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Summary: This paper explores the use of patents as a source for the history of sci-

ence by focusing on radioactivity-related patents issued in Spain in the period

1900-1936. The relevance of this source and its coherence with other historical

records is particularly assessed, as well as practical aspects related to its access,

analysis and interpretation. The study, mainly based on the analysis of the Span-

ish Patent and Trademark Office (OEPM) database, reveals major trends in the

uses of radioactive elements as industrial products and confirms the lack of a na-

tional industry of radium.
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El desenvolupament de la indústria del radi i d’altres elements ra-
dioactius, tradicionalment negligida en les històries de la radioactivitat,
ha emergit en els darrers anys com un tema central i potencialment reno-
vador. En un treball recent he explorat el paper d’aquesta indústria en el
desenvolupament de la radioactivitat a Espanya mitjançant una recons-
trucció històrica de les activitats del Laboratori de Radioactivitat de la
Universitat de Madrid (Herran, 2008). Aquest laboratori va esdevenir el
principal centre de recerca i desenvolupament sobre la radioactivitat a
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Espanya a principis del segle XX, basant la seva estratègia per a la institucionalització de la disci-
plina en l’interès dels seus treballs sobre les virtuts terapèutiques de les aigües radioactives i les
promeses sobre l’ús de la radioactivitat com a fertilitzant agrícola. El reconeixement de la tasca
del Laboratori per part dels poders públics, materialitzat en una important dotació d’espais, ins-
truments, materials i personal, contrasta amb l’escassa o nul·la repercussió internacional d’a-
quests treballs. Entre els factors apuntats per explicar la incapacitat de l’Institut de Radioactivi-
tat per integrar-se en xarxes internacionals de recerca en radioactivitat i, en certa manera, el seu
declivi en la dècada de 1920, es troba la restricció a l’àmbit nacional de la difusió dels seus
resultats, la dependència de material estranger quant a instrumentació i radioelements, i, sobretot,
la manca d’una indústria nacional del radi que possibilités una continuïtat professional als
investigadors de l’Institut i establís sinergies positives amb el laboratori universitari.

Aquestes conclusions es desprenen fonamentalment de la inspecció de les escasses fonts con-
servades sobre l’Institut de Radioactivitat: el Butlletí del Laboratori, documentació de l’Adminis-
tració de l’Estat i algunes notes breus aparegudes en la premsa general i en revistes de divulga-
ció. L’objectiu d’aquest article és completar i contrastar aquestes fonts mitjançant l’estudi de les
patents d’invenció registrades a Espanya a principis del segle XX. Ara bé, la discussió pretén anar
més enllà de l’estudi de cas i la validació de les conclusions del meu treball anterior. Les patents
són una font problemàtica, i aquest estudi pretén addicionalment explorar i valorar el seu inte-
rès i utilitat com a font històrica en història de la ciència. Amb aquest objectiu, iniciaré la meva
discussió amb una breu revisió de la literatura sobre patents en història de la ciència, analitzant
a continuació el cas particular de la radioactivitat a Espanya, en el qual es basen les conclusions
principals d’aquest article.

Les patents en història de la ciència
En història de la ciència, les patents han estat considerades tradicionalment com una font se-
cundària en relació a altres productes de l’activitat tecnocientífica, com per exemple els articles
acadèmics. Aquesta consideració està molt lligada a una concepció de la ciència com a produc-
ció bàsicament acadèmica, i perd el sentit a mesura que integrem la recerca industrial en les nos-
tres narratives. Un espai propici per realitzar aquesta reconversió és la història de la ciència con-
temporània, on el «règim de saber» tecnocientífic és predominant (Pickstone, 2000; Pestre,
2003) i la patent, entesa com un dels productes principals de la recerca realitzada en contextos
industrials, esdevé un objecte rellevant.

