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'(iL). El Jjresent capítol és a lav<Elgada un capítol d(j

V~nfbrme ;;r~mès ¡¡.I Patronat Univetsi~Ql'i,
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i en l'article 7.è de l'Estatut de Catalunya, hom
llegeix frases com les se üent.: que "la ni
versitat de Barcelona estarà regjda en el futur
per un Patronat", el· qual "redactarà" i "esta
blirà l'estatut d'autonomia de la Universitat".
l,Jna interpretació 'extrema d'aquests passatges
podria arribar fins a la SJlPosició que, el Pa
tronat ho serà tot,i que la f~tura Universitat
- autònoma sols de nom - estaria regida per
deu coronels universitaris amb l'additament d'un
Rector que ní regiria ni presidiria. Aquesta so
lució, absurda només de formular-la, no crec que
lúngú gosi a sostenir-la.

El nus del problema és trobar là fórmula
legal i ensems universitària que permeti, no tan
sols la mera coexistència del Patronat i :la Uni
versitat auwIi-oma, sinó que justHiqui plenament
l'exist~ncia del primer i estableixi a la vegada
I termes de la seva actuació eficaç.

Cal no perdre de vista que l'article 7!~ de
l'Estatut de Catalunya, fruit de llargues discus
sions i forcejaments difícíls, origina, amb motiu
del problema universitari de Barcelona, una

• ~ova figura de Dret política-administratiu. AtOf
ada pel Govern de la República, amb el Decret

de 1'1 de juny, l'autonomia de la Universitat de
Barcelona soHicitada pel Govern de la Gen
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litat de Çatahmya, otgeix pn regim paccionat
mtre l'Estat espanyol i la Generalitat de Cata
lunya: règim que sols ha pogu iniciar-se i sola
ment podrà an-ib ra bon te,rm mitjançant l'a
cord constan.t entre ambdues parts. Le especial
condicions en. què el règim de la Universitat de
Barcelona haurà d'anar-se desenvolupant, a a
leixen només que esbo ades en el Decret de 1'1
de juny. Ens trobem davant d'un d'aquells casos
en qu la vida s'anticipa al Dret, i en què el

e¡;envolupament lògic i natural dels f is cons
titueix la millor font de les so ucion ju tes i
e dequades.

El Patronat és primer que tot un or ue d
relació - veritable trait d'~mion - entre l'Es
tat espanyol i la Generalitat de Catalunya. En
li queden delegades permanentment les fun

cions que corresponen actualment al Ministre
d'Instrucció Pública, per renúncia:- de l'Estat es
Panyol a sostenir la vigència de l'actual Uni·

J

vetsita:t oficial, i també les atribucions qué cor-
l' spondrien al Conseller de Cultura. de la Gene
ralitat de Catalunya si aquesta s'hagués decidit
a implantar la Universitat Catalana, pel' a I
qual cosa estava facultada per l'article 7.è de
'Estatut de Catalunya.

La niversitat de Barcelona, si assoleix r
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no'm..ia docent i pedagògica ( laboració de l'Es
tatut ,de la Upiyer i~at autònoma, plans d'es
tudis de les Facultats, ba es intel·léct als er a

I

l'ingrés 31 la Universitat, organització delS lab -
ratoris i seminaris, beque~ i pensions, expansió
cul ural de la Universitat, etc.) o de l'autonomia
econòmica.

L'organització de l'autQnomia docent i peda
gògiWr\o ha d'ésser obra de la Universitat ~tei
xa; el P ¡bonat ha de limitar-sé a crec61li'r Ínte
gram ntla''tasca de la Universitat i a revisar-la,
pet' no per a corregir-la en bon sentit () en mal
entit, sinó senzillament per assegurar-se que

l'E ta ut de la U;niversitat autònoma és 'perfec-
amen~ constitumonal, és a dir, qUe en eJl gueden

garantjdes per UIt igual l'ús de les dues llEmgües
i èl deseIivQlupament norma! de les dues cultu
res. :I és eh aquest sentit què l~ redacci6 deli
nitÍ'lla de l'Estatut, per al sol efecte de trami
tar-io i fet: viable la seva apr.ovació simultània
pel Ministre d'Instruèeió ;Públièa i pel Co eU
·.de Ja Generalitat (article 6"è del Deéret d'I e
j ny), ha 'd'ésser obra del Patronat. Si! hom n
ad1net aquesta interpretació,i,quina' mena d'au
tonbmi}i séria aquèsta, que d~ bell antuvi seria
imposa:d.a des de dalt, baldamênt ho fos a la
Jum del criteri d'un grup selecte de ròfessor?
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bon l' sultat l'ac uació del Patronat Universi
tari, esdevin l'à qu~com semblant a un peti
E t8:t",C~D+P '¡rabIe en oett~ ?f1a;nera a aquestes
ciu at lliullesq,ue Viuen a l'e'mpa,ra d'un estatut
special; i arribat ~quest m,oment, serà' regida

per un Patl'onat que oferir 'a les llengües i a
les cultutes castellana i catalana les garanties
recíproques 'de convivència ambig1.ialtat de dret
pe a prof€ssors i alumnes". É&, doncs, missió
es enciaI 1perrn nent der Patronat, 1aco:riél amb
l'~rticle 7;ê. de 'i'Estatutde Catalunya, actuar
com a Tribunal d,e garanties en tots a ueU caso
d conflictes derivats .dei f€t de la convivè cia
d'aquelles dues llengües i aquenes dues cultures
dintre d'un mateix solar universitari.
, Ultra ,aquesta nUssió, el Patronat eh té U:lla

altra, inicial i' transitòria, a saber, la de coad
juvar, dintre. de la seva especial competència,
a què "la Universitat de Baroelona s'organitzí
com a Universitat úl1ica" i alhora a..~ttòn01na, to1¡a
vega a que, Segons l'article l.er del' Decret de 1'1
e juny, "Mmplint allò establert per l'àrtic.le 7..

, de l' st tut dé Catalunyà, s'atorga a la Univ r-
sita,t de .Barcelona l'autonomia sol·licitada ,pel
Consell de la Generalitat de Catalunya".

Ara bé; aquesta missió inicial del Patronat
ha d'esser .diferent segons que es tracti de l' 'U ~
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Per altra banda, la composició mateixa del Pa
tronat, els membres del qual han estat elegits
per ambdós govérns, sense prèvia consulta o
proposta de Ja Universitat o de les Facultats,
no és pas la més apta per a recollir, ni tan sols
presumptivament l'esperit de le Facultats i d
la Universitat de Barcelona.

En canvi, l'organització de l'aatonomia eco
nòmica hauria d'ésset obra preferent per no dir
exclusiva del Patronat. Aquesta part impor
tantíssima i molt feixuga de la implantació de
l'autonomia, justificaria tota sola l'existència
del Patronat, .sObretot en els primers paSf\O del
nou règim. El PatrOnat ha de' donar efectivitat
plena a l'article 3.er del Dècret de l'I de,juny I re
coneguda la subsistència de l'actual patrimoni
universltari cbm a basé mínima i inicial del nou
règim, incumbeix al Patronat gestronar la dota
ció complementària dels pressupostos generals
de l'Estat. La forma més eficaç i alhora 'auto
nòmica d'~questad0tació seria el cUP\ls eco
nòmic. Altre tant hauria de gestionar-se prop
d I Govern 'de la Generalitat, per tal que amb
aque¡:;t subsidi doble' lç¡. fututa Universitat pu ui
iure dignament.

També hauria d'entendre el Pa ronat en tot
Uò relatiu a e:x;eedències i drets adqu.iritll els
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professors o dels alumnes, i redactar aquelles
disposicion transitorie que afectessin a les r 
lacions de la Uhiversitat de Bal'celona amb les
altre Univ rsitats espanyole (validesa recí
proca de plans d'estudi, trasllats de matl;ículà,
etcètera), p l'què totes aquestes qüestions ofe
reixen un aspecte interconstitucional.

A guisa d'epHeg,podem, doncs, establir la
conclusió que existeix una compatibilitat perfec
ta entre l'exercici ple de l'autonomia, per la
Universitat de Barcelona i la missió del Patro
~at. L'actuació del Patronat ha d'anar ces ant
H mesura què es vagi vigoritzant la Universitat
autònoma; j el signe millor d'haver estat a 
solida la normalitat universitària serà,el dia que
el Patronat quedi reduït a, una institució de
respecte, perquè la comprensió mútua de" les
dues cultures que conviuran en la Univer itat
de Éarcelona faci innecessària la missió genuïna
d'aquell- organisme, la qual .missió consisteix a
actuar com a Tribunal de garanties.

'ral vegada algu veurà en el present a,s aig
de definició legal d'atriqucions, un intent e

esarmar el Patronat universitari. A la .. ua,l
observaci6 hom, podria respondre, amb més ex c
titud, que és la úllÍca fórmula capaç d'evitar la

l'ra civil - o acadèmica, si 1 mot ' s mal;!



. L'a'pro ació conjunta pers Gover¡ls de ~a Re

pública fi' d la Gener.alitat d Ca, llinya e

l'E tatüt de la Un'ivetsitat de aarcelo~, ela

borat exélusivament pel Patronat univer itari,

a a at una decepció 'p:rofunda, entre els par~,

ü.i" l'i de r utonomia univer itària. L "Çniv-er-'

iMt de Barcelona, baldament tin ui u "&ta

t"'ut -d'~utonotnia", n@ és, en realitat, 'utòílOm

'Si:p.ó tutelada a :per dir-ho en un ma adequat,

-patronejada. ,
El Claustre ordinari ha. estat estrangulat.

