
 
 

FONTS, MEMÒRIA I DEMOCRÀCIA 
L’ESCOLA EN GUERRA 

 
IV MEMORIAL DEMOCRÀTIC A LA UPC 

 
 

"Of all the discoveries and inventions by which man has created 

what we call civilization, the most decisive has been the instrument 

which enabled him to make a permanent record of his own 

achievements and history. Such an instrument is the art of writing". 

S. H. Hooke, a "Recording and Writing", dins: A History of 

Technology, obra editada per Singer, Holmyard i Hall, 
Clarendon Press, Oxford, p. 744. 

 

 

La cita és punyent, però inexacta. Probablement, és l’art de dir, el 
llenguatge, el verb -en clau bíblica-, la tècnica més excel·lent que l’ésser humà 
ha inventat i que ha inventat l’ésser humà fins avui.1 En aquest cas, però, és més 
arriscat parlar de tecnologia, donats els mecanismes orgànics que el permeten, 
com les oïdes, les cordes vocals o el diafragma. La situació de “perill d’extinció” 
de la meitat de les llengües del planeta alerta sobre el risc de pèrdua d’un factor 
més de la biodiversitat, això és, de la diversitat cultural. Qüestió cabdal si 
entenem que la desaparició de cosmovisions altres posa de qüestió la possibilitat 
de pensar i materialitzar paradigmes altres2. 

No obstant el qüestionament de la cita, sembla indubtable poder afirmar 
que l'escriptura -com a tècnica, com a tecnologia que integra coneixements, 
eines, habilitats, ensenyaments i pràctiques- ha estat una de les creacions 
humanes que ha modelat més el seu esdevenidor.3 Si bé és cert que han existit 
ingents i minúscules civilitzacions que l'han desconegut,4 des dels seus inicis 
(que es poden remuntar sis mil·lennis enrere),5 l'escriptura ha estat lligada a la 
gestió i perpetuació del poder. Sentències jurídiques, contractes econòmics, 
regulacions diplomàtiques, relats cosmogònics, lleis matemàtiques,... regulaven, 
controlaven, legitimaven, educaven, des dels arxius de temples i palaus. El 
monopoli científic i tecnològic és causa comuna de dominació: un exemple 
històric potser és aquest; un exemple futur, les patents de la vida i de matèria.6 
De fet, si anem resseguint el fil de la història, veurem que, més o menys 
diferentment, el monopoli de l'escriptura per part de les elits s'ha anat 
perpetuant fins els nostres dies, si entenem la desigualtat social actual en termes 
de Sud-Nord. 

 



 

 

Tauleta pictogràfica cuneïforme d’Erech (c. 
3500 a.C.), probablement registre de comptes 

del temple d’Inanna 

 

Pel que fa al Nord, a l'Occident dels ismes del XIX i avesat a les 
democràcies restringides gregues, s'associà la (uni)identitat nacional als 
documents històrics (tant per la informació continguda com per la matèria 
fetitxe, legitimadores) i es reprengué el discurs clàssic de pertanyença dels 
arxius a la nació.7 Des d'aleshores fins a l'actualitat, els arxius han estat una de 
les bases fonamentals -si bé ni única ni superior, a pesar de la historiografia 
clàssica-8 per a la recuperació o reconstrucció de memòries col·lectives i de 
narracions històriques de pelatge molt divers. De fet, l’ampliació de les 
tipologies documentals susceptibles de ser conservades permanentment 
(documents privats, empresarials, d’associacions, de moviments socials, 9...) ha 
facilitat l’emergència d’aquesta heterogeneïtat de construccions de memòria i 
d’identitat. Crisis polítiques com la dels "papers de Salamanca" i llur ressò 
mediàtic posen en evidència el rang patrimonial, identitari i polític que els 
arxius projecten a hores d’ara. Semblantment ha ocorregut amb l’espoli 
documental de les metròpolis imperials i el reclam de les nacions post-colonials 
en matèria patrimonial (incloent el patrimoni documental).   

De totes maneres, arran del procés heterogeni i discontinu de 
sociabilització de l’alfabetització, el monopoli -científic i tècnic- sobre 
l’escriptura, s’anà metamorfosejant en el monopoli sobre la informació 
continguda a l’escriptura. En les darreres dècades, a partir de marcs legals de 
diferent abast,10 s'han adoptat mesures per a millorar i universalitzar l'accés 
públic a la documentació administrativa. Aquesta tendència no es pot entendre 
sense la pressió d'institucions i associacions, els abusos de poder consumats per 
l'aparell burocràtic dels estats i la clara voluntat de legitimar-ne els actuals, que 



aspiren a fer ostentació de transparència i legalitat. Les tecnologies de la 
informació de la nostra societat-xarxa poden contribuir a aquest fi, mitjançant la 
gestió de bases de dades, la creació d’eines de descripció documental i de 
consulta, o la connexió en-línia.  

