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VIII

El rei Martí volgué soldicitar al P ap a la co n
cessié d'un "Estudi General" a Barcelona. Pero
iemp re va trobar reeietencies len 'e ls Conse llers.
Aquells decla raren l' an y 1398 •. . . .que creien m és
els pe rills i escándols qu e podtien resultar-ne que
no pas els profits i honora",

A desgrat d 'aquesta oposici é, el rei Marti crea
si no un Estudi gene ra l, un " Estudi d'Ar ts i Medí
cina" , al qual concedí (14 01) les mateixes prerro
gatives que al de Montpe fler,

Duran t tot el segle xv la ciutat e'ocupava de
tnnt en tant de la creaci ó d'un Estud l Ge nera l, per ó
sense arr iba r a un resultar eoneret, tot i que fou
concedi da als Consellere (1450) una autori taació
rei al , d'AJfons el Magn ánim, per a fundar a Bar
celona un "Estudi General" de Teologia, Dret Ca
nónic i Eivil, Fi loeofia, Arts i Medtcína. El Consell
de Barcelona no sabé trenre profit d'aquell s prtvi
legie i, en realitat, les úniquee escoles ateses foren
les de Grama tica i Arta, anomena des Escoles Bla
jo rs, governades de comú acord entre la Eiu ta t, el
Hisbe i el Capi tel. La direcció era confiada al xan
t re de la Catedral, que era an omenat "Mestre de
I'eccen t",

Aquestes escoles anaren ampliant llur ac
tuaci é. Pel maig del 1458 va aconeeguir -se que el
Canceller designés eh metges Heics que havien
d 'Intervenir en els exá mene dele cirurgians Lber
her s, i el 1488 fou obtingut de Ferran II un Pri
vileg¡ aprova tor i de capitols p resenta re al rei pel
Canceller i I'Estudi , en el qua l PriviJegi els fei a les
mateixes concessione que als Estudie de Lleida .

Aquestes atorga cions no foren ben aco llides
pels Con sel 'lers. Pel mart; del 1491 es dirigien al



rei deman ant-I i l a derogació del Privilegi conce dit
als metges dien t " que no pertocava ah metges fer
i orde nar l' Esmdi, ans a la Cintat en virtut del Pri
vil egi del rei Alfons V". Volien un Eetudi gover
nat per la ciutat, pero n o un Estnd i en el que l n o
tinguesein ín tervenci é. La resoluci é del reí ron fa.
vorable als metge s. Per altra handa , més enda van t
(1500) el Canceller va reclamar demanant al reí

I O ]"E I "° 1que e l". e ausu rcse m es seo es 00'\,e5 , o lila es no
sotmeses a la seva autor it at.

Pero anys despr és (15 07) s'ar r ibá a un acord:
roren re uni rles les "Escoles majors' amb t' "Estudi
de Me dicina i Arts", sota l' autoritat del Ca ncelfer
i "Mestre de l'accent" , que aleshoree esdevingué
Rector de ]" 'Estudi Genera l" i rebé la p rerrogativa
de nomenar ele professors.

L'any següe nt el Con sell acordñ destinar 100
ducate i 120 lliures per a pagaments ale Profeeeors
de l' Estud i i aprová unes or dinacione en les quals
e'all ude ix ale Privilegie concedits per M artí 1 i
Ferran II i es regulen els emenyaments de Grama 
tica, Lógica. Filoeofi a Natural i Eilosofia Moral. Un
ta l esre t de coses perdura fins el 1533. E n aquest
any l' Estudi d'Arts i Medicina aconsegui de Car 
les 1 la confirmació del privilegi de Ferra n 11 . i el
1536 va ésser proposada pele Camellera la cons 
trucc ió d'un edifici destinar ale Estudie l a primera
ped ra del qua l fou co jloeada solemnement el dia
18 d'octubre, di ada de sant Lluc, en un lloc situat
entre la murall a i el ca rrer deis T all ers, a I' indret
que avui és Rambla de Ca na le tes.

El ]5;\9 es promulgaren unes ord lnu cions per
al non Estudi. Ofereixen la novetat d'é sser apro
vades pel Consel l, amh la rese rva a favor dele Con-
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x

eallere de dirigir-lo a Ilnr grato L'Estudi ser ia (Ji.
r igit per un "prhnari" o regento Aquest Eetudi de
la Rambla queda aleshores gairehé destinar única
ment a la Gramatica i a les Arte. L'any 1559 foren
aprovades unes noves ord inacions que conver tiren
l' Estudi (le la Rambla en un "Estudi Generar' de
tetes les Faculta ts, puix (JIte comprengu é el s ensc
nyamcnts de Gramatica, Re torica, Arts, Filosofía,
Teología, Medicina, i Dret Civi l i Can ónic. La
;\fedicina nuedeva. per tanto incorporada definí 
tivament als Estudie GeneraIs i perdé, no sense
nombroscs Iluites i Iitigis, la seva autonomía, que
derivava dei s privilegie eoncedits per l\Iartí I'Hu·
mil el 14·01. EIs Estudie roren lotalment sotmcsoe
a I'autoritat de la ciutat i de l sen Consel l. La ciu
tat era considerada senrora, i el s Con selfers, els "'se.
nyors, protecto ra i re gidora" deis Estudie.

El nombre de eátedres s'alterava con stantment,
amb tendencia manifesta a augmentar-l ee. Segons
les credencials del 1558, eren 3 de Gramatica, 1 de
Retor ica amb ohligació (le Ilegir grec, 3 d'Arts i
F'ilosofia, 3 de T eología, 3 de Medicina, 2 de Cien.
cíes i 2 de Lleis.

El s Estudie Generals. en cons ta nte modificacions
en llu rs crede nci als i en Jlur funcionument, vis
queren, no obstnnt, eense interrupció fin e al comen
l,;ament del segle XVIII.

Foil en aq ues t nerfode. cap a mitjan l'e·
gle XVI, que el!' estudie universitari s de Barcelona
eonegue ren una epoca d'extraordinária esplendor.
Tingueren catedra per aquel ts temps en els Estu
di s ba rcelonins crudi ts tan iblust res de forn del país
com Paragones .loan Costa, antor de l "Oobierno
del Ciudadano" , i el peripatetic hejlenista de Va·



len cia Pere J oa n Núñes ; i en tre el s deixebles se'n
comptaren de tan famosos com el eevilfá J oan de
;\laHara. Fou un moviment un iversitari de gra n r-i
q uesa, al qual Ceia costar dignament l'act ivitat his
tórica i arqueológica qu e es deecabdelleva a Tarra
gana sota la prcteccié de l'Arqu ehiebe Antoni
Agustín . En tre tantes figures emine nte es desta ca
Ya. pero, la del resta ura dor iHm;tre dei s Estudia
Cenercle de Barcelona, el te óleg :humanista, Coso
me Dami á Hortolá, Abar de Vilabertran, hejleuis
ta i hehrni sta, deixehle de les Un iveraita ts de Bo
l ónia, P arís i Alcal á, i un dele teólegs que aesisti
al Conci li de 'I' rento. No deixá, pero, altre Fru it
im prés del seu p rofes..orat que una admira ble ex
poeici é simhá lica del C¡m tic deis Eántics, di gna
d' ésser esmentada al costat de la de Fray Luis de
Le én. En la Gmmátlca es di stingircn Bernat An 
dreu, el cieeron iá Antou i Jolis i els lexicógrafs An
t ie Roca i Onofre P on. Entre els Ilatinistes, J oan
Ea ssador, Jaume Cassa i OnoCre Pou esceivire n
am b elega nc ia comedies Batines. El valencia Fran
cese d'Escohar va introdui r-h i 'eh estudia hell e
n ics, i l 'activa propaganda de Núñez a fa vor del
text pur de I'Stari gita va donar com a resultat el s
nota b les comen tario; aristote lics d'Antoni J ordan a,
An ton i Sal a i Dionis J eroni Jnrba. El doctor Llui s
.loan Vileta, el m és celebre dels professors barcelo
nins d' aquell temps, llevat (le Cosme B artola, es
ceív¡ dive rses obres filosófiques en les qual s ap a
reíxen les doctr ines Iuldianes renovades pel Henal 
xement. El metge Antie Roca fou un distingit Pe
Iigraf que impulsá una edici é de les obres d'Au
..ias-l\1arch i escr ivl un tractat d'Aritmetica en
[lengua vu lga r. No hi mancaren doct íssimes es-
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cri ptores cnm Isabel J osa i Juliana .L\IorelJ. tan ed 
mirada a Fr anca.

Perduda pel s catalana la gue r ra de Succeeeié ,
la " Real J unta su per ior de J ust icia r Go bierno",
cread a per a substitu ir els altres organisme s po li
rice de Catalunya, notifica. el 1714 , 0118 Pahers de
Cervera, que els estudie de Eiloso fia, Cáno us i
Lleis qu ed even p rovisio nal ment traall ad at s en
aquesta ciu tat . Hom anien a Barcelona eh. de Medi
ci na i els de Gramatica. que douaven els J esu ltes.

Aque sta situaci é p rovisional es prolonga uns
qunnts any s. durent els quala fou ámph ument di e
cutida la conveni encia de crear una 801a U niver
eita t a Cat alunya, per heve r-n'hi un nombre exceso
siu (Lleida, Barcel ona, Vie , Girana, Tarragona i
Tortosa }. F inal men t, el Re i resolgué la q ilesti é mi t
jancant el rei al Decret de 1'11 de mai g del 1717 que
creava la Unive rsit at única a Ce-vera, 0 0 floriren
ele estudia de Te ologia, Dret i Lle tres cl áesiq ues.
A Barcel ona q uedaven nom és els estudie de Med í
ci na a l'Hosp ital de la San ta Crcu, i els CoJ.legis
de le s Ürdres Rellgiosee. M ée ta n} s'h¡ afegiren al.
tres ensen yaments, espeeial ment el s de la benem é
r it a J unt a de Comerc, despr és de la in vasié napo 
le ónica.

Dei s Estud ia restats a Barc elona dnrant el se
el e XVIII sortire n metges i cirurgians i jlust res qne
influiren notahlement a to t Espan ya. COlO Salvar
Campi llo, Vi rgili , C bnh emet, fundador del Coldegi
de Sant CarJes. de Madrid . sota Carles IV, i Orfila,
el creador de la Med icina Legal. que ringu é una si.
tuació hrill ant íssim a a P ar ís a partir de l'imperi
napoleónic.