La ,J~nta Universitària i les Juntes de Façultat

queden supéditadesal:Patronat: Et :ij.ecto;r no

é 1llés 'que el representant .nat de la Universitat

en el Patronat, del qual no pot0stentar mai l

presidència per expressa prohib,ici6 legal.

. El Patronat-ho és tot. Deu: vocals nomenats

per ~itat pels Gbverns de la. Re:pública i de la

Génera,litat de C~~lunya respéòti ra.ment, sense,

:prèvia consulta o proposta de les Facult~ts o

-12 -

fort - entre el Pa,tronat i la Universitat, i que

permetra situar éJ Rectorat, Q.u~' la primera

mag,istr~turauni ~itària, a l'altura de la eva

¡mportància tradicio:QaI. Cal notar que l'arti.

cle 3. del Decret de 1'1 de juny prohibeix que el

Rector pugui ésser President d l Patronat ni

v~rsitari, d'on resulta una situació greument,

esfavorida i impóssible, a rn~nys que la impor-

t' neia ~eJ Patronat vagi recólant en la forma

aoa~s explicada.

~ recisament un dels eixos de ~a futura auto

nomia univen~itàrialla d'éss l'enrobustir l'au

o~LU\t del Rector, per tal qu~ a,ssistit aq,uest

del Claustre, pugui vetllar tostemps pel bon fu _

ionament autonòmic i reprimir amb mà en'r

gica, si calguési qualsevol intent d'oligarquia o

de pèrpetu:aci6 de velles, camarilles.
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.'1 organitza? a com UniVersitat única i alhora
autònoma.

Però hi ha quelcem n l'Est t t universitari
(' na grave t extraordinària L'art. 7, en I
número 3.er) diu que el Patronat podrà nomenat'
com .,a professors numeraris persones de mè
rIts singulaTs" I afegeix~ "El Patronat farà en
quest cas una proposta unipersonal, que elevarà

per a la seva aprovaci6, a la Generalitat, i aques
ta al seu torn al Gove'rri de-l,a República per al
nomen,ament definitill. El persona,l.així nomenat
nb crearà cap mena d'obligacíó tper l'Estat ni
pel qu,e fa al seu escalafó." Deixem de band
l'enormitat que el Patronat, de constituci6 hete
rogènia, pugl,ü fer nomenaments directes - és
a 'dir, pr~sc~ndint de tota oposici6 o concurs, 
sense la proposta prèvia i obligatòria de le Fa-
ultats. Més greu és encara que el Govern ae la

Generalitat s'hagi d'abaixar fins ahave de feT
I proposta !al Govern de la República, malgrat
que ,el Decret de 1'1 de juny del 1933 .estableix un'
règ'm paccionat, sota la base de la igualtat
d' mbduès partscontrs.ctants. Però ultrapassa
la mesura que els professors no~e'nats així pel
Govern de la República, els hagi de pagar el
patrimoni univetsitari o la GeJteralitat !

En trobem, doncs, que, després de tants de

~e la "?~i:ver~itat, sense limitaci6 de temps en
I exerCICI del seu carrec, i amb dret a proposar
ell mateixos els substituts per a les vacants
que es produeixin, seran els à bitres de la vid

n·versitària. El Patrpnat és e més a més irre::;
ponsable- di~Itre del clos universitari, car no hi
ha procediments legals, dintre e l'Estatut, per
que els professors i els estudiants puguin exa-
~inar. i censurar la gestió d'aquell organi me
quecpu., Caldria, don'cs, acudilr, si fos necessari,
a .alh éS òrgans extrauniversitaris, però normals
en tot país democràtic: la premsa l'assemblea
i el ~íting i sobretot el Parlame~t, el qU:'l1 é
uperlOr al Patronat.
" Tal és el tipus d'Universitat n6 í sima i u

ropea, anunciat pel P:atronat en una lletra de
convit del 26 de juliol del 1933, que restarà com
un document memorable. (1)

El Patronat s'ha excedit en la redacci6 de
l'Éstatut. El text d'aquest no s'ajusta a una
in erpretaci6recta del Decret de 1'1 de jun de
l'any 1933, nia la lletra ni a l'esperit de l'ar"
ticIe 7.~4e l'Estatut de Catàlunya on s di
t rminantment que la Univer,sitat de Barcelona

(1) Vegi's la Nota 80ure la tradició a1ttono-mist(l; ~
la llniversitat _de Barcelona a l'acabament del pre ent
capltot
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en pensar sobre l'esperit i abast qti hagi de tenir
l'Estatut que anem a r,edactar u oblideu totalmentd:aQue8ta ni. e si~at, pel' pen~r només en el que ha
d aser la UmverSItat nova (1); ca,r noereu .el Pa
tronat que ¡sigUi z:tíssi? seva de rejovenir, simple
mé'nt, aquesta Um~er,sltat, sinó fer-n,e néixer una
altra de nova." Aquesta advertèncià fou contestada
~n el \IlOS~~ Informe al Patronat afirmant que "la
ImplantaCIQ de l'autonomia universitària no ha d'és
'er una improvisació en cap sentit, .sinó senzillament
la consagració silenciosa p,erò segui'a d'una sèrie
d'e forços i temptatives coherents és a dir de tota
una tradici~ ?,e pensament i <le treball; i' aquesta
nostra tradlclO ~utonòmieo-universitària- afegíem
.-.ha e;stat. a~mlrablement defiuida en el manifest
unrverslt:'tn del 2 de desembr,e del 1918, el qual, avalat
amb la SIgnatura de ,professors catalans (2) i no ca
talans de la Universitat, obtingué l'adhesió dels cen-
~res culturals i de les més prestigioses personalitats
l~t~Heetuals de Barcelona i de tot Catalunya. Diu
31xl!a declaració de principis ,contilnguda en el susdit
mamfest:
, "l.er La. Universitat ha d'ésser absolutament au

tonoma en l'ordre cient1fic i doeent.Ella ha .d'acordar
els s~us plans d'ensenyament i elegir els seus mètodes
?e tr~ball; nomenar les .seves autoritats acadèmiques

, I aten~re ,a la seva 'Pr?pia administració amb là, col'la-'
bor~c~ó d aquelles entItats que subvinguin a les seves
despeses. .

(1) Els subratllats són del text original.
(2) Entre aquestes signatures cal esmentar la del;;

Vocals catalans del Patronat Universitari que aleshores
e~~n catedràtics o professors. El Dr. Josep Xirau en
Vll1 ~.~ seva adhesió des de Sevilla, d'on era catedt'àtic.
Temm en el nostre poder tota la documentació referent
al ~egon Congrés Universitari Català i les seves deri
vaCIons.

sacrificis 'i' regateigs, la convicció qüe l'art'
cle 7.e de rEsta t de Catalun a permetrta ai
xecar u a ni er$itl;lit majo 'edat, sui iuris
]e uu..eíon ',essencials de a qual ome;nça 'e J

caparien a Bar'celona, st :t frustrada, pe '.
uè per damunt dé 1& dictadura del Patro t

Universitari d Barcelona ontinuarà planant la
tutela .supreinadel' Ministeri q'Ins;tiucdó Fú
blicade Madrid.

Amb tot el resp~~te degut 'als distingits c01-
legue'S qúeformen el Patronat uni ersitari
Crec sincerament ,que ¡:¡,qQest règim de dicta
dura no pot sub 1stir, 'Tota reforma universi
tària, perquè sigui eficaç, ha de recolzar en' ·un
dQble póstulat, a sa~r; qU,e la Universitat é.s

) la seu més alta de l'esperit' d'un ,poble, i que
professors i alumnes coilstitl¡eí:xlen, d'altra ban"
da, una corporació d'homes de vocació intel-
'lectual~ però abans que tot homes Uhl1ies. l aques
ta veritat és t~nt m(és certa a Oatalunya, on aç~

tualment hom co'mmemo'ra l'epopeia civil d'un
segle de renaixença, ês a dir, el recobrament
de hi seva pròpia lHbertatespiritual, que és
condició indispensable 'per a bastir uria cultura.

Nota sobre ta tradició a·utonomista de la Unwe -'
, ita,tde Barcdona,. - En la lletra de convit del Pa- .

~, ,. ·tronat. aba~:s aHudida, hom llegeix: "Us prego 9.ue,
""



a sitat ha d'éSser, abans que to , un
ürgan propulsor:a la U'ltn a atala~a. Aquest at
hmitat, és ue ipgularitzar-se, ha de co~i~ti
li. aportar eLn S'fre eaforç i l' perit del nostre pobI
al at' irtloni espiritual de la humanitat.

"3. La Universitat nO lla: de incg1ar-se cap
lorma.p lítica. Ha de conviure amb tots ls :factors
social dE! Catalunya, alS. quals :ha d'aportar pròdi
gamnt 'el cóncurs del seu esforç i'litellectual.,

'4. La Universitat ha d" r facultada p
c id r al seu si tots aquellsélements·culturals de Oa
'alunya i !de fora d'ella que puguin contribuir, en Un
ord e enlairat d'idees i de coneix n {al pr-ogré

I nQsh'e poble. ,
"Aq:uest~ principis - hom llegeix en él su it ma

)tifa t ....... 'Constituïren 1'esperit del S gori: G6ngl'é
nI rs'Ïta:ti Català, fruit memorable d~ la 'eoliabo-

r~ció d~ professors i alumne's." . •
: $1 'Primer Congrés Univetsita i Català 'eS, reuní

I 1any 1903,fora de l'edificiuniv'ersitar.i. (Vegi's el
volum del mateix títol, Barceltma, 1905'. El r ultat I

inun:edü¡,t d'aquest Congrés f.ou la cltea ió del Es
tutlis Universitaris Catalans, ,conjunt aEi càt res.
lliures"sobre matèries no cursades "a ta U¡nive sitat
oncial, però que afectaven a l'entrànya d.e 13.< ult~r,a
càtaJana. Aquestes càtedres no pogueren actuar dm,
tre del recinte' universitari, perquè ho prohib~ 'ma
disposició del Poder central. Les càtedres f~clOne~
encara,; algunes d'elles a la Facultat de FIlosofia l
Lletres" en inteHigència perf'ècta amb aquesta :Fa
(lUitat. 'El frui'!; del moviment despertat per aq est
Primer Congrés i les l'> ves càtedrès, pot eures
la r.~'Vista Estudis Unive1~sita7'Ís Catci1.ans (acaba e
sortir el v-olum XVII, corresponent a l'any 19H2),
que constitueix un veritable mon ment de l'erudi ió
catalàna. \..'