En aquesta línia, les patents han figurat conspícuament en estudis clàssics sobre l’emergència
de la recerca industrial (Noble, 1977; Hughes, 1983; Reich, 1985; Leslie, 1993; Edgerton,
1996), que han portat en algun cas a establir les analogies i diferències entre el paper de les pa-
tents en contextos de recerca industrial i el de les publicacions en contextos acadèmics, en tant
que objectes materials que certifiquen la prioritat d’un treball. El paper de les patents en la re-
solució de controvèrsies tècniques també ha sigut explorat en detall en el marc de lluites pel
control de tecnologies i dels mercats associats (Reich, 1977; Cambrosio et al., 1990; Bowker,
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1992). Tanmateix, la importància de les patents es manifesta no només en aquells casos en què
apareix explícitament, sinó també allà on destaca precisament per la seva absència, com suc-
ceeix precisament en el cas de la radioactivitat. Quan Marie i Pierre Curie van descobrir el radi,
van renunciar a patentar tant la substància com el procediment de fabricació, decisió que cal
interpretar fonamentalment en relació amb l’economia moral de la ciència francesa de princi-
pis del segle XX, caracteritzada per una estreta associació dels científics a un ethos caracteritzat
per la puresa i el desinterès pel guany econòmic (Heilbron, 1982; Shinn, 1992; Roqué, 1992).
Casos com aquest posen en relleu que qualsevol aproximació a les patents ha de situar-les en
relació no només amb el context econòmic, sinó també amb els valors que els atribueixen els
seus creadors, usuaris i consumidors. En aquest sentit, les patents poden esdevenir objectes es-
pecialment rellevants per analitzar el valor cultural de la ciència en una societat i una època de-
terminades.

La potencialitat de les patents com a font no s’esgota en aquestes aproximacions. Utilitzades
convenientment i contrastades amb altres fonts, també poden permetre recuperar cultures tèc-
niques, activitats d’actors «secundaris», relacions professionals (Israel & Rosenberg, 1991) o
processos de professionalització, tal com ho ha fet Inkster (2004) en el cas de l’emergència de
l’enginyeria. D’altra banda, utilitzades de manera creativa, les patents poden oferir una nova
llum a desenvolupaments científics aparentment poc relacionats, tal com ho ha mostrat Galison
(2003) en el seu estudi de la gènesi de la teoria especial de la relativitat.

Aquesta diversitat d’usos ha sigut, però, poc explotada dins la historiografia de la ciència espa-
nyola. Els pocs estudis realitzats a partir d’aquesta font els han realitzat historiadors de l’econo-
mia, amb l’objectiu fonamental de valorar el grau de dependència tecnològica del país o estudiar
el ritme d’introducció de tecnologies concretes a Espanya. Estudis com el de Sáiz (1999), sobre
patents i industrialització a l’Espanya del segle XIX, o el d’Ortiz-Villajos (1999), sobre les patents
com a indicador de desenvolupament tecnològic diferencial entre regions espanyoles, plantegen
la idea que les patents són un indicador fiable de la innovació. Tanmateix, suposen que la inno-
vació té una relació directa amb el desenvolupament econòmic. Per tant, la comparació desfavo-
rable en nombre de patents amb països industrialitzats o l’endarreriment en registrar certes tec-
nologies1 es presenta com a evidència de la dependència tecnològica espanyola.

Deixant de banda l’interès d’aquests estudis per a la historiografia de la ciència, no es pot ne-
gar que aquestes iniciatives han contribuït de forma important a la conservació i catalogació del
fons històric de patents espanyoles. En aquest sentit, cal destacar el treball del grup de recerca
dirigit per Patricio Saiz a la Universitat Autònoma de Madrid, que des de 1999 manté un conve-
ni de col·laboració amb l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) per a la catalogació i es-
tudi dels fons històrics de patents i marques espanyoles. Com a resultat d’aquest conveni s’ha es-
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tablert una pàgina web que incorpora bases de dades històriques de privilegis i patents pels pe-
ríodes 1826-1878, 1878-1929, i 1930-1966, aplicant una metodologia diferenciada a cada
període en funció del caràcter de la font original i el tipus de cerca admès.