En come near el segle XIX torna a parlar-se-e-idea



que, d'altra banda, no hav¡a estat abando na da mai
del tot - de tornar a Barcelona la Universita t
Cata lana. Acabada la gue rra de la Independen cia,
el gene ral Cas ta ños exp osñ a l'Ajuntamen t de Bar
celona el seu propósit ele soldicitar el trasflat de la
Universitat de Cenera. L'Ajuntament li ofe r í la
seva ajuda. S'h i oposá Cervera, i el Rei (1816)
acordá que no hi havia motiu suficient per a p r-i -
var-Ia de la seva Llniversita t . "

En el període constituc iona l del 1823 es torna
a in sistir sobre el matei x prop óeit, i les asp iracious
de la ciutat "foren completamen t eatisfetes. Pel
" Re glamen to General de Instrucción Pública",
aprovat per les Corts l'any 1821, es creava a Bar
cel ona una Universitat en es podrien cursar es
tudis del que se'n deia aleshores, segona l'esmentat
Reglament, 2: i 3: ensenyanqa. Finit, pero, el re
gim constituc ional, ron tornada la Unive rs ita t a
Cervera i su p ri mida la de Barcel ona.

A través de negoci acions labcriosíssimes, in
Ilue nc ia des semp re per les osciHacions de la poli 
rica, finalment la vic tória fou assolida, i l'any 1837
va decidir-se el traall at de la Universitat de Cero
vera a Barcel ona, am b car ácter interí fine que les
Corts ap rovessin el pl a d'Inst rucc ié Pública.

El 18 d'octubre te nia lloc la solemne ce r im ú
ni a de la instaHaciú de la "Univers idad Literaria" ,
en la mateixa data que feia 301 aDYS que s' ha via Pv
sat la primera pedra de l'Estudi General de la
Rambla.

Aquesta " Universid ad Literaria" comprenia le s
Facu lt ats de Teologia , Jurisprudencia Civil i Ca
n ónica i, m éa tard, Lleis, Medicina i F ilosofia. Fora
'I'al la quedaven els CoHegis de Medicine , Círu r-
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gia i Farmñcia. La soluci é veritablement definiti
va respecte al trasp ñs de la Universitat a Barcelo 
na , la procura el Decret del 10 d'agost del 1842 que
aprovava el trasllat de la de Cervere.

Amh la creació de la nova Un iversitat es pro
dueix una nova ren aixenca docent, paraHela a la
renaixenea en tots els ordres espirituals, que cada
dia s'anava fent més sensible. No és pes atzar que
la fixaci é deis destina de la Univers itat de Barce
lon a esdev é en un instant especia lment palpitant
per al pensarnent de Catalunya, í que Barcelona
hagi retrobat la Uni versitat seva en els moments
en que els seue fill s an aven trobaut a poc a poe l' á
nima catalana. Eh homes més iHustres d'aquells
tempe, I'arxiver Prósp er de Bofaru1l, P au Plferrer,
hibliotecari i professor, i, sobreto t, Mila, la més
gran figura de la Henaixenca, són tots honres de Icr
mació univer sitaria o profe esors, com ho for en
Agui jó, Pelagi Br¡e, Rubió i Ors, i C01l i Vehí. ElE;
estudis filosófica flori ren amb Mart¡ d 'E íxal á, Eodi 
na i Llorens, ele juridics emh Martí d'Eixal á, Hey
nals Rabassa i Duran t Hae, les ciencies econ ómi
ques amb Saupo nts, I'heHeni sme, amh Bergnes de
las Casas í Halari, aquest darrer també hi storiador
i fii óleg catalá. Floriren també brilhmts escoles de
bot áni ca, metges i cirurgians. D' aquests da rrers cal
esmentar Balmis, Pintroductor de la vacuna a Ame
rica, Per e Mata i Letamendi. La influencia de la
nostra Univeraitat arriba fin s a fora de Cata lunya,
i guanyá molts esperits a la causa de la personalitat
pol ítica catalana, com ho comprovu el cas de Me
néndea i Pelayo. Esmen tarem tumb é entre els noms
illustres de Professor s barcelonin s, el de Ramon i
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Cajal. que a Barcelon a f éu bona part de la seva
tasca.

Deis mo lts p ro fessors ibluetres, especia huent tic
les generacions pr óximes a la nos tra epoca, no cal
dir-ne res, aquestes notes no volent reco rdar sinó
els Iets princip al s de l'evoluci é de la Universitat de
Barcelon a.

Alt res di sposicions sobre ensenyaments anaren
ve nint. El 1842 la Facu lta t d e Cánons es fusion á
amb la de Lleis, que prengu é el titol de Faculta t
de Jurisprudencia , i el 1843 es tornaren a reunir
Medi cina, Cirurgia i Fa rmac ia en la Fa cultat de
Cíénc íes Med iques.

El matei x any la Fucultnt de Filosofia de
Barce lona va redactar un informe proposant la
reforma dele "estudie prepnrator is gene ral a, ano
menat s de Eiloso fia", en el sen tit de crear a ca da
provincia un CoHegi o Facultat de Fifosofia, en que
s'estud iessin, duran t qu atre anys, materi es de Cie n·
cies i Lletres, despr és de ls qua ls estudie s'o btingués
el ti to l de Batxiller en Filosofia, indispensable per
a qua lsevol ca rrera.

El p la d'est ud is del 17 de setemhre del 1845,
aoomenat de Don Pere J nsep Pidal , q ue Iou el mi
n istre signan t, i de Don Antoni Gil de Zára te, a qu i
se n'atri bne ix la red acci é, reorgan ite á l'ensen ya
ment fixan t quatre ord ree d'estudis: de 2.D ensenya
ment, IIe Facultat Majar. superiora i especials. Les
Fuculta ts Majors eren Teología, Jurisprudencia,
Medicina i Fa rm acia. Pcr a in gressar-hi ca lia éeser
Batxiller en Fi losofia. Els estudie duraven set
nnye, cinc per a ésser Batxill er idos per a la Ll i
cenciat ura. Com a estudi a super iora, els Doctorats
en Lle tres, Eiencies, F ilosofia, T eologia, Jurlsp ru -
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la Generalitat de Catalunya i acceptat i confirmat
pel Ministeri d'Instrucci é Pública tot el que havia
estat fet a la Un iversitat de Barcelona, el Conse ll
de Cultu ra de la Generalitat ob rí m és tard una in
formació pública sobre el Projecte redact at per la
Comissaria. Vistos els resultats de la in formaci é,
el Con sell de Cultura va redactar un nou Projecte
que havia de servir de hase de di scu ssió al Patronat
de la Universit at en establir I'Eetatut avui vigent.

Més tardo el 15 de eetembre del 1931, un Decret
del Ministeri d'Instrucció Pública del Govern de la
República establia la reorganitsació dele estudia de
les Facultats de Filosofia i Lletree de les Universí
tats de Madrid i Barcelona. Dintre d'unes normcs
molt tnxatives d'organització d'estudie - que sigui 
ficaven, pero, pedagógicament, un bon enc ert i un
progr és en la reforma de l'ensenyament universi
lari- , la Facu ltat gaudia d 'un grau apreciable d'au
tonomia per a nomenar el seu professorat no nu
rneru ri i p er a I'atri buc ió deis ensenyaments a le pro·
fessors. Aquest primer assaig parcial fou aplica t
amb h it a Mad rid i a Barcelona.

M és tard, i ja durant la dí scussié parlamen tari a
consti tucional, es plan tej ú - en tre les reivindica
cions d'autonomia cultural de Catalunya -la qü es
tió de la Univers ita t de Barcelona. Ealgu é partir,
per a la solució, de l'article 50 de la Eonstituci ó,
que, tot i limitar-la per endavan t, possihilitava una
autonomia universit ari a. En I'Estatut de Catalu
nya - article 7.11

- con staven ja les normes per a
l'estahliment d'una Universitat Autónoma a Barce
lona. Iniciades les gestiona per a executar nquest aro
ticle 7 . ~. donaren com a resultar el Decret del Ce
veru de la República del I " de jUIlY del 1933.
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Aquest Decret, com a apficaci ó d'aquell aro
ticle 7.~, ha creat la Universita t Au tóno ma de Bar
celona, autóno ma respecte ale dos Gove rns, i re 
gida per un Patronato

Aquest P atronat ée de tipue universitari, de pro
cede ncia mixta i compost per onze membres que
són : el Rector de la Un iversitat COOl a Vocal nat,
cinc Voeals nomenat s pel C m"ero de la República,
i cinc pel de la Gen eralitat. El Decret atr ihueix al
Patronat, com a mi ssions essenc ials, establ ir i ren
litzar l'Estatut d'autouomi n de la Uni vers ita t, regir
aques ta, aten int-se al que preceptúen l' articl e 50 de
Ia Constit ució i el 7" de I'Estatut de Eata lunya, i
garantir la recíproca convivencia de les Ilengüe e i
cu lt u res catalana í caste llana en igua lta t de dret s
per a p rofessors i alumnes, damun t la base del res
pecte a la Il ibe rtat d'uns i altres a expressar-se en
ca da cas en la llen gua qu e p refereixin.

El Govern de la República (Dec re t del 5 de
juliol del 1933 ) nom en á Voca ls eh; sen yors Cand i,1
Bol ívar Pielta in, Americ Castro Que sada, Anloni
García Banú s, Gregori .Mnrañ{IU Posndil! o, i An
toni Trias i Pujol . El G OVCI'Jl de la Ceneml ítat
(Decre t del L " de juliol del 1933) nomená d a se.
nyors J oaqui m Halce lls, Doménec Harnés, Po mpeu
Fa bra, Augus t Pi i Sunyer i Jnsep Xirau.

El 18 de julio! es constituí el Patronat de la
Universi ta t Aut ónoma de Barcelona. que nomená
Preeident el Sr. Pompeu Fabra, Vice-p resi dent e!
Sr. Domenec Barn és i Secreter¡ el Sr. J oaquim
Halcel! s. Immediat ameot redacta, a hase, pr-inci 
palment, dei s materiaJs que el Consell de Cultura
de la Ceueralhar lravia preparar, un projecte de
I'Estatut de la Ilniversitat de Barcel on a. L'Estatu t
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aixl red nctat fou aprovat el 7 i el 13 de setembre,
respectivamen t, pele Covems de la R epública i de
la Generalitat de Cata lunya. I el 19 de desembre
roren elegirles les primeree antoritats academiques
de la Un ive rsita t Autó noma, de la qua l fou nome
na t Rector el senyor Pere Bosch Gimpera.

Les d ispoelcions legnls esmen tades-c-articlc 50
de la Con stituci ó, 7." de l'Estatut de Cata lunya,
Decret de l 1.' de juny del 193 3 i Esta tut Unlver
sitari (de l 7 i 13 de setembre} - e ón avui les no r
mes constitucional." de la Univers itat de Barcelona.
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DECRET D'AUTONOMIA DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

A proposla del Ministre d' Instrucció Pública i Bellee
Arts i d'acord amb el Consell de Ministres,

He decretal el que segueix :

Art. l r.- En compliment del que eslableix l'art. 7e. de
l'Estatut de Catalunya, s' atorge a la Universitat de Barce
lona l' aulonomia soHicitada pel Consell de la Generalitat
de Cata lunya .

