
DECIAMOS
AYER’

Despr6s d’un segle i mig desterrada a Cervera, arran del Decret de Nova Planta,
la Universitat de Barcelona va poder tornar a obrir les portes a la capital
catalana. Ens colem al paranimf per escoltar la sessi6 inaugural del curs

1872-1873 -ara fa 150 anys-, quan, per fi, la instituci6 celebrava que tornava
a tenir casa pr~pia.
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a sala ds plena. Ales primeres files, els ges-
tos s6n continguts i formals, es comenten
les elegants motllures de les parets, els
grans finestrals, des d’on es veu el que avi-
at ser~. un frond6s jard]Sbothnic, la grandio-
sitat de l’edifici. Tot s6n ahs i ohs educats de

~ persones acostumades als acres protocol-
laris. Als bancs de darrere, rods comentaris en veu bai-
xa, alguna rialla ofegada, cops
de colze, veus juvenils. Faun dia
un p~l calor6s i la majoria sua so-
ta la toga i el birret. De cop entra
el rector, Antonio Bergnes de las
Casas, i es dirigeix al davant de
tot mentre es fa el silenci. Dona
la benvinguda ales autoritats i a
la testa d’assistents i presenta el
deg~. de la Facultat de Dret, Felip Verg4s.

Verg4s s’escura el toll, fauna ullada als papers i co-
menga amb to solemne: "Sefiores. l~s dimarts 1 d’octu-
bre de11872. Avui s’inaugura el nou edifici de la Univer-
sitar de Barcelona. La vella i estimada insfituci6 torna a
tenir casa pr6pia, desprds que fa 15S anys Felip Vla va
fer tancar. I~s cert queja no 4s la mateixa --ja no dep~n

de la ciutat de Barcelona, sin6 del govern espanyol--,
per6 ds una de les rares simacions en qu~ un organisme
abolit pel Decret de Nova Planta setS. restitffit. I la ciutat
td ganes de tornar a ser un centre prestigi6s de ci&ncia i
de pensament. O, tal com repeteix el deg~Verg4s, ’elfo-
co de luz cient~fica, art~stica e industrial".

Perill militar
L’entorn de l’edifici encara ds mig des~rtic --promete-
dor, si es mira el got mig pie--. Fa menys de vim anys
que s’han enderrocat les muralles de la ciutat i l’Eixam-
pie comenga a prendre forma. Tot just s’acaba d’inaugu-
rat la primera linia de tramvia de cavalls de Barcelona,
que va des de Drassanes fins a l’encara independent vila
de Gr~nia, i ser~, molt fitil per a professors i estudiants, si
no volen embrutar-se amb la polseguera que s’alga per
tot arreu, arab tantes obres. Tambd n’hi ha a l’edifici de
la Universitat, per6 no volen esperar que estigui acabat
per posar-lo en funcionament, i no nomds per pruija
acad~mica, sin6 perqu& els fa por que els el prenguin. I
no ds una idea absurda, l’amenaga ds ben real.

L’enderrocament recent de la Ciutadella i l’augment
de tropes a Barcelona per la Tercera Guerra Caflina hart
let que els militars necessitin llocs oninstal.lar-se, i a al-
gO. se li ha acudit que l’espaiosa nova seu de la Universi-
tat 4s un llocideal, i l’han mig ocupat. Tan idealels sem-
bla, que les autoritats educafives temen que si no actuen
amb decisi6 s’hi acabaran quedant de manera definiti-
va. El conferenciant fauna pirueta ret6rica per6 dei-
xa la idea ben clara: "Espereraos que han de venir pronto
d~as rods tranquilos, que ahorrardn a la benemgrita cla-
se militar el disgusto de vivir en casa ajena, mal acondi-
cionada siempre para hud, spedes inesperados, sobre todo
cuando sus ejercicios son tan antitdticos alas prdcticas
universitarias".

L’exili de la Universitat ha estat llarg. Durant la Guer-
ra de Successi6, molts estudiants s’havien mobilitzat per

defensar la ciutat de l’atac dels

DESPRI S DE LA DERROTA DE
LA GUERRA DE SUCCESSI( 
FELIP V VA FER TANCAR LA

UNIVERSITAT DE BARCELONA
PER CASTIGAR ELS VEN .CUTS

borbons, i les noves autoritats no
es volien arriscar a tenir m6s de
mil cinc-cents joves concentrats
que qui sap qub podien fer. Ca-
lia que la Universitat desapare-
gufs de Barcelona per castigar
els ven~uts, per6, sobretot, per
raons d’ordre pfiblic, i va ser aixi

com, el 1714, tancava per sempre l’edifici que hi havia a
Factual rambla dels Estudis. El 1717, tambd van tancar
la resta d’universitats catalanes, en total set: la de Llei-
da, que funcionava des de l’any 1300 i queja havia es-
tat clausurada el 1707--abans fins i mtque la de Bar-
celona--, la de Tarragona, la de Girona, la de Vic, la de
Solsona i la de Tortosa.

