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ELS PRIMERS PORTS:
DESCOBERTES, EXPERIÈNCIES
I C O N TA C T E S
UNA MATEIXA IL·LUSIÓ I MÚLTIPLES INTERESSOS

Les conferències -de Literatura i d’Història i també de Medicina o Antropologia- anaven preparant l’arribada als ports. El Dr. De las Barras
y de Aragón portava un diari on va recollir puntualment totes les activitats de bord i dels països visitats. A cada port, les sortides estaven programades atenent les disciplines d’estudiants i professors: mentre uns
visitaven departaments d’Humanitats de les diverses Universitats, altres
anaven a veure Hospitals o centres de salut, i uns tercers s’interessaven
per obres d’enginyeria o aspectes urbanístics, antropològics, etc.
Els viatgers universitaris establien contactes tant amb el seu país d’origen com amb els ports de destí. I ho feien amb els mitjans de l’època: cablegrames, radiogrames, cartes... Els familiars rebien cròniques
puntualíssimes on narraven les activitats fetes i les impressions viscudes
pels seus fills o germans. També el vaixell imprimia diaris amb notícies
o cròniques escrites pels expedicionaris.
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Ú LT I M E S E TA P E S .
ARRIBADA I REPERCUSSIONS
VIVÈNCIES, TORNADA... I NOUS PROJECTES

Cada nou port suposava la confirmació dels seus aprenentatges o
bé la trobada amb un univers inesperat i complex. Van entrar en
contacte amb cultures i llengües diferents i van fer descobriments que
els sorprengueren. Era clara també la consciència que el “Marqués de
Comillas” portava una ambaixada cultural de la Segona República i
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les autoritats de cada país
organitzaven recepcions, conferències o trobades diverses. Cuba, en
particular, els obsequià amb una rebuda molt càlida i profitosa. Nova
York va ser un capítol a part: l’arribada a un món ben conegut per
pel·lícules i llibres els va fascinar literalment.

CREUER
TRANSATLÀNTIC
UNIVERSITARI DEL 1934
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA

El periple era ambiciós i molt variat. Després de Canàries, el salt a
Amèrica. Puerto Rico, Santo Domingo, Veneçuela... Fan contactes molt
interessants, tant culturals com científics o polítics. I s’emporten alguna
sorpresa desagradable, com la que va tenir lloc a Veneçuela.

I, al final, la tornada a Barcelona, tot pensant en noves possibilitats de
viatges universitaris. Es preparà un relat puntual i precís del Creuer, en
dues llengües, per difondre la riquesa de l’experiència, i el Ministerio
de Instrucción Pública s’interessà per la naturalesa del viatge realitzat.
Comença a albirar-se l’organització de nous projectes: el Creuer a
Extrem Orient, programat per a l’estiu del 1935, i la vinguda d’estudiants de la Universitat de Puerto Rico
a Espanya (un dels fruits del Creuer
del 1934). La data prevista: estiu del
1936. La Guerra Civil estroncaria
aquest projecte, com tants d’altres.
Aquesta exposició vol mostrar que la
llavor ben conservada, pot donar fruit, malgrat el pas del temps. Fer-ho
possible està en les mans de tots nosaltres.
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La Universitat Autònoma de Barcelona anuncia un viatge interessant
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Tot aquestes possibilitats eren anunciades amb programes presentats
amb bon gust i millor disseny, posant extrema atenció als aspectes
estètics, tipogràfics i d’estil. Un bon gust que s’estenia a la vestimenta
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viatgers,possibilitats
que no dubtaven
a ajustar la amb
seva programes
roba a cada
ocasió:
Tot
eren anunciades
presentats
esportbon
o sopars
gala,
visita aposant
una ciutat
o compres
mercat.
amb
gust i de
millor
disseny,
extrema
atencióenalsunaspectes
Aquesta tipogràfi
qüestió cs
noi és
secundària:
l’elegància
espiritual
educativa
estètics,
d’estil.
Un bon gust
que s’estenia
a lai vestimenta
s’havia
d’exterioritzar
en
unes
formes
exquisides,
respectuoses
i adedels viatgers, que no dubtaven a ajustar la seva roba a cada ocasió:
quades.o Tot
un programa
cultural.
esport
sopars
de gala, vital,
visita social
a una iciutat
o compres en un mercat.
Aquesta qüestió no és secundària: l’elegància espiritual i educativa
s’havia d’exterioritzar en unes formes exquisides, respectuoses i adequades. Tot un programa vital, social i cultural.
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