Art. 2n.-La Ilniversitat de Barcelona sera regida en
clavan! per un Patronal Iormat per cinc Vocals designe te
pel Govem de la República i per altres cinc que designi el
Consell de la Generali tat de Catalunya. El Rector de la Ilní
versitat de Barcelona, elegí! en la forma que preceptuf l'Es.
tetut Universitar i en vigor, formara pa rl del susdit Patronal
en qua litat de Vocal nato

La durada del r-árrec de Vocal del Patronal Univeraita 
ri sera de temps ¡Himitat. Les vacants que e' hi produeixin
seran proveides, a prcposta del Patronal, pel Govern de la
Repúb lica o pel Consell de la Genera li tal, segons que la
vacant correspongui ale eár recs que l'un o I' eltre han de
proveir, de conformitat amb el par ágref anteri or. Tant el
Govern de la República com el Eonsell de la Generali tat po
dran tornar la proposta al Patr onat, perque en Iormull una
abra.
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Art. 3t._ St-r¡ mi..'" ;mmodiala dd PaTIOaa!.

al d "llir ~~I 11<11 oi IIn 1' ;"....1, lIll V;"""¡lIcoldrnl I
lIll 5ocrdal i, __ " ... cap d· _ dn-ea poapi n>caOI~

... d lloctOf. ¡
1» eonoC iluir un. Coml"''; P. nnaoent i 1... ""wi";OM
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"'n . .st.-El l'o:lrGOIaT ... nomi.' a i........... dol pffti·
<kili (.... oJ.,.¡,,,,,ia '• • dol V;......p.....idenl l. o quOJI ha d~-
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dor ""'J"'Oi" eo""", l. U",",at .run. ; . Itreo • aprcaar~

,n ,.do .ao ~D l. lIeD~u, '1"e prd~xio.
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IT ..._ ..,.¡-.. ",,1 I'm-aa, trMndno _ 1 ......
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~i... ,.¡ Patr....... '1....dar¡ ";""'11, i la Uni....;tat ... m .....
Irar.." al~ '-Í1.L~ de la Un~ podoi .....
lCt ....torma. ""'1;Uu,t ~I. Illal. ,x"" .......bo i l'O'{ui.ib C$I"

bletla MI .""... luid. i .... I'..,lorio•. S; .1 Go.= do J.
llepYbI". o ~I e-Il di' la Gcoenolital ao .p"..-u. ~I
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I'&unn ".... ...ti,ol """ MI . ;.u•.
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silgin continuar Ilurs estudie a la Universitat Aut ónome ho
soHicitaran previement, en el terme que el Patronat deter.
mini a llurs Fnoultats respectives ; i aquestes, reooneixent
los l'escolarit at deis estndis realit aats fins en aquell moment,
assenyalaran a ca dascun el pla d'estudis que han de seguir
endavant per a continuar-les a la nova Univeraitat. ..

Art. se.- Un cop constitui t el Patr onal de la Univers ital
dt- Barcelona, I'Or denació de Pagaments del Mini ste r¡ d' Ine
trucció Pública ll iurar á a aquel] les quanti tate consign arles
en els Preseupcetoe de l'Estat per a la Uni versitet de Bar
celona.

Art . % .- L'autonomia deis patr imonis universharis, es
tabl erta pel Decret del 25 d' agost del 1926 i perfeccionada
pels Decrets del 9 de mar,. i 15 d'a bri l del 1932, form ara
par t integrant del regim de la Ilnivereitat Autonoma de Bar
celona com a base mínima i inicial del seu regim, sense per
jud ici de les dotacions que haur á de rebre en els pressup os·
tos generala de l'Estat.

Art. 1O.- lbo despeses que ocasioni la reunió del Pa
tr onat seran satisfetes pel Gm'em de la Repúbl ica i el Con
scll de la Generali tat; les de qual sevol altra Índole que exi
geix¡ el funcionament de la susdita institució aniran de
comple del Patri moni de la Universitat de Barcelona .

Donat a Madrid, el pr imer de juny del mil nou-cents
trente-tres. - N ICETO A LCALÁ ZA MORA.

El Minis tre d'I nstru cció P úbl ica i Bell es Arte. - Fm
Nu m o DE LOS Ríos U RRUT t .

• Aquest article, en el seu primer parágrai, ha d'entendre's
modificat per la nova redaccié de I'ar tiele 76 de l' Estatut de la
Uníversitat, aprovada t i 27 de [uny del 1934 pel Govem de la
República, i el 28 del mateix mes pel Consell de la Genera1itat .
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DECIIET5 DE NOMENAMENT DEL5 VOCAL5
DEL PATRONAT

De conformitat amb l' anterio r Decret, Ioren eprovets eh
segíienls pel Govern de la República i pel Cansell de la Ce
neralital nomenent ele Vccale del Patronal de la Ilniversi 
tal Aut ónoma de Barcelona .

En compliment del que dispoea l' artlcle 20. del Decret
del I r. del mes corrent, d'acord amb el Consell de Ministres
i a proposta del d' Instruceió Pública i Belles Arts,

Nomeno Vocals del Patr onal de la Ilniversitat de Bar
celona ele senyors Gregori Marañón Posedill c, Americ Caso
tro Quesada. Anton i Carda Bau ús, Citndid Bolívar Pieltain
i Anlon i Trias Pujol

Dona! a Madrid el cinc de julio l del mil nou-centa tren
ta-tres.c-Nrcsro ALC.UJ. Z--\MORA I TORRES.

El Ministre d'I nstrucci ó Pública i Bellee Arls.-FRAN 
CISCO J. B AR.'liÉS S..\l~"lAS .

*
Vist el Decret del Govern de la República, data Ir . de

juny del 1933, atorgant a la Universitat de Barcelona el re
gim autonómic, d'acord amb I'article 7e. de l'Estatut de
Cata lunya, i ates que l'art , 2n , de l'esmentat Decret fixa que
el Patronal que haurá de regir la Univers ital será formar per
cinc Vocal! designats pel Go\'ero de la República i cinc Vo
cele nomenats pel Consell de la Cenera litat ;

A propcsta del Conseller ~ Cultura i d'aeord amb el
Ccneell Executiu,



Decreto :

Són designare els senyors Pompeu Fabr a, Iloménec Bar
nés, Auguse Pi i Sunyer. loaquim Balcells i Jcsep Xirau
per a formar part , en nom del Consell de la Generalitat df"
Catalu nya. del Patronat que regira la Universitat Autonoma
de Barcelona.

Barcelona. Ir. de juliol del 1933.

El Conscller P r im e r.-CARLES PI 1 SUNYER.

El Consellcr de Cultura .-VE~TURA GASSOL.
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PATRONAT

PRKSIDIl NT

Pomp eu Fa bra

SECRETARt

Joaquim Bal cells

VOCAL!

Domenec Barnés
Ca ndid Bolívar
Arneric Castro "
Antuni GarcÍa Bamis
Gregori Maraii ón
August Pi i Sun yer
Anto ni Trias
Josep Xirau
El Rector de la Universita t

" El Sr . Castro dimit í el eeu carre o de vocal dd Parronar, i li
Iou accept a dala renúucin el 31 de maig ue1 1934. La vscant euce r-e
11\.1 ha e.tal pro veida.
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E STAT UT





TlTOL PRIMEII

A RTICI.E h .-La Un iversitat és una persona ju rídica
1 té com a ta l tote els drets reeoueguts per les Beis.

ABT . 2n.-La Univcrsitat és autónoma en els ordres
docent i administrat¡u , en la forma reconeguda pel Decret
del 1r. de juny del 1933 i tetes les altres dispoeicione
vige nts.

ART. 3r.-L.1. Unive rsitat Aut ónoma de Barcelona, a le
nint-se al que preeeptuen els arte. 49 de la Comtiludó de
la República, 7e. de l'Estatut de Cata lunya i se. del De
cret del I r. de ju ny ¡Iel 1933, acol lir á en recíproca convi
vencía les lIengües i cult ures castellana i calalana en
Igualtat de drets per a pro fessors i alumnes, sobre la base
del respecte a la ll ibortat deis un!' i dels altees pee a eX4

preesar-se en cada ClIS en la ll engua que prefereixin.

T1TOL SEGI)~

Potrimoni de la [l n íversitat

ART . 4-t,-La Üniversitat tlndr ñ com a patrimoni

al Els immobles que ocupa actuulment i eh que nd
quireix¡ d'e ra endavant .

b) Els patrimonia univer si taris q UE' crea el Decrer del
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25 d'agost del 1926, 1'autonomia deis quals perfeccionen
ele Decrets del 9 de marc i del 15 d'ebril del 1932.

Aquest patri moni de la {Iniveraitat de Barcelona forma
ra la base mínima i inicia l del seu r égim.

e) EIs béns moblee, material cientific, biblioteques,
publi cacione, valore mobi liari s i capitals de fund acions i
donacions de rotes classes,

d) L'actual Biblioteca Unive rsitaria.

ART. se.-Els seus ingressos seran

a) Els dret s acedémics que li corresponguin .
b ) Les rendes deIs héns de la Uníversltat.
e) Les quantitats que, d'acord amb el que disposa I'ar

riele ge. del Decret del Ir. de juny del 1933, consigni l'Es
lat en els seus pressupostos generala per a la Universitat
Aut ónoma de Barc elona , així com la part proporcional
que li pugui corrcspondre de les quantitats globuls consig
nades en els pressupostoe de l'Estot.

d) Les quantitats que per a fins iguala consigni en els
seus pressup ostoe la Generalitat de Cata lunya.

e) Les donacions o subvenciona de les Corp oracions
pub liques, d'entüats privades o de particulers.

TITOL TERCER

Del Patronat

ART. 6e.--La Il nivershat de Barcelona estar a regida 'per
un Patronat form at per cinc Vocals deeignete pel Govern
de la República l clnc Vocals deslgnete pel Consell de la
Genera litat de Cetelunya. El Rector de la Universitet de
Barcelona . elegir d'aeord amb el que preceptuu equest Es
tatut, formara part del Patronat en qua litat de Vocal nato

ART. 7e.-Els Vocals del Petron et Universilari eeran
nomenats r~r temps iHimitat.

Les vecants que es produeixin seran prcveidee, a pro
posta del Petronet, pel Govern de la Repúbli ca o pel Con-



sell de la Generalitat, segons que la racent ccrres pcngu¡ als
eárrecs que han proveit I'un o l'a ltre, d'aeord amb l' article
anterior. Ta nt el Govern de la República coro el Consell
de la Ceneralt tet podr án tornar la prcposta al Patronat
perq ué en formuli una abra.

