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Recordar la Universitat Autdnoma de Bar-
celona durant la guerra civil produeix 
tristesa. Els qui tot just haviem acabat els 
estudis el 1932 (Filosofia i Dret), visque- 
rem I'eufdria i fins i tot les tensions que 
provocaren els debats parlamentaris so- 
bre el nou Estatut d'Autonomia de la 
Universitat. I el fet de ser ja professors 
adjunts o auxiliars (personalment, a mes, 
secretari del Seminari de Pedagogia que 
dirigia Joaquim Xirau) ens permete viure 
les primeres passes de la Universitat 
Autdnoma. El contrast entre aquests anys 
universitaris i els de la guerra civil fou 
gran. En bona part tambe perque en 
alguna mesura ens en desconnectarem, 
ens dispersarem, ens mobilitzaren, i les 
oportunitats de viure la vida universitaria 
foren escadusseres. Sigui com sigui, ara 
hem consultat les actes de les reunions 
del Patronat i n'oferim algunes dades que 
reflecteixen la tasca que s'ana fent, a 
desgrat del canvi que aparentment es 
produi en la vida externa, visible als patis 
de Dret, de Filosofia i de Ciencies.

L'ACTIVITAT DEL PATRONAT

El 23 de juliol de 1936, cine dies despres 
d'iniciada la guerra civil, es reuneix el 
Patronat de la Universitat de Barcelona 
sota la presidencia de Pompeu Fabra i 
amb I'assistencia dels doctors August Pi i 
Sunyer, Antoni Trias i Pujol, Joaquim 
ESalcells i el rector Pere Bosch i Gimpera. 
La Comissid Permanent del Patronat acor- 
da delegar en el rector les seves atribu- 
cions, perd puntualitza que cal que el 
rector mantingui contactes amb altres 
membres del Patronat.
El 7 d'agost es reuneixen novament Fa-
bra, Pi i Sunyer, Trias i Xirau i fan 
consultes telefoniques a Bolivar i a Mara- 
non, que es troben a Madrid. Acorden 
cursar una notificacio a la Presidencia de 
la Republica, al ministre d'lnstruccio i al 
conseller de Cultura donant informacio 
dels professors que s'han significat com a 

enemies del regim (republica). Esmenten 
Gonzalo del Castillo, Angel A. Ferrer Caji- 
gal, Salvador Gil Vernet, Blas Perez, Mar- 
tiniano Martinez, Francisco Gomez del 
Campillo i Eduardo Perez Agudo, aixi com 
personal administratiu, subaltern i alum- 
nes vnotoriamente enemigos del Regi-
ment). Els informes son fonamentats 
per conducte d'organitzacions legalment 
constituides. La nota que es cursa a la 
premsa no esmenta noms de ningu. Tam-
be s'acorda, de moment, la suspensio de 
nous nomenaments.

A la mateixa reunio, Bosch i Gimpera 
proposa a la Comissid Permanent el pres- 
supost ordinari del segon semestre del 
36, que puja 1.242.891. Tambe proposa 
un pressupost extraordinari de 441.469, 
que correspon a sous endarrerits, obres i 
despeses de primer establiment. Els sous 
del personal corresponen al 60 % del 
temps de suspensio de feina i paga dels 
anys 1934-1936. L'altre 40% havia estat 
abonat al personal durant el primer se-
mestre. Finalment s'acorda incrementar 
els sous de tot el personal (docent i no 
docent) en un 15 %.

A la reunio del 14 d'agost, a la qual 
assisteixen Fabra, Bosch i Gimpera, Gar-
cia Banus, Pi i Sunyer, Trias i Xirau, 
s'acorda que la Universitat Autdnoma de 
Barcelona resti adscrita al Departament 
de Cultura de la Generalitat.

Segons el decret signat per Lluis Com- 
panys i Ventura Gassol, el rector assu- 
meix totes les atribucions dels organs de 
govern. Perd el 16 de setembre de 1937, o 
sigui un any mes tard, es restableix la 
situacio original del regim autonomic de 
la Universitat, per be que els membres del 
Patronat seran tres nomenats pel ministe- 
ri de Madrid i tres nomenats per la 
Generalitat. Els tres de la Generalitat son 
Fabra, Pi i Sunyer i Xirau (Josep), i els tres 
nomenats per la Republica seran Bolivar, 
Trias i Jose M. Ots. A la mateixa reunio 
s'acorda la destitucio de Gregorio Mara-

Pere Bosch i Gimpera.

non i s'accepta la dimissio de Garcia 
Banus.

