobre els 'Comentaris' de la tecnocràcia”,
Tècnica, LVI (175), agost, 317. 
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tecnocràcia. Suara havem vist com l'economia dels Estats Units, a mans dels advocats

i dels economistes, no assolia tampoc èxits gaire ressonants, i la campanya contra la
tecnocràcia s'ha afeblit.

I és que la vida i el govern dels pobles és un conjunt de problemes tècnics,

morals, econòmics i socials que no es poden moldre sota un sol i exclusiu punt de

vista. Amb igual fruïció parlaríem ara de l'econocràcia, de l'advocràcia, etc. Però no

ho fem considerant que la política, o sia el govern dels pobles és UN ART, i per tant
no té altra disciplina que el sentit ponderat o de proporció, en utilitzar els elements

necessaris per a la seva obra”.

Herbert Hoover tenia una llarga i reconeguda trajectòria com a enginyer de

mines i  havia representat  l'accés  de l'enginyeria civil  a la més alta esfera del  poder

polític internacional. El seu govern dels Estats Units d'Amèrica (març de 1929-març de

1933) va abastar poc més enllà del període entre l'explosió de la crisi financera i el

boom ideològic dels tecnòcrates, detonats ambdós a Nova York. ¿Qui gosava dubtar de

la competència política dels enginyers d'arreu, quan el president de Catalunya d'aquell

període, Francesc Macià, era un enginyer militar format a l'Acadèmia de Guadalajara? 

El recel que l'Associació volia mostrar envers els governs en mans de corpora-

cions professionals -inclosa la seva pròpia corporació- anava acompanyada d'un plany

per la  manca de presència de professionals en els governs -especialment  de la  seva

pròpia corporació. Tot plegat, a despit que molts enginyers industrials formaven part

dels governs autonòmics i centrals, com hem anat veient en altres capítols. L'editorial de

Tècnica continuava immediatament amb aquestes paraules:744

“Però insistirem en demanar precisament això, o sia que la tècnica sigui no
sols  considerada  i  escoltada,  sinó  també  atesa  en  els  problemes  tècnics.

Desgraciadament, a Espanya cada vegada es prescindeix més del parer o dictàmens

dels tècnics (...). I això demostra dues coses: en primer lloc, la independència que en

general demostren els tècnics, amb les naturals excepcions, de no doblegar-se a, o no

aprofitar-se de, les conveniències de la política de partit; i, en segon lloc, una manca

de  responsabilitat  dels  governants  en  volguer prescindir  dels  tècnics,  en  actuació
corporativa”.

Com per  a  altres  comunitats  i  períodes,  el  fet  del  plany  per  part  del  món

científic i tècnic durant el segle XX, en un discurs de subalternització de l'elit, ha estat

un lloc comú en la recerca d'oportunitats d'assolir més recursos i poder.745

744 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. Comentari sobre els 'Comentaris' de la tecnocràcia”,
Tècnica, LVI (175), agost, 317.

745 Com a exemple històric, podem destacar el cas de Marie Curie i l'Institut du Radium, estudiat
per  Xavier  Roqué.  ROQUÉ,  Xavier  (2001)  “Displacing  radioactivity”.  A:  JOERGES,
Bernward;  SHINN,  Terry  (eds.)  Instrumentation.  Between  Science,  State  and  Industry.
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4. Les raons de la negació: tecnòcrates contra la Tecnocràcia 

Uns mesos abans, coincidint amb el moment que havia esclatat el boom del

debat de la Tecnocràcia estatunidenca a Catalunya i Europa, els enginyers celebraven

“l'ingrés  de  la  nostra  professió  a  les  tasques  de  la  política”.746 El  gener  de  1933,

Tècnica obria el seu número mensual amb l'editorial  “Els enginyers i la política”, on

vindicava que cap organització social ni sistema polític havia de conduir a la felicitat

com ho podia fer la tecnologia. Tècnica se centrava en consolidar a Catalunya un model

de tecnocràcia no importada ni revolucionària:747

“[L'accés de la tècnica a la política,] que és el fruit dels temps actuals i que en
tots els països civilitzats expressa un sentit d'inquietud i responsabilitat (veiem tècnics

i enginyers a tots els ministeris i parlaments d'Europa), indica arreu com cap dels
sistemes filosòfics i socials, exceptuant el catolicisme, ha produït a la humanitat els

graus de felicitat i de civilització de que disfrutem, com els avenços de la tècnica i en

hores de perill i trasbals econòmic de les nacions, és lògic, i havem d'enorgullir-nos,

de que es recordin de nosaltres. (...) Sabem sentir els interessos morals i patriòtics que

ens porten a construir pàtries noves”.

En aquesta i d'altres ocasions al llarg de 1933, Tècnica portava l'enginyeria a la

política i la política a l'enginyeria (vegeu capítol VIII), i estava amarada d'ideals tecno-

cràtics: els seus autors reclamaven una  “sobirania tècnica” i el  “dret a decidir” més

enllà de ser una “peça d'engranatge” de la maquinària estatal.748 Tot i així, negligien la

Tecnocràcia,  com  ho  havien  fet  amb  altres  visions  radicals  d'apoderament  tècnic

conreades a Europa: per exemple, les propostes franceses de l'arquitecte Le Corbusier749

Dordrecht, Kluwer. 49-65.
746 “Editorial. Els enginyers i la política” (1933) Tècnica, LIV (168), gener, 193.
747 Ibídem. La cursiva de “pàtries noves” és original. 
748 MIRABET, Josep I. (1933) “Editorial. La dignitat dels tècnics” (1933), Tècnica, LVI (176),
setembre, 333.

749 Una selecció de textos personals de Le Corbusier que ubiquen al tècnic en l'elit espiritual
d'una nova civilització maquinista durant els  anys 1930 i  1940, a:  DARIA, Sophie (ed.)
(1964) Le Corbusier. Sociologue de l'urbanisme, París, Seghers. Vegeu també: CORBUSIER,
Le (1933) La Ville Radieuse. Éléments d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement de la
civilisation machiniste, Boulogne, Éd. de l'architecture d'aujourd'hui. Una reflexió sobre el
projecte  de racionalització i  tecnocratització  de Le  Corbusier  a  través  de  l'urbanisme,  a:
WAKEMAN, Rosemary (2003) “Dreaming the New Atlantis: Science and the Planning of
Technopolis,  1955-1985”,  Osiris,  18 (monogràfic “Science and the City”, editat per Sven
Dierig,  Jens Lachmund i  J.  Andrew Mendelsohn),  255-270 (especialment,  259-265).  Els
arquitectes racionalistes catalans i espanyols van utilitzar un llenguatge molt semblant que
van reproduir a l'A.C. Publicación de la GATEPAC, del Grupo de Arquitectos y Técnicos
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i de l'industrial Jacques Duboin,750 o les manifestacions natives de Salvador Dalí, Lluís

Montanyà i Sebastià Gasch.751 Aquest fet s'entronca naturalment en la tendència interna-

cional dels tecnòcrates a esquivar l'etiqueta de “tecnòcrates”.752 

En el cas que ens ocupa, existien diverses raons crucials per a distanciar-se de

la total apropiació corporativista de la política que proposava el grup de Howard Scott.

Primer, els enginyers industrials catalans no formaven part de cap “baffled, unemployed

mass of technicians who [had] been deprived of their functions by the decay of capit-

alism, but who [hoped] to re-establish themselves and capitalism through some change

in the superstructure”,753 com els marxistes estatunidencs havien caracteritzat els tecnò-

crates  del  seu  país.  Els  enginyers  industrials  havien aconseguit  una posició social  i

professional a Catalunya que indubtablement els convertia en part de les elits dels anys

1930 (capítols I i II). 

Segon, l'establiment de la II República i de l'autonomia catalana va permetre

redefinicions en les correlacions de poder i canvis imperatius en l'estructura adminis-

trativa molt favorables als tècnics, i, en particular, als enginyers industrials. Finalment,

aconseguien cotes respectables en el seu projecte de contenció de la lluita de classes i

d'assessoria  a  les  classes  dirigents.  Aquests  professionals  -mitjançant  el  seu  òrgan

director,  l'Associació-  van consolidar-se com a col·lectiu influent  a  la  societat  i  van

trobar un context apropiat  d'aplicació dels seus projectes tecnològics a escala local i

nacional, quant a un espectre ample de matèries: des de la inspecció i higiene a les

indústries a la planificació territorial i l'abastiment elèctric de la Catalunya autònoma

(capítols III i IV).

Tercer, els propòsits del Technocrat Movement no havien estat ben rebuts per la

societat catalana. En aquest sentit, una causa de la negació podria no estar tan lligada al

desacord amb alguns dels significats interns de la paraula, sinó a l'acord amb d'altres. És

a dir, als enginyers industrials no els interessava entrar en l'anàlisi detallada de l'episte-

Españoles para el  Progreso de la Arquitectura Contemporània, GATEPAC (posteriorment,
A.C. Documents d'Activitat Contemporània del Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al
Progrés de l'Arquitectura Contemporània, GATCPAC).

750 Pel que fa a les propostes tecnocràtiques de Jacques Duboin, vegeu l'obra La grande relève
des hommes par la machine (1932,  París, Ed. Nouvelles) i la revista  La grande relève des
hommes  par la  science  (1935).  Una  obra  posterior  de  Duboin va ser  traduïda  al  català:
DUBOIN, Jacques (1935) La gran revolució que ve..., Proa, Badalona, 1935. 

751 DALÍ, Salvador; MONTANYÀ, Lluís; GASCH, Sebastià (1928) [Manifest groc], Barcelona,
Fills de F. Sabater.

752 FISCHER, Frank (1990) Technocracy and the politics of expertise, Londres, Sage, 20.
753 FOSTER; BROWDER (1933), 10.
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mologia tecnocràtica perquè havien de trobar nombrosos punts tangents amb la seva

pròpia cosmovisió i els seus projectes. A pesar que certament existien punts divergents

-com l'abolició de la moneda, la crítica del sistema de preus o la reformulació particular

de la democràcia política-, un munt de llenguatge comú era compartit entre els tecnò-

crates a favor de la Tecnocràcia i els tecnòcrates en contra de la Tecnocràcia: eficiència

energètica, eficàcia administrativa, abundància de béns materials, millora de distribució,

maquinisme,  oci  productiu,  organització  industrial,  ordenació  nacional  per  la  classe

tècnica, racionalització del ser i sentir, etc. (capítols V i VI)

Quart, els enginyers volien mantenir la seva imatge de neutralitat, objectivitat i

cientificitat per sobre de les ideologies polítiques en conflicte i els sistemes econòmics

en  joc.  Curiosament,  aquesta  imatge  que  va  donar  ales  a  la  nova  paraula

(“Tecnocràcia”), podia ser qüestionada per la mateixa paraula: a més negació de l'engi-

nyeria en la participació en política, més potencialitat política (capítol VII i VIII).

Com  afirmen  Andrew  Murphie  i  John  Potts  d'una  manera  general  però

aplicable  a  la  Catalunya  dels  anys  1930,  la  cerca  de  sobirania  nacional  ha  anat

alimentada per la cerca de desenvolupament tecnològic i, irònicament, ha tendit a crear

societats  que sacrifiquen graus  de llibertat  per  “technosocial'  forms of  control”.  En

paraules seves,754

“the ideal of sovereignty and the practical technical control it relies upon -and

which in turn can subvert it- are closely related. In fact, sovereignty itself can be seen

as a series of technical procedures when we do not attempt to justify it via religion,
'the will of the people', or the necessity of the rule of law. In fact, this seems to have
become more acceptable in more technocratic societies”.

5. La caiguda de la Tecnocràcia i el triomf de les tecnocràcies 

Com algú va observar el 1941 als EUA, malgrat la desfeta de l'alternativa de la

Tecnocràcia,  la  tecnocràcia  havia  triomfat.755 Les  conseqüències  relatives  a  1929

-incloent la  II  Guerra Mundial  com a punt final-  van donar l'oportunitat  als  tècnics

754 MURPHIE, Andrew;  POTTS, John (2003),  Culture and technology,  New York,  Palgrave
Macmillan,  170.  Les  reflexions  dels  autors  sobre sobirania  i  tecnocràcia  s'inspiren en el
pensament del filòsof Giorgio Agamben; especialment, en Homo sacer. Il potere sovrano e la
nuda vita (1995).

755 L'observador era el comunista antiestalinista James Burnhaum.  BURNHAM, James (1941)
The Managerial Revolution. What is happening in the world, Nova York, J. Day Co. Vegeu
les referències de: AKIN (1977), 149-170; WITZEL, Morgen (ed.) (2005) The encyclopedia
of the history of American management, Continuum International Publishing Group, 49-52.
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d'implementar  els  seus  projectes  tecnocràtics  en  diversos  sistemes  polítics  i  amb

diferents graus. Els casos nacionals grec i francès semblen ser els més radicals quant al

reemplaçament de la política tradicional per la gestió social basada en la ciència i la

tècnica: això és, l'“Estat tècnic” grec (1931-1936) i l'“Estat francès” de Vichy (1940-

1944),  com han estudiat,  d'una  banda,  Yiannis  Antoniou,  Michalis  Assimakopoulos,

Konstantinos Chatzis i, de l'altra, Antoine Picon.756 Menys agosarades però més consoli-

dades van ser  les propostes  al  Regne Unit  i  als  EUA, segons els  treballs  de David

Edgerton i  William Akin,  respectivament.757 Com el  desenvolupament industrial,  les

tecnocràcies  van  prendre  múltiples  formes  nacionals  segons  els  països  i,  fins  i  tot,

diverses formes intranacionals segons les institucions en joc.758

A Catalunya, durant la II República,  es van impulsar un seguit de projectes

tecnològics  i  tecnocràtics  que  eren  totalment  compatibles  no  solament  amb  el  nou

règim, sinó també amb els anteriors i el següent. A continuació ens centrarem en com

les idees tecnocràtiques va prosseguir vigorosament més enllà del juliol de 1936; tant en

els bàndols republicans i feixistes durant la Guerra Civil, com en la terra sanguinolenta

de l'Espanya “grande y libre”, “tradicionalista” i “imperial” de 1939 cap endavant. Altra

vegada,  l'enginyeria  va  aproximar-se  a  la  gran  política,  a  través  de  l'expertesa  en

ordenació econòmica i planificació industrial.

 Tecnocràcia i Guerra Civil: des de la rereguarda republicana 

a) Els tecnòcrates de la revolució social (anarquismes) 

Quan l'exèrcit es va aixecar en armes contra la II República, el debat de 1933

era dat i  beneït. Tanmateix, durant la Guerra Civil, va aparèixer un text a Catalunya

titulat “La Tecnocràcia i la Revolució”.759 Era el capítol X d'Els factors econòmics de la

Revolució (1937) de Joan P. Fàbregas, membre del Sindicat de Professions Liberals de

756 ANTONIOU,  Yiannis;  ASSIMAKOPOULOS,  Michalis;  CHATZIS,  Konstantinos  (2007)
“The National Identity of Inter-war Greek Engineers: Elitism, Rationalization, Technocracy,
and Reactionary Modernism”, History and Technology, 23 (3), 241-261 (especialment, 250-
252); PICON, Antoine (2007) “French Engineers and Social Thought, 18-20th Centuries: An
Archeology of Technocratic Ideals”, History and Technology, 23 (3), 201. El monogràfic de
History and Technology recull alguns dels estudis de cas més representatius internacionals
sobre tecnocràcies a la primera meitat de segle XX.