ART. se.-EI Patronal elegir á entre els seus memo
brea un President, un Yice.President i un Secretari, sense
que cap d'aqceete cárrecs pugui recaure en el Rector,

ART. ge.-Constiluira també una Eomissié permanent
i les Comissions que cregui opertunes per al mlllor com
plirncnt dels seus fina.

ART. 1O.-EI Patronat es reunid a inst áncia del Presi
dent ; en abséncia seva, del Vice-President . o quan ho de
manin almenys tres membres del Parr onat ,

ART. ll .- J::!" funció del Palr onat

a) Redactar I'Estatut d'eutonomia de la Universitat .
atenint-se al que preceptúa el Decret de la seva creació.

b) Introduir en equest Estatu t les modificaclon s que
cregui oportunes, escoltades les Facultats i la Junta Uni
versitária , i d'acord també amb el Deeret del Ir. de juny
del 1933.

e) Vetll nr pel compliment de l'Estatut de la Univer.
sitat Autonoma i de totes les disposieions que eman in del
mateix Patronal o deIs aItres organismes univereitaris.

d ) Aprovar els regl ements que redact in la Junta Uní
versité ria i les Facultats.

e) Hesoldre sobre les propostes de que lsevol ordre,
de la Junta Ilniversitária i de les Fecultete que hagin d'és
ser- l¡ so tmeses d' acord amb el presen l Estetu t, i sobre les
que a iniciativa propia l l siguin suggerides pele matelxos
crgenismes.

f) Nomenar, quan s'esceigui, el personal docent: no
menar el personal administratiu i subalte m de la Iln iversi
tet Autó no ma, d'acord amb el que preceptúen el present Es
tatu t i els Reglamente correspo nents.

g) Percelire i administr ar les quantitats que l'Ordene-

37



38

ció de Pagamenls del 1\lini ~leri d' Instrucci é Pública haur á
de lliu rar en compliment del que disposa l'art. se. del De
cret del I r. de juny del 1933.

h ) Ordenar I'a dminí-trució de la totalitat del patri 
mon¡ universha r¡ i dels altrcs ingressos determinats a l'ar
tiele Se. d'equ eet Esta tut.

i) Aeeepl ar donacions , hcrencies i llegats de tota mena.
fets a la Universitat, aixi eom realitzar les adquieicions i
alienacions dels b éns del patrirnon¡ universitari.

ART. 12.-F.1 Patronat, en eompliment de la mi ~sió que
li confin el Decret de la sevu creac¡ó, heuré d'udoptee tates
aquclles resolu cions i iniciatives que siguin neceseár-ics por
al mill ar deecnvolu pemen t de la vida un iversita ria .

ART. 13.- EI Claustre, la J unta Ilniversit ária i les Fa4

cultats están obligets a fer arr ibar al Patronal, dinlre del
terme prudencial que en cada cas sigu¡ indicar, les pro
postes i els informes que dcterminin aquest Eetctut i els
Reglamente que s'es tableixin .

TITOL QUART

Del Rector

ART. H .- El Rector ost enta r á en tot cas la repre senta.
ció de la Universitat.

ART. 15.- EI Rector sera elegir pel Claustre General de
la Univ ersitat,

ART. 16.-La permanencia del Red or en el cárrec duo
ra ra tre s anp i podrá ésser reelegida la mareixa persona.

ART. l7.-El Rector presidirá el Claustre General i la
Junta Universitaria , i executar á Ilu rs acords. En CAS de ma
lalt ia o ebsencin, delegar a les seves Iun cions en un dels
P rofessors nu merar js de la {Iniv ersí tnt. En cas de quedar
vacan l el eárreo de Rector , la Junta Universitárl a designa-



ra un President que exercerxr aquest cárrec fins que aigui
designar el nou Rector.

ART. IB.-El Rector és el representant nat de la Uni
veraitat en el Patronal i posara en vigor els acords i dispo
sicions de lota classe aprovats per aquest.

TfTOL CINQUe

De la Junta Unieersuéria

ART. I9.-Form aran la Junta : El Rector, que sera el
President , i , per cada FacuItal, tr es P rolessors (numera ria
o agregets}, un Aju dant i un Alumne. Cadascun sera ele
git pel grup al qual pertanyi. La Junta elegir á el seu Se
creta r¡ entre els Professors (numera ris o egregats) a cada
renovació hiennal.

ART. 20.-La funció dels Professors delegete dura ra dos
anys. Es renovaran per me ira t cada en y i seran reelegibles.

EIs representanta deis estudiants es renovaran cada any
i durant equest temps llur funció no sera delegable en
cap altre esrudient ,

ART. 21.-La Junta Universitaria establir á els plena
d'e studis, a pr cpoete de les Facultats respcctives, per 50t·

metre'Is 11. I'aprovació del Patronal.

ART. 22.-La Junta Ilniversit ár¡a establir á el Regla
ment interior de la L niversitat per sotmetre' I a l' eprc
vació del Patronal. Tamb é podr á propasar , quan ha ere 
gui oportú, les modificaeions d'aqueet Reglamenl que cre
gui neceeeéríee.

ART. 23.- La Junta Univers itaria form ulara el Preseu
post anual de la Universit et . tenint en compte els p rojec
tes elabora ts per cada Facultat .

Aquest Preeeupoer sera sotmés a I'aprovecié del P a-ro-
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nat o La Junta Univers it ária examinara també ele comptes
generele de la Universitat abans de !lur ap rovac i é pel P a
tronnt.

ART. 24.-La Junta entendrá en tates les met értee d'or 
dre dlecíplinart refe rents al s estudiante. d'ecord amb el He
glament de Discip lina que aprovi el Patronal .

ART. 25.-Seri funció de la Junta Unívereít áríe coope
rar amb el Petronat en la interpretad ó i eplícecíé de les
normes dictedes per aquest, en tot el que es refereix al re
gim universitario Propasara, n més, al P ntr onat, per mlt j á
del Rector , tates les suggestions i iniciatives que creg ui
oportunes.

TlTOL 51St

Del Claustre General

ART. 26.-EI Clauetre General estará format per

a} El Rector .
b ) EIs Professor s numera ris i egregets.
e) Un representant deis Professors lliures per cada

Facultat.
d) Quatre Ajudan ts per cada Facultat, i
e) Els representante deis estudiante que Iormin part

dele claustres de les Facu ltats.

ART. 27.-EI Elaustre Genera l es reumra quan el con
voqui el Rector, per propia in iciativa . o a eollicitud de la
terrera part deis R US components. Sera presidir pel Rector
i tindr á coro a Secretar¡ el de la Junta Universi ta ri a.

ART. 28.-Seran atribueions del Cleue tre General

a ) L'elecció del Rector .
b] El nomenament de Doctors " Honoris Causa",
e) Suggerir propostes i iniciatives al Patr onal.



TlTOL SETt

De les Focultais i de Ilur GoveTn

ART. ~).-La Ilníversitat, ele efectea del preeent Es
tatut, compren actua lment les segílents Facultata:

a) Filosofia i Lletres i Pedegogia.
b) Ciénciee.
e) Dret i Ciencies Econ ómlquee i Sooials.
d ) Medicina, i
e) Farmacia .

La Univereitet, a mesura que els seus mujans ho pero
metin i le!' circumstáncies ha aconsellin , podr á organi tzar
altees Facultats i incorporar o crear altees centres de cultu
ca super ior.

ART. 30.-La Facultat actuara constituid a en Junta de
Facult at. Est aca formada pele P rofeseors numerar ia i SgTe'

gata, ele encerrege ts de cura i quatre estudian ts, i els Pro
fessors lliures i e15 Ajudants de catedra , en nombr e que de
terminaran ele reglemen ts.

A la Junte de Facult at, el! Professors numerar ia i !lgre·
gal! i el! estudiants tindran vot personal. EIs P rofessors
lliuree. els encerr egate de curs i els Ajud ants tindran vot
coHectiu, d' ecord amb el .que determinar an ele reglaments.

ART. 31. Cada Facult at sera presidida representada
pel seu Deg á.

ART. 32.- EI Degé sera elegit cad ~ t r~ anys per la
Ju nta de Facuhat i podr é éseer reelegir. El Deg é designad.
el Professor que hagi de substituir-lo coro a Ylce-Degá i
el Secretari de la Facult at .

ART. 33.- La Junta de Facuh at esta ra enear regede del
Govem de la Facultal respectiva, lnformer á sobre toree le"
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qilest ions previeres en aquest Estatut, establ ira el Regla ment
de la pr opia Faculta t, i elevara al Petrona t tet es eq uelles
inicintives que consider¡ conveniente.

ART. 34.- Per a les qllestions que interessin alhora di
' "erSCS Faeulrats podr án funcionar Comissions mix tes de
lIurs Professors, presi dides pel Rector.

AIlT. 35.-La Junta de Facultat podrá consti tuir una
Comissió presidida pel Deg á i compos ta de qua tr e Profes
sors numera ria o agregats, elegits entre els seus membres,
un deIs quals sera el Secretario Aquesta Comissió exercit á
les funcions que Ji delegu¡ la Junta, a la qual don ara comp.
te de les seves gestione.

TITOL vurrs

Del Proieuomc

ART. RIl.- EI personal docent de la Ilniveraitat com-
pren

a) Els P roíeescrs numeraria o Catedr átícs.
b) Els Professors agregats .
e) Els Professors ltiures.
al EIs Professors encerreguts de curso
e) Els Professors hon ornr¡s. i
n EIs Ajud ants.

ART. 37.-Els Catedrá ties o Professors nurnerari s seran
en norbre Iimitat, Aquest nombre sera fixxat pel Patronat,
de conformitar amb les circumstáneies, tenint en compre 1('9
convení éncíes cientffiques i les poeeib ilitate econ ómiques de
la Universitat . i escoltada en cada cas la Facultat respectiva.

Sera n Professors numer aris

!r.-Els que actualment Iormin part de la Universitat
de Barcelona.

2n.-EI5 Catedr ática numeraria que per tenyin a alt-ee
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ART. 44.-EI nomenament deis Professora agregats
sera Iet per vocació directa o per concurs de merita. Les eon
dicions del concurs ser án fixades, en cada cas, pel Patronat,
escolt ades les Facultats.

ART. 45.- EI5 Professora lliures seran ncmenets anua l
mento

Les Faeultats respectives els propasaran al Pat ronat en
vista de lIur autori tat cien lífica i de ll urs condicions pedc
gógiqces, i quan di-igeixin una instituci é cultural impor
tant, un serve¡ cIínic o de laboratori, fora de la Untver 
si tat.

Les insti tucions privades i les que funcionen a base de
serv éis remunerals no queden comprcsas entre les assenya·
lad es en el par égref anterior.

ART. 46.-EI5 Professors encarregets de curs seran pro
posare cada any al Patronat per les Faculta ls res pectives.

ART. 47.-EI5 Ajudants seran nomenats pel Patronat
a proposta moneda de les Fecultats.