Tot i així, resten dos punts oberts que restringeixen potencialment la 
capacitat democràtica de les formulacions legals d’accés a la documentació 
administrativa. El primer, quant al dret de confidencialitat i de protecció de 
dades, donat el marc genèric i indefinit d’aplicació.11 El següent punt té a veure 
amb les limitacions de la res publica: dins de la conjuntura actual, si el poder 
econòmic dels grans fluxos està minvant terreny al poder polític, no haurien 
d'obrir les seves portes els arxius de les multinacionals? 

A banda d'aquest qüestionament, cal esmentar que la conservació i l'accés 
a arxius s'ha erigit com una eina indispensable per a la convivència social i 
ètnica, la restitució de drets individuals i col·lectius, la revisió crítica de la 
història o la justícia contra violacions dels drets humans. És, per això, que han 
estat pilar cabdal en transicions polítiques de règims autoritaris o de post-
conflicte bèl·lic. Exemple, n'és el procés peruà posterior a Sendero Luminoso 
(amb l'actuació de la "Comisión de la Verdad y la Reconciliación") o la Transició 
espanyola (encara pendent d'una comissió d'aquest estil). No ens ha 
d'estranyar, doncs, que molts arxius policials espanyols cremessin el 1975 i 1976 
o que encara hi hagin moltes traves en la consulta d'expedients de judicis 
sumaríssims o de depuració política. Amb motiu del IV Memorial Democràtic a 
la UPC, el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica de l'ETSEIB n’ha tret 
a la llum uns de depuració, actualment conservats a la capsa 441 de l’Arxiu 
històric de l’ETSEIB (AhEIB). Es tracta de la documentació generada del 
31/01/1939 al 05/04/1939) per la Comissió investigadora dels fets ocorreguts als 
laboratoris de l'Escola: això és, l’acta de constitució de la comissió depuradora 
del personal científic del Laboratori General d'Assaigs i Investigació;  
declaracions jurades; inventaris; i l’informe de la comissió.12 

Malgrat tot, val a dir que la informació celada als arxius no solsament pot 
servir per a incentivar la convivència, sinó per a escapçar-la d’arrel, com ha 
succeït amb  l'acció de la repressió de dictadures. Cal, aleshores, preguntar-se 
sobre els motius de la destrucció de documentació que es va produir a l'Escola 
el 1939 i llur legitimitat. 

 

Els arxius són fonts, són memòria, són democràcia. 

 

Vegem-ne tot seguit els que contenen documents que poden aclarir 
l'esdevenir de l'Escola i dels seus laboratoris durant la Guerra Civil. 

 



 

 

 

Acta de constitució de la comissió feixista de depuració del 
professorat de l’ETSEIB i els seus laboratoris, 9 de maig de 1939 

(Exp. 863, Caixa 441, AhEIB) 
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NOTES 
 

                                                 
1 Sembla ésser que, a la civilització sumèria, precedent de les civilitzacions centralitzades, 
urbanes i lletrades, “nom” era sinònim de “existència”. Així doncs, per aquesta civilització, 
“nombrar una cosa consiste propiamente en crearla. Al catalogar nombres, los escribas no se 
limitaban a enumerar palabras, sino que proponían al mismo tiempo una clasificación de la 
realidad. Y, de hecho, problemas de escritura, clasificación del vocabulario y conocimiento del 
mundo se encontraban íntimamente mezclados en esta ciencia sumeria de las listas (…). Los 
akadios tomaron de los sumerios esta ciencia de las listas. Pero en sus manos esa ciencia fue, ante 
todo, lexicográfica y gramatical, y su objeto esencial era el estudio de la lengua sumeria. Con 
esto, la ciencia de las listas perdía en gran parte su antiguo carácter de conocimiento de la 
realidad” (LABAT, 1971: 101). Sense intentar cercar una línea contínua relacional, val a dir que 
la dualitat nom-existència tindrà continuïtat en altres contextos, com, per exemple, a la 
civilització cristiana, a partir de l’Evangeli segons Sant Joan, escrit a les darreries del segle I: “1 
Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. 2 Ell 
estava amb Déu al principi. 3 Per ell tot ha vingut a l'existència, i res no hi ha vingut sense ell. 4 
En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes” (Evangeli segons Joan, 1:1-5. Bíblia 

Catalana Interconfessional. Aquesta i altres versions textuals, a: http://www.biblija.net). A finals 
del segle XX, Mihai Nadin ha interrelacionat les etapes històriques humanes i les tecnologies de 
la comunicació, en tant que han donat peu a les estructures socials, econòmiques i polítiques 
sobre les que s’han assentat les diferents societats (NADIN, 1997; CHORDÁ, 2000). Alhora, la 
capitalitat de “fer dicible” per a “construir realitat” és present a l’obra de Virginia Woolf. 