757 EDGERTON, David (2006) Warfare state: Britain, 1920-1970, Cambridge University Press,
Cambridge; AKIN (1977).

758 FISCHER (1990), 17.
759 FÀBREGAS, Joan P. (1937)  Els factors econòmics de la Revolució, Barcelona, Bosch, 85-
101.
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la  CNT  (1931)  i fundador  i  professor  de  l'Institut  de  Ciències  Econòmiques  de

Catalunya (1932), vinculat a l'Ateneu Enciclopèdic Popular (v. Figura IX.).760 Durant

l'etapa  revolucionària  de  la  Guerra  Civil,  havia  esdevingut  vocal  de  la  CNT en  el

Consell  d'Economia,  conseller  d'Economia  (26/09/1936-11/12/1936),  i  signant  del

Decret de Col·lectivitzacions (1936).761 

En aquesta obra, Joan Fàbregas continuava la seva aposta tecnocràtica de l'eco-

nomia i racionalitzadora del treball que havia desenvolupat durant els anys anteriors,

especialment el 1933 a  La crisis mundial y sus repercusiones en España.762 En el nou

treball abordava els factors econòmics necessaris per a la revolució. Segons ell,  calia

una “racionalització total de l'economia de la nació en tots els seus aspectes”, és a dir,

calia una economia dirigida,  una planificació social  i  una organització científica del

treball. Aquestes tasques havien de ser conduïdes indispensablement pels tècnics i pels

científics: Fàbregas els definia com a homes que viuen “en un pla superior que està pel

damunt (...) de les petites i migrades coses que constitueixen, gairebé sempre, el tema

fonamental de l'home que viu en altres esferes”. 763

Joan P. Fàbregas representa l'ideal tecnocràtic de la direcció anarquista. Potser

per això es va preocupar en plena Guerra Civil d'aquell moviment de tecnòcrates estatu-

nidencs que havia emergit sorollosament i havia desaparegut silenciosament el 1933. La

revolució seria tecnocràtica o no seria. En paraules  seves, la revolució no seria  viable

sense integrar la nova “aristocràcia del cervell” que substituïa l'“aristocràcia del diner”

que, al seu torn, havia substituït l'“aristocràcia de la sang”:764

“Siguin quins siguin els seus defectes, la tecnocràcia, la nova aristocràcia del

760 Algunes conferències a l'Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya van ser publicades
a: FÀBREGAS, Joan P. (1932-1934) Assaig d'economia política, Barcelona, Atenes. Durant
la Guerra Civil,  l'Institut  va continuar actiu i va publicar el  Butlletí.  Institut  de Ciències
Econòmiques de Catalunya (1937).

761 Tot i això, segons el dirigent anarquista Josep Peirats, Fàbregas era un element desconegut
per a la massa confederal. BRICALL, Josep M. (1970) “Ideologies i programes econòmics a
Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1938)”,  Recerques: història, economia, cultura, 1,
246.

762 FÀBREGAS, Joan P. (1933)  La crisis mundial y sus repercusiones en España, Barcelona,
Atenas (especialment, p. 25-50). Vegeu un comentari de l'obra al capítol V.

763 FÀBREGAS (1937), 100-101.
764 FÀBREGAS (1937), 96-99. La qüestió de la necessitat de superació de la manca de tècnica
va ser abordada en altres articles, publicats en revistes afins com Ateneu. Revista editada per
la Secció d'Estudis Polítics i  Socials de l'Ateneu Enciclopèdic Popular (“El problema de
l'atur forçós”, 1932, núm. 2). 
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cervell,  com  se'ls  ha  vingut  anomenant  en  aquests  darrers  temps,  haurà  de

representar  un dels factors més importants de la nova etapa de la humanitat  que
estem  començant  a  viure  (...).  És  un  error  creure  que  podrem,  de  cop  i  volta,

incorporar espiritualment la tecnocràcia al nostre moviment, i que podrem absorbir-

la fonent la seva consciència amb la nostra consciència. Per a aconseguir aquest

objectiu, calen temps, sentit comú i intel·ligència”.

Fàbregas no era un cas aïllat dins de la intel·lectualitat anarquista adscrita a la

Confederació Nacional del  Treball  (CNT).  Molts aspectes de l'ideal  tecnocràtic eren

compartits  per  altres  anarquistes,  especialment  per  professionals  de  les  ciències

aplicades  i  econòmiques.  Anteriorment  a  la  Guerra  Civil,  la  centralitat  de  l'element

tècnic va estar lligada als objectius de guanyar-se el favor de les classes obreres no

manuals, d'assolir els paradisos de l'abundància, de l'eficiència i de la racionalització, i

d'aconseguir una autonomia econòmica suficient front els potencials bloquejos interna-

cionals en el cas de triomfar la revolució.765 En aquest sentit, l'anarcosindicalisme va

buscar la connivència de les classes populars amb els professionals de la ciència,  la

tecnologia i la medicina, i dels professionals de l'esquerra política (més proclius a la

filiació amb la UGT) amb el fet revolucionari llibertari. Fins i tot, els hi podia reservar

una posició privilegiada i exclusivista en la societat. El 1932, en el primer número de la

revista Orto “de documentació social” -dedicat a l'estudi de la crisi econòmica i la racio-

nalització del treball-, el seu director Marín Civera manifestava:766

“[El  capitalismo  va] aumentando  cada  año  sus  medios  y  poniendo  en
circulación una parte que excede absolutamente las necesidades, y cuya otra parte no
puede llegar a manos de los que lo necesitan (…). De ahí que nos encontremos ante

un problema de organización (…). Y esto no lo solucionan los políticos. Hay que dar

paso a los técnicos”.

A  Orto i  a  altres  publicacions,  els  “científics  aplicats”  anarquistes  es  van

preocupar especialment per aquestes qüestions, com l'enginyer militar Alfonso Martínez

Rizo i el metge anarquista Isaac Puente.767 Com hem comentat més a dalt,  Puente va

proposar un model d'organització econòmica el  mateix any de l'auge del  Technocrat

765 Vegeu,  per  exemple:  PUENTE, Isaac (2003)  El comunismo libertario y  otras  proclamas
insurrecionales y naturistas. Bilbao, Likiniano Elkartea, 36-42.

766 CIVERA,  Marín (1932)  “A modo de introducción.  El  sentido humano de la economía”,
Orto. Revista de documentación social, I (1), 2.

767 A la revista Orto van confluir intel·lectuals de l'anarcosindicalisme i del comunisme i es van
publicar  nombrosos  articles  sobre  projectes  d'organització  econòmica  de  la  societat,  a
diferents nivells (local, nacional i internacional) i en diferents àmbits (industrial, agrícola,
sindical, polític i social). Igualment, es van tractar temàtiques com la qüestió de l'aprovisio-
nament energètic (producció i distribució) o l'educació tècnica. ARTAL (1976), 280-282.
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Movement i va pensar en una societat on la iniciativa de la “virtut” passava de les mans

de  l'estat  a  les  mans  de  les  organitzacions  professionals.768 Adscrivia  als  enginyers,

tècnics, arquitectes i metges a posicions independents i centrals en les seccions dels

sindicats i en els municipis lliures, centres de l'organització de la vida econòmica de la

societat en la que es basava el seu comunisme llibertari. I comptava amb ells, com a

parts necessàries i essencials per a la seva revolució,769 si bé ni suficients ni primeres.770

Respecte a Martínez Rizo, va participar en algunes de les grans discussions

intel·lectuals de l'anarquisme del moment, com la vida i la salud sexual, i l'eficiència i la

producció de recursos energètics. Respecte a aquesta darrera qüestió, va fer notar que

les eines per a la consecució del comunisme llibertari eren la planificació eficient de

l'organització  industrial  i  l'aprofitament  màxim  d'uns  recursos  naturals  il·limitats

(materials i energètics) que el capitalisme estava desaprofitant, i apel·lava a les grans

obres  d'enginyeria.771 La  creença  en  l'abundància  dels  recursos  mundials  i  en  el

creixement il·limitat de la producció també formava part de la visió d'altres intel·lectuals

768 En el  quadre comparatiu entre l'organització política (o estatal)  i  l'organització sindical  a
Finalidad de la CNT. El Comunismo Libertario, Isaac Puente disposava:  “2. Organització
política. Todas  las  virtudes  las  posee  el  Estado.  En  economía,  en  enseñanza,  en  la
administración de la justicia, en la interpretación del derecho, en el fomento de la riqueza y
en la organización de todas las funciones;  Organització sindical. La iniciativa pasa a las
organizaciones profesionales. El control de la enseñanza, a los maestros. El de la sanidad, a
los sanitarios.  El  de comunicaciones,  a los técnicos obreros reunidos en asamblea,  y  el
control  de  la producción  lo  tiene  la Federación de Sindicatos”.  PUENTE,  Isaac (1936)
Finalidad de la CNT. El  Comunismo Libertario,  Barcelona,  Tierra y Libertad;  PUENTE,
Isaac (2003) El comunismo libertario y otras proclamas insurrecionales y naturistas, Bilbao,
Likiniano Elkartea, 33.

769 Vegeu l'organigrama de la Federació Local de Sindicats que Puente va realitzar a: PUENTE,
Isaac (1936)  Finalidad de la CNT. El comunismo libertario, Barcelona, Tierra y Libertad.
PUENTE (2003), 48. De les federacions nacionals -d'indústria, de comunicacions, de trans-
ports-  i  regionals  -hidrogràfiques,  forestals,  d'energia  elèctrica-,  no hi  ha organigrama ni
menció dels tècnics.

770 Puente  explicava,  reincidint  en  el  fet  que  l'autoritat  prové  del  poble  en  el  comunisme
llibertari: “Ni un cerebro único ni una oficina de cerebros pueden hacer esta ordenación. Los
individuos se entienden reuniéndose, y las localidades relacionándose”. PUENTE (2003),
50.

771 MARTÍNEZ RIZO,  Alfonso  (1932)  “La  energía  eléctrica  en  España”,  Orto.  Revista  de
documentación social, I (10), [s.p.]. Una visió diferent -però complementària- de Martínez
Rizo com a promotor d'una planificació territorial pre-ecologista, a: MASJUAN BRACONS,
Eduard (2000)  La ecología humana en  el  anarquismo ibérico.  Urbanismo “orgánico” o
ecológico, neomalthusianismo y naturismo social, Barcelona, Icaria.
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cenetistes, com el mateix Puente.772

Durant la Guerra Civil, la centralitat de l'element tècnic, la lluita per l'efici-

ència, la fe en el creixement il·limitat i la voluntat de planificació governamental en els

discursos de les elits d'organitzacions obreres va continuar i va subjugar certs reclams

populars i col·lectivistes degut a la voluntat primera de guanyar el conflicte.773 Aquest

fet es va fer sentir especialment a partir de març de 1938, amb l'establiment del comitè

d'enllaç amb la UGT i amb notòries posicions tecnocràtiques i estatalitzadores de líders

anarcosindicalistes de la CNT.774 El juny de 1938, Albert Pérez Baró -col·laborador de

Fàbregas en la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya- va imaginar una

economia centralitzada regida sota la jurisdicció de la ciència que subordinés l'interès

privat.  A  Solidaridad Obrera,  l'òrgan de la CNT, escrivia aquestes paraules quan la

República ja veia flaquejar les seves forces en la seva lluita contra el feixisme europeu:
775

“La  dirección  de  la  economía,  con  planes  de  producción  y  distribución

preestablecidos, de acuerdo con las necesidades del consumo; la organización de la

industria y de la agricultura,  según las  características  naturales de cada país;  el

aprovechamiento  de  todas  las  ventajas  que  ofrece  la  maquinaria  y  la  ciencia

moderna, que todo esto es y significa una economía dirigida, sólo puede llevarse a

cabo  cuando el  motor  principal  que  mueve  la  producción  deja  de  ser  el  interés
privado para quedar subordinado al interés colectivo (...). Nos imaginamos, en un

futuro no lejano, la economía catalana sujeta a un régimen y a un control científico,

racional, libre de intereses bastardos, moviéndose únicamente por el interés colectivo,

bajo  el  signo  unificador  del  Consejo  de  Economía  de  Cataluña,  a  través  de  los

772 Així ho va manifestar a Solidaridad Obrera, l'òrgan de la Confederació Nacional del Treball
(CNT): PUENTE, Isaac (1936) “Conceptos del comunismo libertario”, Solidaridad Obrera,
26/02/1936. 

773 Algunes  d'aquestes  qüestions  són  presents  en  obres  recents  sobre  la  CNT:  CÁRDABA,
Marciano (2011)  La CNT y la Revolución Social (1931-1939), Sabadell, Sindicat d’Oficis
Varis de la CNT-AIT Sabadell; SANZ, Carles (2010) La CNT en pie. Fundación y consoli-
dación anarcosindicalista (1910-1931), Barcelona, Sabadell, Edicions Anòmia.

774 CASTELLS  DURAN,  Antoni  (2002)  “Revolution  and  collectivizations  in  Civil  War
Barcelona,  1936-9”.  A:  SMITH,  Angel  (ed.)  Red  Barcelona.  Social  protest  and  labour
mobilization  in  the  Twentieth  Century,  Londres  i  New York,  Routledge,  Cañada  Blanch
Studies on Contemporary Spain, 127-141 (especialment, p. 139).

775 PÉREZ BARÓ, Albert (1938) “Problemas de guerra y reconstrucción. Hacia una economía
dirigida sin rigidez estatal”,  Solidaridad Obrera, 05/06/1938. Reproduït a: PÉREZ BARÓ,
Albert (1974)  30 meses de colectivismo en Cataluña: 1936-1939, Esplugues de Llobregat,
Ariel; LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.) (2005) Fem memòria per fer futur: la indústria
de  guerra  i  les  col·lectivitzacions  a  Catalunya  (1936-1939), Barcelona,  Universitat
Politècnica de Catalunya, [s.p.].
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diferentes  Consejos  Generales  de  Industria  y  con  los  medios  económicos

centralizados en la Caja de Crédito Industrial y Comercial (...)”.

* * *

En aquest subapartat no he volgut fer un estudi extens de la problemàtica de

l'organització científica de la societat més enllà dels tècnics. Tan sols he volgut apuntar,

a  través  d'exemples  diversos,  la  connivència de molts  intel·lectuals  anarquistes  amb

bona part dels preceptes del projecte tecnocràtic: planificació econòmica, creença en

l'abundància, vindicació de la racionalització del treball i  concentració de la direcció

tècnica. Òbviament, les finalitats polítiques eren molt diferents, però les eines per a dur

aquestes finalitats podien convergir.

Si, com han estudiat Jorge Molero Mesa i Isabel Jiménez Lucena, l'“eugenèsia”

dels metges anarquistes -com Isaac Puente- i l'“eugenèsia” dels metges falangistes -com

Antonio  Vallejo  Nájera-776 no  eren  la  mateixa  paraula  -en  tant  que  ni  contenien  la

mateixa semàntica ni la mateixa tradició ideològica i filosòfica-,777 també s'ha d'alertar

que no es poden posar en un mateix sac totes les idees i pràctiques tecnocràtiques que

sorgiren  en  els  anys  1930.  D'una  banda,  la  posició  de  l'expert  era  central  en  el

pensament  dels  professionals  anarquistes,  però no  era  l'únic agent  al  centre.  D'altra

banda, malgrat la preponderància de la ideologia de la gestió científica d'allò social,

havia  de  modelar-se  ineludiblement  segons  la  definició  particular  d'allò  social.