ART. 48.-Els Professors nu merarle i agregar... podrán
ésser separata de llurs cá r reca per incapacitat física o per
incompl imenl de llurs deures, previa la form ació d'espe

dient.

ART. 49.- En cas de separaeió, els Professors perce·
bran la retribueió que fixi el Patronat, segon!' normcs que
establirá el Reglament.

ART. SO.-Excepte el professo rat numeran Ja existent
en el momenr de la prornulgació d'equeet Eerenn (el qu al
quedar a sotmés a les normes Iegels ja eeteblertes) i el Pro
Fessor numerari futur (que sera designar segons el que
dispcsa l' art 37) , la resta del persona l docent sera nomenal
per la Ilniversitat. En el contracte, fet segons les normes
que per a cada cas marca equest Estatut, seran fixades les
condieicns de sou, drets passius, etc.



T ITOL NOVÉ

Organit::ació deis estudís, títals i carreres

ART. Sl.-Cada Facultar proposará al Patronal el mí
nimum de rnnler ies necessáries per a l'obtenci é dels díver
sos titols, En aquest mín imum hauran d'ésser eompresee
necessáriement aq uelles matér ies indispensables per a la
vel ídese deis titols que l'Eetat concedeix,

ART. 52.-Dintre de les [Inies generele fixsdes pel Pa
tronnt, cada Facult at organit aar é els Sf'US eetudie i pro·
ves. Ele plans d 'estudis seran elevats II informe de la Junte
Univers itaria i sotmesos a l'aprovació del Patronat,

ART. 53.-u5 Facuhats proposaran cada aoy al P a
tronal 111. dist ribució dels ensenyements entre llur perso
nal docent.

ART. 54.-Les Facult ats podren suggeri r modificacione
en l' organització deis estudis . Aquestes proposicions pas
sar án a informe de la Junta Universitari a i seran sctmeses
a I'aprovació del Patronato

ART. 55.-L'escolar itat mínima, a compta r de l'in gr ée
a cada Facultat [ins a la darrera prava de conjunt , sera
6xada pele Heglaments de les respectivos Facultats.

ART . 56.- EI tlto] de L1 icenciat sera professional i
atorgat per l'Estat. El titol de Doctor tindr á carácter pura
ment un iversita ri, i, a propcsta de les Facultats respeeti
ves, sera atorgat igualment per l'E etat,

ART. 57.-Les Facu ltata podr án proposar per al tÍtol
de Doctor " Honoris Causa" aquelles persones que per lIu rs
mercixemenls se n'hagin fet creditores.

El nomenamenl sera aprovat pel Claustre Cenera l, i el
lítol, conferi t per la Universitat .
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ART. ))8. - Les Facultats pod -en proposar a la J unta
Unive rsitaria la cre aeló de nous ensen yameute i pro ves que
acreditin la suficiencia en noves especialit a ts,

Aquestes pro poetee seran sotmeses a I'aprovaci é del Pa
tr onal.

ART. 59. - Les Fncul tats pod-an expedir certlficats es
peciuls d'estudis sense carácter de t itol pr olesslonnl .

ART 60. - Abans de ecmenear els estudia universitari s,
hom fara unes prove!< d'Ingrés, en la form a que disposi el
Reglament corr espc nent, que permetin de jutjar si l'aspi
rant posseeix el mín imum de capacita! i cultura requer it per
als fins univcraitaris.

Aqucst Rcgl amcnl fixar á I'eda t d' ingrés a la Un ivcrsitat.

ART. 6I . -Les Facultats dete rmin aran, ult ra l a prava
final, el nombre i la form a de les pr oves de conjunt, tant
intermedies com finele, te r aesenyahmt el mínimum d'esco
laritat que hngi de sepa rar aquestes proves en tre ell("s.

AIlT. 62. - L'u dmissi ó d'un al umno que solliciti el tras
lla t a la Ilnive rsit at Aut ónoma de Barcelona sera condicio
liada a al10 que en cada cas determinin les Facult ats res
pectives sobre les proves necessár ies i sobre l'edaptació
rtels estudie cursare a la {lniversitat de la qual proeedeixi.

TITOL DESt

Del Claustre Extraordinari

ART. 63.- EI Cleustre Extraordln nr¡ c~la inlegr at per
tots ele Professors de la Unívereit at. els rep resenrnnts
dels Doetors matricul ats , ele graduets a la Universi tat de
Barcelona, els representanta de les Corporacions professio
nala. dcls estudlants, i tamh é pcls repre scntnnts de les Aeu
démics i Socictats cicnrífiques.

t .. nreeidit pel Itecror, i el seu Secreta r¡ és el de la
Junta Univers itaria.



ART. G-1. . - Corres pon al Claustra Ext raordinari

a ) Presen tar a les Facultats o al Claustre Genera l les
seves in iciatives.

b) Fomentar les obres postuniversit árjas i l'augment
dels recursos de la Universitat, i

e) Proposer lot el quc represcnt¡ un benefic¡ per a la
Universi tet i result¡ a favor del sen prestigi.

TfTOL ONZÉ

Bls Estudianls

ART. 65. - Seran considerats estudiant s els qui esti
guln inscr ita a la Univ ersi rai per a rebre-h¡ Fensenyarnent
en la forma que determinaran el" Reglamcnts. Tots el.. es
tudian ts possoirnn un carnct d'id entitat .

ART. 66. - Existir á una Associ aci ó Professional d'Estu
diants. i, per tan t, sense earácter confessionai ni po'lltic, a
cada Facult ar. En seran membres ele qui ti nguin la cond l
ció esmentada en l'article ante rior .

ART. 67 . - Aquestes Associncions estur an confedem dca
en una entitat genera l per a tetes les qiiestions que afectin
1015 els estudian ts, 1!'S quals queda ran determ inades en un
Reglament que sera aprovat per la Junla Universitaria .

ART. 68. - Les Associacions d'estudian ts de cada Fa
cultat redactara n lIur pr opi Hcgla ment. Aqueste Regla
ments seran aprovats per la Junta de la Facultar respE'c·
tiva.

ART. 69_ - Cad a Associaci ó d'estudiants sera, en la Fa
culta! respectiva. la rep resentecié única oficial de la eles
se escolar davnnt les autoritats aoadémiques , designara els
representa nta dels cstudinnts en els orgunismes universita
ris i collaborar á, en la mesur a que l¡ correepongui, a la mi
lIor reali tzad ó deIs fina universitaris ,

47



48

Els reglamente de les Associacions precisaran les condi
cions d'edat i temps d'escolarit at que hauran de reuni r els
esmentats rep resentants.

TITOL DOTZ~

Le5 .A5Sociacion.s profe.s5ional5, de Graduat5 de la Univer.sital
i d'antics e lumnes

ART. 70.- La Jun ta Universitaria i, en última instan
cia, el Elaustre General, podrán reoon eixer com a Associa
cions de carácter universi tari, les Asaociacicne professio
nals de carr eres universitár ies, les de Gra duats de la Il nl
versita t de Barcelona i les d'a ntics alumnas.

ART. 71. _ Aquestes Associacions ser án eseoltades eom
a representante deis interessos purarnent un iversit aria que
els correspon guin , amb exclusió de les qüestions referents
als interessos profeseional s o de eiasse,

ARTlCLES COMPLEMEI'\TARIS

ART_ 72. _ Eh Reglaments eomplementa ris seran redac
tats per la Junta Universitaria, escoltada la Faeultat, i se
ran sctmesos a l'eprovecíé del P atronato Aquests Regla'
ments versaran sobre les següents materies ¡

a ) Disciplina universitaria.
b ) Drets de matrí cula, ex ámena medies, etc.
e) Quotce eomplernentár'ies per a I'essieténcía a cursos

pr áctlcs (Seminar is, Laboratoris, Clín lquee, Biblioteques, et
cetera] .

d) Viatges d' cstum, beques, Iund acione, pensiona a
l'estr anger i intercanvi unive rsitario



ART. 73. - Els Catedratics numeraris de I'anti ga Uni·
versita t de Barcelona tindran la categoria de Prcfeesors nu
merar is de la Univers itat Autonoma de Barcelona.

ART. 74 .-Els ectuals auxiliar! numera rle, l'elICalafó
dels qu als queda tancat per a la seva extíncíé, continuaran
amb la mateixa eategoria d'auxiliars.

ART. 75. - El! auxiliar! temp orals continuaran fins a
acabar el tennini que el! assenyala la legislació ant erior al
present Estatut.

ART. 76. - Si algún dels acluals Catedrit.tics de la Unl
versitat no esta d' acord amb el present Esta tut, podr á 801·

licitar I'excedencia abans del ir. de juliol del 1938. En
aquest cas li seran reconeguts el e drets i els avantatges que
estableix I'e rt. 7e. del Decree del I r. de juny del 1933. ·

ART. 77. - El! alumne s de la Un iversitet Lit eraria de
Barcelona que vulguin continuar ll urs estudis a la Ilnise rei
tat Aut ónoma ho sojlicitaran prévi ament, en el termini que
el Patronat decide ixi, a les Facultats respectives, i aquestes,
reconeixent-los l'cscolaritat dels estudia reali tzats fins en
equel l moment, assenyalaran a cadascun el pla d' estud is que
ha de seguir per a continuar-los en la nova Universitat Au
tónoma.

ART. 78. - El Patronat redactara amb la m áxima ur
gencia els Reglaments de proves d'íngr és a la Universitat
i els necesseris per a la nova orga nhaaciú de la Secretaria,
deis Arxius L dels servéis administratius.

ART. 79. - El Patronat dictara les regles oportunes per
a l'ad apt ació de l' actual personal admin istra tiu i subaltern
a la nova organi tzació de la Unlversitat Autonoma.

• L'article ¡6 de I'Esta tut, en la redacci6 primitiva, modificada
per decreta del Gcvem de la República del 27 de juny del ' 934
i del Censen de la Generalitat de Catalunya del 28 del mateb,
mes, deia així :

ART. 76. Si algu n deis actuals Ca tedrá t ica de la Univer sitat no
está d'aco rd amb el present Es tatu t, podr á solli'cit ar I'exced éncta
abans del I r. de julio! de! 19J4. En aquest caso aquests Catedrá
tics tind ran tetes tes prerrcgatives deis excedente Iorcesc s.
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JUNTA UNIVERSITARIA

P RESIDEt'ol

EL REcrOR DE LA Ul'(IVERSITAT

SE CRETARI

ALBERT DEL CASTILLO

•

VOCALS PROF ESSORS

lOAQUlM XIRAU
ALBERT DEL CASTILLO
lORDI RURló
l OSEP M.' BALCELLS

VOCAL ALUMNE

SALVADOR ESPRIU

Foculu ü de Filoeoito i Lletres i Pedagogia
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V OCALS PROFESSORS

JOSEP MUR
FRAl\CESC PARDILLO
RMION JARO/
JOAQUIM FEBRER CARBá

VOl:-\L .-\LUMNE

ERNEST CüROMI NES

Fue/lil al de Cieneies

•
VOCALS PROFE5S0 RS

JOSEP M.' BOIX
LLU1S GARCIA DE VALDEAVELLANO
JOSEP M.' GIRALT
ANTONI M. SIMARRO

VOCAl. ALm IN E

SALVADOR SORJÚS.

