
de la importància patogenètica 
dels factors culturals i ambientals. 
Karen Horney manté una posició 
creadora i original dins la ten-
dència culturalista, oposada a 
Tactual línia freudiana ortodoxa, 
representada principalment per 
Pescóla de Melanie Klein.

Els postulats bàsics del pensa-
ment de Karen Horney són reflec-
tits de manera completa i ente-
nedora en l’obra que comentem. 
Subratllarem la concepció de l’es-
tructura de l’agoixa; el paper 
de l’hostilitat reprimida — a di-
ferència de Freud i la seva 
sexualitat reprimida — com a 
generadora del desequilibri neu-

EDUCACIÓ
BALANÇ DE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA, de Jordi Maragall. 
Col·lecció «Dossier Universitari» 5. 
Barcelona 1969.

Heus ací un text que, si el país 
no patís els contradictoris efectes 
de la narcosi dirigida i de la 
protesta sense nord, hauria de 
desvetllar l’atenció d’una ampla 
minoria. Un «balanç», baldament 
reduït, del que fou la Universi-
tat Autònoma de Barcelona dels 
anys 1933-1939, i més si l’autor 
del text és un home que la cone-
gué tan bé —que la visqué— com 
Jordi Maragall, sembla que li to-
caria ésser d’una atractivitat es-
candalosa: com a terme de con-
trast, posem per cas, respecte a

ròtic; la necessitat d’afecte en 
tant que mecanisme defensiu, el 
paper de l’esperit competitiu de 
la societat actual en la gènesi i 
el manteniment de la personali-
tat neuròtica, etc. Cal remarcar 
la influència de l’obra de Karen 
Homey sobre el pensament de Her-
bert Marcuse, més innovador en 
la línia sociopolítica que en la 
base de partida psicodinàmica. 
Clourem el comentari amb una 
lloança de la traducció de Jordi 
Arbonès, molt correcta, i amb un 
prec agraït a Edicions 62 perquè 
continuï el camí emprès de divul-
gar a! gran públic les obres bà-
siques de psicodinàmica i de 
psicologia. — DELF1 ABELLA.

les universitats d’ara i ací —so-
bretot respecte a la que, pen-
sant-se que el nom fa la cosa, 
heus ací que la premsa i d’altres 
elements sense judici consideren 
també autònoma—, i per a in-
formació de tots els qui, inno-
cents albats reclosos en el silen-
ci de tres dècades, no havien 
pogut saber-ne res. Diguem que 
abans de fornir un resum de 
l’opuscle, ens interessa subratllar 
que la Universitat de Barcelona 
dels anys 1933 - 1939 mereix a 
dreta llei el qualificatiu d’autòno-
ma. .En primer lloc perquè l’auto-
nomia de la Universitat era con-
seqüència de l’autonomia política 
—bé que no é= impossible que 
una Universitat disposi d’unx es-

tatut d’autonomia baldament no 
el tingui l’ètnia on radica—, i 
sobretot perquè el Pationat que 
la regí decidia amb plena lliber-
tat tant en les qüestions adminis-
tratives —pressupostos, investi-
gació, etc.—, com en les acadè-
miques —plans d’estudi, nomena-
ment de professorat, etc.—; era, 
doncs, autònom, oe fet.
El lector de l’opuscle de Jordi 
Maragall aprendrà, també, que, 
tal com escriví el Dr. Antoni Ba-
dia Margarit en aquestes matei-
xes pàgines, la Universitat Autò-
noma de Barcelona 1933-1939 
«emplenà la millor època, en tots 
senbts, de tota la nostra Univer-
sitat». Bastarà una breu enume-
ració de característiques per a 
provar-ho : els docents eren ele-
gits per la mateixa Universitat 
entre els candidats idonis, però 
no «amb el dit», sinó previ un 
estudi dels noms que una ponèn-
cia designava, i d’acord, només, 
amb la preparació tècnica del 
proposat. La competència del pro-
fessorat atenyé, així, un nivell 
mai no assolit, i els noms que 
Jordi Maragall reporta ens guar-
daran de mentir. Ultra la prepa-
ració professional, la Universitat 
cercava la formació cultural de 
l’alumne, fomentava la investiga-
ció, i s’interessava per la difusió 
cultural a nivell de país. La llen-
gua catalana i la castellana dis-
posaven d’igualtat de drets, i 
cap de les dues cultures en con-
tacte a Catalunya no quedava 
marginada o submergida. Les 
Juntes de Facultat comptaven 
amb la presència de representants

dels professors ajudants i dels 
estudiants. Fins i tot, i mal-
grat que l’esclat de l’època era 
«liberal» i no «sociab> com ara, 
en temps del rectorat de Pere 
Bosch Gimpera el classisme de la 
Universitat començava a produir 
mala consciència, i així aviat es 
promogueren uns cursos nocturns 
per a obrers —d’ensenyament, 
diguem-ne, «superior»— amb la 
col·laboració de l’Ateneu Politèc- 
nicum. El qui signa aquesta nota 
podria parlar de la lluita que els 
estudiants obrers de l’època sos-
teníem per a una Universitat Po-
pular, i de la bona voluntat dels 
professors i dels membres del 
Patronat amb qui establirem con-
tacte. La commoció de la guerra 
civil deixà penjats alguns pro-
jectes esperançadors...
Jordi Maragall fa precedir el seu 
«balanç» d’un capítol d’antece-
dents, on es mostren els corrents 
que a Catalunya i a d’altres in-
drets de la Península feren pos-
sible l’aparició de la Universitat 
Autònoma. La presentació és mas-
sa ràpida —ell mateix ho diu—, 
però tant se val. No costa gaire 
de veure que la Universitat Au-
tònoma 1933-1939 fou un fruit del 
mateix esperit liberal qu'e ins-
pirà l’adveniment de la segona 
República i el triomf del catala-
nisme cultural i polític. Creiem 
que els estudis històrics i socio-
lògics que encara falta fer sobre 
el particular no modificaran 
aquest judici, que per als qui 
visquérem l’època fou d’una cla-
redat i d’una distinció cartesia-
nes. — ALFRED BADIA.

Ja ha començat de sortir la magna

HISTORIÀ HE
(AIAILViÀ

Dirigida per Joan Reglà i amb la col·laboració de Joan Fuster, Miquel Dolç, Miquel Taradell, 
M. Sanchis-Guarner i Emili Giralt.

2 volums (de 16 fascicles cada un) aparició mensual

UNA OBRA DE SEMPRE, 
PERO ELABORADA AMB 
UN CRITERI MODERN 
I ENFOCADA DE CARA AL 
NOSTRE FUTUR EUROPEU.

Publicada per EDITORIAL AEDOS 
Consell de Cent, 391 / Barcelona-9

Subscripcions i distribució a llibreries: 
CATALONIA «Casa del libro» BARCELONA 

Ronda Sant Pere, 3

03

54 [806]