Finalment, cal tenir en compte que més enllà dels professionals anarquistes, existien

subalternitats no professionals que participaven en els processos de tecnocratització-me-

dicalització i de destecnocratització-desmedicalització.778

776 Sobre Vallejo Nájera, vegeu: VINYES, Ricard (2002) “Construint Caïm: diagnosi i teràpia
del dissident. Les investigacions psiquiàtriques militars d'Antonio Vallejo Nájera amb preses
i  presos  polítics”,  Revista  de  Catalunya,  169,  gener,  9-30;  VINYES,  Ricard  (2002)
Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco, Madrid, Temas de Hoy.

777 MOLERO MESA, Jorge; JIMÉNEZ LUCENA, Isabel (2011) “Otra manera de ver las cosas'.
Microbios, eugenesia y ambientalismo radical en el anarquismo español del siglo XX”. A:
VALLEJO, Gustavo; MIRANDA, Marisa (eds.)  Derivas de Darwin. Cultura y política en
clave biológica, Buenos Aires, Siglo XXI, 143-164. Aquestes conclusions van ser exposades
per Jorge Molero Mesa a “La medicina de l’anarquisme i la contrarevolució mèdica” dins les
VII Jornades Memorial Democràtic a la UPC. Tècniques, Medicines i Ideologies abans de
1939, celebrades a l'ETSEIB el 3 de desembre de 2009.

778 A l'igual que les revistes professionals i patronals,  les revistes anarquistes,  sindicalistes i
comunistes dels anys 1930 continuen sent una font ingent de discursos sobre el paper de la
tecnologia i els tècnics a la societat (en aquest cas,  en relació amb construccions socials
antagòniques).  Seguint  el  fil  del  recull  de  revistes  sobre  El  pensament  econòmic  català
durant  la  República  i  la  Guerra  (1976)  podem trobar  nombroses  referències  a  aquesta
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b) La classe tècnica i la classe obrera: pervivència o destrucció de classes? (socia-

lismes) 

Des de l'inici de la guerra, els enginyers i els tècnics -juntament amb la “petita”

burgesia i el  “gran” proletariat (oficinistes,  dependents/tes,  funcionaris/àries)-  es van

mostrar recelosos -fins i tot, obertament contraris- a l'onada de col·lectivitzacions no

legislades suportada per l'obrerisme manual, i defenien la propietat privada i el control

estatal.779 Aquests  grups van conservar part  de la  seva influència social  i  política,  a

través de la seva realineació entorn de la UGT i el PSUC principalment, i van condi-

cionar la seva actitud a la natura del procés de col·lectivitzacions, és a dir, al control

estatal i tècnic, que s'iniciaria a la tardor de 1936 amb el Decret de Col·lectivitzacions i

culminaria a la primavera de l'any següent a partir dels Fets de Maig.

Com hem vist, des de posicions anarcosindicalistes se sentia que els professi-

onals de la ciència, la tècnica i la medicina eren imprescindibles tant per a l'èxit de la

revolució com per a l'èxit en la guerra: calia, doncs, apropar la classe obrera a la classe

tècnica, i viceversa. Però, per a convèncer la classe tècnica, calia mantenir la diferència

social i de capacitats (adquisitiva i de decisió) tant entre l'expert i el no-expert, com

qüestió, que caldria abordar per a problematitzar-la. Dins del marc del pensament llibertari,
trobem:  Generación  consciente.  Revista  ecléctica (1931-1939;  anteriorment  anomenada
Estudios,  1923-1931)  i  Tierra y  Libertad.  Seminario anarquista (1931-1939), amb textos
sobre l'ordenació industrial, la planificació econòmica i la formació científica de la classe
obrera;  Mañana.  Revista  obrera (1930-1931),  amb  articles  sobre  racionalització  i  fatiga
obrera;  Orto. Revista de documentación social (1932-1934), amb la citada participació de
Martínez Rizo i Puente (que coincidiren també a Generación Consciente); i Tiempos Nuevos.
Revista quincenal de sociología, arte, economía (1934-1937), amb articles de Le Corbusier o
ressenyes sobre la Visió econòmica de Catalunya de l'enginyer industrial pro-feixista Creus
Vidal. A aquest llistat, caldria afegir altres diaris, setmanaris i altres publicacions sindicals o
polítics, com Solidaridad Obrera.  Quant a les revistes marxistes, podem citar:  La Batalla.
Semanario comunista (posteriorment,  Òrgan del  POUM) (1930-1937), amb articles sobre
racionalització del treball;  Justícia Social. Setmanari socialista (1923-1936, posteriorment,
Òrgan  de  la  USC),  on  va  escriure  l'enginyer  industrial  Torrens  Ibern  sobre  planificació
econòmica o Josep Miret (antic estudiant a l'Escola Elemental del Treball), sobre el paper
dels tècnics; Leviatán. Revista mensual de hechos e ideas (19034-1936), sobre les planifica-
cions econòmiques que els estats estaven duent a terme; La Nueva Era. Revista de doctrina e
información, associada al POUM, on es va tractar un tema amb poca incidència en l'esquerra
espanyola (a diferència de les europees), el stakhanovisme; L'hora. Setmanari d'avançada i
òrgan del POUM (1930-1937),  Front. Setmanari d'avançada (posteriorment,  Òrgan de la
Federació Comunista Catalana i Portantveu del Bloc Obrer i Camperol), amb articles sobre
el debat maquinisme-antimaquinisme. ARTAL et al. (1976), 275-296.

779 CASTELLS DURAN (2002), 130.
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entre experts.780 Els enginyers industrials van lluitar directament per al  manteniment

d'aquestes  diferències,  com a mitjà  indispensable per  a  continuar  el  seu projecte de

direcció tècnica i política gestat -i aconseguit parcialment- abans de 1936.

La jerarquia entre els que ostentaven el saber tècnic i els que no va engran-

dir-se més en el procés estatitzador després dels Fets de Maig de 1937, que va atorgar

especial poder als cossos tècnics governamentals en detriment del poder sindical. Una

figura representativa d'aquests processos és l'enginyer socialista Estanislau Ruiz Ponsetí

(PSUC), col·laborador de Fàbregas i Pérez Baró (CNT) en la planificació de la Nova

Economia de denominació d'origen català i en el Decret de Col·lectivitzacions d'octubre

de 1936:781 dues icones representatives del control estatal dels processos autònoms i de

l'aposta política per la racionalització econòmica en el període bèl·lic (unificació de la

producció, estandardització tecnològica, organització científica, estructuració regional i

centralització nacional).782 D'una banda, a Les empreses col·lectivitzades i el nou ordre

econòmic (1937),  Ruiz Ponsetí  va seguir manifestant-se molt  crític amb  “l'excés  de

democràcia” de  les  assemblees  d'empresa  i  amb  la  direcció  atomitzada  de  la

producció,783 malgrat els bons resultats en termes de productivitat de bona part de la

indústria col·lectivitzada.784 Especialment, l'enginyer industrial va reprovar el paper del

sindicat de la CNT durant la Guerra Civil per la seva “ineficàcia” en qüestions econò-

miques.785 El PSUC havia hagut d'acceptar parcialment el procés autònom i sindical de

780 Sobre el debat entorn del salari únic dins de l'anarcosindicalisme i sobre la reticència de la
retribució única dins del socialisme marxista (“a més i millor treball, millor jornal”) durant
la Guerra Civil, vegeu: BRICALL, Josep M. (1970) “Ideologies i programes econòmics a
Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1938)”,  Recerques: història, economia, cultura, 1,
239-270 (especialment, p. 251-253, 261-263).

781 CENDRA BERTRAN,  Ignasi  (2006)  El  Consell  d'Economia  de  Catalunya,  1936-1939:
revolució  i  contrarevolució  en  una  economia  col·lectivitzada,  Barcelona,  Abadia  de
Montserrat; ARTAL et al. (1976), 167-203. Els objectius i la tasca de la Conselleria d'Eco-
nomia  i  del  subseqüent  Departament  d'Economia  va  ser  difosa  oficialment  a:  Butlletí
trimestral  de  la  Conselleria  d'Economia (octubre  de  1936-juny  de  1937)  i  Economia
(setembre de 1937 a novembre de 1937).

782 CASTELLS DURAN (2002), 133-137; ARTAL et al. (1976), 191-198.
783 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1937) Les empreses col·lectivitzades i el nou ordre econòmic,
Barcelona, Edicions UGT, 17.

784 CASTELLS DURAN, Antoni  (1993)  Les col·lectivitzacions a Barcelona,  1936-1939.  La
col·lectivització-socialització de la indústria i els serveis a Barcelona (ciutat i província).
Les agrupacions o concentracions d'empreses, Barcelona, Hacer. 

785 RUIZ PONSETÍ, Estanislau (1983) “L'economia de Catalunya durant la guerra d'invasió”,
Nous Horitzons, 24 (85), 64-70 (el text va ser escrit a Mèxic el 1939). El text també atacava
les polítiques monetàries i comercials del govern central i el bloqueig econòmic dels països
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les col·lectivitzacions obreres, però va acabar establint organismes d'enllaç (consells i

federacions tècniques i econòmiques de diferent abast territorial) amb la finalitat d'acon-

seguir-ne més control tècnic i polític.786 

D'altra banda, Ruiz Ponsetí va bloquejar el projecte dels directors d'indústria

d'equiparar-se als enginyers industrials de grau superior, a nivell socioeconòmic i corpo-

ratiu. A principis de 1937, els directors d'indústries havien celebrat el fet que havien

esdevingut “enginyers” per ordre de la Conselleria de Cultura, si bé “enginyers especia-

litzats”.787 No obstant, aviat van constatar que aquest fet no significava la unificació

d'associacions, de salaris i de competències professionals. L'agost de 1937, el president i

el secretari de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques i Mecàniques, Francesc

Riera Nadeu i Pau Lluch Casas, van escriure al conseller d'Economia criticant que se'ls

menystingués en l'assignació de places administratives, que la relació entre el sou d'un

enginyer i un tècnic fos en proporció de 2 a 1, i que pervisquessin els privilegis professi-

onals en la nova societat.788 

“Nosaltres creiem que aitals anomalies deuen esmenar-se, permetent que els

més capacitats ocupin els llocs de responsabilitat, independentment dels títols en què
es parapetin.  Creiem que el  nou estat  de coses no és  el  més adient  per  a deixar

subsistir els privilegis de casta dintre la nova societat sense classes, és a dir, més justa

que la que havia subsistit fins ara”.

Estanislau  Ruiz  Ponsetí,  en  aquell  moment  sots-secretari  de  la  Conselleria

d'Economia (1937-1939) va denegar la demanda, emparant-se en la legislació vigent i

insinuant que no tenia competències oficials per a executar-la. No obstant, els directors

d'indústries van respondre en termes meritocràtics, defensant que el sou no havia de

dependre “del títol en què l'individu es parapeti, sinó de la seva eficiència tècnica”.789

Poc després, aquests professionals van tornar a reclamar que el seu títol tingués “totes

les  prerrogatives  que  avui  dia  tenen  els  enginyers  industrials  per  a  poder  ocupar

destins tècnics en els que s'exigeix avui dia la categoria d'enginyer”.790 

europeus.
786 BRICALL (1970), 261-263.
787 “Enginyer especialitzat” (1937) Butlletí de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques
i  Mecàniques del  I.E.M.A.,  IX (53),  gener,  6-8.  Per  a  aquestes  qüestions,  vegeu:  LUSA
MONFORTE, Guillermo (ed.)  (2007) “La Escuela de Ingenieros en guerra (1936-1938)”,
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 17, 13-17.

788 “En defensa pròpia” (1937)  Butlletí de l'Associació de Directors d'Indústries Elèctriques i
Mecàniques del I.E.M.A., IX (57), octubre-desembre, 50-52 (cita, p. 51). 

789 Ibídem.
790 “En defensa pròpia.  Enguany farà  set  anys” (1938)  Butlletí  de  l'Associació de Directors

276



* * *

En termes generals, aquesta línia era la que el PSUC va defendre amb intensitat

des de maig de 1937. En un informe a la I Conferència Nacional del partit, celebrada el

juliol  d'aquell  any,  el  secretari  general  Joan  Comorera  Soler  advocava  per  una

“democràcia industrial” que afavorís la direcció unipersonal tècnica de les empreses i

la diferenciació salarial, en tant que els problemes tècnics, administratius i econòmics

“no tenen ni poden tenir com a punt de referència, la democràcia, sinó l'eficàcia, la

competència i l'honestedat”.791 El propi Comorera, que havia estat nomenat conseller

d'Economia el  29 de juny de 1937 en substitució a  Andreu Capdevila  Puig (CNT),

manifestava:792

“Els defectes més coneguts i blasmats del vell parlamentarisme s'han infiltrat a

les  fàbriques  de  Catalunya  i  la  conseqüència  inevitable  és  la  indisciplina,  la

inoperància, els problemes deixats al temps i agreujant-se constantment, el desgavell
administratiu, la imprevisió i un absurd empirisme en els casos d'actuacions urgents,

l'encariment  galopant  de  la  producció,  el  descens  sistemàtic  de la  producció i  la

disminució  constant  i  desmoralitzadora  i  contrarevolucionària  del  rendiment

individual.  En cap cas els comitès d'empresa no s'immisciran en l'esfera tècnica i

econòmica reservada a la direcció”.

I en relació a la qüestió del salari, el dirigent socialista reclamava:793

“Hem de renunciar, doncs, de manera definitiva aquest intent de redreçament

de la vida econòmica del nostre país a base del salari familiar i del salari igual. Hem

de  lluitar  per  un  salari  mínim  que  cobreixi  les  necessitats  vitals  dels  obrers  no

qualificats; per un salari diferencial dels obrers qualificats; per a un salari d'estímul

a la millor i major producció; per un salari especial dels tècnics que estiguin al servei

de la guerra i de la revolució i per un salari igual -ara sí- per un salari igual, per
treball igual, entre els sexes. Aquest règim actual de salaris ens porta a la catàstrofe

econòmica”.

Amb aquestes receptes sembla natural que els tècnics passessin a col·laborar

activament  amb  el  nou  règim  de  dirigisme  estatal  i  esdevinguessin  un  dels  seus

principals fonaments socials a partir de la segona meitat de 1937, tal i com ha estudiat

d'Indústries Elèctriques i Mecàniques del I.E.M.A., X (58), gener, 6-7 (cita, p. 7).
791 COMORERA, Joan (1937) “Informe presentat a la primera Conferència Nacional del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (24/07/1937)”. A:  Primera Conferencia Nacional, Partit
Socialista Unificat de Catalunya, Barcelona, Secretariat d'Agitació i Propaganda del PSUC,
14. 