Fcculuü de Dret i Cieru:ies Económ ique»
i Socials

•
VOCAI.5 PROF'ESSORS

J ESÚS M. BELLIDO
PERE NUBJOLA
EMILI MIRA
JACINT MU~OZ ARBAT

V OCAL ALUMNE

JOSEP M.' MASSONS

Facultat de Medicina



VO CALS PROFESSORS

JOSEP DEULOFEU
FRAr\CESC J . PALO~fAS
PlUS FO~T 1 QUER
SALVADOR TAYÁ

VOCAL ALUMNE

SEVER PESQUEIRA

Facultat de Farmacia
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AUTOHITATS 1 PRO FESSORS HONORARIS

Rector H on or ari

SR. EUSEBI D(AZ

Pcr Retal Decrer del 18 d'octubre del 1930. a pro
posta del Ministre d'Inslrucdó Pública i del Elaus
tre de la "Universidad Literar ia de Barcelona" ,

•
Degans Honoraeie

SR. EUSEBI OLlVER AZNAR. Facultas de Medicina.

Per Heial Ordre del 16 de desernhre del 1929, a
proposta del Elau stre de la "Universidad Literaria
de Barcelona".

SR. ANTONI RUBIó 1 LLUCH. Facultat de FUosofia

i Lletres i Pedagogia.

Pcr Ordre d' ll d'agosl del 1931, a propceta del
Clau stre de la Facultat de Filosofia i Lletree.
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REGLAMENT DE PROVES D'INGRÉS

l.- tos condició preVIa per a cursar amb validesa academice
els estudis que es donen a la Universitat de Barcelona
haver superar les Preves d'Ingrée .

L'objectiu d'aq uestes Preves sera compro\'8r si l'eepl
ran t poeeeeix la capacitat i la cult ura indispensables per a
prendre pert en els treballa universitari s.

2.-Per a pra cticar les Preves d'I ngrés l'aspi rent haur á d'a
creditar:

a) que compleix disset an)'s dur ant l'any aeademic en
que ha de comencer els seus estudis de Facultat. La
sollicitud haur á d'anar acompanyada de la part ida
de na ixement.

b ) que possee ix el titol de Batxill er o el de Mestre. El
títol de Batxiller l' autoritzar á per a ínscriure's en
quabevol de les Facultets o en qc aleevcl de llurs
Seccícne, pero el rlto l de Mestre l'aulu¡jll-llnl Dom~s

per a inscr iure's en la Secci é de Pedagogía de la Fa
culta! de Filosofia i Lletres i Pedagogía. A manca de
títol, caldr á presentar el resguar d corresponent, sense
ésser eximit per aixo de l'obligaci ó de presentar el
tltol abane d'acabar I'any académic.

e) que ha estat revacunat, cosa que s'aoredita rá mit
jancant un cer tificat medie oficial.
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3.-Les Preves d' Ingrés cons taran d'unes proves comunes per
a tols els aspirante, i d'unes altres, especiele, de
carác ter literari o científic, segons la Facul tar en que
es pretengui lngressar .

4.-Les proves comunes, que seran elimínat óries, consistiran a

a) inter pretar i explicar per escri t [dues hores}, en ces
tell é, un text castellá.

b) interp retar i explicar per eacrit (dues boree), en ca
tala, un text cata lá. En aquest exerc lci prendran par t
ele alumnes cata lans.

e) tr adu ir per escrit (dues hores) un text eata la. En
aquesr exercici prendran part els alumnes no cata
lene. que podr an ajo rn ar-Io durant un any, al final
del qual podran soHicitar prorroga per un altre :my.

d ) tracluir per escrit [dues hores ) un text fr ances.
e) contestar un bon nombre de preguntes que versaran

sobre diferents qiiestions, Aquestes preguntes o tesu
tindran ca r ácter l ógic, i el! en tecedents seran pro
porcionals a l' asp irent de tal manera que s'Inveetigui
solament la seva apti tud o formadó inteHectual,
prescindin t de la seva preparació informa tiva o re.
d uint .la a un mínim elemental indispensable.

Els aspirante que resultaran no admesos Ires vegadee
en aquestes proves comunes quedaran exclosos defi nirí
vament de la Uníversita t.

5.-Les prove'! anteriors seran puntuadcs.

Per a aconseguir ésser admes caldrá que la xifra ob
tinguda arribi a la meitat del total de la puntuació es
tabl erla.

6.- Les proves especials de car ácter l it e r a r i afectaran els
qu¡ aspirin a ingressar a la Facultar de Filosofia i Lletree
i Pedagogia, i a la de Dret i Ciencies Econ ómiquee i So
cials. Les de carácter e i e n t í fi e , els qui aspi rin a in.
gresear a les Facultare de Cienoies, Medicina i Farm acia.
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7.-Les proves de carácter l i t e r a r i conaistiran en

a) una vereíé (dues hores ] d'u n text Uati que no ofe
reixi altres dificultats que les ordin áries de lleno
gua tge. Sera permés l'ús de diccionar i i gram ática.

b) dues composiciones esc rites (una hora cada un a ) so
bre temes d' Hist ória i Literatura que fixaran eh
Tribunals, i un exercící pr áctic de Geografia sobre
=p"'.

e) pregunt es orals referents a Literatu ra i Historia.

B.-Les proves de car ácter e i e Ji t I f i e consistir án en

a ) tres exe rcicis esori ts (una hora cada un) referents 11

problemes i qilestione essencials de :

L Matem átiques i T'isica.
2. Química.
3. Cíée cíee naturals.

b) preguntes orals sobre les meter les abane indicades.

9.-Les proves especial! tindran com a qunlifi caclons úniquea
les d'admes o no admes.

Els aspi ranls que per la brillantor deis exercicis
a) i b ) de les proves de carácter literari, o a) de les de
ca r ácter científic, aeo nsegueixin una puntuació igual o
superior al 80 per 100 de la pun tuació m áxima , rebran
la qu alificació d'admes sense necessjtat de sotmetre's a
I'exercici oral.

IO.-Les prov es de car ácter [iterar¡ i cíen tif ic será n ajar.
nah les per un any. Ele al umnes que s'acu lliu a aquest
ajorn ament pod ran inscr iure's als Cursos d'¡ngrés que
la Universitat organitzar á al "CoHegi Ilniversitar i". Tam
bé s'hi podran inscriure els asp irants que hauran resul 
tat no adme eos en les proves especials.

11.-Els alumn es procedente d'una altra Universitat que h i
hngin inici at IlUH estudia a partir del mes de setem
bre del 1933 s'hauran de sotmetre a les Preves d'In.
gr ée. Si reben la qualifieació d'adm~s . se'Is reconeixeran,
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En tot cas, abans de comen¡;:ar el judlci de les Pro.
ves, el! Directors, [untament amb Ilurs asscssors, ruaran
el procedl ment i valor de les qu alifieecions.

l 5.-Acab ll.dcs les P r eve, d'I ngr és, els Directors redactaran
un a Memoria detall ada en la qual donaran a conerxe r
a la Junta Universitaria i al Pat rona! lIur jud ici sobre
el car ácter i valor deis exercicis,

l6.-Les P reves d'I ngrés es practica ran cada an)' del 15 de
setembre al 15 d'octubre.

l7.-No es repetirán les proves comunes en que I'aspirant
haur á obtingut la quali6cació d'mimes, encara que no
aconsegueix¡ la maleixa qualificaeió en les proves eepeciale
posteric rs.

18.- EIs drets d'inscr ipció a les Proves d' Ingrés sera n de 75
pcssetes, que hauran d'ésser nbonades en metálli c a la
Universitat. En el cas en que les Preves heguesein d'ésser
repetldes totalment, sera necessar ¡ abonar novament 75
pessetes. Si la repettcié nornés ho ée de les proves especials
de LIelres o de Eiéncies, caldr á abonar 50 peeeetee.

19.-Els aspirante a I' ingrés a la Seceié de Pedegogia de
la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia que no ha
gucssin cursar I'ensenyamenl de Llet¡ per a obtenír lIur
tÍlol de Meslre, quedaran exempte de l'examen de Llctí,
amb la sola presentecl é de l'e smentat títo!.

En cap cas no podr é passar a una altra Secció de la
Facult at de Filosofia i Lletres i Pedagogia ni a la Facul
tet de Drel i Ci éncies Econ ómíquee i Socials qui no hagi
practicat la prova de L1atí. Si possee ix el Iltol de Bat
xl ller, pod ré , no obstant, soHicilar l'esmentada prova i ,
un cop superada, tindr á dret a cursa r estudie diferents
deis de la Secci ó de Pedagog¡a .

DlSPOSIClu TRANSITORIA

lloro autoritaa (' 15 alumnes que obtinguercn la quali
ficació de no adm és en les P reves d' Ingrés del passal mes
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de juny (e15 quale, segons el Reglament que els regia , no
tenien dret a rep eti r 1t'S proves en la convocatoria de setem
bre ) a sotmerr e.s'hi en aquesta convocatoria, adap lant-se,
pero, a les normes del present Heglament.

A equelle qui en les proves ccleb..ades el juny passat
loan obtenir l'admej en les pr o' -es e o ro u n e s, pero no
en les e s p e c i a l s , tan t s¡ no s'hi sotmeteren com
si obtingueren la qualiflcació de no adm,ej, se' Is perme t
que es sotmetin a les preves e s p e e i a l s en la pró xima
convocato ria de eerembre. En aquestes pro \'es a'inclour á
l' exercici e) de les proves comun es que regula l'apartat
4 d'aquest Reglemeut.



íN DEXS DE LES PROVES

L'exe rcici de tra duccié d'u n tU I liad "crsara sobre els se
güents autcrs : Caesar : Dr Btllo GaUi(o . _ Comelius Nepes : Dt
viris illllstribllS, amb passatges que no ofereixin més dificultats que
les del Ih it.