¡ •

El S gon o 1Jés n'iversitari Càtalà e~ reuní
a, a ja di¡ntr de l'edifici univei' itaJ;i - pel' l'abril

dél :UH8. El r sultat El! l Beves d:li racions pot
veure' en la u licací6: JuntCütpe'ttnament d III Con-
gr' 've7'sÜar¿ Oatàlà. onclusiQ'1'L$ pT'ovaile8,
B el n, 918, i n el PIr 'El él 'd'FJsta,tut de la
Uni el: itat ataZan.a, 'Barcelona, 1919 (edi 'ons cata
lana í .castellana), el qual pgrta.} s gnatura çle pro
ieS ors catalan ino c~tal n&. Aqu t PIójecW, molt
divulga1; a tot Espanya, ajuda a desvetllar el tnq,vi
mell anomenat de YAutonomi Univer$ità ia. El mi
ni .re enyor SiIió el tingUé .present, i est} é en con
taét àlD alguns professors de lla Uni e itat de
B~reelona. Fruit d'aquest .segon Congrés foren els

1.(.1'S08 de la UniverSitat Catalana, donats l at~-

. o 'P d~e ors uriiversitaris com a. a1npliació de les
eves 'éàtedres, la ü:¡te'nsificació de la tasca univere¡i

tària i l~ fl!lndació dels primers Seminaris.' I!:s ,fill
dírect~ tatrtbié de l'esperit i de l'obra Ml Segon Con

rés niVi sitari Català, el moViment '1'efor.mistàde r

o. nostra'Facult~t de Filosofia í Lletr~s. (Vegin-Si :
prroy êbo Ile reforma de su 07'ganización y- plan d~
E$tudws, Barcelona, 1918; Planes de ~st1tdio8 y ba;,.
$e8- pam lla organizaaiÓ1'b. del Doctomdo, BaJtcelo'nà,

+ 1922, i tot el seguit de Memòries an:yal~) .Aquest
mov'imentreformista culmina en l'obtenció de J'au.to
nomia peda.gògica, que els Decrets del' 15 d~' etem e
del· 1931 i 27 de gener del 1932 eoncec:l~xei1 a le's 'Fa-

ltats de Filosofia i Lletres de Madrid i Barcelona.
Per aquest moviment eordial del .segon Oongr

U i~er8itari Catalàho:in explica la redacció de l' 1"
ticl 21 d.è l'EstatutQ de.ia Universidad de Barcelona
aprovat per R.,D. de 21 de maíg.d-el 1919, én e'l ql,[aÍ
a 'cIe' s"Intenta, per primera vegada i amb bon.a 0
luntat, don4T \,lna aol~ció oficial al problema e l
llengua, que fins aleshores ha.via ,estat conside'rat
C9m un punt intangible. '
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vida: universitària haurà de desen~·otllar-se". Aquest
ProJecte, en sortir de l'àmbit universitari i passar
11 l'aprovaci6 del' Consell de Cultura de la Generalitat

àe Catal~n'Ya: sofr! greus .modificacions i, més que
tot, canvIà d ·espent. (VegI's: Generalitat ae Cata
luny;r:. L'O~ra de C?ultura. Barcelona, 1932, pp. 12-33,
on s ma l'elX el dIt Estatut segolls la nova reda~ió

aprovada.) En ell és decapitada, senS'e formació de
causa, una Facultat (la de Farmàcia), i pl:!ort de les de
cjsion's universitàries queden supeditades a la su-

erior aprovació del Consell de Culturà de la Gene
ralitat, talment com un prenunci de l'ac,tual Patronat
universitari.

Està assenyalada per al pròpvinent mes de no em

bre la reunió' del Tercer Congrés Universitari Catal.
Els treballs d'organització, dels qUe !la ll1'ha donat

compt~ a la premsa, Van començar a principis d'any.
(Vegi's. la revista U'ni'l.'ersitat Catalana.)

En un n'fèst un.í ersitari del d j liol c;lel
1930, que po ta la ~i n tura da tl'etze professo s,
hom afir.ma q-qe ,per la solució dels problemes de la
nostra Universitat "va éss l'assenyalat un camí,
q~e seguim considerant l'únic adequat, en I II on
grés niversitari Català. Per això manifestem n
-ament la nostra adhes.ió a l'Estatut Universitari

proposat el 14 de gener dèl 191,9, ;pet vint-i-tres
tedràtics de la Universitat de Barcelona, i aprovllt
per la Junta Permanent del dit Congrés el 27 del
mateix mes i any. Aquest Estatut, d'és er aplicat,
asséguraria ensems la catalanització i l'autonomia
veritable de la ·Universitat... l .cal no oblidar ue i

tota dictadura és incompatible amb la dignitat col
lectiva, la incompatibilitat s'agreuja quan hom vol
6xercir la dfictadura en afers cultúrals, per intel:ligen
i apte que sigui el dictador.'; (Entre les signatures,
figuren les dels senyors August 'Pi í Sunyer, J. Serra
Hunter, Antoni Trias Pujol, Joaqijim Balcells i Jo

sep Xhau, vocals tots eUs de l'actual Patronat Uni-
versitari.) ,

La manifestació més recent de l'esperit del Segon
Congrés Universitari Català la constitueix el Pro
jecte d'Estàtut de la Universitat de Barcelona. Po
nència del Comissariat nomenat pels Honorables
senyors President de la Generalitat de Catalunya i

Ministre d' Inst1'ucció Pública del Govern de la Re
pública espanyola. Barcelona, 1931. Els redactors d'a
quest projecte, els ,comissaris professors Enric Soler,
Eduard Fontseré; August Pi Su~ye'r, Jaume Setra
Hunter, Ramon Casamada i Josep Xira.u, afirm~n

que "ham pres com a norma d'orientació, i han copiat
en gran part, ·el projecte del Segon Congrés Univer~

sitari Català, de l'any 1919, fruit de la coHaboraci6
de nombrosos professors i estudiants, aportant-hi al
gunes esmenes que consideren obligades per les- nÇl~

ves circumstàncies d'ambient i de costums en què la
('
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ER L,A REFORMA DE L'ESTATUT lJ
¡ \ .

. r , ¡No sé si algú qualificarà de. massa sev~rs'~ls
anteriors judicis, En tot cas esta.n caldejats per
aquelLa obIe passió universitària, neta de tota
i tenció política, que ens' decidf a barrejar )a
J10stra modesta signatura amb ~a d~ gairebÓ to~l3
els voc.als que componen el Patro{lat Unive' i-
àri, en. moments en què perillava la indepen

dència.espiritual de la Universitat (1). EI·mateix
.' , '

amor que sentim perla .nostra Untv:ersitat ens,
prjva d~ésserderrotistes.Per això i malgrat l~
nostra disparitat de criteri, voldríem que el Pa..
tronl;Lte,stigués assistit de tota l'Qpinió univer-
itària de CatalÚllya, sobretot en els primei's

passos, que seran els niés difíCils. Però el Patro
nat, pèl' la seva banda, ha de fer tots els po - .
sible per guanyar-se aquesta confian.ça.

(1) AHudim el Document dels catedràtitts d'Univer
~itat, de març de 1929, adreçat al Govern de la Diclia

. d1}ra. (Vegi's el dit Document, amb les signatures, en
lhpre de F. Villanueva, El Momento con8titucionaJ., a-
dr1d, 1929, pp. 105-109.) ,

/

, .
qu gosa'í m à de na;r al P -

tronat és un 'eligióS e pecte- al n 8tre esperit
,autènticament universí arj.. Aquest respecte
,hauria de començar per l'ediñèi universitari-
de' severa grandesa arquitectònica" obra' d'un
dels nostres primers rquiteete de la segon
:weitat de la darrera centúria:""'" i estendre's fin
à aquelles obres i institucions nascudes i d se1)"
,,'olupades originalment. adesgra.t de totes les
ttavesd'un centra:tisme absorbent i anorreador.

En~re aquestes institucions destaca la Junta
de Beques i el Règim becati per ella creat, que
vénen funcionant des d;el'any1916; Ani.bd's
nasqueren per a subsanar "una injustícia irri
tant... que l'ensenyança universitària sigui en
cal'a un privilegi dels rics i del lloc" (1). Però

• a hi tòria de la Junta de Beques està lligada
íntimament amb tot el nostre ressorgiment uni
v~r itari.AquestaJunta féu el mirade de re
conciliar la Universitat oficial, aleshores menys
preada. de tothom, amb la Mancomunitat de
Catalunya i els altres organismes públics cata-

I lan$; j conqueriQa. per ella,· des del primer mo
me;nt, la confiança de les corporacions i. dels
particulars, als quals ha associat constantmen

(1) Beques Unive1'sitàries. Publicació de la Comissió
ESQol· r de Beques.de la Universitat de Barcelona. 1916
'(Hi /1aedició catalana i castellana.) .