792 COMORERA (1937), 21.
793 COMORERA (1937), 19-20.
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Antoni Castells  Duran.794 Els enginyers,  arquitectes i altres experts tècnics tendien a

inclinar-se per la solució més tecnocràtica,  en tant  que els oferia  finalment el  paper

protagonista que tradicionalment havien somniat. El mateix juny de 1937, els arqui-

tectes racionalistes catalans anunciaven:795

“La Revolució no  ha d'haver estat  inútil;  n'ha de  sorgir  l'ordre  nou.  És  el

moment d'implantar al nostre país els resultats de les recerques dels tècnics moderns

per a organitzar la societat nova. Comença una època nova. Allò que en altres temps

fou considerat una utopia, aconsegueix ara la realitat. Esperem que dintre la societat
en formació, seran ateses les solucions lògiques a què nosaltres amb la nostra labor

hem arribat”.

c) L'exemple de la nova organització de la defensa civil antiaèria796 

Com vaig  estudiar  a  Redefinicions  socials  i  espacials  de  l'enginyeria  a  la

Guerra Civil a Catalunya. El Fons Ramon Perera i la defensa passiva (2008), la consti-

tució  de  la  Junta  de  Defensa  Passiva  de  Catalunya  (JDPC)  per  la  Generalitat  de

Catalunya poques setmanes després dels Fets de Maig -exactament  el  9 de juny de

1937-  s'ha  d'entendre  en  relació  amb  la  vocació  de  regular  i  controlar  l'autogestió

tècnica en matèria de protecció civil antiaèria que la població catalana havia assolit des

del  començament  de  la  Guerra  Civil.797 I,  alhora,  aquesta  Junta  s'inscrivia  en  una

tendència a la centralització administrativa i rigidesa funcional, que va culminar amb la

ingerència del govern de la República en les funcions atribuïdes o autoatribuïdes del

govern de la Generalitat. De fet, les fotografies del Fons Ramon Perera de l'Arxiu de

l'Abadia de Montserrat remeten al panorama iconogràfic català de la darrera etapa de

guerra  (maig  1937-1939);  particularment,  a  la  “iconografia  antifeixista,  d’ordre  i

794 CASTELLS DURAN, Antoni (1996) Desarrollo y significado del proceso estatizador en la
experiencia colectivista catalana, 1936-1939, Madrid, Nossa y Jara, 129-133.

795 “La revolució no...” (1937) A.C. Documents d’activitat contemporània, 25, juny, 2-3.
796 Altres projectes tecnocràtics durant la Guerra Civil (p.e., el Museu Tècnic de Catalunya i la
Conferència de l’Aprofitament Industrial de les Riqueses Naturals de Catalunya), ja han estat
esmentats  en  altres  capítols.  Quant  al  control  i  gestió  administrativa  de  les  indústries
públiques i privades de i en guerra, i el paper clau dels enginyers industrials en les seccions,
serveis  i  oficines  tècniques  i  administratives,  vegeu:  MADARIAGA  FERNÁNDEZ,
Francisco J. de (2005)  Las industrias de guerra de Cataluña durante la Guerra Civil, Tesi
doctoral, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili. Per al cas de la sanitat de i en guerra, vegeu:
HERVÁS PUYAL, Carles (2004) Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil.
Política i organització sanitàries: l'impacte del  conflicte bèl·lic,  Tesi  doctoral,  Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra.

797 VALENTINES ÁLVAREZ (2008a), 1-38 (especialment, p. 11-13).
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dirigida”, segons la classificació de Jordi Calafell.798

La Secretaria de Plans i Obres de la JDPC (o secció de Construcció de Refugis)

va ser dirigida pel jove enginyer industrial socialista Ramon Perera des del 26 de febrer

de 1938 fins al seu exili gairebé un any després. En aquest temps, la Secretaria (i, en

general, la Junta) es va erigir com a òrgan sistematizador de normatives i organitzacions

veïnals,  sindicals  i  municipals,  com a  institut  inspector  de les  pràctiques  defensives

populars,799 i com a cos racionalitzador dels resultats estructurals populars i autònoms.800

Sense menystenir el valuós dinamisme quant a suport logístic, material i tècnic

a les activitats autònomes en protecció civil,  la Secretaria i  la Junta van conduir un

procés de centralització i tecnocratització de la defensa civil. En els mesos que Ramon

Perera va dirigir  la  secció de refugis,  la  Junta de Defensa Passiva de Catalunya va

controlar la producció científica en defensa passiva (en particular, les imatges fotogrà-

fiques i audiovisuals), va negar el reconeixement jurídic de l’Associació de Voluntaris

Capacitats  per  a  la  Defensa  Passiva,  va  arrabassar  competències  a  les  juntes  locals

(especialment la de Barcelona), va oposar-se a la creació d’una ponència depenent de la

Conselleria  de  Treball,  i  va  denotar  verticalitat  estructural  i  manca  d’agilitat  en  els

tràmits  administratius,  especialment  per  les  disfuncions  amb  la  Junta  Nacional  de

Defensa Pasiva del govern central.801

Des de la seva creació, la Junta de Defensa Passiva de Catalunya va esdevenir

l'organisme expert i competent en la presa de dades -de camp i experimental- en aquests

798 CALAFELL, Jordi (2006) “Entre la crònica i l’imaginari”. A: DOMÈNECH, Sílvia (coord.)
Entre  la  crònica  i  l’imaginari.  Fotografies  de  la  Segona  República,  Barcelona,  Arxiu
Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 11-26.

799 VALENTINES ÁLVAREZ (2008a), 15-22 i 27-28 (apartat “L’activitat científicaxfotogràfica
de la JDPC” i subapartat “Els actors i les actores del laboratori”). Sobre les tecnologies i
arquitectures  populars  en  defensa  passiva  a  la  Guerra  Civil,  vegeu:  PUJADÓ PUIGDO-
MÈNECH, Judit (1998)  Oblits de la reraguarda: Els refugis antiaeris a Barcelona (1936-
1939),  Barcelona,  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat  (especialment,  p.  17-60);
PUJADÓ PUIGDOMÈNECH,  Judit  (2006)  Contra  l’oblit.  Els  refugis  antiaeris  poble  a
poble, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

800 PERERA, Ramon (1939) “ARP in Catalonia”, General Meeting of the Institute on Tuesday,
12/12/1939, 88-117; PERERA, Ramon (1941) “When bombs fell  on Barcelona. Valuable
information gained regarding bombing from the air and damage to water systems, during the
recent Civil War in Spain”, Water Works Engineering, 94 (2), 282-286.

801 “Actes de les sessions de la JDPC”, Actes, 260/1, 7(2), 19/09/1938. ANC, Fons 1 (Genera-
litat  de  Catalunya,  Segona  República),  JDPC;  260/1,  3(1),  09/08/1938.  260/1,  10(4-6),
10/10/1938;  260/1,  14/11/1938;  260/1,  8(2),  26/09/1938;  260/1,  9(2),  03/10/1938;  260/1,
31/10/1938; 260/1, 19(2), 19/12/1938.
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àmbits a Catalunya, així com en la producció i divulgació de sabers i pràctiques. A més

a més de Perera, altres enginyers industrials i professionals de la ciència (arquitectes,

metges, farmacèutics i directors d'indústria) van participar conjuntament en el procés de

creació d'una autoritat científica en un espai epistemològic verge, per exemple a través

dels cursets de defensa passiva i de les visites d'inspecció tècnica.802 

La  legitimitat  científica  en  defensa  passiva  dels  tècnics  -i,  en  especial,  del

personal de la JDPC- es fa patent en la Memoria y balance que la Junta Directiva del

refugio Ruiz de Padrón presenta a sus vecinos (31/08/1938).803 Aquest refugi antiaeri va

ser promogut, dissenyat i implementat per una junta veïnal on la participació femenina

va ser crucial (no en va, es va definir com “el refugi femení”). Les reunions es feien en

entitats com l’Ateneu Obrer Martinenc i l’autogestió era la pedra angular de l’empresa

col·lectiva, malgrat que es va haver de recórrer a personal extern (miners, manobres,

paletes i pèrits electricistes) per la manca d’implicació de bona part dels homes socis.

Les activitats pioneres en el camp de la defensa passiva tenien un caràcter marcadament

profà,  amb el  suport  directe  d’experts  “menors”  i  amb la  col·laboració  laxa  de  les

municipalitats.  No obstant,  segons  els  mateixos  redactors  de  la  citada memòria,  els

agents directes del refugi Ruiz de Padrón no pretenien capgirar la jerarquia dels sabers

tècnics:804

“No pretendemos  en  esta  Memoria  desarrollar  un  trabajo  reservado  a  los

técnicos,  ya  que nuestra  condición  de  humildes  obreros,  nos  veda ascender a  tal

categoría”.

Com he apuntat en altres ocasions, tot i l’expertesa dels profans i l’inexpertesa

dels  professionals,  tot  i  l’amalgamació  de coneixements  populars  i  acadèmics,  tot  i

l'articulació d’estructures de base i d’estat, la separació entre experts i profans existia,

no tan sols representada per la Junta de Defensa Passiva, sinó en l’imaginari col·lectiu.
805 La direcció tècnica dels assumptes socials i humans -en aquest cas, d'assumptes que

atenyien a  la  integritat  física-  no podia  estar  deslligada  de  la  construcció social  de

l'expert en aquests assumptes. 

802 Una descripció dels cursos, a: SARASUA, Juan M. (2007)  La protección colectiva de la
población civil  contra las  armas químicas en la Guerra Civil  española: los cursillos de
Defensa Pasiva de la Junta de Defensa Pasiva de Catalunya (1937-1938), Treball d’investi-
gació del Màster en Història de la Ciència (UAB-UB).

803 “Memoria y balance que la Junta Directiva del refugio “Ruiz de Padrón” presenta  a sus
vecinos”  (Secció  Defensa  Passiva),  31/08/1938,  Arxiu  Municipal  Administratiu  de
Barcelona.

804 Ibídem, [s.p.].
805 VALENTINES ÁLVAREZ (2008a), 28.
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 Tecnocràcia, Guerra Civil i Franquisme: des de la rereguarda feixista 

a) El front taylorista i tecnòcrata de Catalunya des del front feixista i teòcrata 

Enginyers industrials molt actius en el desenvolupament de les ciències econò-

miques a Catalunya abans de 1936 van seguir tenint un paper molt destacat durant la

guerra; també, des del territori basc controlat per les tropes franquistes. El 11 d'octubre

de 1937, el Ministeri d'Instrucció Pública i Sanitat de la República va cessar bona part

dels professors de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona per abandonament de la

zona lleial.  Entre  ells,  hi  havia  Francesc  Doménech  Mansana,  el  professor  auxiliar

d'Economia Política, que seria nomenat secretari de la nova Junta de Professores de la

Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona constituïda a Vitòria el 1938 (capítol

VII).806

A  més  a  més  de  professors,  altres  enginyers  industrials  van  residir  a  la

Bascònia controlada per l'exèrcit franquista. Entre ells, hi trobem dos figures destacades

de les ciències econòmiques a Catalunya, Miquel Garau Riu i Lluís Creus Vidal. Des

d'allí, el primer va continuar la seva tasca de vindicació de la cientificitat de l'economia,

de  naturalització  dels  fenòmens  econòmics  i  de  neutralització  del  fet  social  a  Una

concepción  matemática  de  la  economía (1938),  publicada  a  Bilbao:  “[las  ciencias

económicas]  no sólo  han  de  expresar  la  verdad sino  que  ha  de  servir  también  de

norma”,  escrivia.807 Aquesta  concepció  la  va  anar  reproduint  en  les  seves  obres

següents, com Influencia de la técnica y la economía en el progreso cultural (1942) i El

capitalismo en crisis (1948), estant al servei de l'Hisenda Pública franquista. En aquesta

darrera  obra,  Garau  Riu  expressava  la  cientificitat  de  l'economia  amb  les  paraules

següents:808

806 A més a més de Domènech Mansana, van ser cessats els professors Marqués, Robert, Lana,
Moncunill, Useros, Gelpí, Gutiérrez Díaz, Cornet Riera i Oliveres Ferrer. Sobre el procés de
depuració, deserció i escissió del professorat de l'Escola, vegeu: LUSA MONFORTE (2007),
25-31.

807 GARAU RIU, Miquel (1938) Una concepción matemática de la economía, Bilbao, Moderna,
4. El volum conservat a la Fons Històric de Ciència i Tecnologia a la Biblioteca de l'ETSEIB
conté diverses notes manuscrites amb crítiques a l'obra. El lector es queixava de la influència
marxista de Garau, per les seves referències a Karl Marx. Com Artal et al. (1976) posen de
manifest,  els  economistes-enginyers  de  dretes  havien llegit  i  utilitzaven el  llenguatge de
Marx, sense detriment del seu conservadorisme polític. Un altre exemple notable és J. M.
Tallada. ARTAL et al. (1976), 34-27.

808 GARAU RIU, Miquel (1948)  El capitalismo en crisis, Barcelona, Bosch, 25. Garau havia
utilitzat paraules molt semblants just abans i poc després de la Guerra Civil pel que fa al
propòsit d'assentar els postulats de l'economia com a lleis naturals: GARAU RIU, Miquel
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“El carácter científico de la economía se va imponiendo, aunque la existencia

del citado factor  psicológico  [en el  individuo] sigue siendo la causa de que sean
muchos todavía los partidarios de usar en su estudio métodos muy distintos de los
aplicados en las ciencias físicas o naturales, resultando así tan difícil avanzar en este

terreno.  (...)  Si  miramos  a  la  Naturaleza,  única  fuente  de  todos  nuestros

conocimientos, no tardaremos en hallar la semejanza que existe entre los fenómenos

naturales y los económicos”.

Alhora,  l'enginyer  proposava  una  unitat  de  mesura  energètica  per  a  la

producció i la distribució (substituint a la moneda), malgrat que se cenyia -a diferència

dels enginyers del Technocrat Movement- al camp d'estudi de l'economia teòrica.809 

 “Seguirán  los  bienes  en  la  vida  real  valorándose  a  base  de  la  unidad

monetaria,  pero los fenómenos de la producción y distribución encuadrados en el

campo de la economía teórica, no podrán ser estudiados como corresponde sin la
unidad de medida que en mecánica se aplica para la determinación del trabajo o de

la potencia”. 

Contemporàniament a aquest text, altres propostes internacionals van pretendre

donar un salt més en la cientifització del fet econòmic. D'una banda, el “gran econo-

mista” Paul Samuelson orientava els seus esforços a definir la termoeconomia, és a dir,

a  aconseguir  la  “termodinamització”  de  l'economia.810 D'altra  banda,  “Bill”  Phillips,

(1936)  “Conceptos  económicos.  Capital  y  trabajo”,  Tècnica,  LIX  (207),  març,  44-45;
GARAU RIU, Miquel  (1943)  “Influència  de la  técnica y la  economía sobre el  progreso
cultural”,  Dyna,  18 (6),  juny,  279-287.  Les vindicacions  de  l'economia durant  el  primer
Franquisme per economistes molt actius durant el període republicà, es van repetir. Un altre
exemple: GUAL VILLALBÍ, Pedro (1939) “Para centrar la nueva economía: armonía entre
valores económicos y valores ideales”. A: Aspectos y problemas de la nueva organización de
España (1939), Barcelona, Universitat de Barcelona, 279-320; CREUS VIDAL, Lluís (1941)
“Importancia  de los estudios económicos, prestigio de nuestra carrera”,  Dyna,  16 (9-10),
setembre-octubre, 373-377 i 414-418.

809 GARAU RIU (1948), 40.  Vegeu també: GARAU RIU, Miquel (1942)  Las empresas:  su
administración económica-financiera orientada hacia el servicio y el beneficio, Barcelona,
Bosch; GARAU RIU, Miquel (1943) Influencia de la técnica y la economía en el progreso
cultural, Madrid, Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. 