La radioactivitat a Espanya a través de les patents
L’arxiu històric en línia de l’Oficina Española de Patentes y Marcas ha sigut precisament el punt de
partida d’aquesta recerca.2 La base de dades utilitzada inclou 94.000 registres de patents compreses
entre el 31 de juliol de 1878 i el 10 de desembre de 1929, obtinguts directament de la documenta-
ció original, és a dir, dels expedients administratius i memòries tècniques de les sol·licituds de pa-
tents d’invenció davant l’OEPM. Permet la cerca booleana per número d’expedient, qualsevol
paraula clau del títol de la patent, data de sol·licitud de la patent, nom i cognoms de la persona física
o companyia sol·licitant de la patent i els diferents codis de la classificació internacional de patents.

En plantejar aquest estudi, vaig limitar les meves cerques al període 1900-1929. Aquestes da-
tes vénen donades, pel que fa al marge inferior, per l’origen del camp de recerca en 1899 (any
que Marie Curie proposà l’existència del radi i anomenà radioactivitat a les seves emissions) i de
les primeres aplicacions a partir de 1904; i pel que fa al marge superior, a la coherència de la base
de dades fins a 1929. Respecte a l’elecció de paraules clau de títol, vaig utilitzar denominacions
genèriques del fenomen («radioactividad», «radiactividad», «radiación», «radiactivo/a», «radio-
activo/a», «radífero/a») i dels cossos radioactius coneguts en aquell període («radium», «radio»,
«polonio», «mesotorio»). El terme «radio» va plantejar problemes especials per la seva sinoní-
mia amb la transmissió de senyals per ones electromagnètiques, i en aquest cas va caldre filtrar
les referències obtingudes. Una primera observació de caràcter terminològic a partir dels resul-
tats obtinguts és que, malgrat que l’Academia de la Lengua Española va proposar la paraula «ra-
diactividad» com a definidora del fenomen i que el principal centre acadèmic de recerca sobre el
tema (l’Instituto de Radiactividad de la Universitat de Madrid) s’ajustà a aquesta denominació, la
pràctica totalitat de les patents utilitzaren la forma alternativa «radioactividad», més propera a
l’original francès. Tanmateix, s’observa que les paraules «radium» i «radio» s’utilitzen indistin-
tament fins a principis de la dècada de 1920, en consonància amb el que s’observa en altres
fonts, com la premsa o les revistes de divulgació científica del període.

Després d’un procés de filtratge i eliminació de redundàncies, la cerca efectuada va produir
un total de 60 patents relacionades amb fenòmens radioactius. Atès el mètode de cerca, basat en
el títol, es tracta d’un límit mínim respecte del nombre de patents existent. Mostra d’això és que
una cerca complementària, en la qual vaig introduir alguns dels autors obtinguts en la cerca pre-
cedent i algunes de les principals companyies productores de radioelements de període (la Banque
du Radium, per exemple) va permetre obtenir tres patents addicionals. És possible, doncs,
que la forma en què està indexada la base de dades oculti algunes patents addicionals, tot i que
estimo que el seu nombre és petit en relació a les localitzades.

102 NÉSTOR HERRAN

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LATÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 2 (2) / 2009, p. 99-109 DOI: 10.2436/20.2006.01.139

2. http://historico.oepm.es/

00 PORT PRESENT VOL 2(2).qxp:- 12/3/10 06:56 Página 102



Amb les 63 patents obtingudes (la primera de les quals està datada el 1906)3 es va construir
una base de dades tot recuperant informació sobre el número de patent, títol complet, sol·lici-
tant de la patent, lloc d’expedició, paraula clau utilitzada per recuperar la referència i posada en
pràctica (incloent-hi el nombre d’anualitats que va estar vigent). Addicionalment, es va afegir
una anotació sobre el camp d’aplicació de la patent, que serviria per classificar-les temàticament.
A partir d’aquestes dades he analitzat cinc qüestions transversals: la distribució temporal de les
patents, la seva autoria, la distribució geogràfica, la temàtica i la posada en pràctica.