Cal evi ar de bell antuvi que la p ovisió de cà
t dreg, les agregacions i l'ene,àrrec de cursos i
ensenyaments no· degeneri en una orgia ul1iver-
itaria. No n'hi ha prou de reclutar les per ones

competents; és precíS que a la Universitat hi
entrin els més aptes. La cultura no és res - i
fins pot esdevenir un instrument perillós, po ada
a mans d'inteHectuals desaprensius, - si no
està totalment informada per un esperit de jus
tícia. Cal donar a cadascú'el que es mereix. Per
això, en la selecció del professorat, és necessària
I lliure ,concurrència i el contrast de mèrits i

. capaci1;a;ts. Cal mantenir, en principi, la neces
sitat de l'oposició pera arribar a la possessió
definitiva d'una .càtedra: una oposició racional
-: I>untualitzem-ho bé, - sense. trucs :ni ilnpro
visacions, i 'que tingui per objecte palesar la do~

"ble àpacitat científica ,i pedagògica del ~andida:t.

.El' Patronat hauria d'explicar periòdicament
12 seva ~estió i donar compte mÏimciós i justi
ficat de la inversió feta dels cabals i de.'le.s os
cmaciops i darrera situació del patrimopi 'uni
versitari. .El Patronat obtindria r' pidamerit la
epnfiança pública si de bon començament fes
que actués una comissió censora, composta d'ele
ments universitaris i de representants de .les
corporacions científiques de Cata hau-

•

(1). :Ya. història de l'actuació de la Junta deBeq~~s
i del CoHegi ,de Becaris, que és obra seva, n ha estat
escrita encara. Hi ha, però, una Memòria inèdita que
pot donar molta llum sobre l'esperit d'aquelles dues ins
titucions conjuntes. Ultra les actes de la Junta i del
CoBegi, una font interessantíssima, per a la susdita
història, és el nodrit epistolari dels Ex-be.caris} sobretot

mb motiu de la festa anyal del CoBegi. .

a la seva obra, va inaugu'r r el J?eríode de les
fundacions universitàries, i ha aplanat el c mí
de la Universitat social (1).

Caldria donar la In;'àxima flexibilitat a l'Es
tatut aprovat, i que el Patronat en les decisions
de caracter essencialment universitari, és a dir,
les no purament administratives o econòmiqij.es,
s'atengués sempre i estrictament als acords pre
vis de les Juntes de Facultat ide la Junta Uni
versitària.

És una qüestió de decor universitari donar
I .
per inexistent l'article 27 de l'Estatut, elc qual
e?dgeix 'que la petició pera reunir el Claustre
general l'hagi de fer la tercera part dels seus
cO:qlponents. El Rector i el Patronat han d'ésser

"sensibles a tot moviment de l'opinió universi-
tària. Si la seva gestió és honesta, res no hauran
de témer del Claustre.

Els nous plans d'estudis, formulats amb pres
se.s inversemblants, han d'ésser considerats com
a provisionals.



ria de t\ dona explicacions,
que le J.He;ti sigui .,algU':Qr p:rpfessor o r pre,-
e t~,n,' ,e,$cola que forIp.i 'pa~t tl'u;Qa Juu~ ¡de ~

Facultat, ,(i.e:la Juht1t Università'ri~,'del Clau tre
eneral o del Claustre :Ext!,': ordinari.
En darrer terme, tractant-se d'un or~anisme

que àeu la seva existència legal a UR acord dels
Governs de la República i de )a Generalitat ba
at en p 'eceptes constitucionals; l'aetn,ació' d'el

f ,atronat Universitari està sotmesa toste~s à
doble fiscalització del P'arIamentèspany 1 i

clel Parlament c talà. .

Tot això que4eixem esmentat és f'actib'le din
tre Paplicaci6. normal de. l'Estatut universitari.

eTò a més, et Patronat, motu proprio, hauria
'de començara preparar la reforma de: l'lilstatut,
i fins Pl"ovoear~la ~ sense esperar l'es envestides
de l'opinió' ut1ivèrsitàriri. difusa, més potent el
qu~ ho .creu -, 'seguint .els tràmits de l'al'ti~

la 6,è del Decret dei'lde juny del 19S5en rela
ció alltb l'article 11, incís b, Qel Illa ix Estatut.
vjgent. L lteformaha de tenit per obje~te dCl~a' \
a a Uni ersitat PaViinentesa de constituir" e O...
1! illòmÏ'cament, concordant així el fet amb el dret
e tablei't i: amb la' mateixa deno~inació legal
d'''Universitat Autònoma de Barcelona".

Un: p\lnt important és la reforma del prop'

~ ,

. ,

Patro at. Cal eixar integr, ment al Go em de
la R:epú,l~Jica la manera d~ nomenar i m~ntenir

nI el 'càr;rec 'els dn,~ocals que d'e1l il~ enen.
Però' els ci~c vocals designat~ pef la Generalitat
haurie.n d'ésser alhota representants de a Uni-
versitat. Per això crec del cas insistir en la triple
petició que vaig formular en moment aport' (1 ,
això :és; 1.n; que els cinc vocals de la Generalitat
ossin p,roposats per la Universitat o les 'Facul-

, tats; ~.n, que entre els ,designats .n'ai h~gués

algun de llengua no catalana; 3.a, qUé cap Fa
cultat quedés sense representant. Perquè actua 
ment es dóna l' cas il1sòlit que en el rat onat,
comptànt-hi el .Rector, hi ha cinc v6cals perta-
nyents a la :raè~ltat de FHosofia i Lletres i cap

• d~ Úl. Facultat de Farmàcia. A l'Di? ~ r l'e~ercici l' .. :'

del càTp~c 'hauria d'ésser per temps limitat. '
Itesumjnt, diríem que la refQrma estatut' ia

, ha de consist~r a p~ssar de l'aGtual Universitat,
de 'tipus ±:ei¡xista, a la Universitat veritable en
autònoma.

(1) En la sessió 'del Parlament de Catalunya del dia.
G de juny del 1933 (Diari de Se8si,ons, jl. 1.699), ~et·;

Xl ò, la meva reserva sobre l'article setè d l'Estatut
de Catalunya.



IV

UNIVERSITAT AUTÒNOMA I LES FUNDACIO

UNIVERSITÀRIES

. La Universitat feixista, organitzada autocrà

bc~ment, és incompatible amb 'la UniVersitat

&OCI;I, fo;rmadades de baix, n09rida en bona

parI,. amb les fundacions particulars. La Uni

ver~ltat aútòno~a és el camí més fressat' 'per

a;!lb.ar a .Ia UnIversitat' social, que és el tipu.

d.unI~e~sltatqUes'avé mil10ramb l'esperit de

lliberta.t .d~ Catalunya i amb la PbssjbiIitat dels

seus mltJaIi~' econòmics enl'esdevenidòT.

Sobre. aqu:st punt importantíssim -'respecte

del <)Iual volrIa recaptar la màximaaténci6 d I
Mst "t .' e s

" res UnI,:ersl aris i dels nostres poIítiCs''':'- si.

g~l m permes de transcriure les s.eglhmts refie

x~ons, ~etes mesos enrera, molt abans d'ésser pro

mulgat el Decret de 1'1 de juny del 1933 :

"La Universitat - deia (1) - representa el

di~~ d Discurs pronuncia~al. Parlament de Cat~unya
e març del 1933 (Duw~ de Sessions, p. 492).

cim i èl corona ent de tota una cultul'a. CultUl'a

mancada d'òrgan uni6catiu' i ctor de to es les
l'

seves parts, és una cultura o imperfec a o qU(!

no ha. arribat al seu desenvolupament total. Hi

ha un fet que crec que ha qe preocupar ,profunl"'

dament ací a Catalunya, un fet que con ' que :Q.o

I mirem amb massa indiferència: no ce tament

amb ull~ de contrarietat, sinó més alviat esti

mulats per una noble competència. Em ref 

reixo a l'obra de la CiulatUnive1"sità1ia, \Xe
, .

amb tant de braó i Rm.o tant de entusiasme pro-

"puJsa la Universítat de Madrid. T'ots sabem ls

milions que hom aboca per a la construcció d' -

uesta Ciutat Universitària, acudint a tota mena

de recursos, no sempre locals, sinó de vegades

nacionals:, la Rifa de Madrid, aportacions amb

caràcter col·lectiu del professorat, retallant part

àeI nostl,'e sou, etc.
"Doncs bé: ,o jo m'equivoco molt, o un dels

resultats, més importants que produirà la im

plantació de la Universitat autònoma de Cata

lunya serà que el problema universitari a Es

panya s'anirà simplificant enormement. Al meu

judici, a Espanya s'aniran formant dues grans

Universitats: la Universitat de Madrid i la Uni

versitat de Catalunya. l és precís dIr que si, din~

tre d'aquella noble competència de cultures a què
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OONSTITUOI6: E LA:E~ÚBLICA ESP NOLA

Al;t, 49. La E!xpedl i6n de títu1og. académioos. y
pl;Q;fesio:na e$- eorr~pondé ex.clusiva.m.ente a~ Estado,

tia Ul.blece'ra las ¡jl"uebas y reqliig,jtos necesa ios
para obtenerlQs Aun en los casOS ~n que lo.s e rtificados
de estudio~ procedart e centrod~ enseñanza. de las
l ~O)1es a.utónom.as. na. ley de In5trucción púp)ica
dl'lterminarà laedad. escolar para. cada gradu, ~a dura~
ció de lo~ pe íodos de es.:colaridad y las condiciones
en que Be podra autorizar la enseñanza en los es:ta
blecfntientos privad08.

