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ANTECEDENTS: S'HA VIA D ESTUDIAR A M D R I D  

Després de la guerra civil, i durant molts anys, rensenyament a Espanya va 
continuar organitzat d'acord amb la reforma que va fer Moyano, ministre de Nar- 
váa, el 1857, ja que els successius intents de reformes havien estat avortats per la 
reacció. I la iiei Moyano es va fer seguint el model h c b ,  anomenat napolebnic, 
centralitzat i jerarquitzat, on tot era planejat i decidit al Ministeri, a Madrid. 

Per I'ensenyament universitari, el territori estava dividit en dotze ((districtes 
universitaris)) encap~alats per una universitat, i només una, governada per un 
rector que , a més a més, en els períodes autoritaris no era elegit, sinó nomenat 
pel Ministre d'Educaci6. Quasi totes les universitats tenien la mateixa estruc- 
tura: les cinc facultats clbsiques: Lletres, Cikncies, Dret, Medicina i Farmkia. 
Les universitats politkcniques no existien, i algunes de les escoles ttcniques on 
s'estudiaven les enginyeries no depenien del ministre &Educació, sinó del seu 
ministre respectiu (Obres Públiques, Indústria, Agricultura, etc.). Obviament, 
les facultats de Citncies de la Informació, Econbmiques, Polítiques, Sociolo- 
gia, etc. no existien. 

El 1944 es va crear la Facultat de Citncies Polítiques de Madrid, segons sem- 
bla amb la intenció inconfessada de proveir l'administració de I'Estat de quadres 

* Aquest treball, tal com diu el títol, I'he escrit sdes del meu record personaln. Així, doncs, 
ni és ni pretén ser un treball histbric. I com que esth escrit des del meu record personal, amb 
tota seguretat que hi manquen noms de persones que van fer molt per la sociologia i hi haurien 
de ser citades, perb que malauradament jo no les vaig contixer, i a les quals demano disculpes 
per I'omissió involuntaris . Aquest treball només pretén ser material perqut el dia de dema el 
pugui utilitzar algú que escrigui, ja amb rigor histbric, alguns esdeveniments, que cada vegada 
són més llunyans i que, a poc a poc, se'ns esborren de la membria. 

Per últim, vull fer notar que aquest relat acaba amb els esdeveniments ocorreguts al campus 
de Bellaterra entre el febrer i el juny de 1975: la vaga general i la declaració de Bellaterra apro- 
vada al claustre, i que, per tant, tots els fets posteriors no hi són esmentats, com tampoc les per- 
sones que van arribar a la UAB després d'aquelles dates. 
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la formació dels quals no estigués basada en l'estudi de la llei, del Dret, contrari 
a la dictadura per se, sinó en l'estudi de ((la realitat)) -deien ells- analitzada se- 
gons lYEconomia, la Sociologia i la Politologia. El que va passar va ser tot el con- 
trari del que el govern s'havia proposat: L'estudi &aquestes noves citncies va aju- 
dar els estudiants a prendre conscitncia política, encara més de pressa que el 
Dret, i a finals del cinquanta. la facultat ja era un centre &agitació.' 

Perd el fet és que es va crear una facultat on es podia aprendre quelcom de 
sociologia, semblant, o potser encara una mica més precari, pero no gaire, al 
que passava a la UAB, entre el 1970 i el 1986, quan la Sociologia només era 
una especialitat d'Econbmiques. Així, doncs, durant molts anys, els que volíem 
estudiar-ne i per diverses causes (econbmiques, ~o l í t i~ues ,  familiars, etc.) no 
podíem anar a l'estranger, no teníem altre camí que el precari de la facultat de 
Polítiques de Madrid. Allh n'ensenyaven els catedr8tics2 Manuel Lissarrague 
(1 9 10-65) i Enrique Gómez Arboleya (1 9 19-59), probablement el millor dels 
sociblegs espanyols que no es van exiliar després de la guerra civil. Els ajudants 
eren joves de la generació seguent, la que no va participar a la guerra civil, com 
Salustiano del Campo, González Seara, Enrique Martín López, Alejandro Mu- 
fioz Alonso, etc. que són, des de ja fa molts anys, catedrhtics. 