Començant per la distribució temporal, les patents analitzades es distribueixen demanera co-
herent amb l’evolució de la indústria del radi, que va tenir el seu principal desenvolupament en
la dècada de 1920 a causa d’un abaratiment del cost del material i l’extensió dels seus productes
a nous camps, com la fabricació de pintures lluminoses o la cosmètica. En qualsevol cas, la com-
paració amb el volum total de patents (entre 2.000 patents/any de mitjana en el període 1900-
1920 i 4.000 patents/any de mitjana per a la dècada de 1920) mostra un nombre relativament
baix de patents relacionades amb la radioactivitat (de mitjana, 2 per any).
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Figura 1. Evolució del nombre de patents relacionades amb la radioactivitat registrades en el període
1905-1929. Font: OEPM.

3. La primera patent espanyola relativa a la radioactivitat (patent 37822) la va presentar Rafael Blázquez Selvós a Madrid

el 24 de febrer de 1906, i es titulava «Un procedimiento para radioactivar gases líquidos y sólidos con la emanación de los

minerales y cuerpos radiactivos cualquiera que sea la forma el mecanismo funcionamiento de los aparatos que se em-

pleen». La patent es va posar en pràctica i va estar vigent fins al 1910.
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En relació amb l’autoria de les patents, ens trobem principalment amb patents registrades per
individus. Només un 10% de les patents estan a nom de companyies industrials, totes elles
estrangeres. Entre elles, trobem alguns dels principals actors del mercat internacional dels
radioelements, com La Banque du Radium, G. o Erich Ebler, que aparentment van considerar les
potencialitats del mercat espanyol de cara a l’explotació dels seus descobriments. El petit nom-
bre de patents ens permet aquí una anàlisi individualitzada, que permet descobrir personatges
menys coneguts, però no per això poc interessants. Entre ells trobem, per exemple, al radioacti-
vista hongarès Bela Szilard, inventor de nombrosos dispositius basats en la radioactivitat (com el
parallamps radioactiu) i instruments de mesura. A Espanya, on residí durant la Primera Guerra
Mundial, hi va patentar un electròmetre de la seva invenció a Barcelona l’any 1918. Un altre
personatge especialment rellevant és Luis Emir Hassan Aloysius d’Asteck-Callery (sic.), autor de
24 de les patents localitzades, i que tracten fonamentalment de l’aplicació de la radioactivitat a
processos d’obtenció de derivats del petroli i en menor mesura de l’aplicació del radi a l’enllu-
menat.4

El cas de D’Asteck-Callery és prou singular com per tractar-lo separadament quan examinem
la distribució geogràfica de les patents (vegeu taula 1), car la gran quantitat de patents que va
presentar (prop d’un 40% del total) pot distorsionar la nostra anàlisi tot mostrant un predomini
clar (un 70% enfront del 30%) de les patents registrades per residents a Espanya respecte a es-
trangers. Si deixem de banda les patents de D’Asteck-Callery (que registrà 24 patents com a
resident a Barcelona), les xifres queden més equilibrades, i s’observa una pràctica paritat entre
patents presentades per estrangers (17) i residents a Espanya (21), en concordança amb l’equi-
libri entre unes i altres pràcticament al 50%, que és característic del període (Ortiz-Villajos,
1999). Catalunya, Madrid i el País Valencià apareixen com les regions amb més patents registra-
des, també en coherència amb els patrons generals del període (Ortiz-Villajos, 1999).

