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rancisco Gracia Alonso és un ar-
queòleg i catedràtic de prehistò-
ria amb una producció singular,
que combina la recerca bàsica

en els seus camps i la recerca sobre la
més estricta contemporaneïtat en rela-
ció amb la cultura, la universitat i el pa-
trimoni. Amb Glòria Munilla van pre-
sentar-nos, amb detall, la política de
protecció del patrimoni durant la Guer-
ra Civil a Salvem l’Art (2011), i van ex-
plorar la peripècia i el destí dels fons
patrimonials embarcats en el vaixell
Vita a El tesoro del Vita (2014). Amb
Josep M. Fullola Pericot van recons-
truir El sueño de una generación. El
crucero universitario por el Mediter-
ráneo de 1933 (2006), de tanta trans-
cendència intel·lectual i social, i amb el
mateix Fullola i Francesc Vilanova van
publicar la correspondència de Bosch
Gimpera a Lluís Pericot (2002). La
majoria dels seus treballs els ha editat
el Servei de Publicacions i Edicions de
la Universitat de Barcelona.

F

ARA, CONTINUANT AMB la seva tradició i
trajectòria, ens presenta un nou volum,
Pensar la Universitat. Escrits de Pere
Bosch Gimpera, també publicat per la UB
(2015), amb una extensa recopilació de
textos doctrinals, polítics i de reforma
universitària de Pere Bosch Gimpera, i
amb un imprescindible índex onomàstic
que en facilita la consulta. Però el llibre és
molt més que una selecció de textos. Gra-

cia analitza l’evolució de les universitats
espanyola, catalana i, específicament, la
de Barcelona, els debats sobre la reforma
de l’ensenyament universitari tant pel
que fa l’estructura del mapa universitari
com pel que fa als continguts dels progra-
mes d’estudi i, encara, sobre la governan-
ça de la universitat i el seu grau d’autono-
mia. Sempre amb el fil conductor del pen-
sament i l’acció de Pere Bosch Gimpera.

BOSCH VA GUANYAR LA CÀTEDRA d’història
antiga de la Universitat de Barcelona el 18
d’abril de 1916. Tant la seva experiència
en els Estudis Universitaris Catalans,
com la seva ampliació d’estudis a Alema-
nya foren elements que van configurar
una mentalitat reformista, compartida
per una bona colla de col·legues. La uni-
versitat espanyola era “un sistema obsolet
i desfasat”, hi dominava la preeminència i
la prepotència de la Universitat de Ma-
drid, hi havia una manca total d’autono-
mia i la rigidesa de la provisió de places i de
la formulació de plans d’estudis era abso-
luta. A Catalunya no hi havia cap lligam
amb la realitat territorial cultural i lingüís-
tica. És en aquest context que Bosch Gim-
pera i Rubió i Lluch van elaborar un pla
per a la reforma dels estudis de lletres de la
UB (20-2-1918) i, en el marc de la celebra-
ció del II Congrés Universitari Català, els
renovadors van impulsar manifestos
adreçats a la Mancomunitat i “per a l’auto-
nomia de la nostra universitat” (1918). El
II Congrés Universitari va propiciar un
projecte d’estatut de la Universitat Cata-
lana (1919), que aspirava a la catalanit-
zació de la universitat, la flexibilització
de la selecció del professorat i la lliure
elecció curricular. Però el context polític
va fer evident “que el problema de l’auto-
nomia acadèmica apareixia associat a
l’espantall de l’autonomia política”.

EN AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES, la gran
oportunitat va arribar amb la II Repúbli-
ca. L’elecció de Jaume Serra Húnter com
a rector(16-6-1931) va propiciar l’accés
de Bosch al deganat de la Facultat de Lle-
tres, des d’on va aplicar reformes en el
professorat i la docència (seminaris de
recerca, càtedres d’història i literatura
catalanes). La dimissió de Serra Húnter
va facilitar l’elecció de Bosch Gimpera
com a rector (13-12-1933). Els fets del 6
d’octubre amb el govern, i el rector a la
presó, frenaren tot el procés fins al febrer
del 1936, quan Bosch va ser restituït al
rectorat, però la Guerra Civil va alterar el
conjunt de la vida acadèmica.

A L’EPÍLEG, GRACIA ESTABLEIX una síntesi
de les qüestions abordades per Bosch en
els seus escrits reformistes, els resultats
assolits, els avortats el 39, els assajats per
ell en altres universitats, i considerats per
Gracia, encara ara, premonitoris dels pro-
blemes que avui tenallen la universitat ar-
reu i, específicament més, a Catalunya.

Bosch Gimpera
i la universitat

VA TENIR UNA
MENTALITAT REFORMISTA
EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI
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XAVIER PORRATA

na enquesta creativa a El Perió-
dico i, patam, Pablo Iglesias i

Joan Herrera es posen d’acord en
cinc minuts. Una velocitat que con-
trasta vivament amb l’agonia de la
llista conjunta del bloc independen-
tista i els enfrontaments –ara soter-
rats, però només fins que tornin a
emergir– que castiguen les rela-
cions entre CDC, ERC i CUP. És fàcil
criticar els líders per aquesta dis-
funció estratègica i, de fet, en tenen
part de culpa. Però hi ha raons ob-
jectives que justifiquen la predispo-
sició per al pacte de l’àrea “Sí se
puede” i les enormes dificultats
del camp del “sí-sí”.

Anem a pams. Herrera accepta la
jerarquia de Pablo Iglesias i subordi-
na l’estratègia d’ICV a un projecte su-

perior, que passa per Madrid. Per ai-
xò li costa poc inserir-se dins d’una
candidatura que té per objectiu final
col·laborar en un canvi polític a tot
l’Estat. Al capdavall, passa el mateix
entre CDC i ERC, que no tenen gaires
dificultats per pactar en institucions
intermèdies, com les diputacions o
els consells comarcals. Però, a dife-
rència d’ICV o Podem, Catalunya és
el destí final de convergents i republi-
cans. A més, com és lògic, Junqueras
no accepta la jerarquia de Mas per-
què són dos projectes en competèn-
cia, situats en el mateix pla.

En teoria, aquestes dificultats po-
drien salvar-se per la via de les enti-
tats. Aquesta és la tàctica d’Artur
Mas. Però l’ANC, Òmnium o l’AMI són
organitzacions de base transversal,
cert, però amb uns vèrtexs comple-
tament partiditzats. Podria ser d’una
altra manera, però és així.

Tot plegat, un context molt dife-
rent al dels que han fet alcaldessa
Ada Colau. Dit d’una altra manera,
cal guanyar dividits. Això sí, la con-
fluència posterior necessitarà el mo-
tor d’una gran pressió social.
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