2 “Las lenguas no sólo transmiten mensajes, sino que expresan también emociones, intenciones 
y valores, confirman las relaciones sociales y transmiten expresiones y prácticas culturales y 
sociales. Ya sea oralmente, por escrito o a través de los gestos, las lenguas son el vehículo de la 
memoria, las tradiciones el conocimiento y las técnicas. Por lo tanto, la lengua constituye un  
factor determinante de identidad (…)” (“Cuestiones”, 2006). Sobre paradigmes altres i 
pensament colonial i fronterer, vegeu: MIGNOLO, 2003. 

3 Vegeu, per exemple: NADIN, 1997. 

4 Quant a civilitzacions ingents analfabetes, els exemples més esmentats són els estats andins 
incaics i pre-incaics. Actualment, existeixen una munió de civilitzacions minúscules illetrades 
(sense detriment que una part dels seus membres siguin alfabetitzats), per exemple, els 
ashaninkes als Andes selvàtics peruans.  

5 La datació de la creació de l’escriptura és una qüestió difícil, no només per qüestions de 
pervivència de fonts, sinó també perquè, primerament, cal definir l’estat de coneixement de 
relacions entre icones/grafies i significats que definim com “escriptura”. De fet, la construcció 
d’associacions de icones i significats, pot haver seguit un procés paral·lel a la construcció 
d’associacions de significants acústics, fonemes) i significats, que es remunta al voltant d’uns 
150000 anys. 

6 Una crítica a la ciència present, arrel de les conseqüències i potencialitats de les polítiques 
entorn dels organismes genèticament modificats o de la nanotecnologia, a: RIECHMANN, 2000; 
VANDANA Shiva, 2001; VV.AA., 2004. 

7 En paraules d’Alberch Fugueras (2002: 28): “A Grècia, els temples foren els primers a aplegar 
els arxius; així, a Atenes cada magistrat tenia cura dels seus arxius, que eren instal·lats a 
l’Archeion, és a dir, la seu de la magistratura. Cap al segle IV aC, es va instituir al temple de 
Cybèle, al Metroon, un veritable dipòsit d’arxius central on s’emmagatzemaven ordenadament 



                                                                                                                                               
els textos de les lleis, els processos del consell o de l’assemblea dels ciutadans, les actes judicials 
i els comptes públics, als quals tot ciutadà tenia dret d’accés i d’aconseguir-ne una còpia. Així 
doncs, en aquell moment ja s’evidenciava el caràcter d’utilitat pública dels arxius, que no tornà 
a emergir fins a l’edat moderna”. 

8 Donat el control polític de l’escriptura per part de les elits, la recerca d’altres veus ha permès 
historiar des d’altres mirades. Així doncs, l’escriptura de la història a través d’altres fonts 
diferents als documents textuals, ha permès alhora noves percepcions, enfocaments i 
metodologies historiogràfiques. De fet, en termes foucaultians, el discurs condiciona no 
solsament a través del seu significant explícit. Sobre fonts i formes per a fer història, vegeu: 
BURKE, 2001; ROSENSTONE, 1997. 

9 A voltes, s’han creat arxius i centres de documentació autogestionats per a la conservació de 
documentació, publicada o no, que no s’inscriu dintre dels paràmetres de conservació 
documental de les administracions públiques. Un exemple el trobem a la cooperativa La Ciutat 
Invisible, de Sants. Aquesta cooperativa alberga -a més a més d’una llibreria, un taller de 
serigrafia, serveis de reprografia i impressions,...-  un centre de documentació amb la finalitat de 
“recollir la memòria històrica dels moviments socials de base”. 

10 Alguns exemples de legislació on s’explicita l’accés públic a la documentació pública són: 
Constitució espanyola de 1978, article 105; Llei 16/1985, de 25 de juny,de patrimoni històric 
espanyol; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents; Carta 
dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000), articles 41 i 42; Reglament (CE) 1049/2001, de 
30 de maig de 2001, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a l’accés del públic als 
documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió; Tractat pel qual s’estableix una 
Constitució per a Europa (2004), article II-102. Es poden trobar compilacions i enllaços sobre 
legislació arxivística a la pàgina electrònica de l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
[http://www.arxivers.com /cat/legislacio.asp]. 

11 Alguns exemples: Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i 
a llur lliure circulació. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal; Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Sobre 
les friccions entre accés públic i protecció individual, vegeu: ORÓ, 2004; CERRILLO, 2005. 

12 Per a la celebració del IV Memorial, la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura ha reproduït en 
format facsímil una selecció d’aquesta documentació: “Acta”, 2006; “Informe”, 2006. La 
introducció del volum que conté aquesta documentació (IV Jornades Memorial Democràtic a la 

UPC. La Tècnica i la Guerra Civil, 2006), és consultable en-línia a: 
http://www.upc.edu/cutc/memorial/docs/quartesjornades.pdf. 

 