Finalment, he analitzat també la temàtica de les patents registrades, i hi he afegit informació
sobre els anys de publicació de la primera patent espanyola de cada àrea per visualitzar el mo-
ment en què —suposadament— s’inicia l’interès per cada aplicació (vegeu taula 2). També en
aquest cas la presència d’un nucli de patents molt semblants sobre l’ús de la radioactivitat en el
processament del petroli presentades per D’Asteck-Callery col·loca les aplicacions de la radioac-
tivitat a la indústria química com les receptores de més patents de manera destacada. Ara bé, si
ens fixem en les altres aplicacions, podem parlar d’un notable equilibri entre una gran diversitat
d’aplicacions, com ara la producció d’elements radioactius, l’ús d’elements radioactius en la pro-
ducció de nous materials, l’enllumenat i fabricació de pintures luminescents, la radioteràpia i la
radioactivació d’aigües (introducció d’elements radioactius en aigües minerals per a tractaments
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d’explosius fins a elements de transmissió radiofònica, passant per altres instruments elèctrics. Una cerca a l’hemeroteca

de La Vanguardia revela també la seva presència a una desfilada de cotxes a Barcelona en 1915, i la menció a la seva es-

tada a Amèrica del Sud.
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d’hidrologia mèdica). En menor mesura, trobem altres aplicacions de la radioactivitat, com la
cosmètica i la higiene, l’esterilització, la radiografia i la fabricació d’adobs radioactius, o patents
relacionades amb instruments dedicats a la mesura de la radioactivitat. Totes aquestes patents es
refereixen a aplicacions habituals de la radioactivitat en aquest període, i potser el més interes-
sant és contrastar-les amb les línies de recerca del Laboratori de Radioactivitat de Madrid. Si fem
això, veiem que de les tres grans línies de recerca del laboratori (certificació de la radioactivitat
d’aigües minerals, prospecció de minerals radioactius i radioagricultura) només la primera va te-
nir cert impacte quant a les patents. L’absència d’una indústria extractiva important a Espanya,
l’escàs impacte de l’agricultura radioactiva i, en general, la manca d’una indústria important dels
radioelements al país, que vaig constatar en un estudi anterior (Herran, 2008), queden corrobo-
rats per l’anàlisi de les patents.

La debilitat de la indústria de la radioactivitat a Espanya, que s’insinua en el ja comentat baix
nombre de patents, es posa de manifest amb més força quan examinem la posada en pràctica de
les patents. La documentació conservada a l’OEPM mostra que de les 63 patents relacionades
amb la radioactivitat, només set es van posar en pràctica, cosa que suposa un 12% del total, i una
xifra força baixa quan considerem que a principis de segle XX prop d’un 30% del total de patents
superaven aquesta fase (Sáiz, 2002). En la taula 3 es recullen els títols de les patents posades en
pràctica. L’única tendència clara quant a temàtica és que les dedicades a pintures luminescents
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País Patents Província Patents

França 6 Barcelona 5

Alemanya 4 Madrid 5

Àustria 3 Alacant 4

Suècia 2 Altres 7

Polònia 1

Regne Unit 1

Total residents a l’estranger 17 Total residents a Espanya 21

Taula 1. Distribució nacional i regional de les patents relacionades amb la radioactivitat registrades a

Espanya entre 1906 i 1929.

5. Les patents corresponents a altres províncies es van registrar a València, Lleida, Màlaga, Saragossa, Oviedo, Mallorca

i Guipúscoa. Per evitar distorsions, s’han eliminat del recompte les 24 patents registrades a Barcelona per D’Asteck-Callery.

Font: OEPM.5
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van ser les que van tenir una posada en pràctica més dilatada (més de 10 anys cadascuna). En els
dos casos, es tracta de patents registrades a noms de companyies o autors estrangers. Curiosa-
ment, cap de les patents posades en pràctica correspon a procediments patentats per D’Asteck
Callery.