Al mateix temps que es creava la facultat de Polítiques i Econbmiques de 
Madrid, es van crear, a Barcelona i a Bilbao, facultats, només d'Econbmiques, 
perb que dins el seu pla d'estudis establien una sociologia obligatbria per als 
alumnes de primer curs. A la facultat de Barcelona es feren carrec d'aquesta 
assignatura, inicialment el pare Alcorta, que era el catedrhtic &Etica i Socio- 
logia de Lletres, i posteriorment Emili ~ o i x ~ .  

A les facultats de Lletres de Barcelona, Valtncia i Madrid, existien catedres 
d '~ t i ca  i sociologia4, perb que deficto eren més d'Etica que de Sociologia; i 

1. Aleshores, la Facultat es trobava dintre de la ciutat, a ((el viejo caserón de la calle San 
Bernardo)), i com que les assemblees i vagues que allí es feien eren molt visibles, els alumnes 
van convertir la Facultat en un centre d'agitació política. 

2. La Citncia Política i el Dret Constitucional -que aleshores s'ensenyaven sota el títol de 
((Teoria de 1'Estats pel fet que el de ((Dret Polític)), com ja he dit, resultava subversiu al regim- 
tenien com a catedrhtics Carlos Ollero i Fraga Iribarne. El professor de Geo rafia Humana era 
Manuel Teran (sogre de Juan Linz), i els d'Histbria eren José Antonio ~aravafÍ  (pare del socibleg 
ex-ministre José Maria), Valdeavellano (que abans havia estat professor de la Universitat de Bar- 
celona durant molts anys) i Díez del Corral. Entre els juristes destacaven: Truyol Serra, Garrido 
Falla, Rodrigo Uria, Alonso Olea, etc. En resum, un conjunt d'acadtmics de prestigi. 

3. El 1965 va publicar un dels primers llibres de Sociologia escrits en catala Consideracions 
sobre lbbjecte de la Sociologia. 

4. El primer catedrhtic de Sociologia d'Espanya va ser Manuel Sales i Ferré (1843-1910), a 
la Facultat de Lletres de la Universitat de Madrid, si bé sembla que fonamentalment impartia cur- 
sos de Sociologia, per fer el doctorat. El 1899 va fundar 1'Instituto de Sociologia i entre 1899 i 
1904 va publicar un T r a t d  de Sociologia, de quatre volums, que va ser I'obra que el va donar a 
contixer. Inicialment va estar lligat al pensament krausista. Es considerat el primer socibleg catala. 
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en les quals, malgrat alguna excepció notbria, com López Aranguren5, s'ex- 
posava una concepció de I'ttica, més que conservadora, simplement antiquada 
i lligada a l'escoldstica. 

LA SOCIOLOGLA EMPÍRICA 

Cap el 1960 es van treure a oposició les cdtedres de Sociologia de les fa- 
cultats d'Econbmiques de Barcelona i Bilbao, i les van guanyar Salustiano del 
Campo i Jiménez Blanco. Salustiano del Campo havia estudiat a la Univer- 
sitat de Xicago, practicava l'empirisme anglo-saxó i va donar un cert impuls 
a la sociologia a Barcelona. Va conservar Boix com a adjunt i va reunir un pe- 
tit grup de sociblegs a la cdtedra, als quals va intentar inculcar I'empirisme. I 
com que havia estat professor meu a Madrid, en acabar la carrera vaig poder 
entrar com ajudant de classes practiques, juntament amb Ricardo Moragas, 
Jaime Lanaspa, Julio Hardison, Josep Balcells, etc. 