L'endema, 17 de setembfe, cessa Bosch i 
Gimpera com a comissari i es nomena la 
Comissid Permanent formada pel presi-
dent, el secretari i els vocals (Trias i Ots). 
Consta en acta la dimissio de Domingo 
Barnes i es confirma Fabra com a presi-
dent, Ots com a vice-president i Josep 
Xirau com a secretari. Tambe hi consta 
I'homenatge al doctor Joaquim Balcells, 
que havia mort a Ginebra poc temps 
abans. Bosch i Gimpera dona compte de 
la seva tasca durant el mes que ha exercit 
les funcions de comissari; tambe el ma- 
teix dia es notifica la sol licitud del profes-
sor agregat a Santiago de Compostel la,



Rosselld-Pdrcel i —al tons del mirall— 
Eduard Valenti a la
Residencia d'Estudiants.

J. D. Garcia Bacca, que desitja exercir a la 
Universitat de Barcelona.

A partir d'aquest moment el Patronat 
continua reunint-se regularment una o 
dues vegades per setmana, i aixi fins al 20 
de desembre de 1938. El Patronat estudia 
tots els afers que es presenten derivats de 
la situacio andmala de la Universitat, en la 
qual manquen professors i alumnes, i es 
prenen acords referents a substitucions i 
nomenaments. Consta que per a matricu-
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lar-se a la Universitat caldra una justifica- 
cio de la situacio militar. Aixi mateix 
figura I'acord que les juntes de Facultat 
deleguin la responsabilitat en un dega- 
comissari. Figuren altres noms de perso-
nal docent cessat, el qual queda a disposi- 
cio governativa, i figuren tambe els noms 
dels professors jubilats (Alcobe, Casama- 
da, Palomas, Segala, Fusset i Banque).

El debat sobre els seminaris que han de 
quedar vigents es objecte d'una llarga 
sessio fins que s'acorda que restin els 
seguents: Literatura castellana, Angel 
Valbuena; Literatura catalana, Jordi Ru-
bio; Filologia classica, Carles Riba; 
Prehistdria i Histdria antiga, Bosch i Gim- 
pera, auxiliat per Lluis Pericot; Pedago- 
gia, Joaquim Xirau; Estudis semitics, Jo-
sep M. Millas; Filologia catalana, Pompeu 
Fabra; Histdria de Catalunya, Ferran Sol- 
devila, i Ciencia politica, Josep Xirau. Aixi 
mateix es debat la incorporacio del pro-
fessor Quero Molares per a dirigir un 
Seminari o un Institut de Dret Internacio-
nal Comparat. Quero Molares es catedra- 
tic de la Universitat de Sevilla. Finalment 
Josep Xirau proposa el professor Camon 
Aznar per a dirigir un Seminari d'Art.

Altres acords concerneixen les beques 
dels estudiants, i la peticio de fer venir els 
professors absents, com el doctor Cuatre- 
casas. Tambe s'estudia, a proposta de 
Josep Xirau, la reorganitzacio de la Facul-
tat de Dret.
Durant el mes de novembre de 1937 es 
continuen debatent altres afers referits als 
professors Joan Mascaro i Gabriel Torte- 
lla, el qual no ha percebut cap remunera- 
cio de I'exercit.

Els dies 21 i 23 de novembre del mateix 
any el Patronat acorda procedir amb 
exigencia respecte als professors que han 
demanat permis per a fer viatges a I'es- 
tranger. S'autoritza Margarida Comas 
perque faci un viatge de propaganda a 
Anglaterra. Contrariament, no es conce- 
deix llicencia al professor Angel Apraiz, 
que demanava una autoritzacio de sortida 
d'Espanya. El 30 de desembre de 1937 
s'acorda nomenar professors extraordi- 
naris Ramon d'Alds, Pere Bohigas, Joan 
Coromines i Joan Roura-Parella. Aixi ma-
teix es nomena P. L. Lansberg professor 
agregat i s'accepta tambe el nomenament 
de professor agregat de J. D. Garcia 
Bacca.
Posteriorment, ja I'any 1938, s'autoritza el 
professor Valbuena perque doni un curs a 
Cambridge, i continua el nomenament de 
professors extraordinaris: M. Sanchez 
Sarto, P. Pi i Calleja, J. Ibarz, F. Garcia del 
Cid, Mariano Faura i d'altres.