810 Segons Ramón Tamames,  Paul  Samuelson va ser  l’últim dels dotze grans economistes  i
l'autor  del  curs  d’economia política  amb més  difusió  mundial  (traduït  a  l’espanyol  com
Curso de economía moderna, 1951). Samuelson va ser la figura clau en el corrent d’assimilar
l’economia  a  la  termodinàmica  i  d'aplicar  els  mètodes  matemàtics  i  els  conceptes  físics
corresponents, especialment sobre els principis d’equilibri. La següent frase -recollida per
Mauro  Guillén-  resumeix  la  seva  concepció:  “Els  individus  son  molècules;  i  la  ciència
econòmica, la termodinàmica”. TAMAMES, Ramón (1994) Profesiones con futuro. Econo-
mista,  Barcelona,  Grijalbo,  178-179;  GUILLÉN,  Mauro  F.  (1989)  La  profesión  de
economista. El auge de economistas, ejecutivos y empresarios en España, Barcelona, Ariel,
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enginyer neozelandès a la London School of Economics, treballava en l'elaboració d'un

dels primers models d'economia: un model hidràulic per a la previsió macroeconòmica

(preus,  estocs,  PIB, etc.) basat en la mecànica de fluids a partir  d'un sistema on les

variables eren vàlvules, bombes deflectors i tancs.811

* * *

També des de Bilbao i  durant  la  Guerra Civil,  Lluís  Creus Vidal  va seguir

professant la fe en la racionalització econòmica de l'home, del taller i de l'estat com ho

havia fet anys enrere (tal i com hem explicat als capítols IV i V). Tanmateix, ara posava

l'accent en què aquestes doctrines econòmiques es podien difondre sense detriment de la

doctrina catòlica, ans el contrari. A Paganismo y cristianismo en la economía. Análisis

del liberalismo económico (1938), Creus ho sintetitzava amb aquestes paraules:812

“Las  profundas  innovaciones  introducidas  en  las  actividades  económicas

mediante la racionalización, como la selección y orientación profesional, la remoción

de todo esfuerzo inútil, sugerida por las indagaciones psicotécnicas, todo el complejo

de inventos y procedimientos, han tenido un valor ingente desde el punto de vista de
la productividad y de la disminución del coste. Todo ello representa hoy el esfuerzo

más gigantesco con que el genio del hombre ha sabido alcanzar el vértice más alto

del progreso bajo el aspecto de la eficiencia económica. Este progreso en desarrollar

y organizar la vida económica, poniendo a su servicio todos los descubrimientos y

recursos científicos, no contiene en sí ninguna oposición a la ética cristiana. Todo lo

contrario.  Siendo  el  triunfo  de  la  inteligencia  sobre  la  materia,  la  técnica  y  la
racionalización  económica  son  también  un  himno  glorificador  de  la  Infinita

Inteligencia creadora. Así, no nos maravillamos de que la Quadragesimo Anno tenga
palabras que suenen a admiración y aplauso por las nuevas conquistas del espíritu en

la sistematización económica”.

I  continuava citant  les  paraules  següents  del  “patriarca  de  Roma” i  cap  de

l'Església Catòlica:813

“Cuantos son verdaderamente experimentados en las cosas sociales invocan

115. 
811 COLLINS, Harry; PINCH, Trevor (1998) The Golem at large: what you should know about
technology, Cambridge, Cambridge University Press, 93-94. L'autor desenvolupa una crítica
de les actuals relacions simbiòtiques entre els polítics i els economistes en la recerca d'una
ciència impossible de predicció futura en base a models matemàtics.

812 CREUS VIDAL, Lluís (1938) Paganismo y cristianismo en la economía. Análisis del libera-
lismo  económico  y  revisión  de  los  principios  básicos  de  la  economía.  Respuesta  a  los
ataques más profundos contra la sociología católica, Burgos, Ediciones Antisectarias, 11-12
(existeix una edició anterior de 1937, de la Casa de la Misericordia de Bilbao).

813 Ibídem.
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con  ardor  la  que  llaman  perfecta  racionalización  de  la  vida  económica.  Un  tal

régimen  [...] también  Nosotros  lo  deseamos  con  vehemencia  y  favorecemos
intensamente”.

Quadragesimo Anno era l'encíclica de 15 de maig de 1931 on el papa Pius XI

havia condemnat el socialisme i amonestat el liberalisme econòmic. Lluís Creus volia

fer palès que l'organització científica de l'economia del taller i de la nació no divergien

necessàriament del dogma religiós imposat pel cop d'estat de juliol de 1936, i que els

enginyers  podien  seguir  tenint  un  paper  fonamental  en  la  nova  ordenació  social.

L'esperit de cristianització de les empreses, la voluntat de recrisitanització obrera i les

propostes de sindicalisme cristià durant els primers anys del Franquisme va ser també

de l'interès d'altres catalans, com el jesuïta Martí Brugarola.814

Una vegada acabada la  Guerra Civil,  els  enginyers  industrials  catalans  van

continuar tenint un peu a la capital industrial basca, en tant que la revista de l'Associació

d'Enginyers Industrials de Bilbao  Dyna va passar a ser la  Revista de los Ingenieros

Industriales  de  España.815 Allí,  Miquel  Garau  i  Lluís  Creus  -a  més  a  més  d'altres

membres actius de la desapareguda revista de l'Associació d'Enginyers Industrials de

Barcelona, com Antoni Robert Robert, Antidi Layret, Josep M. Tallada, Josep Borrell,

Joan de Lasarte i Patrici Palomar- van seguir prodigant la seva expertesa en economia

del taller i de la nació, tot readequant l'abast del seu projecte a l'organització científica

de tota la nació espanyola en clau autàrquica i tecnocràtica.816

b) “La nueva organización de España” i els tècnics 

Un mes  després  que  el  dictador  Franco  declarés  la  fi  de  la  guerra,  es  va

organitzar un congrés a la Universitat de Barcelona per a tractar sobre els  Aspectos y

problemas de la nueva organización de España (maig-juny de 1939).817 El congrés va

814 BRUGAROLA, Martí (1945)  La cristianización de las empresas,  Madrid, Ediciones Fax;
BRUGAROLA, Martí  (1948)  Régimen sindical  cristiano,  Madrid,  SIPS;  BRUGAROLA,
Martí  (1952)  La  ordenación  social  de  las  empresas,  Madrid,  Compañía  Bibliográfica
Española. Publicat a Catalunya (no consultat): BRUGAROLA, Martí (1945) La Iglesia ante
los problemas actuales. Ciclo de conferencias de cultura religiosa, Sant Andreu del Palomar,
Unión Diocesana de Hombres de Acción Católica.

815 Recordem que la revista Tècnica no es va tornar a publicar després de la Guerra Civil.
816 S'ha restringit la consulta de Dyna. Revista de los Ingenieros Industriales de España als anys
1939-1943.

817 Un any més tard (abril-juny de 1940), es va celebrar un segon congrés a la Universitat de
Barcelona:  Problemas técnicos  de  importancia  económica  en  la  nueva  organización  de
España.  II  Ciclo  de  conferencias  organizado  por  la  Universidad  de  Barcelona (1940)
Barcelona, Universidad de Barcelona.
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comptar  amb la participació de l'enginyeria industrial;  en particular d'Antoni Robert

Rodríguez, que va realitzar la conferència “Orientaciones sobre la enseñanza técnica en

la  España  Imperial”.  Allí  reprenia  el  programa  pedagògic  i  ideològic  d'un  extens

informe sobre “La enseñanza industrial en España” que havia escrit un any abans, on

criticava  feroçment  el  paper  històric  de  la  Mancomunitat  i  de  la  Generalitat  de

Catalunya.818 A la conferència, amb un tarannà implacablement feixista i espanyolista,

el  director  de  l'Escola  Industrial  vindicava  un projecte  de  reforma educativa assajat

durant el període primoriverista, però també -a desgrat seu- en el període republicà de

guerra: la coordinació unitària i des de dalt dels estudis politècnics, des de les escoles

obreres  del  treball  fins  a  les  escoles  d'enginyeria  (escoles  d'enginyeria  industrial,

forestal, naval, de camins, de mines, d'agrònoms i de telecomunicacions). 

Alhora,  Robert  Rodríguez  defenia la  formació  d'un enginyer  industrial  “de

síntesis” per a la nova economia nacional, capaç de fomentar noves indústries, nous

procediments  i  noves  patents  que  permetessin  alliberar  Espanya  “del  vasallaje

extranjero”.819 Unes tasques que va abordar impetuosament Antoni Robert Robert, com

veurem a continuació. El pare havia d'estar orgullós del seu fill, que semblava reunir la

característica “transcendental” que demanava per als futurs enginyers: “ese espíritu que

definió maravillosamente José Antonio: mitad monje, mitad soldado”.820

* * *

Alhora,  en el  congrés van participar  altres conferenciants que van posar  de

manifest el paper imprescindible dels científics, tècnics i economistes en el nou estat. El

rector de la Universitat de Barcelona, Emilio Jimeno Gil, defensava l'obligatorietat de

les universitats en la formació d'investigadors, però també en la producció d'investigació

aplicada. La tècnica era considerada tan necessària com les teories científiques en la

reconstrucció  nacional  i,  si  bé  reconeixia  que  havia  produït  desajustos  socials  i

818 “La enseñanza industrial  en España” (S-442),  per Antoni Robert  Rodríguez, 1938, Arxiu
Històric de la Diputación de Barcelona. Reproduït a: LUSA MONFORTE, Guillermo (ed.)
(2008)  “Depuración  y  autarquía  (1939-1940)”,  Documentos de la Escuela de  Ingenieros
Industriales  de  Barcelona,  18,  67-124  (una  anàlisi  exhaustiva  del  document  de  Robert
Rodríguez, p. 36-50).

819 ROBERT RODRÍGUEZ,  Antoni  (1939)  “Orientaciones sobre  la  enseñanza  técnica  en la
España Imperial”.  A:  Aspectos y problemas de la nueva organización de España (1939)
Barcelona, Universitat de Barcelona, 141-172 (cites, p. 169-170). En particular, Robert volia
integrar  “bajo un mando único” l'Escola Elemental i Superior de Treball, l'Escola d'Engi-
nyers Industrials i el Laboratori General d'Assaigs.

820 ROBERT RODRÍGUEZ (1939), 170.
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econòmics, tan sols havia de preocupar en els països de “moral dèbil”.821 En el mateix

sentit,  un altre participant va tractar d'exculpar a tècnics i economistes de qualsevol

culpabilitat  del “desastre” mundial  i  nacional.822 Era Pere Gual Villalbí, secretari  del

Foment  del  Treball  Nacional  a  Barcelona  en  època  republicana  i  futur  membre  del

Consejo de Economía Nacional a partir de 1940. 

Gual Villalbí representava la convergència ideològica dels principis de la racio-

nalització de Taylor i de la tecnocràcia de Scott. Des del Foment del Treball Nacional,

Gual  Villalbí  havia  esperonat  la  divulgació  de  l'organització  científica  del  treball  a

Catalunya durant els anys 1920 i 1930.823 En aquesta línia, havia escrit uns Principios y

aplicaciones de la organización científica del trabajo (1929).824 Alhora, enmig del debat

de 1933 a la premsa catalana, Gual Villalbí va destacar-se com la veu més benigna i

captivada pel moviment tecnòcrata estatunidenc. De bon començament, va manifestar a

La Vanguardia:825

“Nuestro juicio es poco favorable a muchas de las ideas del nuevo movimiento

y que reputamos equivocados no pocos de sus conceptos fundamentales en materia

económica y política; pero no por esto creemos que haya que desdeñar una tendencia,

que quién sabe si encierra el germen de principios que habrán de pesar en la futura

organización de la sociedad, porque hoy por hoy, nadie es capaz de asegurar por qué

lado vendrá la solución.

Es un error suponer que el movimiento que representa la Tecnocracia está ya

fracasado.  Por  el  contrario,  parece  crecer,  desenvolverse,  dejar  el  lastre  de  sus

errores iniciales y de sus tanteos. Con nuevas aportaciones,  es de esperar que se

afirme, se purifique y perfeccione”.

821 JIMENO GIL, Emilio (1939) “Influencia de la educación y preparación de la juventud en la
prosperidad de España”. A: Aspectos y problemas de la nueva organización de España,  11-
32 (cita, p. 23).

822 GUAL VILLALBÍ,  Pere  (1939)  “Para  centrar  la  nueva economía:  armonía entre  valores
económicos  y  valores  ideales”.  A:  Aspectos  y  problemas  de  la  nueva  organización  de
España, 279-320.

823 El Foment del Treball de Barcelona -a través del seu òrgan El Trabajo Nacional- havia estat
un dels principals agents de promoció dels mètodes de racionalització del treball a Espanya,
i,  en  particular,  dels  congressos  internacionals  d'organització  científica  del  treball  que
s'havien  celebrat  a  Europa  des  del  1924  (Praga,  Brussel·les,  Roma,  París,  Amsterdam i
Londres).  PÉREZ PÉREZ, José Antonio; IBÁÑEZ ORTEGA, Norberto (2000) “La organi-
zación  científica  del  trabajo  en  Vizcaya  (1923-1975):  fiebre  productiva  y  consecuencias
sociales de una racionalización dirigida”, Lan Harremanak, 3, 15 i 27.

824 GUAL VILLALBÍ, Pere (1929) Principios y aplicaciones de la organización científica del
trabajo, Barcelona, Juventud.

825 GUAL VILLALBÍ, Pere (1933) “La tragedia de la técnica”, La Vanguardia, 06/05/1933, 3.
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Gual Villalbí, sense ser tècnic, no tenia perquè albergar cap pudor professional

i va esdevenir una de les poques personalitats públiques a qui no importava ser identi-

ficada amb les noves teories. De fet, en manifestacions posteriors a 1933, encara es va

mostrar més seduït pel moviment encapçalat per Scott i va reconèixer la potencialitat

econòmica d'integrar els enginyers d'alt grau en la direcció política dels estats.826

c) Nous i vells tecnòcrates: Robert Robert i Terradas Illa 

Poc després de les conferències de 1939, alguns enginyers industrials de l'ala

dreta conduïen les polítiques econòmiques i tecnològiques del règim feixista amb una

capacitat d'adaptabilitat notòria, com el jove Antoni Robert Robert i el veterà Esteve

Terradas Illa. En l'Espanya falangista i ultracatòlica, el fill d'Antoni Robert Rodríguez

va ostentar el càrrec d'enginyer en cap de la Sección de Estudios y Planeamiento Indus-

trial  de la  Dirección General  de Industria,  on va poder desenvolupar algunes de les

polítiques tecnocràtiques que havia defès en el cor de l'Associació abans de 1936: des

dels estudis de mercat, el foment d'indústries inexistents i la coordinació de branques

industrials,827 fins a l'ordenació econòmica i la planificació tècnica inspirades en la Itàlia

de  Mussolini.828 Robert  Robert  ja  portava  temps  defenent  que  aquest  país  havia  de

proveir:829

“ensenyances  profitosíssimes  a  Espanya  i  a  qualsevol  altre  país  regit  per
sistemes  democràtics,  car  els  cossos  legislatius  i  les  institucions  creades  per  a

l'ordenació econòmica no són en sí ni socialistes ni feixistes, sinó mers instruments de

govern”.

826 GUAL VILLALBÍ, Pere (1933) “El valor de la tecnocracia. Aspecto político-económico”,
La  Vanguardia,  18/08/1933,  3;  GUAL  VILLALBÍ,  Pere  (1934)  “Los  técnicos  ante  el
problema de nuestro ordenamiento económico”, Boletín del Instituto de Ingenieros Civiles de
España, segona època, II (5), abril, 20-22 (resum de conferència de Gual Villalbí celebrada a
l'IICE el 15/03/1934); GUAL VILLALBÍ, Pere (1933) “¡Se echan de menos los técnicos!”,
La Vanguardia, 19/05/1934, 3. Dos reculls contemporanis del pensament econòmic, polític i
tècnic  de  Gual  Villalbí:  GUAL  VILLALBÍ,  Pere  (1934)  Temas  candentes  de  la  vida
econòmica  y  social,  Barcelona,  Juventud;  GUAL  VILLALBÍ,  Pere  (1936)  Política
económica (escritos varios), Barcelona, Juventud.