Art. 50. Las regiones aut<momas JXldr{m órgani
zar la etl.señanza en BUS lenguas reapectivas, de acuer
do con fa-cultades que se concedan en us Esta..
uto . Es dbliga.torio el estudio de la. lengua eastella

na, y ésta se usara también como lm~trumen de
e'!;lseñanza en tados los oentros de instrucciOO1 :pt'ima
ria y seèil d3.!r1a de las regiones autónomas. E,l Es: ,/
tado ;podrit ;man ner o crear en elias ínstitu i,on'è$
dooentel; de todos los grados en el idioma oficiàl de
la Répúb1ica.

;El'Èstado >ejeroera la suprema inspecCÍón E¡\lL todo
'el. t'citorio nacionaJ para asegurar el eum,plimiento
de las disposicion contenidas en es,te artículo y n
10 do aní.eriores.

;Et Estado atendera a la expan.sÍón ct¡lltural 'Pe'
, spaña estableciendo delegaciones y centrol:> de es

tudio y enseñanza en el extranjero y preiel1entemente
en los paises hispano-americanos.



ES1ATUT DE 6A~ALUNYA
- I

I I

Art. i.~ La GeJ1l,l!ralidad de Cataluña, podci crear
Y Bostener los centros de enseñanza en todos los gra
dos y 6rdenes que estime oportunos, siempre con
arreglo a 10 dispuesto en el art. 50 de la Oonstitución,
con independ~ncia de las institucion~s dooent€s y
culturaIes del Estaçlo y CQD los recursos de la Ha
cienda de la Generalidad dotada por es<te Estatuto.

La Generalidad ooencargara de lò;s servicios de
Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, ConservacióIÍ de
Monumentos y :Arohivos, salvo el de la Corona.. de

ragón. ,-
Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la

República podra atorgar a la Universidad de Bar
celona un régimen deautonoÍnía; ,en tal caso ésta se
org3l11izara ,como Universidad única, regida.' por un
Pattonato que ofre'zca a las lenguas òT a las culturas
c;astellana ycatalana las garantías ireciprocas de
convivencia, en igualdad de derechos para PrOfeSOl'eB
yalumnos.

Las pru,ebas y requisitos que, con arreglo al ar
ticulo 49 de la Constitución,establezca el Estado
pa~a la expedición de títúlos, regiran para todos lo~
alumnos procedentes de los -Establecimientos del Es
tado y de la Generalidad.

DECRET TORGANT A LA UNIVERSIT T DE
BARCELONA L'AUTONOMIA SOL·LICIT A
PEL ca ELL DE: LA GENERALITAT D CA-

TALUNYA (1)

"A pr@puesta del Ministro de Instrucci6n PÚ
blica y :Bel1as Artesy de conformidad con el Consejo
d Ministros,

Vengo en decretar Jo ,siguiente:-
Art. 1." En cumplimiento de lo establecido' por

el art. 7.° del Estatuto de Cataluña, se otorga a la
Unive:rsidad de Barcelona la autonomía 50licitada
por el Consejo de la Generalidad de Gataluña. "

Art. 2.° LaUniversidad de Barcelona estaré. re
gida en lo :sucesivo por un Patronato formado pot
cinco Voca:les- des.ígnados por el GobienlO de la Re
pública y por otroscinco que designe el Gonsejo de
la Generalidad de Cataluña. El Rector de la Univer
sidad de Baroelona, 'eIegido en la forma que preceptúe
el Estatuto Uníversitario que esté vigente, formara
parte de dicho Patronato en calidad de' Vocal nato.

La duración del cargo de Vocal del Patronato
Universitario sera 'POr tiempo ilimitada. Las vacantes
que en aquél se produzcan seran prov.istas l a :pro--

(1)._ Gaceta. de Mad1'id deI-2 de juny del 1933. (Re
prodult en el Bu,tlletí de la Generalitat de Catalunya del
8 de juny del 1933.) -



tuto 'eda tad<t pot el J?atroul'l.to ¡'emitir ¿j, éste las
observ8¡ciones ~ertjnentes pat~ que est4die su incor
poraci6n al tex:to..del m.ismo, i no lo rara l,I.Cuer
do asa.do treinta <lias, qu.ed~A dísuelto el Patrr¡
nato retr'otray'é~do¡>ela Univ xsidad al J!'~gimen co
mún: El tatuto de la Universidad podra ser refor
ma.do iguiendo los mismos tramites y' con iguale
equisitos t lecidos en~ a~.culo y en el ~nte

1"Í01'. Sie1. Gobiemo de la Repqblica o el ill.seJO de
la GeneJ;1alidad no aprobasen el proyecto de ~e:forma,

la UniveI1sidad continuara rigiéndoae \por tatut
que estuviek en vigor.

Art. 7.· El Es-tatuto de la Univwsidad e Bar
lona dictara.disposiciones transitorias parA la a,dap
~i '11 del mis'Ino. os actuales Profesores de la U~

versidad de Barcelorta que asi 10 deseen, ~~
solici r ia exoodenciaamtes del 1.0 de ju.Lio "de 1.93 ;
,Ja ç l ,~r.a. con~dida con la tota.)icl.ad ~a~ u;eldo
qu 'dis:fruten basta tah,to p)ledan ocuJ?A(I,":va~ ,
en otra, Universida.d o Iñstituci6n oficial. ,

LoS. .alumnos de 1{t actual Universidad :de Ba' ce
lo~a <t~ deooen continuar l8usestudios en la ú iver
sidadautó'l1oma lo ISolicitaran pl'eviamenw, en el
plazo que el Patronato determine, de sils. Facultades
re~pectivas, y .éstas, reeonocjéndoles la ~laridad

de los estudios ihasta aquel' momento realiza.dos, se
ñalaran ~ -cada uno el plan de -estudios que ha. de
seguir en Jo sueesivo para cantinuarlos en la. nueva
Universida.d.

Art. 8.° Una vez constituido el Patronat<> de la
Univ 'sidad de Barcelona, la OrdenacióJ,l de Pagos'
del Ministerio de Instrucci6n :pública, librara a aquéL

puesta del P<\-tl'ona o, por el Go»>erno de la ~pública

o por el Co gejo d'e la Génem1idatl, según qu la va
cante orrespo,n a 10,8< cal'go qu ~an de :piI,"oveer
uno u 1Jl'o, conforme al ¡>maio antel'·or. l'anto I
Gobierno de la. República. como el Cqnsejo de la
neralida podrim devtAver la pro.puesta al Patronato,
par. qUtt formule <otra.

rt. 3.° Misión inmediata del Patronato aero:
a) Elegir de 8U seno un Presidenta. un· Vicepre

sidente y un Secretario, sin que njnguno d esto
cargos ua recaer en el Rector; y

b) COD6tituir una ComisióIi, perinaJ.llente y las
Oom·siones que estime oportunas :pa.ra lInejor cum-
plimiento de sus fines. .
'. Art¡ 4.° El Patronato se reunira ¡3. instan~a dlll
P esidente, en ausEfficia suya, del Vicep:tresidehte, o
euand'O ¡:¡.s1 lo pidan por lo menos tres miem.b~os d,el
P~tr~to.,

Art. 6.0 El Patronatoesta.bleC'era el Estat\!Lto.'de
au ¡nom.'a -de la Universidad, ateniéndose a lo pr&
ceptuado..en eI .art. 49 de la Constituc.ión y en !el 7,"
de Estatuto y garantizand.o la l'ecíproca conviveneia
de las lenguas .ycu.ltura castellana y catalan.a en
i,gu dad de derechos, para. Profesores yalumnqs,
sobre la jbase del respeto de la liberta.d de UillOS' y
01;1'08 a ex:ptesarse en cada caso en la lengua qUe
prefiaran.· .

Art¡. 6.° 1ill Es.tatuto auton6mioo de la Univ'ersi
dad de 'Barcelona habra de ser aprobado ;¡x>r el Minis~
'\Jerio de Instruoción pública y por el Consajo de Ja

en ralidad. Si el Ministerio de Instrucci6n púphc
O' la Generalidad di! Cataluña no aprohasen.~E a-
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las cantidades consignadas en los Pre'5upuestos del
E tado para la Universidad ci Barcelona

.Art. 9.0 La autonomía de 10IY .patri~onios uni
versitarios, establecida PQf' el Decreto de 25 de agosto
de 1926 y perfeccionada por lo Decretos de 9 de
marzo y 15 del abril de .1932, formara parle inte
grante del régimen de Ja Universidad autónoma de
Barcelona como :base mínima e inicial de su régimen,
sin perjuicio de hí.s dotaciones que habra de recibir
en los Presupuestos generales del Estado.

Art. 10. Los gastosque ocasione la reunión del
Patronato s:eran satisfecho8por el Gobierno de Ja
República y el Consejo de ,la Generalidad; los de
cualquier otra índol~ que ,exija el funcionaril.iento
de dicha InstituCión seriin de cuenta del Patrim(mio
de' la Univ:ers.idad de Barcelona.

Dado en Madrid a 1.0 de junio de 1933. - NICETO
MALA-ZAMORA Y TORRES. - El Ministro de Instruc

ción pública y Bellas Artes, FERNANDO DE LOS IHo
URRUTI." .

NOMENAMENT DE VOCALS DEL PATRO

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELO A

. .
Decr,et del Ministeri d'Instrucció pública i Belles

Arts, del 5 de juliol del 1933 (Gaceta .de Madrid del 7)
nomenant Vocals del Patronat de la Univ sitat-de
Barcelona, els ISenyors D. Gregori Marañón i Posa
dillo, D. Américo Castro y Quesada, D. Antoni Gar
cia Banús, D. bàndid Bolívar Pelta.ín i D. ntoni
Trias i ,Pujol.