La retribucio que correspondra als profes-
sors extraordinaris es de 8.000 pessetes 
I'any.

El 15 de novembre de 1938 encara es 
debat el nomenament de J. M. Calsami- 
glia i P. L. Lansberg com a professors 
encarregats de curs, i es pren nota que els 
professors Jose Lopez Rey i Joan Roura- 

Parella demanen que es fixi un pla d’estu- 
dis.

LA VIDA UNIVERSITARIA

Fins aqui algunes de les dades que es 
poden trobar als llibres d'actes de les 
reunions del Patronat i de la Comissio 
Permanent. S'hi constata que la vida del 
Patronat Universitari fou molt activa i que 
s'estudiaren amb minuciositat tot els 
afers de poca o molta importancia que es 
plantejaren durant els dos anys i mig en 
que el Patronat exerci les seves funcions. 
La vida als patis de la Universitat es veia 
esmorteida, pero no morta. Quan els qui 
haviem estat vinculats a la Universitat hi 
anavem a beure un got de la llet que 
enviaven els quaquers nord-americans, 
veiem passejant pels patis alguns profes-
sors i pocs alumnes. Entre ells alguns no 
mobilitzats per I'exercit a causa de malal- 
ties o d'altres raons.
Recordo un esdeveniment excepcional: la 
lectura de la tesi doctoral de Carles Riba 
sobre el poema Nausica de Joan Mara- 
gall. Presidia el tribunal Jordi Rubio, i hi 
assistiren Joaquim Xirau, Pere Bosch i 
Gimpera i molts d'altres. Tambe se cele- 
bra amb solemnitat el Centenari del resta- 
bliment de la Universitat de Barcelona 
(1837-1937), que fou presidit per Lluis 
Companys i pel ministre Jesus Hernan-
dez.
Un dels alumnes que passejaven pel pati 
de Lletres amb Joaquim Xirau era Jaume 
Bofill, el qual fou, despres de la guerra 
civil, professor de la Universitat. Per be 
que jo estava mobilitzat i treballava a 
I'Auditoria de Guerra (Serveis Auxiliars), 
a causa d'una lesio al genoll, seguia els 
esdeveniments universitaris i de la Resi-
dencia d'Estudiants, situada a I’Escola 
Industrial del carrer d'Urgell. Ens colpi la 
mort de Bartomeu Rossello Porcel i ens 
veiem sovint amb altres residents com 
Joan Roura-Parella. Tot tenia un caracter 
extraordinari i andmal, pero era merave- 
llos poder mantenir una relacio amistosa 
amb professors i alumnes o ex-alumnes. 
A I'Auditoria de Guerra jo treballava al 
Registre, mentre que a I'habitacio del 
costat Salvador Espriu treballava a I'arxiu. 
Sovint feiem escapades d'una habitacid a 
I'altra, a fer petar la xerrada. Tanta fam 
passavem, que I'Auditor em permete de 
fer unes breus sortides per anar a beure la 
llet dels quaquers a la Universitat.

Poc mes puc dir de la vida universitaria 
durant la guerra civil; tanmateix, consul-
tant els documents de I'Arxiu de la Uni-
versitat, se'm remouen totes les fibres del 
cos. L'empremta de la nostra primera 
epoca universitaria (1928-1936), com a 
alumnes primer, com a col-laboradors 
despres, fou molt intensa, i tot el que 
vingue a continuacio queda allunyat i ens 
sembla poc. Per als qui professaren o 
estudiaren aquells anys de guerra civil, 
potser el record es un altre. Caldria que 
algu d'aquest periode en digues alguna 
cosa mes. — JORDI MARAGALL I NOBLE.