827 ROBERT  ROBERT,  Antoni  (1935)  “Un  Institut  pel  Desenvolupament  i  Millora  de  la
Indústria”, Tècnica, LVIII (203), novembre, 434-435.

828 ROBERT ROBERT, Antoni (1936) “La política  econòmica d'Itàlia”,  Tècnica,  LIX (209),
maig, 75-76. Alhora, en altres revistes espanyoles d'enginyeria -com la Revista de Ingeniería
Industrial-,  aquest  enginyer  va  publicar  els  seus  projectes  de  planificació  estatal  de  la
indústria durant la II República.

829 ROBERT ROBERT, Antoni (1936) “La política  econòmica d'Itàlia”,  Tècnica,  LIX (209),
maig, 75.
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Amb  el  canvi  de  règim  polític  de  1939,  ja  no  calia  desdibuixar  l'aspecte

doctrinal feixista. En la Sección de Estudios y Planeamiento Industrial, Robert Robert

va comptar amb la col·laboració d'altres enginyers joves, com Jaime Gaztelu Jacome,

format  també  a  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona.  Allí,  van  concebre  i

implementar els nous plans nacionals de producció i distribució industrials: els plans del

nitrogen, de les fibres tèxtils, de l'automòbil, de la revalorització dels recursos naturals, i

de l'obtenció de matèries primeres i productes químics auxiliars (v. Figures IX.6-11). En

aquest  sentit,  aquests  tècnics  asseguraven  el  1942  que  “[los] resultados  obtenidos

permiten  asegurar  que  hoy  existe  una  verdadera  dirección  del  desenvolvimiento

industrial por parte del Estado”.830 És a dir, la direcció tècnica de l'economia estava en

part acomplerta, i,  el més destacat,  seguia sent la utòpica realitat a implementar per

l'enginyeria.  La  tecnocràcia  mostrava  la  seva  capacitat  mal·leable  i  readaptava  els

discursos nacionals a un nou context polític reaccionari.831

* * *

D'altra banda, Esteve Terradas Illa representa la figura del tecnòcrata català al

llarg de la primera meitat del segle XX (“a man for all seasons”, segons Antoni Roca

Rosell).832 Terradas  va  dirigir  algunes  de  les  institucions  tecnològiques  claus  dels

diferents règims a Espanya:833 durant el govern mancomunal, l'Institut d'Electricitat i

Mecànica Aplicades, la Secció de Telèfons i la Secció de Ferrocarrils Secundaris de la

Mancomunitat  de  Catalunya;  durant  la  dictadura  de  Primo de  Rivera,  la  Compañía

Telefónica Nacional de España; i, durant la primera etapa de la dictadura de Francisco

Franco, l'Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, l'Empresa Nacional de Electricidad

i l'empresa estatal Estudios y Patentes de Aleaciones Especiales (EPALE, associada a la

Junta de Investigaciones Atómicas, precedent de la Junta de Energía Nuclear).834 

830 La política  industrial  en  la Nueva España.  Síntesis  gráfica presentada en  la  XX Feria-
Muestrario  Internacional  de  Valencia  y  X  de  Barcelona (1942)  Madrid,  Ministerio  de
Industria y Comercio, 11.

831 La readaptació dels ideals tecnocràtics en la versió grega del “modernisme reaccionari” d'ins-
piració feixista italiana i nacionalsocialista alemanya durant la dictadura de l'enginyer militar
Ioannis  Metaxas  (1936-1940),  a:  ANTONIOU;  ASSIMAKOPOULOS; CHATZIS (2007),
252-255.

832 ROCA ROSELL, Antoni (2005b) “Professionalism and Technocracy: Esteve Terradas and
science policy in the early years of the Franco regime”, Minerva, 43, 161.

833 ROCA ROSELL, Antoni; SÁNCHEZ RON, José Manuel (1990) Esteban Terradas. Ciencia
y Sociedad en la España contemporánea, Madrid, Barcelona, INTA, El Serbal.

834 Un recull  de  les  polítiques  tecnològiques  del  Franquisme,  a:  SANZ MENÉNDEZ,  Luis
(1997) Estado, ciencia y tecnología en España, 1939-1997, Madrid, Alianza. Específicament

288



Durant els anys 1940, Terradas va dirigir la construcció de la Central Térmica

de Compostilla (Ponferrada), un projecte de la Empresa Nacional de Electricidad. El

projecte  d'aprofitament  de  recursos  carbonífers  de  la  regió  lleonesa  integrat  en  un

sistema d'estacions hidroelèctriques es remuntava a anys abans de la Guerra Civil, com

molts  altres  projectes  tecnològics  de  planificació  territorial,  energètica,  industrial  i

forestal realitzats durant els primers anys del Franquisme.835 L'esperit autàrquic, planifi-

cador i tecnocràtic esperonat des de 1929 va impregnar la doctrina estatal i de partit únic

des de 1939. El 1949, la inauguració fastuosa de la central de Compostilla va esdevenir

“una celebració pública de la tecnocràcia”.836 Esteve Terradas, en el seu discurs, va

anomenar,  un per  un,  a  tots  els  enginyers  que havien  participat  en l'execució  de  la

central. Quan Terradas va acabar de parlar, el  “Caudillo de España por la Gracia de

Dios” va prendre la paraula.  Francisco Franco va vanagloriar  als homes que havien

aconseguit erigir el nou monument tecnològic i que representaven “el nuevo espíritu de

España,  el  espíritu  de  nuestro  Movimiento”.837 El  Movimiento  falangista  i  el

“moviment” tecnòcrata no renyien,838 es yuxtaposaven.

sobre  l'Instituto  Nacional  de  Industria:  SAN ROMÁN LÓPEZ,  Elena  (1999)  Ejército  e
industria:  el  nacimiento del  INI,  Barcelona,  Crítica.  Sobre  la  Junta  de  Energía  Nuclear:
BARCA SALOM, Francesc X. (2009) “Dreams and needs: The applications of isotopes to
industry in Spain in the 1960s”, Dynamis, 29, 307-336.

835 Noves aportacions historiogràfiques estan subratllant les continuïtats de 1939, en particular
dels projectes i de les comunitats científiques i tecnològiques. Vegeu, per exemple: PRESAS
PUIG,  Albert  (2010)  “Technoscientific  synergies  between  Germany  and  Spain  in  the
Twentieth Century: continuity amid radical change”, Technology and Culture, 51, 80-98. Un
exemple historiogràfic que incideix en les ruptures de 1939: RISQUES, Manel; VILANOVA,
Francesc; VINYES, Ricard (eds.) (2000) Les ruptures de l'any 1939, Barcelona, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat.

836 ROCA ROSELL (2005b), 160.
837 Citat a: ROCA ROSELL (2005b), 160.
838 Sobre el concepte “moviment”, definit el 1933 pel jurista nazi Carl Schmitt com l'element
polític  dinàmic  en  oposició  a  “estat”  i  “poble”,  vegeu:  AGAMBEN,  Giorgio  (2005)
“Movimento”, Conferència presentada en el seminari “Democrazia e guerra” organitzat per
la Uninomade a Pàdua, 29-30 de gener de 2005. Agraeixo a Pablo Romero haver-me facilitat
el text.
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 Figures IX

Figures IX.1-5. Cartells republicans i
de guerra. Arxiu de la Biblioteca del
Pavelló  de  la  República  (UB);
ARTAL,  Francesc;  et  al. (1976)  El
Pensament econòmic català durant la
República  i  la  Guerra,  1931-1939,
Barcelona, Edicions 62, fig. 49.
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Figures IX.6-11. La iconografia de la “la política industrial de la Nova Espanya”, segons
va ser concebuda per Antoni Robert Robert i la Sección de Estudios y Planeamiento
Industrial. La política industrial en la Nueva España. Síntesis gráfica presentada en la
XX  Feria-Muestrario  Internacional  de  Valencia  y  X  de  Barcelona (1942)  Madrid,
Ministerio de Industria y Comercio, 13-51.
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EPÍLEG. Crisi, Autonomia i Tecnocràcia 

“Historians are experts on the future; they know the most important thing about

it, that it hasn’t happened yet, that no one is ahead of their time (or behind it) and that

what will  happen is highly uncertain.  Forgetting this is  a serious offence” (David
Edgerton, 2011).839

“El progreso técnico, que de manera vertiginosa hemos alcanzado en muy poco
tiempo, ha dado al mundo una capacidad productora tal, que podríamos disponer de

una cantidad de producción más que suficiente para atender el doble de nuestras

necesidades actuales. Los medios de comunicación y de transporte conseguidos, nos

permiten distribuir toda aquella producción por todos los rincones de este planeta, y

no obstante, existen millones de personas que carecen hasta de lo más indispensable.

Este mismo progreso ha transformado la vida de tal manera, que ya no pueden existir
naciones económicamente independientes, ni regiones ni pueblos ni aún individuos; y

esta  interdependencia  general  exige  un  ordenamiento  económico  que  todavía

desconocemos” (Miquel Garau, enginyer industrial, 1935).840

Crisi  internacional,  creixement  de  l’atur,  tancament  d’indústries,  regulació

econòmica,  sistema financer global, reforma del capitalisme, augment de la pobresa,

moviments socials, tecnocràcia... Aquests són alguns dels ítems que, des de fa mesos,

sonen en els mitjans de comunicació de masses. Igualment, l’aprovació del nou Estatut

d’Autonomia (2006) ha aixecat molta pols darrerament. De fet, és relativament recent el

cas de l’editorial conjunt “La dignitat de Catalunya: en defensa de l’Estatut”, publicat

per dotze mitjans de comunicació escrits del país i que ha estat recolzat per diverses

associacions i corporacions, entre elles la d’enginyers industrials.841

839 VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume; SASTRE JUAN, Jaume (2011) “Interview with Professor
David  Edgerton,  CHoSTM (Imperial  College  London)”,  Quaderns  d'Història  de  l'Engi-
nyeria, XII, 259-266.

840 GARAU  RIU,  Miquel  (1935)  “Los  ingenieros  y  la  economía”,  Tècnica,  LVIII  (204),
desembre, 445.

841 El Manifest  dels Col·legis Professionals subscrivia:  “Els sotasignats manifestem la nostra
adhesió a l’editorial 'La dignitat de Catalunya', publicat avui per dotze mitjans de comuni-
cació  escrits  del  país,  en  defensa  de  l’Estatut  d’Autonomia  aprovat  pel  Parlament  de
Catalunya  i  les  Corts  Espanyoles  i  ratificat  en  referèndum pel  poble  català.  Consell  de
Col·legis  de  Metges  de  Catalunya,  Col·legi  i  Associació  d’Enginyers  Industrials  de
Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya,
Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya i Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials  de  Barcelona.  Barcelona,  26  de  novembre  de  2009”.  Extret  de  la  pàgina
electrònica del Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el 3 de desembre
de 2009 <http://www.eic.cat>.
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Com altres grups professionals, els enginyers industrials dels segles XIX, XX i

XXI han estat presents en els debats sobre les regressions i solucions econòmiques, així

com en la ideació i materialització dels projectes de nació i d’estat. No obstant, a la

dècada de 1930, amb l'esclat de la crisi internacional i l'esdeveniment de la II República

a Espanya, el protagonisme social i visibilització pública dels enginyers industrials va

assolir un nivell molt notable respecte períodes anteriors i immediatament posteriors. El

setembre de 1932, Josep I. Mirabet en nom de l'Associació d'Enginyers Industrials de

Barcelona afirmava:842

“A l'aprovar les Corts Constituents de la República l'Estatut de Catalunya, es

crea  el  fet  essencial  i  importantíssim de la futura  organització  de la  Generalitat.
Aquesta  organització  deurà  envestir  i  resoldre  moltíssims  problemes  polítics  i

econòmics, i per això mateix es plantejaran també una gran quantitat de problemes

tècnics,  molt  importants.  En  aquesta  organització  tècnica  del  futur  govern  de

Catalunya, els Enginyers Industrials no sols no n'havem d'estar  absents,  sinó que

havem de col·laborar-hi i dur-hi el nostre esforç i cooperació desinteressada”.

Des  d'aleshores,  crisi  econòmica  mundial,  autonomia  governamental  de

Catalunya i expertesa tècnica han estat factors entrelligats. Així ens ho palesen les noves

eines  historiogràfiques.  Malgrat  que  les  noves  tecnologies  no  han  canviat  substan-

cialment les formes i continguts de narració històrica acadèmica, sí que han modificat

notablement les metodologies de recerca historiogràfica i permeten recerques impen-

sables una dècada abans. En aquest cas, la digitalització de La Vanguardia i les opcions

informàtiques de la seva Hemeroteca virtual, permeten copsar que aquelles manifesta-

cions,  internacionals i  nacionals,  han seguit  camins paral·lels  (vegeu Figura EP.1).843

Així s’evidencia en els màxims relatius de les gràfiques de rellevància per a les paraules

“crisi” i “estatut”, que corresponen a tres punts cronològics significatius: al voltant de

1931, de 1975 i de 2010 (més exactament, remeten a les crisis de 1929, 1973 i 2009, i

als estatuts de 1932, 1979 i 2006). D'una manera similar, la gràfica de les aparicions del

mot “enginyer” a La Vanguardia s’aproxima significativament a les altres imatges en els

dos primers períodes: en aquest cas, els seus màxims relatius coincideixen exactament

amb els anys 1929 i 1973 (mentre que per la paraula “crisi” existeix un retard de 1-2

anys).844 El  fet  que la rellevància d'“enginyer”  no s’aproximi  significativament a les

842 “Editorial.  Els  enginyers  industrials  davant  l'Estatut  de  Catalunya”  (1932)  Tècnica,  LIV
(164), setembre, 129. Si bé l'editorial de la que prové la cita no està firmada, Josep I. Mirabet
era el director tècnic de la publicació.

843 La Vanguardia. Hemeroteca, <www.lavanguardia.es/hemeroteca>.
844 Els mots introduïts a les cerques han estat ítems en castellà (“crisis” i “ingeniero”) per la
naturalesa  lingüística  del  periòdic),  llevat  d'“estatut”,  que  segueix  pautes  similars  que
“estatuto”. D'una manera semblant al gràfic per a “ingeniero” es dibuixa el gràfic per a la
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altres imatges en la conjuntura actual es podria justificar per una pèrdua de pes relatiu

en  matèria  política  i  econòmica  de  la  professió  d'enginyeria  en  front  d'altres  grups

professionals: per exemple, nous grups sorgits arran de la creació dels estudis d'eco-

nomia, d'administració d'empreses o de ciències polítiques. 

Sia com sia, hi ha un altre ítem que remet en genèric al paper dels tècnics en la

política  i  en  l'economia  (més  enllà  del  camp  estricte  de  l'enginyeria)  i  que  sí  que

continua resseguint el camí de “crisi” i “estatut”: “tecnocràcia”. En la gestació inicial

d'aquest treball de tesi, els diaris ja feien repetida referència a la crisi financera i a les

tensions sobre el nou estatut, però no hi havia cap evidència que el debat sobre la tecno-

cràcia tornés a sortir a la llum, com va ocórrer un temps abans de tancar aquest treball.