FELIP VEROI~8
El deg~ de la
Facultat de Dret
va pronunciar el
discurs ir~ugural
de! nou edifici de
la UB. A I’esquerra,
la Universitat el
1865, durant la
seva construcci6.
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L’AROUITECTE
E; nou edifici -a
la dreta, en un
graver de/1871-
es va encarregar
a Elies Rogent, el
primer arquitecte
romantic catal~.

I, aquell mateix any 1717, la universitat de la fidel, i molt
petita, vila de Cervera obria les portes amb els professors
que havien superat la purga polkica i sota el control estric-
te dels jesuites. L’operaci6 no tenia 16gica, des d’un punt de
vista academic o pr~ctic: la capital de la Segarra homes te-
nia quatre mil habitants i estava massa lluny de tot. E1 de-
gh VergEs hiva estudiar Dret, quin remei, perE, corn molts
d’altres, va preferir acabar la carrera en una akra univer-
sitat mEs prestigiosa, corn la de Sevilla. Es coneixen casos
dejoves que es preparaven arab classes particulars a Bar-
celona i anaven a examinar-se a Tolosa de Llenguadoc!

ne tornada a Barcelona
Cervera era una operaci6 massa forqada i insostenible, i
es va anar extingint de manera gairebE natural fins que,
el 1837, les autoritats es van rendir ivan permetre que re-
obris la Universitat a Barcelona. El
reallotjament no era fhcil, en una
ciutat encara encotillada per la mu-
ralla, i els va semblar que la millor
opci6 era portar les classes a rantic
convent del Carme, que havia que-
dar buit desprEs que en marxessin
els frares supervivents de les bullan-
gues de11835.

L’Ajuntament havia expropiat l’edifici i van instal.lar-hi
els estudis de Teologia, Chnons i Lleis, i desprEs la Facul-
tat de Farmhcia (Medicina continuava adherida a l’antic
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), a mEs de l’finic ins-
titut de secundhria de la ciutat. Per6 un convent del segle
XIII no era un espai adient. VergEs detalla: "Convirti&on-
seen aulas la porteria, el comedor y la sacristfa; en labora-
torio de Qufraica la cocina, y para la colocacidn de las demds

oficinas se acudi6 al arbitrio de allanar tabiques y abrir bo-
quetes; siendo empero preciso andar siempre y en todo con
mucha circunspecciEn y miramento, porque el edificio da-
ba a conocer muy alas claras que no consentfa innovacio-

LA NOVA UNIVERSITAT
ESTAVA DECORADA AMB
S[MBOLS PROPI$ DEL

MOMENT OUE ES VIVIA, EL
SEXENNI DEMOCRATIC

nes por mucho que apretase la necesidad". Tot i que es va fer
molta despesa en "parchesypuntalespara sostenerle", era
evident que el que llavors anomenaven Universidad Lite-
raria necessitava una casa prEpia, pensada per atendre
ies necessitats de l’Epoca i "los bulliciosos movimientos de
mds de dos milj6venes". I aixiva set corn van encarregar el
disseny d’un edifici feta mida a Elies Rogent, arquitecte
municipal de Vic i considerat el primer arquitecte romhn-
tic catalh. E1 construirien allh mateix, al convent del Car-
me, al rovelI de l’ou.

Rogent vafer una feina molt minuciosa. Quantes aules
havia de tenir la Universitat? Paris? Biblioteca? Sales de
professors? Quan va tenir el projecte acabat, el 1860, el
va enviar a Madrid i livan dir que estava molt bE... per6
que havien decidit canviar l’emplagament. E1 de la Univer-
sitar seria el primer gran edifici del nou barri de Barcelo-

na, l’Eixample. Un punt de refer~n-
cia, el primer gran edifici pfiblic que
poses un peu ala ciutat moderna
(probablement, el preu del s61, molt
mEs barat que el que tenia llavors el
Raval, tambE hi va ajudar). Va set
l’obra mEs emblemhtica d’Elies Ro-
gent, on va abocar la seva filosofia:
espais prhctics, al servei dels objec-

flus, per6 sense renunciar a l’eleghncia i ala sumptuosi-
tat, en algunes zones, com l’escala noble o el paranimf.

Simbols d’un temps
U1 d’octubre, el dia en quE s’hiva llegir per primera vega-
da un discurs d’inauguraci6 del curs, aquell gran sal6 en-
cara no estava acabat. Per6 sf que estava pensat fins a l’fil-
tim detail, i el portent hova explicar amb tanta precisi6
que, encara avui, ens serviria corn a guia per llegir les car-
regadissimes parets. Igual que el romanic se servia d’un
programa iconogr~fic determinat per establir la seva vi-
si6 del m6n a travEs dels frescos de les esglEsies, al para-

HO SABLES?