EIs ¡,idtr : de tlUJI~rits per 11 lu provu t s p t ci d l oS , 0./:
qua/s es reftN!ix rapar lo / 13 de l'anltrior R eqíam ent, urO/l t ls quó'
(onsten a clltltinutldtf,

D'ecord cm /) , . ,sp.:ri¡ de ¡ '(.llIIel l tu/ Reqlame nt, aqll ests ¡n_
dexs no só" allm cosa que indicad Olls deis caN/oh (} ma/hin
ciel lt ífiql4/'S el conl ingld deis quals ha d'h ser obiecte de fu pra_
ves, fs a di,., ae%ció (} IImil deis possib/es temu deis exercicis.
El cOllti.rt'ment deis temu que s'es~"ten implico ¡cmpre el dr
fes altru maltriu que ~/s uro.1Mnt de basto Per toet, Gqlltsis in
deII no poden considrrar...re ,"om a qiestionaris de f'rtglmks, ,
oiri t.f fa consta" /lrr 11 l'adeqN044 i'lttrfrttació de l1u" cardel"
j per a orit'ntarió di /S cupir(plts.

Rlsltcte aJ.r Ílldtxs drt Maternátiques, Física j Química. ruf.
gir,j ta,., ti eoneiXt1Mnl de fu lIris (1 principis qllt es citell ( ()ni

llur ap/ieud ó al planfriomrnt o rt.soluci6 dt probltlll(s , Les mtJ _
tmu q UI enel"" I'itldl r de Matemátiques .s'utifit zaran tn ti pos.
siblt per a lo rts ofm i6 dt problmes concrets de Física i Química.

LI T E R ARI E 5PR Q V E SA.

LLAT/

GEOGRAFIA

Exercicis sobre rnapes referente al relleu del sol, mars, r lus.
Ilacs, agrupacion s pclitiques, crutats, vics comercials i econom¡~
d'Eu ropa (especialment d'Espanya i Catalunya), Asia (especial.
ment Asia anterior) , Afdea , América i Oceania.
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LITERATURA

Grecia. _ L'epcpeia : Horner , Ellirisme. _ El teatre : tragMia i
comedia. _ La prosa ática : historia. filosofia, oratoria. _
Literatura alexandrina.

Roma. _ El mest ratge de Grecia. Segle de Cesar. Seg te d'Aug ust.
L'anomenada Edat d'Argent .

Litera tura sag rada. - Antie i Nou Testament . Sa nts Pares i doc.
torso

Eda t Mitj ar m.cc.Llengúes romániques i llengües gcrmániqucs.s--,
L'c popcia : Chansow de Ro land, Cantor de Mía Cid. els N í
be/lInO.f. Romaneos bretons i llur evolució fills als Ilibres de

cavalle- tes. _ Ercniqu es fra nceses. castellanes i catalanes
Els trobadors. _ Literatura burgcsa. satírica i realista. _
Ramon Llull. _ Dan t, Petra rca i Boccaccic. L1ur influen_
cia. _ O r jgens del teat re moderno

L'h umanisme. _ El Renaixement. La inñuéncia antiga i el mes '
t ra tge ita1ia.. R cncvaci ó i desenvelupament de diversos ge
neres literar is a Ital ia. Franca i Espanva. _ Shakespeare
Pcnsadors : ~laquiavd. , Rabcla¡s, Monraigne,

Reforma i ecnrea.reforma. Literatu ra rel igiosa en ets segles XVI
i XVII .

Puja de la literatura espanycla, - Els mlstics. Histoeiadors i ero
nistes. La Celestina i evolució de la novega fins a Cervan
" ,_El teatre : époques de Lope de Vega i Calderón.

Cervantes,
El Classicisme francés, el seu csper-it i la seva influencia a Angla

terra. Italia i Espanya. _ El teat re clássic : Corneille i Ra
cine ; Moliere. La disputa deis autics i dcls mcderns.

Scgle XVIII. _ Els filósofs fran ceses i lIur influencia. Voltai re
Rousseau. L'Enciclopédia.

El pre. rcmamicisrne.
Goethe.
El Romanticisme : el seu esperrt I caractensnques en ets diversos

pajsos. Evolució de la cr ítica i la historia.
Del romannclsme al naturalisme : la IXlvella a Franca, Angla

terra i Rússia. _ La poesia : pamassians i simbolistes. El
tea tre fins a la renovaei é escandinava.

Les literatu res ibériques en els segles XIX ¡XX.
Figures més dcstaeades de les literatures europees en els nost res

dies,
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AfA TEMATIQUES

Addiciá, subt raccié, multiplicacié, divis ió i potenciació de nomo
bres entera, trencats, ordinar is i decirnals .

Les operacions anteri ors amb nombres concrets, incomplexos
Lcomplexos.

Multiplicació j divisió de potencies de la mat eixa base ¡ amI
(':'Iponents enter s (positius o nega tius) ¡ Iraccionaris.

P roblemes que es resolen amb I'auxili de proporciona,
Addici6, subtr acció, multtplicació i divisi é d'expressicns alg~_

br iqucs.
Resalud ó d'cquacions de primer gran.
Resotucíone de sistemes d'cquacions de primer gran.
Logaritrncs vulgar s, maneig de les taules corresponenls j ope-

racions aritmétiques amb logaritmes.
Mesura d'angles.
Relaciona entre els dos costats d'un triangle .rectang le.
P roblemes sobre árees de les figures planes. Trtangle, paralle

logram. trapeai i poligc n regula-s. Long itud de la eircum{er~ncia
i área del cercle .

Arees i volums del pri sma. pirámide. cilindre, con i esfera
Fun ciona trjgonometrjq ues (sinus, cosinus, tangent i eota ngent],

lIurs prop ietats i rela clcns fonamentals.
Rdacions trigonom~triques entre els elernents d'un triangle rec

ta ngl e.
Represen taci é g ra fica, mitjancant el pa per- quadriculat, de li

nies rectes i eoebes i imerpret ació de grá fiques.

Ff5fCA

Concepte de velccitat . acceleracjé. torca , massa, trebal l i Iorca
viva. Llurs relacion s i unita ts corresponents. Caiguda deis cossos
en el camp gravitato ri; üeis . aplicacions.

La palanca, el ~ndol i la balanca.
Pes, centre de gravetat i pes espec'fic. Pr -i ncipi d'Arquimedes.

aplicacions. P rinclpls de P ascal i de Tor ricelli. Aplicaeions.
Compressibilitat deis ga ~o ~. Lle¡ de Mar-iot te, aplicacions. pro.

blernes. •
P ressió almosfe rica i la seva divisió .
Concepte de temperatura i la seva mesur a.
Ccncente de quantitat de. calor i fonarnent de la seva mesura:

unitats .
Canvis d'esta t i lleis que els regeix en.



Dilatació deis eossos pcr la calor; cocficieat de dilata ció. Coeti
dent de dilata ci6 dels gasas; llei de Gay-Lussac.

Reflexié i refraccié de la lIum; lleis i lIur apficació en el
tra¡;a.t d'im atg es en els miralls plans i esterics i en les lent e esfe.
riques.

Dispe rsi é de la lIum blanca.
Concepte de rnassa, potencial Lc apacita t electr ost átiques ; inten

sitat, {or~a elect rcmctriu, resist encia, t reball i potencial eléctrics.
Llu rs relacions i unita ts respect ives. Lid d'Ohm i de Joule. ApH.
cacices.

Teoria de l'elec eró lisi. T eor ia iónica.
Magnetisme en genera l. Magnetisme ter restre.
Conceptes fonamental s de la inducció electrostática de la

tnducció electromagnética.

QUlMICA

Concepte de barreja , espeoe qurrmca. element quimic.
Nomenclat ura, simbols i formulacié quirnica.
Llci d'Avogadro, aplicacions. Concepte del pes molecular en els

gases.
Lleis de la combinació química. Concepte d'equivalen t quími(

de pes atómic,
Proaietats fisiques i quimiques de les dissolucions.
Propietats fisiques i quimiques de l'aire; combustió.
Métodes d'obtenció i propietat s quimiques mes importams deis

clernents comuns.
Concepte d'i sometrla i les seves dades.
For mules. nomenclatura i propieta ts quimiques mes importante

de les funcíons : alcohol, aldehid, tetona. ácid organic , amína.
amldes, nitril i nitre.

Hidroca rburs mes importan ts.

CJENCJES NATURA LS

Germi nació de la lla vor : fenomens moríolOgic§ i fisiolOgics
L 'assimilació en els vegetals i lIun organ, .
L'a cció de la lIum en els vegetals ; grans de clorofiHa.
L'oxigen i I':anhidrid c~ rbOn ;.. l"f1 l'as similació deis vegetah.
Ass imilaci6 del nitrogen en els vegetals.
Alíment s minerah de les plantes i ce rnposic ió química de les

cendres deis vegetals .
Pre ves de l'existéncia de ]¡¡ respiracié en eh vegetats,
Absorció i circula ció de l'aigua en ds vegetals,
Les mat éries de reserva deis vegetal s i llur utilitaacié per la

planta.
Les íermcntacions : lIurs classes í productes que or iginen.
Acció química i fisiea de l'atmosfer a sobre eh mater ials de la

cres ta ter restre.
),{odes de formad ó deis mineral s.
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doble re-
dcpendents de la cohcsió.
minerals dependents de la

deis miucrals
apliques deis

P ropietats
P rcpietats

Iracció,
Pol imorli sme, iscmorfisme i isopolimcrfisme deis COSS05 cri s,

takit zats.
Principals fonls de riquesa minera d'Espanya i cossos quimics

que se n'obtenen.
Es tructura i composició deis OSS05.
Estructura deis músculs . Fu nd ó dcls múscul s i dcls tendons.
L'ull hurni ; fenomen de la visié i defectes.
L'oida humana : fenernen de l'audició i en particular de la mu

sical.
Essencia de la nut rició en els animals i preves elememals de

lIur s fenómens intims.
Esséncia de la respíració en els animals i el ecu mecanisme

orgánic en rclació amb la circulació.
Els elemcnts quimics constitut ius del cos huma ; alime nta i

ració alimentar ia que ets proporcionen.
Diver ses acciona quirni ques de les succcssives fases de la di

gcstió en l'home.
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CUHSOS D'INGRÉS

l.- La Univers itat, d'acord amb l'csperit del Reglament de
les P reves d'Ingr ée, organitaar á uns Cur sos d'Ie gr és en
els quals es proporcionar á als alumnes la preparaeió acle
quede per tal qu e ar ribi n a la cultura mín ima ind ispen
sable per a prend re pa rt en ele treh all s universitar ¡s.

Aq uesta curs os es donaran al CoHegi Universitario

2.- EI5 CU T!.'OS d'In grés són voluntar¡s. pero en cap cas no exi
meixen de les corresponents proves d'ingrés a la Univer
si tat.

3.- En nquests cursos es donaran ensenyarnents de car ácter U·
terar¡ o científic, segons la Facul tat a que prelenguin d'i n
gressar eh alumnes, Aqueste ensenyaments serán

a ) Enscnyaments literaris,

Filosofia. Llengua Llatina. Historia . Geografia .
Literatura . Exercicis de compceícl é.

b ) Ensenyements eienrífics,
Metem éüques. Física . Química . Eiencies Naturale.
Pr áctiqucs.