El 1966, Del Campo va fer dues aportacions importants a la Sociologia bar- 
celonina: La col.lecci6 ((Demos)) de Sociologia de l'editorial Ariel, i la revista 
Anales de Sociologia del CSIC. A ((Demos)) es van publicar Elobrero y La ciuáud 
de Pere Negre (1 968), La innovación religiosa de Joan Estruch (1972), El medio 
mral en Anáulucia de Miguel Siguan (1 972) i el meu llibre El militar de carrera 
(1967), (que, dit sigui entre partntesi, va ser segrestat, i a mi, per escriure'l, em 
van processar). Un any abans, a la col.lecci6 ((Demos)) de Citncia Política, s'ha- 
via publicat la Historia delpensamiento socialde Salvador Giner. 

La revista semestral Anales de Sociologia, va publicar tres números amb 
col-laboracions dels sociblegs que s'acaben &esmentar i &Antoni Jutglar, Ro- 
gelio Duocastella, Ramón Bayés, i els gebgrafs Josep Iglésies i Jaime Alzina. 
El 1967 Del Campo es va traslladar a la Universitat de Madrid i la revista aviat 
es va deixar de publicar6. 

A Del Campo el va succeir en la cdtedra Enrique Martin López, que va 
ser catedrdtic a Barcelona, del seixanta-set al setanta-sis. Era deixeble de Lis- 

5. En els anys cin uanta i durant el període d'obertura que vagrotagonitzar Ruiz Jiménez 
quan era ministre d'$uuciÓ, es va treure a oposició la chtcdra dEtica i Sociologia de la Uni- 
versitat de Madrid, i s'hi van presentar Lópa Aranguren i el dominic Todoli. López Aranguren 
va guanyar la dtedra, perb cap al 1966 va ser separat del cos de catedrhtics per raons polítiques. 
A Barcelona, I'expulsió d'Aranguren va provocar la dimissió en solidaritat del catedritic d'EstB 
tica, Valverde, que li va enviar un antolbgic telegrama on deia: MNO hay Estética sin fitica. Apa- 
ga y vámonos.r 

6. La col.lecci6 ~Demos* i la revista Anales, van comptar amb aportacions de Maravall, 
González Seara, Diez Nicolh, Amando de Miguel, Juan Linz, Carlos Moya, José Castillo, Tor- 
regrosa i Manuel Ramirez. 
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sarrague i feia una sociologia diferent de la del catedratic anterior. No obstant 
aixb, va mantenir l'anterior equip i amb ell s'hi van incorporar professors 
nous: Frederic Munné, Luis Vila, José M. Alsina, Emilio Rodríguez Lara, Eu- 
geni Sabaté i més tard Carlota Solt i M. Teresa Benavent. 

LA SOCIOLOGIA FORA DE LA UNIVERSITAT 

El 195 1, el Bisbat de Barcelona va crear I'ICESB (Institut Catblic dlEstu- 
dis Socials de Barcelona), dirigit per Joan A. Ventosa i Emili Boix. El 1966 
1'ICESB va organitzar una Escola de Citncies Socials. Simultdniament, un 
grup d'intelvlectuals dembcrates va crear EISA, paral.lela a la més coneguda 
escola de Madrid, CEISA, i que, com ella, tenia la seva cobertura jurídica i 
base financera en una petita societat anbnima. Desgraciadament les dues es- 
coles de Barcelona, la de 1'ICESB i EISA, patien certa precarietat econbmica, 
que dificultava una justa retribució del professorat, la gratuitat de l'ensenya- 
ment, la creació d'una bona biblioteca, etc., i aixb les dugué a fer un intent 
&unificació l'estiu del seixanta-set. 