Decret d'I d~ juliol del 1933' designant el senyors
Pompeu Fabra, Domènec Barnés, August Pi i li

nyer, Joaquim Balcells i Josep Xirau, per a formar
part, en nom del ConseU: del la Geheralitat, del Pa
tronat que regirà la Universitat autònoma de Barce
lona. (Butlletí oficial de la Genera/.itat de Cata,tunya
del dia 4.)



patri:m.oni (i,ç ¡,et Universitat
f. •

l't. ~J Universitat tin a coma patj¡mç~l1:

, 9'>' 'l'IDb~ im;mobles que ~upa aotualmént ~ êl¡> q e
:,i(lquireixi 'd'ara endavant. ' . '
v b) Els patriinonis universitaris qu~ crea el De
cref del 25 d'agost del 1926, l'autonc.mu del quals
pede ionen .els' DecTe.ts d'el 9 de m.arç i del 15 d'a-
pril del 1'932. ' ,

est patrim~mi de la Univer8Ítat de 13arcelona
fo ma.rà ia. baseminim.a i inicial del 'S(ffi r·g~m.

e) Els béns obles, material cienUfic, bibJio e
a, publicacions, valors mobiliaris i capitals e

~oodàCioIi.s i donacions de totes. clas~s.

d I Úactual iBi lioteca Universitàri:a.·
, 'Art. 5.è Els. eus ;ingressoo s,e'ran:
à) Els dreta: acadèniics que li cor.resIlonguin.

,'J b) Les' rell.d s' dels béns deIa Universitat.
e Les quantita ' que d'acord amb 'el,que disposa

l'al-t. 9;è d.el Decret del Lc de juny del 193 ,consigni
l'Estat en els eUf;l pressup tos gen~ !l.ser a la
U iveraitat Autònoma de Bare ona, ai..;d com la yart
proporcional que li pugui correspondre de léS quan
,tita1¡s. glòbaIs consignades 311g pre upostos de l' ~tat:

d). Le quantita.tsque per a fi,n igJlàls c0n.sym
a:ls .seus pre'S~upostOl1J la Genreralitat de C3Italun ~. "
, e) Lea. €lonacion-s osubv,en~icJns ide l' Cor,por~"

cions púbI:iques, d'entit<litll privades o de pa~c 1~·:5.

( IJ

TíTOL PRIMER

l't. l.r La Universitat és una persona juridi
i té com tal totS' els dvets reconeguts per les lleis.

Art. 2.n La Universitat és autònoma en ~13 or
i' docent j administratiu, en la forma reco ~d'

pel Decret de :V de juny de 1933 i totes}, altre
d' pOSIcions vig'ents. ,

rt;. 3. r La Universitat Autònoma de Bar'ce!ona
~tenent-s.e aJ que preooptuen els. arts. 49 de la. Cons
titu~ió de la República, 7.è de l'Estatut de Catalunyc
i 5.è lleI Decret del l,t d.e juny de '1933, acollirà en
r,ecíproca Convivènci~ les llengües i cultur~ cas'be
llima i catalana en igualtat de drets per a professors
i alumne ,isobre la base del respecte a la llibert~tdel
uns i ailtres ;per a expressar-se en cada cas, en
la II gua que prefareixin.

(1) Aprovat per Ordre del Ministeri d'Instrucció
Pública í Belles Arts, del 7 de setembre del 1933 (GMllta
d Madrid del 8), i per Decret del Consell de la Gene.ra
)H ~ de Catalunya, del 28 d'agost del 1933 (But.lletí oficial
d'e ia Generalit.at M Catalunya del 14 de setembre se
güent).
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Art. 11. És funciÓ' d 1 Patronat:
a Re'dacta l'Estatut d'autonomia de la Univer

sitat, atenint-se al qu.e preceptua el Decret de la seva
creació.

b) Inb'oduiren aquest Estatut les modificacions
que cregui oportun , ,escoltades les Facultats i la
Junta Universitària, i d'acord també amb '1 D'eCret
del !l.!' de juny del 1933.' •

e) Vetllar pel compliment de l'Estatut de( la Uni
versitat Autònoma i de totes les disposicion que
emanin del· mateix. Patronat () dels a-ltres organismes
universitaris.

d) Aprovar els reglamentSl que redactin la Junta
UniversitàrIa í les Facultats. .

e) Resoldre sohr~ les propostes de qualsevol or
dre, de la Junta UniV'ersitària i de l~ Facultats, que
hagin d'ésser~li sotmeses d'acord amb el preBelt Es
tatut, i sobre les qJlea iniciativa pròpia li siguin
suggerides pels mateixos organismes.

f) I Nomenar, quan s'escaigui, el personal docent;
nomenar el personal administra:tï.u i subaat~rn. de la
U.niv:ersitat Autònoma d'acord amb eI. que preceptua
el present Estatut i els Regl.am,ents correspptlents.

g) Percebre i administrar les quantitats que
l'Orq~ació de PagamE}nt8 del Ministeri d'Instrucció
Pública haurà de lÍiurar en compliment del que- dis
POI)a t'art. 8.è del Decret del 1.< de juny del 1933.

h) Ordenar l'administració de la totalitat del
patrimoni universitari i dels altres ingress08 qeter
mÍjilais a l'art. 5.è d'aquest Estatut.\

i) Acce'ptar . .donacions, herències< i IIègats d
tota mena, fets a la Universitat, àixí com' reartza .

J? e l P a tr o n li t

Art.' 6.è La' Universitat de Barcelóna 'eStà re
gida per un Patronat format per cinç Vocal.s desig
nats· pel Govern de la República, i cinc més .de de
signats pel Consell de la Generalitat de Catalunya.
El Rector de·l.a Universitjü de Barcelona, elegit d'a
cord alpb el que pr.eooptuaaquest Estatut, fonnarà
part del Patronat eh qualitat de Vocal na:!;. .

Art. 7.è El~ Vocals del Pati-onat Universitari se
ran nomenats per temps iHimitat.

Les vacans que ·es produeíxin seran proveïdes a
proposta del Patronat, pel Govern de la fu1>ública o
pel Consell de la Generalitat, segons que 1a vacant
corres'ponguials !Càrrecs. que han proveït. l'un o l'al
tre, d'acord amb l'article anterior. Tante1 Gov·ern
de la' República com el Consell de la Generalitat, po
dran tOrnar la proposta .al Patronat Perquè en ;formuli
una altra.

Art. 8.è El Patrònat elegirà d'entre els Sèus
membres un President, un Vice-president i un Se
cretari, sense que cap d'aquests càrrecs pugui re

ure en i6l Rector.
Art. 9.è Constituirà també una Comissió perma

n~t, i les Comissions que cregui oportunes· per al
millor compliment dels seus finS!.

Art. 10, El Patronat es reunirà a instància del
Prt!sideht; èn àbsenciaseva, del Vic~president, 'o
quan ho demanin almenys tres. membres del Patronat.
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"
De la JuntCL Universitària ,~-¡;

• I I I

Art.19.' Formaran la Junta: 'El Rector, u serà
el l?re 'i.dent, i ~er cada Facultat, tres Profes ors
(numeraris o agregats), un Ajudant i un alumne.
Cadascun d'ells serà elegit p~ grup al qual pel1any.
La Junta elegirà ,el s~u secretari entre els PrlJf ors
(numeraris o agregats), a cada renovació biennal.

Art. 20. La fl1ll'lció dels Professors dele'gatlS du
rarà dos anys. Es renovaran per m~itat cada any i

, I

serau" reelegil1les. ,
Ells representants dels estudiants es 'renovaran

ca a any,- i durant ,aquest 't¡emps llur fúneió nq serà~'
de1egahle en 'cap a,Jtroe. estudiant. •

Art. 21. La: Junta UJliv.ersitària establirà els
plans d'e tudi, a proposta de Jegr Facultats respe<!..
tives, per a sotmetre'ls a l'apr<wació del Patronat,

Al1t. 22. La .runta; Univer'sitària establirà el Re
glament interior Qe la Univei.'Sitat" pe a sotmetre'I
a l'aprovació del Patronat. També podrà ,ptoposar,
quan nO' creguí oporlú; le modiftcaoion d'aquèS
'glam,ent que cregui necessàries. '

A;rlJ 23. La. Junta Università6a onn,.tUarii el
Pl' ÚPOStt anual de la Universitat,: tèni'nten còmp
els 'projectes, -elaborats per cada]j-( l1;a;1¡;

,4.quest Press-upos.t serà sotmès a l'ap;rovaci6 de

Art. 18. El Rector es el representant nat de la
Univel'sitat en el Patronat y po tà en vigor els

i o i ions de tota clasSe, aprov per

. TÍTO~ QUART

De! ReDtor

" 'Art, 14.E1 Re'etor ostentarà en tot cas l~
~regeJilta.pió de la; 'Universitat.

Art. ~5, El Reetor serà elegit ¡pel Claustré Ge
neral de la Uni\7ersitat.

.rt. 16. La permanència del Rector en el ,càrrec
dur.arà tres anys i wdrà ésser reelegida la mateixa
person~ .

Art. 17. Ell Rector res,idirà el Olaus<tre General
i la Junta Univetsit' ria, i executarà llurs acords.
En ca de :malaltia t'>l!obsèneia, delegarà les seves fu ...
cions en un dels. Professors numeraris de' la Uulvel':"
~1;a~1 En cas~de quedar vacant el càn'ec de Reemr

, la J unt31 Un,iversWwia designarà un ]>pesiden:t qu~
, ere'eixi aquest càrrec finIS que sigUi d,e'signat el ~oti
~.'
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a,) L'elecció dIRector.
b) El nomenament de Dootòrs "HonQ,ris Cau

sa", i
e) Súggerir ,propostes i ~níciatives al Patronat.