A finals de 2011, els tècnics han tornat  a ser  reclamats per a  substituir  els  polítics,

acusats d'inoperants, ineficaços i corruptes: així ho manifesten, per exemple, les figures

de Lukas Papademos, per al cas grec, i de Mario Monti, per al cas italià. No obstant,

aquesta vegada el reclam ha estat promulgat des de la més alta jerarquia dels mercats i

dels  bancs.  En  aquest  sentit,  la  raó  tècnica  avui  sembla  molt  més  procliu  a  la  raó

mercantil i el “govern dels tècnics” ha estat anomenat el “govern dels banquers”.845 Però

es continua prodigant un mite antic: la solució és primordialment tècnica.846

paraula “técnico”, que engloba “técnica” i “técnicos” (sent l'associació vàlida a efectes de la
recerca). D'altra banda, cal apuntar que les gràfiques de rellevància tan sols donen valors
absoluts dels termes i no els relatius. Després de 1936 i 1939, el número de pàgines del diari
es va reduir ostensiblement: d'una quarantena abans del començament de la Guerra Civil va
passar a una desena durant la contesa i a unes unitats just després. Els valors absoluts de la
majoria de termes cauen d'una forma acusada en el període 1936-1950. Malgrat tot, hi ha
evidències suficients en aquestes fonts per a justificar la correlació proposada.

845 BLANCO, Silvia (2011) “La tecnocracia desaloja la política”, El País, 18/11/2011, 5.
846 Algunes anàlisis sobre l'era de l'expertesa i l'auge de la tecnocràcia a finals de segle XX i
començaments de segle XXI, a: FISCHER, Frank (1990)  Technocracy and the politics of
expertise,  Londres, Sage; BELL, Daniel (1980) “The social framework of the information
society”. A: DERTOUZOS, Michael; MOSES, Joel (eds.)  The Computer Age, Cambridge,
MIT Press, 163-211; AGAMBEN, Giorgio (1998) Homo sacer, Valencia, Pre-Textos (conté
Il potere sovrano e la nuda vita i Stato di eccezione); BRONCANO, Fernando (2006) Entre
ingenieros  y  ciudadanos:  filosofía  de  la  técnica  para  días  de  democracia,  Barcelona,
Montesinos.
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Figura  Ep.1. Rellevància  a  La Vanguardia de  les  paraules  “crisis”,  “estatut”  i
“ingeniero”  (1881-2009).  Les  línies  discontínues  corresponen  als  anys  de  crisi
1929, 1973 i 2007. Les franges corresponen als períodes de 10 anys de 1926-1936,
1970-1980 i 2004-.
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CONCLUSIONS 

En aquest treball de tesi doctoral he tractat de demostrar que l'auge social i

professional de l'enginyeria industrial durant els anys 1930 a Catalunya va anar associat

intrínsecament al desplegament teòric i pràctic del projecte de gestió cientificotècnica

de l'individu, la societat i la nació, i que aquest programa es va desenvolupar a través de

l'amalgamació de dues ideologies transversals latents dècades abans: el catalanisme i la

tecnocràcia.  Podríem  afegir  una  tercera,  la  ideologia  de  la  domesticitat  femenina.

Aquest projecte reforçava i era reforçat per altres professionals de la ciència, la tecno-

logia i la medicina, així com per altres agents claus de la política estatal i sindical.

Al voltant dels anys 1930 (1929-1945) es va produir un qüestionament profund

de l'economia capitalista,  de la democràcia i  de la tecnologia a  nivell  internacional,

probablement el major que han viscut els segles XIX, XX i XXI. Visibilitzar aquest fet

en tota la seva magnitud, posant el focus en el cas espanyol, ha estat l'objectiu de la

Introducció, “La raó econòmica, la raó tecnològica, la raó política i la raó dels valors

humans: la lluita per l'hegemonia als anys 1930”. Les crisis i zenits internacionals de la

raó econòmica mercantil, de la raó política parlamentària i de la raó científica del racio-

nalisme occidental són evidències d'un període convuls i expectant de noves formes

d'organització social i econòmica. En addició, a Catalunya, les transformacions legals,

econòmiques i polítiques arran de la proclamació de la II República espanyola (1931),

de la constitució de l'Estatut d'Autonomia (1932) i de la revolució social posterior a

l'alçament feixista (1936) van donar peu a pensar i practicar algunes d'aquelles formes

d'organització, i a erigir les elits tècniques com a figures polítiques clau. Els enginyers

industrials -com altres professionals de formació superior- són representatius d'aquests

processos.

Per a comprendre els sentirs, voluntats i pràctiques de l'enginyeria industrial

dins de la societat catalana contemporània no podem obviar les “dimensions objectives”

de la professió, és a dir, les qüestions socioeconòmiques, demogràfiques, estructurals i

associatives: la condició social i corporativa és necessàriament condicionada i condici-

onant de les cosmovisions, identitats i posicions polítiques, i, per tant, he cregut que

havia  de  ser  necessàriament  estudiada.  El  capítol  I,  “Els  enginyers  industrials  de

Catalunya,  vers  l'elitització social  i  la  segregació  territorial”,  s'ha centrat  en l'estudi

d'aquestes  dimensions;  a  través  tant  dels  individus  (professionals),  com  de  la  seva

col·lectivitat,  representada  per  l'Associació  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona.  A

través  de  fonts  secundàries  no exclusivament  historiogràfiques  (estudis  de geografia
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humana,  urbanisme i  sociologia,  principalment),  hem copsat  que  els  anys 1930 van

esdevenir  un màxim relatiu  en el  procés  d'elitització social  de  l'enginyeria  -particu-

larment, de la branca industrial- dins de la societat barcelonina -i, per extensió, catalana.

Aquest argument s'ha reforçat i complementat posant el focus d'atenció en els “espais

d'enginyeria” (en un sentit paral·lel als “espais de ciència” que la historiografia de la

ciència  ha  vingut  reivindicant  com a  fonts  històriques).  Els  espais  i/o  arquitectures

contemporànies de residència, de treball, d'oci i d'associació dels enginyers industrials

no sols evidencien la seva posició i voluntat elititzants en una societat marcadament

desigual, sinó també trasllueixen part del seu programa urbà i nacional de modernització

en clau tecnològica. De fet, l'aproximació socioeconòmica de l'enginyeria industrial a

l'alta burgesia catalana va ser un fet reconegut socialment.

El  caràcter  d'elit  social  de  l'enginyeria  industrial  va  anar  acompanyada  del

caràcter d'elit corporativa, fruit també d'un llarg procés que va cristal·litzar en aquells

anys. En el capítol II, “L'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, vers l'elitit-

zació tècnica i la unitat corporativa”, hem vist com en aquest procés van intervenir tant

factors interns com externs a la professió. Entre els factors externs cal destacar el canvi

de “règim de saber” iniciat a les darreries del segle XIX en els països industrialitzats:

això  és,  el  sorgiment  d’un  món de  la  producció  apuntalat  sobre  sabers  científics  i

orientat vers l’estandardització, la racionalització, la concentració, la jerarquització i la

cientifització industrials. Pel que fa al context local, cal mencionar el “triomf” de la

tècnica catalana en l'Exposició Internacional de Barcelona (1929).  De totes maneres,

l'èxit en la consolidació, expansió i exclusivitat professional de l'enginyeria industrial no

es pot entendre sense palesar les estratègies internes de l'Associació d'Enginyers Indus-

trials  i  de  l'Associació  d'Alumnes  de  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  de  Barcelona;

d'una banda, mitjançant el foment i cohesió de la unitat (sentiment de “classe” i compa-

nyonia professionals); i d'altra, mitjançant la contenció i replegament de la diferència, és

a dir,  del  professional  altre (lluita contra l'estrangerisme i contra l'intrusisme profes-

sional, monopoli de la titulació oficial i persecució judicial de l'“enginyer il·legal”). La

legislació  dels  anys  1930  evidencia  en  quina  mesura  les  demandes  més  notables

d'aquestes  associacions  van  ser  oficialment  concedides:  els  professionals  titulats  en

escoles  de  l'estat  van  aconseguir  no  solament  la  monopolització  del  terme  i  de  la

pràctica  de  l'enginyeria  industrial  (exclusivitat  de  competències),  sinó  també  llur

extensió (expansió de competències). Com a fites rellevants podem destacar els decrets

d'agost i setembre de 1935 sobre treball d'estrangers i sobre fixació de les atribucions de

títol d'enginyer industrial. Tot plegat va consolidar la seva posició al  capdamunt de la

jerarquia de  tècnics i professionals, i,  de retruc, la seva alta posició jeràrquica en la
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societat i l'estat.

A més d'emplaçar-se dins de l'elit social i de l'elit tècnica, els enginyers indus-

trials  es  van reivindicar  com el  pont social  per  a  salvar  l'abisme entre dues  classes

antagòniques  i  l'eina  científica  per  a  aconseguir  el  màxim  benefici  social  de  la

producció. Malgrat que es diferenciessin en un alt grau d'obrers i obreres tant no qualifi-

cades com qualificades, ells manifestaven que coneixien de primera mà les necessitats

del  capital  i  del  treball.  Tot i  que la unitat  d'identitat  de classe es  fragmentés en el

complex context sindical  català dels anys 1920 i 1930, ells exposaven que eren una

“tercera classe” (“classe tècnica”) que tenia la clau de la ciència aplicada per a tancar

per a sempre la porta de la lluita de classes. Les relacions de la tercera tècnica amb les

altres dues es projectaven en tres direccions, íntimament entreteixides: Orientació (a la

classe  dirigent);  Protecció  (de  la  classe  subalterna);  Mediació  (entre  classes).  Per  a

seguir les dues primeres direccions, els enginyers industrials van fomentar nous espais

de  formació,  debat,  divulgació  i  legitimació  dins  l'Associació.  Menció  especial

mereixen la Secció d'Economia i Sociologia (quant a l'orientació d'industrials i polítics)

i la Secció d'Ensenyament i Higiene Industrial (quant al protecció paternalista de l'obrer

i a l'enginyeria social), des d'on es va promoure que els tècnics sortissin de la “reclusió”

del taller i tinguessin un paper social actiu en àmbits com la contenció dels conflictes

socials i l'organització tècnica de la nació. Exemples són els projectes de l'Institut pel

Desenvolupament i Millora de la Indústria i l'Institut de la Seguretat Industrial.  Gran

part del debat sobre la “tercera classe” es va generar entorn dels inoperatius comitès

paritaris creats per la Dictadura de Primo de Rivera, òrgans “de conciliació” entre la

classe obrera i la classe patronal en les indústries. Des de finals dels anys 1920, els

enginyers  industrials  van  criticar  la  manca de  representació  de  la  classe  tècnica  en

aquests  òrgans  i  van  contraproposar  la  constitució  de  “comitès  tripartits”.  Aquestes

qüestions  van servir  als  tècnics  per  a  reclamar  el  seu  paper  assessor  en  la  política,

protector en l'economia i mediador en la societat, més enllà de la fàbrica. Tot plegat ha

estat abordat al capítol III, “Els enginyers industrials associats, una nova classe dirigent:

mediació social i mediació científica”.

Amb la proclamació de la II República, els enginyers industrials catalans -com

altres col·lectius socials i professionals- van entreveure la possibilitat definitiva d'acon-

seguir majors cotes d'agència social, econòmica i política; i, en particular, d'impulsar el

seu projecte de modernització a través de la racionalització administrativa, industrial,

agrícola, forestal i turística. La República s'inaugurava concedint una aspiració profes-

sional que es remuntava al segle XIX -el desplegament del Cos Nacional d'Enginyers
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Industrials- i obrint les seves portes als enginyers industrials catalans, en càrrecs estatals

tan cabdals  com la Direcció General  d'Indústria  i  la  Direcció General  de Comerç i

Política Aranzelària. Alhora, l'enginyeria industrial no va dubtar a donar suport -moral,

polític i expert- a la Generalitat de Catalunya que havia d'oferir-los encara més oportu-

nitats. Comprendre aquesta potencialitat en relació amb les identitats nacionals i profes-

sionals és el que ha ocupat el capítol IV, “Autonomia catalana i autonomia tècnica. El

catalanisme  tècnic”.  D'una  banda,  els  enginyers  industrials  van  participar  en  tres

processos  sobiranistes  complementaris  (i,  en  cadascun  d'ells,  des  de  múltiples

branques): 1) l'autonomia de la nació (contribució en la redacció de l'Estatut de Núria,

organització del Consell dels Interessos Econòmics de Catalunya, disposició de càrrecs

polítics al Parlament de Catalunya i administratius a la Generalitat, projecte d'electrifi-

cació integral de Catalunya, etc.); 2) l'autonomia de l'Associació d'Enginyers Industrials

de Barcelona (aboliment  de la  centralitzada Asociación Nacional  i  constitució d'una

federació espanyola d'associacions, integració en altres xarxes associatives nacionals i

internacionals,  creació de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, etc.);  3)

l'autonomia de l'Escola d'Enginyers Industrials (incorporació de l'Escola a la Universitat

Autònoma de Barcelona, projecte de creació de la Universitat Industrial de Barcelona,

creació del consell assessor de l'Escola amb participació de l'Associació,  reforma de

l'ensenyament tècnic, etc.). D'altra banda, la demanda de la triple autonomia (Nació-As-

sociació-Escola) va anar acompanyada de la convergència entre identitat professional i

identitat  nacional,  especialment  promoguda  a  través  d'altres  tres  direccions:  1)  la

llengua corporativa i cientificotècnica (adopció del català com a llengua vehicular, oral i

escrita);  2) els símbols genealògics (cerca dels “grans” ascendents humans i tècnics,

com Narcís Xifra i la farga catalana); 3) els museus nacionals (projecció del Museu

Tècnic de Catalunya durant la Guerra Civil, completant els tres museus d'art, d'arqueo-

logia i marítim de Catalunya). La voluntat autonomista de l'enginyeria industrial s'ha

d'entendre  dins  de  la  trajectòria  històrica  dels  catalanismes  professionals  que  van

eclosionar a la dècada de 1930, promoguts pel sentiment d'“incongruència d'estatus” i

per la voluntat de mediació social de la ciència i la tecnologia a totes les escales, això

és, la voluntat d'intervenir en la construcció de la nació a través de la reconversió dels

problemes socials i econòmics com a problemes científics i tècnics. En aquest sentit, el

catalanisme s'erigia com un estendard i una eina de cientifització, i viceversa; i, en parti-

cular, el “catalanisme tècnic” esdevenia el doble joc de la catalanització de la tecnologia

i de la tecnificació de Catalunya. 

El projecte en clau nacional de mediació i de cientifització es va donar a través

d'un treball interdisciplinari. Les relacions entre la medicina i l'enginyeria industrial en
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són exemples pel que fa al programa d'augmentar l'eficiència del “motor humà”, centre

del sistema productiu. Tanmateix aquest programa no era suficient: calia maximitzar el

rendiment de la “màquina nació”. En el capítol V, “De la fàbrica a la nació i de l'obrer al

tècnic: el projecte de racionalització holística de l'enginyeria”,  hem abordat el paper

essencial dels enginyers industrials en aquest projecte global, especialment en la difusió

i implantació a Catalunya de l'organització científica del treball al taller, base conceptual

i ideològica per a l'organització científica de la societat dins de la nació. Ho hem fet a

través de l'estudi de quatre eines complementàries: el taylorisme, l'estandardització, la

psicotècnica i l'estadística. Des dels anys 1910, els enginyers industrials catalans es van

interessar per les doctrines de Taylor i els seus deixebles. No obstant, va ser a partir de

la dècada següent quan esdevingueren els seus principals agents promotors a Catalunya,

intentant  combatre  els  recels  del  món  obrer  i  de  la  patronal.  Aquesta  agència  no

solament es va demostrar a nivell discursiu i teòric, en conferències, articles científics i

llibres; sinó també va fer-se notar a nivell fàctic i pràctic, en l'aplicació dels principis

d'organització científica en indústries com la  Maquinista Terrestre i Marítima, i en la

representació  d'empreses  estatunidenques  d'assessorament  de  tradició  taylorista  com

Wallace Clark & Co. L'Associació d'Enginyers Industrials va entendre que havia de

donar exemple en aquestes matèries i, als anys 1930, va estimular la modernització del

disseny, l'estandardització del format, la normalització del suport i la universalització

del nomenclàtor de les seves publicacions i documents interns, factors d'organització

científica del “treball intel·lectual” i d'integració internacional de la tècnica nacional.