Un altre centre de Sociologia que, com l'ICESB, tenia un cert grau de de- 
pendkncia de 1'Església era IPSA (Instituto de Sociología Pastoral Aplicada), 
dirigit pel pare Duocastella, que ja a mitjans dels anys cinquanta va publicar 
estudis sobre el comportament religiós a Mataró. A IPSA es va crear un equip 
&especialistes en sociologia religiosa, que va rebre un cert reconeixement inter- 
nacional, quan l'any 1965 es va celebrar a Barcelona la 8a. Conferkncia In- 
ternacional de Sociologia Religiosa. 

El 1969 es va crear la Fundació Jaume Bofill per realitzar investigacions 
sociolbgiques, fonamentalment sobre Catalunya, i ajudar, mitjan~ant la con- 
cessió de beques, postgraus universitaris. Molts dels actuals sociblegs adults es 
van beneficiar del seu ajut durant els últims anys de la dictadura. Aquesta Fun- 
dació probablement va ser la més progressista de totes les interessades en so- 
ciologia. El seu director en certa ocasió va comentar: ((Nosaltres som l'única 
Fundacio &Espanya que ha estat escorcollada per la policia de ~ r a n c o ~ ~ .  

Dos altres centres d'investigació sociolbgica d'aquells anys, que també tre- 
ballaven amb serietat científica, eren, el CEDEC, que, malgrat estar mancat 
de tota ajuda oficial o eclesihtica, ha merescut ser qualificat per Salvador Gi- 
ner8 de ccprotagonista de la introducció de la Sociologia Moderna de Catalun- 
ya)), i I'IEL, Institut d'Estudis Laborals d'ESADE, dedicat especialment a la 

7. JESUS DE MIGUEL; MELISSA G. MOYER: Sociology in Spain. Current Socioiogy. Vol. 27- 
1, 1977. Sage Publications. Pag.73. 

8. SALVADOR GINER: Sociologia en Espafia. CSIC, Madrid, 1990, p.54. 
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Sociologia del Treball. Aili hi treballaven fonamentalment dos cctindemsn: Ai- 
fonso Carlos Comin, amb el seu partenaire Juan Nepomuceno Garcia Nieto 
i, per altra part, Jordi Estivill amb Igansi Pons. El centre va patir tambe els 
avatars de la repressió: durant l'estat &excepció, Comin va anar a la presó Mo- 
del i el pare Garcia Nieto va ser tancat en un convent de Manresa. 

Per últim, el 1963 es va crear a Barcelona un centre que, com molts de 
Madrid gaudia d'una certa protecció oficial: L'Institut de Citncies Socials 
de la Diputació, que dirigia Jordi Xifra, i que va donar vida a una revista i pos- 
teriorment a una Escola de Sociologia. Cal dir que Xifra, més enlli del seu ta- 
ranni conservador, deixava fer, i a la seva revista hi vam poder publicar ,aquells 
que no compartíem les seves idees, i a 1'Escola vam impartir classes, entre &al- 
tres, Antoni Jutglar, Fernández Buey i jo mateix. L'Institut, amb l'arribada de 
la democricia, es va reconvertir políticament i acadtmicament: políticament 
per raons bbvies i acadtmicament perqd va passar de ser un centre de Socio- 
logia a ser-ho de Politologia. Des &aleshores el dirigeix Isidre Molas. 

UN INTENTNON NATO DIASSOCIACI~ CATALANA DE 
SOCIOLOGIA 

El 1966 es va celebrar a Evian (Fransa) el 62 Congrés Mundial de Socio- 
logia i alli ens vam contixer alguns sociblegs catalans. Recordo que hi van as- 
sitir ccPancho), Marsal, Salvador Giner, Antoni Güell, etc. 

De retorn vam fer algunes reunions, inicialment a casa &Angeis Pascual, 
per comentar el congrés, i posteriorment a casa meva, en un frustrat intent 
de crear una associació catalana de sociologia. Van assistir-hi alguns profes- 
sors de la citedra de la facultat d'Econbmiques (Boix, Moragas, Hardison, 
etc.) i d'altres de la resta de la ciutat, entre els quals recordo Ramon Bayés, 
Joaquim Maluquer, el pare Duocastella, Alfonso Carlos Comin i em sembla 
que Carrefio. 