De les FM'U1taJs i de llur Govern

Art. 29. La Universitat als efectes del present
Estatut, comprènactua1ment les ,següent81 Facultats:

a)' 1?il08ofia i Lletres i Pedagogia.
b) Cièncie&,. .
e) Dret i Ciències Econòmiques i Socüils.
d} MedicÏ!Ila, i .
e) Farmàcia.
La Universitat, a mesura que ells seus mitjans ho

permetin i 'les çireumstàncioo ho aconsellin, podrà
organitzar altres Facultats i inoorporar o, crear al
tres centres de !Cultura superior.

Art, 30. La Facultat itctuarà constituïda en Jun
ta de Facultat. Estarà formada pels Professors nu
meraris' i agregats, 'els encarregats de curs, i quatre
estudiants.; i ,els Professors lliure.¡; i els Ajudants

. • de càtedra, en nombre que determi~araIi ·els regla
ments,

A la Junta dè Facultat, ,els Professor,s numeraris
i agregats i ,els -estudiants tindran vot personal. Els
Pro:fessors 1ll:ures, ,els Encarregats de curs i ,eljJ
Ajudants, tindran votcoHectiu, d'acord amb el <l,úe
determinaran els reglaments.

Patronat. La Junta Universitària examinarà també
els comptes generals de la UniV!ersitat abans d~ llur
aprovació pel' Ratronat.

Art. 24. La Junta entendrà en tot~ les matèri s
d'ordre disciplinari referents als estudiants, d'acord
amb el Reglament de Disciplina que aprovi ~l Pa
tronat.

A~. 25. Serà funció de la Junta Universitària
(j)o~rar amb el Patronat en l~ interPretació i apli

caCIó de les normes dictades ,per aquest, en tot el que
-es re'fereixi al règim universitazj. Proposarà, a més,
~ Pl1I~r~n~t, p.er mitjà' del Rector, totes les sugg~
tlOns I IniciatIves que cregui oportunes.

TÍTOL SISÈ

[jel Claustre General

Att. 26. El Ciil.ustre Generalesta.rà format per:
a) El Rector.
b) Els Profe'ssors numeraris i agregats.
) Un representant· dels Professors: lliures pel'

cada Facu)tat. .
d) Quatre Ajudants per cada Facultat, i
e Els representants dels estudiants que formin

part <JeIS claustres de les Faculta'W.
Art. 27. El Claustre 'General es reunirà quan

el convoqui el Rector, per pròpia iniciativa o a 801
licitud de la tereerapart dels ,seus compone~ts Serà
pre idit.pel Rectòr i tindrà com a 'Secretari el' de la
Junta Uni%l1sitàrilI.

Art. 2~. Seran atribucions d~l Olaustre General:



Prófe~ofs

judants,
Art. 37. Els atedrà icS' o 10 ssor numeraris

se'.ran eh nombl' limitat. Aquest nombre S'era fixat
pel,F'atronat d~ ,~onform<ïtat amb les cireum~tàp. ies,
tènjnt en co~Pt:e: les cOllveniènci científiques i e
P9ssil:¡iHtats econòmiques de la Universitat,-éSColtiida
en cada .~ la Facultat respectiva.

Cat'dràtics numeraris seran:
.r ' Éls, qUè' actualment formin part d la'Vni

l V 'l'gitat' de Barcelona.
2.? Els CateQ,ràtics numeraris que pertanyin

altres Universitats i qUe, coma tals, S!ÍgUin ,cridats
ep la ,Universitat Autònoma de Barcelona. I

.r A-quel:lespersones de 'mèrit singular que el
Patronat nomeni en ús de les atribucions que li as
signa aqUJest ~Estatut. mi p'atronat f~à.:.en a;quest eaa
un,a proposta unip<erg,onal, que elevara. per a la seva

pl'(1)vaei¡), a la Generalitat, i aquèsta al se'u tOTn al
Govern d,e la Repúbliéa, per al nomenamentd~finit:iu.
El jpel'sonaIaiXí nomenat no crèàrà cap mena d'obli
gació l' i'Estatut ni' pel que fa al seu Esçalafó.

resta Bél Pròfessorat, l:onnombre variable seitons
Jes necessitatse de l"ensenyament, s.erà determinat' pel'
Patrop.at, previ informe de les Facultats respectives.

Art. 38. Els Professors agregats tindran. a llur
, càrl'ec¡ àmb tots els ·et·ectes acadèmics, els· 'cursos. i

Halls que la Universitat els encarregui amb caràc
~r temporal o ¡permanent.

_J\rt. 39. Els Prof-easors encarregats de curs
'tan aquell als quals la Universitat encomani duramt
'Ilp. , ny acadèmic un ensenyament..

ol

TíTOL VUITÈ

D'fi 'Pro/essora,t

'Art. 36, El ;poei'sonal dcyCent de la Universitat
è ~$r n: .,

al Els Professors numeraris o Catedràtics.
b) EIs Prof,essors a:g'l'egats.

, e)Eols 'Ptofessors lliu<tes. .
d~ Els :ProfeS8ors encarregats de curs..

Art. 31. ada Faeul'
sentada!P8~ sejl ~ .

Al't. ~~2. El Degà erà elegit cada ttes anys pe.r
la Junta. de: F ,cuItat j podrà éS8ell eelegi.· I egà
designar~,el'IProfèSso~,qu,e hagi de üb6,tituir-lo ,c~:m
a Vice-D~g'à: i ¡..el Secretari de la F'~Cultat. "-

Art. 33. La Junta de Facultat estarà encarre
gada ,(lel gov~rn de la Fac !tat espectiva, info~J;'à

sob tót~ les qüestipns, ~evist~ eh a.<¡,ué t Estatut,
e . bUrà, el ~l ment deIa ¡pròpia Facu tat, i ~1e- ,',
arà al Ratronat totes aquelles inidatives que con

sid l'i oonvenienw..
Art. 34. Per les qüestions que interessin alh~r

div.erses rl'licultats, 'Podran funcionat ComAsS¡iG)ls :mix
tes de lI¡J,rn PrOf~l!lOrS, pre¡:¡idides ,pel Rector, ' '.

Al',t. 35. La Junta de Facultat podrà constituir
una. Comtssiópresídid.a pcl·De,gà Y. conwosta de q a
~r~ ;Pl.7of~otsnumera;ris o agi'~gats, élegits :entre els
se s J;Ilemptesun del¡; quals serà: el Secreta1'l. Aque 
ta dOm;1ssió ex;ercirà les funcions de la. Junta <í e
aqu ta li delegUI i li, dona·rà compte de les s,evea
ge ions.
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Organització dels estudis, títols i ca;rreres, '. 1

Art. 5l!. Cada Facultat prQPosarà 1 Pat onat
el mínimum de matèries necessàries per l'obtenció
dets diversos títols. En aquest mínimum hauran d'8$-

funcionin a
remuner ts, n que compr

entre les asaeny lad en 1:Pal'àgraf an terio .
. . ~6. Els en'Ca),'reg tscle cu o ran prop -

sats à,da anyal Pab'onat. per es Fàcultat r pe
t·yes.

Art..47. ~Is, Ajudants eran nome;na~ pel Pa
tronat a proposta ,raona-da de l~ Faculta .

Art. 48, Els Professors, nt\merari,g i agr ats,
pod :an' er separat& de llut.s càrrecs ¡per incapa 'tat
físic o per incomplimen.t de'Ilul"S deur ,p èvia,. la
fOl:mació d'expedient.

l't. 49. En ca~ de separació, el Profes or per
br n la retril:>ucip que fixi el Patronat, egon nor

me que establirà 081 Reglament.
Art. 50. Excepte el ¡professorat numer . ja

existent, en el moment de la promulgació d'a([uest
tatut, el qual c¡uedarà sotmès .a les normes legals j
establertes\ i el Professorat numerari futur, que ¡:¡e,J;à
d ~gnat segons el que disposa l'art. 37, la 'Testa del
personal docent serà nomenat per la Universitat. En
1 contI' cbe., f¡et B~ons les normes que per a cada cas

marea aquest -Estatut, seran fixades les conqicioIlB de
sou, drets passius, €'tc..
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eran aqu U als
niver itat concedeixi la "V ni Do ndi"

IPer a;pr essar CUl'f\OS uJar iguals als del Pro
fe ot numeraris i gregata, ~ amb idèntic alid a
acadèmica, Mgo~ la dístri iUció que les F~eultat es
tabliran ,anu,a1ment; i formaran també part del. 'l'ri~

bun ls a:minador&.
¡\rt. 41. El .càr~ec d'Ajudant ,serà exercit p r

llicenciats adscrits a Càtedres, Seminaris, LabQrato
. o CIíniq\les, qUf- tindran aUur cànec -els treballs

qu ejs Professors numeraris o agreg.ats els encar
reguin.

Art. 42. El títol de professor honorari s'ator
~ari\ als qui es facin mereix>ed{)rs d;aquesta dist~ió
per llurs· mèrits ,científics.

:<IU ts Professors gaudiran dels mateixos ho
l).()r que els numeraris i tindran dret a $CPlical' cur
80S ,especials.

Art. 43. Els Reglaments complementaris de la
Úni raitat determinaran tot ,el que ,es refereixi a
~rets i retribucions del ,personal docent.

Art. 44. El nomenament dels.. Pr·ofessors agr 
gats serà fet Pe).- vocació () :per concurs de mèrits.
Les !COndicions. del concurs seran fixades eíI cada cas
pel Patronat, €scoltade8l les Facultats.