Conclusions
L’estudi de les patents d’invenció espanyoles relatives a la radioactivitat permet extreure con-
clusions tant sobre el desenvolupament d’aquest camp de recerca i indústria a Espanya com so-
bre la utilitat de les patents com a font per a la història de la ciència en general. En relació amb
les primeres, la inspecció de les patents espanyoles confirma resultats previs sobre la història de
la radioactivitat a Espanya i, en particular, la tesi sobre l’absència d’una indústria endògena
de radioelements al país (Herran, 2008). Per altra banda, ofereix evidència sobre la presència a Es-
panya d’algunes de les principals firmes comercials de la indústria del radi. La distribució regio-
nal i temàtica de les patents també és la que podríem esperar. Madrid i Catalunya apareixen com
a principals pols de desenvolupament, mentre que les principals aplicacions registrades a través
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Tema Patents Primera patent

Aplicació de la radioactivitat a la indústria química 21 1922

Producció i extracció d’elements radioactius 9 1909

Mètodes per produir materials per addició de radi 9 1913

Enllumenat i pintures luminescents 7 1910

Activació radioactiva d’aigües i líquids 6 1906

Radioteràpia 4 1916

Cosmètica i higiene 2 1923

Aparells de medició i dosificació 2 1918

Adobs radioactius 1 1922

Esterilització 1 1917

Radiografia i impressió mitjançant radi 1 1925

Taula 2. Temàtica de les patents relacionades amb la radioactivitat registrades a Espanya (1906-1929).

Font: OEPM.
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de les patents corresponen als dials lluminosos, la radioteràpia, la hidrologia mèdica i la pros-
pecció. La indústria química és susceptible d’un estudi més detallat. En contrast amb la gran
atenció que va rebre l’agricultura radioactiva en el context acadèmic espanyol (Herran, 2007),
no s’aprecia un gran impacte a nivell industrial d’aquestes recerques.

Finalment, pel que fa a l’aspecte metodològic, aquest estudi posa de manifest algunes qües-
tions centrals respecte de l’ús de les patents com a font en història de la ciència. Les patents apa-
reixen com una font extraordinàriament rica per recuperar informació sobre actors secundaris
interessants, establir connexions i comparacions entre recerca acadèmica i recerca industrial, i
contrastar hipòtesis plantejades a partir de l’examen d’altres tipus de fonts. Ara bé, el seu ús re-
quereix també establir algunes precaucions historiogràfiques. Algunes són relatives a les bases de
dades utilitzades, com ara l’elecció de les paraules clau; i altres són més subtils, com ara la cons-
tatació que diferents disciplines i camps poden tenir diferents actituds culturals en relació a la
producció de patents, i que cal tenir-ho en compte respecte a la comparació quantitativa de pa-
tents en àrees tan interdisciplinàries com la radioactivitat. Tanmateix, això es pot aplicar a la
comparació internacional de les patents, tot detectant importants diferències nacionals respecte
a la relació entre els processos d’innovació i la producció de patents.
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Període Títol de la patent

1906-1910 Un procedimiento para radioactivar gases líquidos y sólidos con la emanación de

los minerales y cuerpos radiactivos cualquiera que sea la forma el mecanismo fun-

cionamiento de los aparatos que se empleen.

1909-1914 Procedimiento para obtener el radium y las substancias ricas en radium.

1910-1921 Una esfera de reloj y manilla con masa luminosa de la que una parte consta de sus-

tancia radioactiva.

1913-1917 Un procedimiento para producir tochos de acero con las aleaciones necesarias de

níquel, manganeso, bromo, silicio, radio y titanio y fabricar proyectiles para cañón si-

guiendo los procedimientos especiales para esta clase de metales.

1915-1919 Un procedimiento para la radioterización o radiumterización de toda clase de artí-

culos sólidos o líquidos ingeribles por la especie humana.

1916-1924 Un procedimiento de administrar el yodo radífero con fin terapéutico.

1916-1929 Alza y mira radioactivas para armas de fuego.

Taula 3. Llista de patents espanyoles relacionades amb la radioactivitat posades en pràctica (1906-1929).

Font: OEPM.
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