4.-S'organitzaran ensenyamcnts de llengua castell ana i llen
gua catalana per als a lumnes que deengín completa r llurs
coneixemen ta d'aq uests idiomes.

S'organitaaran també ensenyarneuts d'idiomes - Irances
an1!les. alemany i grec cláseic, que tindr an carác ter vo
luntari.



.s-EIs ensenyamente serun profeseats per personal docent no
menat pe l Patronat, p revia proposta de la Junta de (lo
vern del Colleg¡ Un iversitar io En cap cas no podrán ésse r
doc ents en el CoHegi els professors n umetaris o agregats
de la Universitat.

6.-Eb alumnos eeran d is tribujt s en grnp s que no excedei xin

de 40 per classc. El personal dccent sera distribuit per
ta l de complir equest precepte.

Les ela sses d'idiomes no excediran de 20 alumnes.

7.-EI P atronat, prcvi l'assessorament de la Junta de Govern
(lel Collegi Universl tari, fixará el contingut cientific de
cada CUfS i dictara normos docents per a cada disciplina.

B.-La J unta de Govern procurara que durant l' any academic
es don in a la Un iversitat series sistemá tiques de confe
renc ies d'interés cultural i de carácter gen eral adrecades
a tots els alumnes. Ha ur á d'insistir-s¿ en l'assistencia a
les conferencies cientifiques dels alumnes de Lletr es, i a
les Iiter áries, de is de Ci éncies , per ta l de mantenir des
ucrt l'esp erit en uns i al tres enfront de tots els problemes
humnns i de la naturalesa.

9 .- Sera missió especia l del P r ofesscr at de l Collegi Universi
tari, no so lament l'ens enyament de les dieoiplfnes que rs
confiin a cadascú, .sinó encara for ma r els al umnes amb els
metodes rncionals d'estudi , i , no res menys, l'educació de
la jovcntut a ell s con fiada: formadó del carácter, h áhits
de discip lina i de companyonia, respecte de si ma te¡x, i
respecte i tol eráneia enve rs els altres.

10 .--Quan les circumstáncies ho permetin el CoHegi Univr r
sitar¡ organi tznr á el s deports entre -ls nlumnes.

11. -Re¡:1;ini per al Collegí el mate ix Reglament de disciplina
escol ar de la Universitat. Amb tot , es procurara que la
disci plina sorgeix¡ de la convivencia de professors i alum.
nes, i que, m ás que una no rma coercitiva i exteel or, si gu '
un movimcnt de dins afora.
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12.- De la vida dels escolars en podren tenir coneixement
llura familiars.

13.-La matrícula s'o brir á a les Oficines genera ls de la Uni
vers itat. L'i mport de les inecripcions globals s'avaluar á
en escala, !;egons taxes que seran determinades posteri or
ment mitj ancant dedaració jurada deis " ares 'O tutors
dels alumnes sobre Ilurs rendes o havers líquida.

Les inscripcions per als cursos d' idiomes serán de
25 peseetes cadascuna .

14.-Es concedir an matricules gretuitee a aquells alumnes la
pu ntuació en la prova comuna deIs quels arr ib¡ al 75 per
100 de la puntuació máxim a o el superi, i e15 pares o els
tuto rs deis qu als acreditin escassctc t de mltjans pecuniaris.

15.- L·imporl de les inscripcions podr á ésser abonat en tres
vegades: la primera en efectuar-se la inscripció, la segona
di ntre la primem nn ineena de Iebrer, i la tercera dintre la
pr imera quinzena de maigo

16.-La manca dt- neeament nf' l'Imoort ..:, ~ 1..... inseripcions
impedir é el dret de presentar-se a les proves.

17.-Per a aquesta cursos la Universitat habil itar a locals [or a
del recinte deIs seus edilicia. i tindra cura que en un breu
terme el CoHf'gi Universi tar i compt¡ amb un ed ifici prop io

18.-El Patronet de la Ilniversitet nomenará 11n director del
CoHegi Universitar i, que en sera albora professor, j dos
tuf ....." per a Lletres i Ciencie1< entre els professors res
pectius.

19.-1.1'1'1 funri ons riel Director seran de coordi nar els estudie,
cursos, borar is. la ínepeccí é diar ia i efectiva dels cursos
i advert ir als professors tetes tes dcfici éncies de quelsevol
classe que trobi.

20.- Les Iuncions deis tutors seran les de guiatge i coneell dels
alumnes. Llur permanencia al Ccliegi sera eonstant, de
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manera que eh elurnnes tinguin ~mpre algó que els aju 
di i aconselli.

21.-El Director acu dir á a le dos tutors com 3 auxili ars en les
seves funcions de Director .

22.-El Patronat de In Universitat nom enar á d , memhres de
la Junta de GO\'ern <M CoHI'!!'i {Iniver-Itar],

Aquesta Junla estará form~da per dos Vocals del Pa 
trcn at, per dos Professors numerar is o egregats de la fa
culta t de Filosofia i dos de la de Ei éncies, nomene ts pel
Patronato i pel Director del CoHegi. El sen President sera
un deis Vocals del Pat ronal, nomenat per aquesto El Se
cretari sera el Director del CoHegi Universitario

23.-Sera missió de In Junta de Govern ,1('1 Col·jpgj Universi
ter¡ inspeccionar ele ensenyaments i, vingut el cae, inter
venir-los; donar normes sohre l'cnsenynment a les quals
caldra que e'njustl el pro fessora t ; propasar ele proíessore,
proposar el cessemcnt d'aquests quan no e'ede prln a r es
perit que caldr á que regelx¡ en aquesta organ ització.

2.J.- La Junta de Govern es reuniré -al rnenvs tina vegada el
mes amb els professors per cenviar irnpreselcna sobre la
marxa deIs cursos i la situació del!' escolars.

25.-EI nomenament neis professor- :-era per IIn any la Pri
mera vegade, i deeprée renovable per tres anys, i al aí
successivament, fine que la renovació deIs estudia de 8 a' .
xiller a Espanya aconselli la supressi ó del CoHegi o la
seva transformacíó.

,--'.
26.-Els professors nomenats podrcn L-s8er separata deis eár

reos amh pérdua deis havers dUl'aJ1 1 un mes, tres me80S,
o d'un a manera definitiva, quan la Junta de Govern, previ
l'i nforme del Director, cregui que hi ha motiu suficient,
per negligencia, Incapacitnt física, immoralitat, manca de
respecte a la Dirccció, al!'> eompan ys o als deixebles. En
casos molt greus, el Director, sota la seva responsabilitat,
suspendrá immediatament la missió del proíesecr. A ta l
pr ofessor suspes Ii ~era donada audien cia dintre els pri-



mere tres dies davant la Jun ta de Ccvem dret de recura
davant el Patronato

27.-Les Iuncions de p roíessor del CoHegi Un ivers ita r ¡ serán
compatibles, si el prolcsscr es somet al s horaris fixats per
la Direcció, amb altres cárrecs docenas fora del CoHcgi
Universitar i, a excepció del professorat numerar¡ j agre
ga! de la Univ ersitat. En cap cas no podran éseer aHega
des coro a excusa de negligencia o alteració d'h orar is le,
funcions docents que fora del CoHegi Universilari doni
el seu pr cfessorat.

23.-A ti que el CoHegi Universitari pugui satis fer la necea
sitat de complementació deis estudia realitaats a l'Institut 
Escolu, adrcr it al Seminari de Pedagogia, el l'alronat
i la Junt a organitzadora es posaran en relació amb In
Sccció de Pedogog¡a per tal d'erücula r ele rnétodes i
l'orieutaci ó genera l de I'ensenyumeut reali tzat en amhdues
enti ta ts,
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CALENDAR! ESCOLAR 1934·1935

De cadascun deis ensenyaments de la Universitat de
Barcelona sera donat el nombre de llicons que s'assenyalc
en el corresponent programa de cursos. El perlode normal
dios el qua l re tan douuts cls enseuyaments és del 15 d'oc
tubre al 15 de juny L comprén 180 dies de treball. Eh
cursos que no hagin pogut complir el nombre de lIi,<ons
que els pertoce ser an prc rroge ts fin! a completar-lo.

L' any aeademic 1934-1935 seran dies festius, a més deis
diumen ges, els de festa nacional: 11 de febrer, 14 i 23 d'a
bril i Ir. de maig ; les Iestes de Nedal, del 21 de desembre
al 7 de gener; les de Pasqua, del H al 23 d'abrtl, i aquell a
altres dies tradicionalment festius a Catalnnya .

DJES FESTIUS

Octubre: 21, 28.
Novembre: 1,4, 11, 18, 25.
Desembre -: 2, 8, 9. 16, 21 al 31.
Gener: 1 al 7. 13, 20, 27.
Febrer: 3, i o, 11, 17, 24.
Mar~ : 3, lO, 17, 19, 24, 31.
Abril : 7, 14 al 23, 28.
Maig : 1, 5, 12. 19, 26, 30.
l uny: 2, 9, 10.
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FACUL T AT S





FAC ULTAT
m;
FILOSO FlA
!
!"L E TR E S
!
!'f"'lJAGOGlA

Organiemee de Govern
Docente
Orga nit7.8Ció d' Eatu dis
Pla model
Progra ma de Curaos
Inscr ipcions





DEGÁ HONORARI

Antoni Rubió i Lluch

DEGÁ

Joaquim Xirau

SECRETAR!

Unís Perico t

COMISSIÓ EXECUTIVA

Joaquim Xirau
Unís Pericot

.Mar ia Baesols

Pere Font i Puig

Antoni de la Torre
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DOCENT5

Hermini A lmendros.- Pro fessor encarregat de curs
M ETOOOLOCU. I ORCANITZACIÓ ESCOl..-\R

Casanova, 31

Gabriel Alomar.- Professor encarregat de curs
Lln :R.-\TUR.-\ CASTEu.ANA

Sant Pere Nolasc, 1 (Palma (le Mallorca)
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Ramon d'Al és-Moner. - Proiessor encarre:gat de
curs

LITERATURA ITALI ANA 1 EI'IGRAFIA MEDJEV.U.

Xipré, 42 (Guinardó)

.losep V. Amor¡i~.-Professor numeran
ARQUEOLOCU. 1 l'\CMIS. 'AT IC....

Valencia, 2í6. Telefon 78137

Higin¡ Angle8 .-Proles,~or encarregat de curso
HISTORIA DE LA M ÚSICA

Claríe, 7

Enrie d'Aoust.- Lector
FRANcES

Casanova, 116

Angel de A praiz.- Professor numerari
T EORIA 1 HISTORI A DF. L'A RT, LIT ER -\T LTR A ~fODF.RNA

Consell de Cent, 236. Telefon 38984

Ram ón Aramon i Serra.-Ajudant
F ILOLOGIA ROMANICA

Cree Eoberta, 103. Telefon 30333