Paral·lelament a l'estandardització de materials i processos industrials, es va estimular la

normativització del treballador i de la treballadora a través de la psicologia industrial,

l'orientació professional i  la selecció de personal. Aquestes disciplines van esdevenir

primordials  en  l'ensenya  per  la  racionalització  del  treball  i  de  la  societat  que  els

enginyers industrials (titulats i alumnes) enarboraven: tot plegat es pot resseguir des del

seu  activisme  professional,  en  conferències  internacionals  i  institucions  locals.

Finalment,  durant  les  primeres  dècades  de  segle  XX,  l'estadística  va  començar  a

esdevenir un altre tema candent per a l'enginyeria industrial, en paral·lel al seu interès

pel scientific management, per la psicotècnia i per la seguretat industrial. L'organització

científica de la fàbrica, de la ciutat o de la nació necessitava de dades empíriques. Com

qualsevol ciència, requeria d'una anàlisi quantitativa de la realitat, així com del poder i

confiança en els números. Els enginyers industrials van impulsar l'estadística moderna a

Catalunya des de fronts institucionals i associatius diversos, i van ser protagonistes en

tres  dels  principals  inventaris  de  la  riquesa  i  de  les  possibilitats  econòmiques  de

Catalunya:  el  Pla  de  Distribució  en  Zones  del  Territori  Català  (Regional  Planning,
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1932), l'obra Visió econòmica de Catalunya (1934), i la Conferència de l’Aprofitament

Industrial de les Riqueses Naturals de Catalunya (1937). 

El  projecte  interprofessional  d'organització  científica  de  la  societat  s'ha

d'entendre en relació amb un programa d'estructuració de la diferència i de desterrament

a determinats espais, funcions i usos els cossos “altres” i, en particular, el cos femení.

Paral·lelament  al  procés  de  medicalització,  la  racionalització  completa  del  món

implicava la racionalització de l'individu i la indivídua, la racionalització del ser laboral

i la racionalització del ser i sentir masculí i femení. En el Capítol VI, “La masculinitat

de la raó i la raó de la masculinitat: els discursos de racionalització i de gènere”, ens

hem aproximat a la cultura visual de l'enginyeria industrial als anys 1920 i 1930 (degut

a la poca profusió de fonts textuals al respecte), amb la finalitat de “veure” els discursos

de  gènere  des  d'aquesta  professió,  que  s'inscrivien  en  els  discursos  hegemònics  de

domesticitat, de l'“àngel de la llar” i male breadwinner family consolidats a Espanya i a

Europa a finals del segle XIX. Els enginyers industrials catalans -com altres col·lectius

enginyerils internacionals- van construir la seva professionalització com a projectes de

masculinització.  El caràcter masculí de la professió era un fet  de llarga tradició i la

tendència  d'expertització  professional,  d'elitització  social  i  d'apoderament  polític  de

l'enginyer en les primeres dècades del segle XX havien de consolidar aquella realitat. A

despit de la preferència de les dones pels estudis universitaris de ciències abans de la

Guerra Civil, de la seva presència rellevant en instituts de recerca científica, de la seva

expertesa informal i pràctica en molts rams de l'enginyeria, gairebé no va existir accés

femení a l'educació superior tècnica a Espanya, a diferència d'altres països europeus i

nord-americans en el primer terç de segle XX. Un cas singular, però, el trobem en Pilar

de Careaga, titulada en enginyeria industrial a Madrid el 1929. Careaga va transgredir

els espais tradicionalment masculinitzats dels estudis oficials d'enginyeria, però també

de la militància política antidemocràtica i tradicionalista en els anys 1930: ella mateixa

va donar una passa més enllà en el projecte de racionalització del món de l'enginyeria i

va assajar de matematitzar la domesticitat i domesticació de les dones. 

Una agenda política de racionalització nacional i d'ordenació científica de la

societat per a reanimar l'afeblida pau social i internacional després de  1929 semblava

que no es podia aconseguir sense l'expertesa en economia.  Així ho van entendre els

enginyers industrials catalans. La confluència entre ciències aplicades i ciències econò-

miques tenia una tradició centenària a Catalunya, i, en aquest sentit, ells van apostar per

renovar-la, reforçar-la i monopolitzar-la, tal i com ha quedat palès al capítol VII, “A la

conquesta  de  l'economia  racional  i  nacional:  noves  experteses  per  a  vells  experts”.

Tanmateix,  l'assignatura  d'Economia  política  de  l'Escola  d'Enginyers  Industrials  del
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primer terç de segle XX conservava la seva factura vuitcentista,  i  la seva projecció

conservadora -disciplinària i políticament- no estava a l'alçada de les noves transforma-

cions socials, científiques i professionals. El pla d'estudis, el llibre de text i el profes-

sorat de l'assignatura així ho evidencien. Als anys 1930, l'estagnació acadèmica de les

ciències econòmiques a l'Escola -i, en general, a Espanya- i la manca d'institucionalit-

zació  i  professionalització  de  l'economista  van  conduir  a  associacions  catalanes  i

espanyoles  d'enginyers  cap  a  la  promoció  d'un  conjunt  d'actuacions d'autoformació,

legitimació, divulgació i pràctica en economia, sovint en col·laboració amb el govern de

la Generalitat de Catalunya. La Secció d'Economia i Sociologia (1934) de l'Associació

d'Enginyers Industrials va tenir un protagonisme breu, però essencial en aquest procés.

Des de la seva creació, els sistemes financers, els estàndards monetaris, les polítiques

comercials,  el  reciclatge de subproductes,  l'optimització de distribució energètica,  la

minimització de l'atur forçós, el foment de grans obres públiques i -sobretot- l'economia

planificada van ser qüestions d'especial incumbència enginyeril. La Secció d'Economia

va explicitar des de bon començament que  els enginyers industrials estaven en millor

condició intel·lectual que ningú per a vetllar per l'economia i per a subordinar la supre-

macia de la raó econòmica mercantil.

L'expertesa  en  economia  de  l'enginyeria  industrial  va  restar  estretament

associada a la participació política de la professió; d'una banda, pel que fa a la contri-

bució pràctica d'aquesta professió, a través de casos individuals que acomplien la tríada

enginyer-economista-polític; d'altra, pel que fa a la seva contribució teòrica, és a dir, la

doble concepció d'objectivitat de les ciències econòmiques i de neutralitat política de les

ciències  aplicades.  La  teòrica  imparcialitat  política  que  proclamava  el  col·lectiu

enginyeril quedava en evidència amb el real posicionament polític dels seus membres.

Tanmateix no eren factors antagònics, sinó simbiòtics. Aquests arguments són els que

s'han desenvolupat al capítol VIII, “De la neutralitat econòmica a la neutralitat política.

Pluralitat i unitat ideològica de l'enginyeria industrial”. Allí, s'ha estudiat algunes de les

figures  de  l'enginyeria industrial  més  reputades  en  economia  i  s'ha  observat  l'ampli

ventall d'idearis polítics que s'albergaven dins de la corporació durant la II República:

des  del  feixisme corporatiu al  socialisme d'estat,  des del  capitalisme “social” de les

petites democràcies europees al capitalisme “dirigit” del New Deal estatunidenc; des de

la dreta tradicionalista a la nova esquerra moderada. L'heterogeneïtat ideològica dels

enginyers industrials va evidenciar-se més que mai en el cicle de conferències econò-

miques que es va celebrar a la seu de l'Associació d'Enginyers Industrials pocs mesos

abans de l'esclat de la Guerra Civil. Si la II República espanyola oferia un espai d'hete-

rogeneïtat ideològica, l'Associació d'Enginyers, un espai d'homogeneïtat. Alhora, més
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enllà  de  l'aportació  individual,  el  col·lectiu  d'enginyers  industrials  va  crear  una  veu

política comuna, els editorials de la revista de l'Associació, Tècnica. Des dels editorials,

es van defendre opinions força consensuades dins de l'Associació, com la defensa de

l'Estatut d'Autonomia, i es va intentar donar cabuda a totes les ideologies polítiques dels

seus membres, arribant a al·legar que qualsevol sistema polític -des de la democràcia

francesa al nazisme alemany- podia ser acceptable sempre que demostrés competència

econòmica i eficàcia política. Les ideologies transversals i elàstiques del catalanisme i

de la tecnocràcia apuntalaven la unitat corporativa internament i consolidaven l'agència

social i política de l'enginyeria. A la vegada, la tecnocràcia perpetuava aquella unitat i

aquella agència a través del temps i dels diferents règims polítics. 

Durant les dècades de 1930 i de 1940, les idees tecnocràtiques van tenir un

desplegament teòric i pràctic sense precedents, no solament a Catalunya sinó en molts

altres  països  industrialitzats,  com s'ha explicat  en  el  darrer  capítol  IX,  “Tecnòcrates

sense  Tecnocràcia.  Circulació  i  apropiació  d'ideologies  tecnològiques:  República,

Guerra i Franquisme”. L'abisme social que va produir el crac de 1929, el descrèdit de la

classe política i la confiança en les ciències aplicades van oferir  un camp de cultiu

òptim.  L'evidència  d'aquest  fet  és  l'intens  debat  internacional  que  van  generar  les

propostes radicals de gestió cientificotècnica de la societat del Continental Committee

on  Technocracy,  coincidint  amb  el  zenit  de  la  crisi  econòmica  (1933).  Catalunya  i

Espanya no va ser aliena a aquest debat, que va irrompre efímerament a través de la

premsa, de revistes, de llibres (traduïts i originals), de referències enciclopèdiques i de

conferències. Malgrat que els enginyers industrials catalans s'autorepresentaven com els

garants de la neutralitat política, de l'expertesa en economia i de l'organització tècnica

-situats, per tant, al centre de les propostes del Continental Committee-, no van pronun-

ciar-se fins que el debat queia en picat internacionalment i amb el propòsit de fer callar

les veus que qüestionaven la capacitat política dels tècnics. De fet, tractaven de conso-

lidar a Catalunya un model de tecnocràcia no importada ni revolucionària,  desenvo-

lupada  durant  la  II  República  i  metamorfosada  durant  la  Guerra  Civil  i  el  primer

Franquisme. Durant el període bèl·lic en territori català, intel·lectuals i professionals de

la  ciència,  la  tecnologia  i  la  medicina  de  diferents  corrents  revolucionàries,  des  de

l'anarquisme cenetista al socialisme unificat, van contribuir a aprofundir en propostes

específiques de tecnocràcia que havien desenvolupat als anys 1930. En són representa-

tives  personalitats  tan  cabdals  en el  govern  català  de guerra,  com  Joan  P.  Fàbregas

(CNT) i Joan Comorera (PSUC). Des d'aquestes posicions, se sentia que els tècnics d'alt

grau eren imprescindibles tant per a l'èxit de la revolució com per a l'èxit en la guerra, i

que  calia  buscar  solidaritats  entre la  classe obrera  i  la  classe  tècnica dins d'un nou
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sistema de classes. En aquest sentit, sobretot a partir dels Fets de Maig de 1937, es va

frenar el procés d'abolir la diferència social i de capacitats -adquisitiva i de decisió- tant

entre l'expert i el no-expert, com entre experts de diferent rang. Els enginyers industrials

van estimular directament el manteniment d'aquestes diferències, com a mitjà indispen-

sable per a continuar el seu projecte de direcció tècnica i política gestat -i aconseguit

parcialment-  abans  de  1936.  L'obra  d'Estanislau Ruiz  Ponsetí  des  de  la  Conselleria

d'Economia  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  de  Ramon  Perera  des  de  la  Junta  de

Defensa  Passiva  de  Catalunya  s'ha  d'inscriure  en  aquest  context  de  centralització,

regulació i control de l'autogestió tècnica en matèria de producció industrial (col·lecti-

vitzacions) i de protecció civil antiaèria (refugis), respectivament. Des de l'altra banda

del front, és a dir, des de la rereguarda franquista de guerra, altres enginyers industrials

catalans  van  seguir  consolidant  la  cientificitat  de  l'economia,  la  naturalització  dels

fenòmens econòmics i la neutralització del fet social, i professant la fe en la racionalit-

zació econòmica de l'home, del taller i de l'estat, malgrat que ara prioritzaven compati-

bilitzar les doctrines tayloristes i tecnocràtiques amb les doctrines catòliques i feixistes.

Amb la derrota final de la República, la reivindicació del protagonisme essencial dels

alts graus tècnics en la nova organització d'Espanya va tornar a aflorar, ara de la mà de

figures molt pròximes al règim com Pere Gual Villalbí. La projecció de joves i vells

enginyers  industrials  durant  el  primer  Franquisme,  com  Antoni  Robert  i  Esteve

Terradas,  representen  la  pervivència  de  la  ideologia  tecnocràtica  i  el  fet  que  el

Movimiento  franquista  i  el  moviment  tecnòcrata  no  s'orientaven  vers  direccions

oposades, sinó que convergien.

* * *

Si bé des de la historiografia francesa s'ha incidit en els processos d'heteroge-

neïtzació de la professió de l'enginyeria en el segle XX,847 en aquest treball he intentat

subratllar els processos complementaris d'homogeneïtzació, tant en termes de defensa

professional,  d'organització institucional i  de programa ideològic,  com de classe,  de

gènere i d'ètnia. L'homogeneïtat i la unitat no eren tan sols eines discursives o desitjos

utòpics de l'Associació. Alhora, l'heterogeneïtat i la pluralitat no eren tan sols realitats

847 GRELON,  André  (2011)  “Une  population  hétérogène.  Les  ingénieurs  français:  un  bref
aperçu  historique”,  Cadres-CFDT,  443  (monogràfic  “Ingénieurs,  une  carte  d'identités”),
març, 49-56;  GRELON, André (ed.) (1986)  Les ingénieurs de la crise. Titre et profession
entre les deux guerres, París, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. En
particular,  aquestes  qüestions  van  quedar  patents  al  col·loqui  Engineer  or  engineers?
Between expansion and fragmentation. New insights and comparative perspectives, celebrat
a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París, 6-7/10/2011).
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palpables, sovint incòmodes. Eren les dues cares d'una mateixa moneda: una  moneda

que significava el camí reial per tal d'aconseguir la preponderància social i política de

l'enginyeria industrial a Catalunya.

Així doncs, la convergència entre pluralitat i unitat no tan sols era possible,

sinó  que  també  era  necessària  per  a  implementar  aquest  projecte.  D'una  banda,  els

enginyers industrials obtenien de la unitat el pes específic, la resistència i el volum; això

és, els permetia consolidar la institucionalització, la professionalització i la legitimació

social. D'altra banda, la pluralitat els proveïa mal·leabilitat, flexibilitat i permeabilitat; és

a dir, capacitat de transitar molt diversos cercles polítics i de conquerir les més altes

esferes d'organització social i econòmica en molt diferents règims, com en els governs

d'esquerres de la Generalitat republicana, en els règims revolucionaris durant la Guerra

Civil o en el Franquisme de post-guerra.
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