Art. 45. Els Profes80r,s. lliures seran nomenats
anual;m,ent.

Les Facu)tats respectives els ,proposaran al Patro
nat en vista de llur autoritat científica. i de lLurs. con
dicions pedagògiques" i quan dirigeixin una iNst1tu-'
cjó çultural important, un servei 'clínic o de lab()ra
tori¡ fora die :la Universitat.
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Aqu tes p,roposté Sevàn otmese l'aprovació
del 1?atronat.

Art. 59. Les Facultats,'podran ir certificat
especials d'estudis sense càràeter de títol profes
sional.

Art. 60. Abans de començal' els estudia univer
sit'aris, hom farà unes proves d'mgr' ,'en la forma
'que disposi el Reglament ca· esponent que permeti
de 'utj si llaspi.rant posseeix ~I mínimum de capa
citat i cultura :requerit. per als :fins univer¡¡itaJ;'i

El dit R,eglament fu{arà l'edat d'ingré a la Uni
versitat.

AI't. 61. Les Faeultats determinaran, J].ltra la
prova final, el nombre i la forma de les proves de
conjunt, ta\t.l intermèdies com finals, tot asse'nyalant
el rttinim~ d'escol~rita:t que hagi de .separar M.u~s
tes proves. entre elles.

Aert. 62. L'~miSsió d'un alumne que soHiciti .èl
trasllat a la UnIversitat Autònoma 'de Barcelona, ge' à
condi¿ionaida a à.Uòque en cada cas determini~ 'I
;li'aculta .respectlves sobre les proves neee8sàrie ¡"

sobte l'adaptació dels estudis cursats en la J;liv'eJ;-'
~itat de la 'qual procedeixi.

Del Claustre Extrl:uwdinar'

Art. 68. El Cla.ustre Extraordin~ és integrat
pe- la totalitat del profesaorat de 1 Univel'8itat, el
rEWresentants déls Doctors matriculats, el gr uat
a lfl. 'Universita.tde Barcelona, els represe'nt~ts de

tal· cOJ,np1;e$e$ n
diBpen~bleg pel'
concedElbC.

Art, 52. Dintr e les lí.ni g,en'erals, fiXade
per aqU t Patr nat, clld Facultat organitzarà ès
seus tudis i proves. :mIs plans d'estudi s,eran elevat
a w'Qrme deIa Junta Universitària i sotmesos l'a-
provac~ó del Patronat. '

Art. 53. Les. Facultats proposaran~ anyal
Patronat la distribució dels ensenyaments entr el
S,eU per onal docent.

. 5. Les Facultats podran, suggerir modinc 
cions en l'orgartitzaèiódels estudis; aqúestês propo
&~ lon~ pa>':lsaran a informe de la J UJllta Univ itàri. . ; ,
l eran sotnres~s a' l'aprovació .del Patronat.

Art. 55. ' L'.escolaritat mínima, a ,comptar'de l'in
grés a cada Facultat, :fin a l'últipiaprova d~ cortjunt.
$Ièl:à fi?¡:ada !P61sReglamenti> de les resP'ec:tiv.es. acul-

.tat /1 \, ,

'lt.,156. El títol de Llicenciat se,rà,ptpfess.ion '
i ~torgat \per l'Estat. El títol de Doctortindvà' carà
ter puramentuniversitàri, j, a proposta'de les Faeul.
ata espeotiv~ serà atorgat igualment per l'Esta'l;..

Art, 57. Les Facultats podram proposar per al
títol de Doctor "Honoris C~usa" aqueU'e8 persone
que per llurs mereixements se n'hagin fet credito.res.

El noiJleiJ.ament serà :aprovat pel Cla1,L8tre genera
i el titol conferit per la Universitat,

Art. 58: Les Facultats podran proposar a la Jun
ta Uni:versitària la .creadó de nous ensen~ment i
¡proves q'ue acreditin la. a.uficièneia. en noves es
ciaIitats.
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Associacjon.s '[Yrofessionals de Grad:u4ts
Universitat i d'antics alumnes

Facultat redactaran llur propi Reglament. Aqu€'sts
Reglaments sel-an aprovat 'r a Junta de la Fa
cultat respectiva.

l't. 69. Cada A sociació d'E tudiants erà, en
la Facultat l-espectiva, la repres ntació única ofici l
de la classe escolar, davant les autor"tat acadèmi
<¡lles; des~'nar¡il ,els repres~ntants dels ,estudiants, en
els organismes universitaris i coBaRiorarà, en la me
sura que li correl'lPongui, a la millor realització dels
fins universitaris.

Els reglaments de les Associacions precisara les
oondici<)lls d'edat i temps d'escolaritat que ham-a

l , I
lle reunire'ls expressats representants. ; l

t

.t\,rt. 70. La Junta Univers.itària, i en última ins
tància el Clau.stre Gen,eral, podran reconèixer ~om a
Assoéiacions de caràcter universitari, les A ocia-

l '

ci :D¡s professionals de carreres u,l1iversitàries, J~s, e
. Graduats d~ la Universitat de Barcelona i Ires d'antics
alumnes.' < •

Art. 71. Aquestes AssociaCions seran e¡>coltad
com: a. representants dels. interessos purament uni.
versitaris que els correspo:nguin, amb ''exclusió de les
qüestions referents als iniJeressós pr<~:fes8ionalS:: Q

d'e classe.

..

..
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Els Estudiants

Art...65. Seran considerats estudiants els qu;ï es
tigUin inscrits. 'a la Universitat per a rèbr,e-hi l'en
s.enyament en la forma que determinaran els :Regla
ments. Tots lels. estudiailts posseiran un carnet d'i
dentita,t.

Art. 66. Existirà una' Associació Profes.~ional

d'Estudiants, i per tant, sense caràcter confessional
ni polític, a capa Facultat. En seran membres els qui
tinguin lI¡. condició esmentada en l'article' anterior.

Art. 67.. Aquestea' Associacions estaran confe
derade en una entitat general, per a totes res. qües
tions que af·ectin a tots els estudiants, les <il1als que
dara:n determinades 'en un ReglaÍnent que serà apro-
vat per la Junta Universitària. .

, t. 68. Les Associacions d'Estudiants d icada

l Corpora,cion p~ofessio als dels estudiants, J tam
bé els: l1epre entants dEl les,' Acatlèmi~s' i Societats
cientifique . I

Es presidit ;pel Rectal', i el' ·eu Secre ri és el
de la Junta Universitària. I

Art. 64. CorreSpon al Claustre Extraordinari:
a) P'resentar <lo l,es Facultats, o al OIa: 1;):Ie Ge-

neral les seves iniciatives~ ,
ò) Fomentar les obres· post-universitàrie~ i

l'augment dels reeursos de la Universitat i
e) Proposar tot el que represen,ti ~n benefici

pel' a la Universitat oi resulti a favor del seu presti
, ,
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la Univer~itatAutòno~a, ho soHi"citaran prè 'ament,
en el termini que el Patrp at d idei~i, de les Facul
tats t.espective ; i aqü~~ r oneix.ént-los l'escolari
~a~ el::¡, est.ullis realitzats fins a. l¡Lquel11noment, asse·
n~alaran a ,cadascun el pla d'estudis que'ha de ~eguir

per a contüíúar-Io en la nOVa Universitat Autòn01l1a.
Art. 78. El Patronat redactarà amb la major ur

gència els Reglaments de proves d'ingrés. a la ni
l'sitat i' els nécessaris :per .a la nova oIganització

de la Secretaria, dels Arxius ¡delS serveis adminis-
tratius. '. 'r ~

¡ Art. 79. El Patronat dictarà les regles. opottttnes
per a l'adaptació de l'adual personal admin' tratiu
i subaltern, a la' nova organització de la Unive sitat
Autònoma:.

ARTIer,ES MPLEMÈ.t"JTA lS

I 41 I .ll I + I

Art. 7~. E :ij,'eglam ntS\ oomplèmeiita.ris eran
redactats per, l~ Junta Universitària, escoltada la
FacbJtat i seran sòtmesQs a l'aprovació del Patronat.

quests Reglaments iersaranoobre les e'gÜen ma-
tèries:

a) Disciplina .universitària.
b) Dre1f\. de matricula, exà1l!€IlS mèdics, etc.
.e • QU0beS complementàries pèl' a l'assis,tência ~

c l'SOS ¡pràetie'8. (S·eminarhs,Laboratoris., CIfniques,
S iblioOOques, etc.) , ' .

. d) Viatges. d'estudi, beques, fundaci<>ns, pen
SIOns a r tra~er i int€rcanvi universitari.

Art. 13. Els Catedràtics numeraris de l'antiga
UniveI1sitat de Barcelona, tindran la categoria de
'profeSSQra numeraris de 'la Universitat Autònoma, de
Ba'r<:elona. '

Art. 74. Els actuals auxiliars nilmeraris, l'esca":
lafó dels quals queda tancat per la seva extinció con
ti aran amb la mateixa categoria d'auxiliars.'

Art. 75. Els auxili¡¡.rn temporals continuaran fins
a acabal- e:l tennini que els assenyala la Jegislació an-
terior·al present Estatut. '

Art. ,76. Si:. a:lgun del actuals Catedràtics de )a,o
ivel'sitat no està d'aoord amb el pre5€nt Esta ut.

poth:a. ~oHicitar l'excedèricia abans del 1;r de jt:tUol
del 1934. En aquest.cas., aquests Catedràtics tind
tótes les pre17rògatives dels excedents forçosos.

Art. 77. Els alumnes dI' la Universitat Literària,
Çi~ àl-eelona què vulguin continuar llurs estudi .a
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