La primera Ilicenciada universit&ria
Helena Maseras (Vila-seca, 1853 
Me6,1900~ volia ser metge, tom el
seu pare, perb, a finals del segle XIX,
sis merges eren 100% homes.

AMB NOTA
Per~ no es va desanimar: va fer ar-
ribar un missatge al rei Amadeu de
Savoia demanant-li poder-se ma-
tricular a batxillerat superior i a la
universitat. Contra tot pron~stic, va
rebre I’autoritzaci6, i el 1872 es va

conver~ir en la primera estudiant
de Medicine. Inicialment, no li van
permetre assistir a les classes,
per6 m6s tard ho va aconseguir,
uniformada corn sis homes.

Va aoabar la carrera el 1878, arab
notes excel.lents, per6 lee autori-
tats van hayer de deliberar si se li
podia ¢onoedir el tftol. Ouan van de-
cidir que si, ja havien passat tres
anys i ella, cansada d’esperar, es
dedicava a I’ensenyament.
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nimf de la nova Universitat hi van plasmar de manera

detalladissima el sistema de refer~ncies i de valors poll-
tics, culturals i cientifies que voiien difondre com a ins-

tituci6, i que era fruit del moment que es vivia, el Se-
xenni Democrhtic.

Felip Verges, mok pedagbgic, explica, al seu discurs:
"La decoraci6n de una universidad [.. 3 no debe servir pu-
ramente de esparcimiento o recreaci6n de la vista ~ . 3, de-
be buscar que todo ensefie". I repassa qu~ es vol ensenyar
amb la decoraci6 del paranimf: el respecte i el reconei-
xement als grans literats i cient/fics que s6n els refe-
rents de l’~poca: "Es necesario y muyjusto, ademds, que

una universidad espahola y catalana, pagando su tribu-
to de admiraci6n y respeto a los sabios literatos y artistas
extranjeros que llenan el mundo con su renombre, mani-
fieste iguales sentimientos, animados por el cariho, hacia

los grandes ingen~os espafioles".

Novetats i futur
E1 ponent repassa els noms: Alfons el Savi, Averro-
es, Ramon Llull, Shakespeare, Cisneros, Colom, Ra-

mon Berenguer... Entre aquest poti-pofi d’herois, intel-
lectuals, artistes i ahres persones que els semblaven
dignes d’homenatge, esmenta una dona, Santa Teresa

de Jesfis. Nom6s n’hi haurh una ahra entre una vuitan-
tena de noms masculins: la humanista catalana Juliana
Morell. Naturalment, a la sala del primer pis de la Uni-

versitat, on es fa la conferbncia, aix6 no crida l’atenci6

a ningfi. Aquell mat/d’octubre, a la mesa dels ponents i
assegnts als banes del pfiblic, nom~s hi ha homes. E1 que
no sospiten ~s que, justament aquell curs, l’homogenei-
tat absoluta es comenqarh a esquerdar. Perqu~, per pri-
mer cop, una dona, Helena Maseras [vegeu el desglos-
sat], s’ha pognt matricular a la universitat.

El degh, d’aquesta novetat, no en pada. Si que ho fa
de l’extraordinhria biblioteca, que t~ m~s de 120.000

volums, gr~.cies a la incorporaci6 dels llibres dels con-
vents desamortitzats poques d~cades abans. I, ja que t~
la paraula, aprofita per anar una mica m6s enll~, i pro-
posar que l’edifici aculli l’arxiu de la Corona d’Arag6. No
ser~ aixi, com tampoc no arfibar& mai a tenir el museu
que s’havia proposat.

Un any despr6s d’aquell 1 d’octubre, el paranimf es-
tarh acabat, farcit de noms inspiradors, quadres al-
leg6ries i slmbols que s6n declaracions de principis. I,

corn un pantocrhtor laic i modern, al lloc central de la
paret, el dibuix d’un Sol i el lema de la Universitat: Per-
fundet omnia luce (’ho iHumina tot’). Intermitentment,
segons el moment polltic, davant de la frase hi haur& la
paraula libertas.

A la sala del primer pis, lluminosa, oberta, s6bria i
elegant, hi ha una certa sensaci6 de triomfl La situaci6
al govern 6s incerta, perb aixb no 6s cap novetat. Hi ha

militars a l’edifici, perb aqu{ estan ells per anar-los es-
combrant. Barcelona ha recuperat la Universitat ija no
la tornarh a deixar escapar. ~

AGNES ROTGER

ASUST[
ALCOBERRO

Professord’His~ri~
Modemede~UB
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