A finals de la dtcada dels seixanta es van publicar alguns treballs on es re- 
lacionaven els noms dels que aleshores ens dedicivem a la sociologia a Barce- 
lona9, i que davant el problema de la inexisttncia d'una carrera de sociologia, 
teníem diverses procedtncies: 

9. VICENTE JOSG SASTRE GARC~A: Las Ciencias Sociales en España. Universidad de Comi- 
llas, Madrid, 1971. En aquest llibre s'hi citen trenta-dos sociblegs catalans (en el llibre diu ((de 
la regi6n norestea). 

Sociologia Española de los años 70, Confederación de las Cajas de Ahorros, Madrid, 1971. 
Se'n relacionen vint-i-dos. fis més rigorosa. 

GUY HERMET: *La sociologia empírica en Españas, Anales de Sociologia, núm. 4-5, CSIC, 
Barcelona, 1968. En relaciona vint persones. 
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Uns havien estudiat distintes carreres a Barcelona, fonamentalment 
~ r e t l ~ ,  com Emili Boix (1917), Luis Carreíío (1933) o Ricardo Moragas 
(1935), perb a vegades fins i tot carreres ttcniques, enginyeries, com Alfonso 
Carlos Comin (1933), o Rarnón Bayés (1930). Altres, com ja he dit abans, ha- 
víem anat a Madrid a estudiar Citncies Polítiques, com Jordi Xifra (1928), 
Josep Balcells (1923) o jo mateix (1932), etc. 

Un tercer grup de sociblegs &aquella tpoca havia arribat a la sociologia 
com a conseqütncia de l'evolució d'una inquietud social, que tenia un origen 
religiós1', i molt sovint havia estudiat en universitats més o menys lligades a 
1'Església: a Lovaina hi estudia Francisco Isern; a la Universitat Loiola de Chi- 
cago, Pere Negre, i Daniel Cervera (1924); a Paris, Xavier Adroer (1931); a 
la Gregoriana de Roma, Rogelio Duocastella (1914) i Antoni Güell (1937); 
a Londres, Garcia Nieto (1929), i en aquest grup s'hi podien incloure alguns 
sociblegs de l'educació, com Octavi Fullat (1928). Va ser quelcom freqüent 
a la meva generació, i aquesta és encara l'última arrel de l'origen vocacional 
d'alguns dels sociblegs de certa edat. 

Un quart grup havia estudiat en universitats estrangeres i alguns s'hi van 
quedar a ensenyar: Juan Francisco Marsal (1928), fill d'un emigrant a 1'Ar- 
gentina, era professor de la universitat El Salvador de Buenos Aires i dirigia 
la Revista Latinoamericana de Sociología de I'Instituto Torcuato di Tella; Sal- 
vador Giner (1934) era professor a Reading, on estudiava Carlota Solt (1944); 
Esteban Pinilla de las Heras (1926) treballava a la Universitat de Paris, i en 
aquest arnbit cultural francbfon s'havien format, o aleshores ho estaven fent, 
Joaquim Maluquer (1930) a Ginebra; Joan Estruch (1943) a Lovaina, i a Paris 

Quan el 1968 es va produir el maig francts i la reforma de Villar, vaig publicar uns articles 
al diari El Correo Catala'n on defensava la convenitncia de crear una carrera de sociologia. En 
un donava una relació dels noms dels que aleshores ens dedicivem a la sociologia a Barcelona. 
En general els noms que hi ha aquí coincideixen amb els avanGats a I'article esmentat. 

10. En els anys seixanta, l'orientació d'estudiosos procedents del Dret, cap a la Sociologia, 
no tenia a Barcelona la solera d'altres universitats, per exemple la de Granada, on Murillo Ferrol 
dirigia un seminari de Sociologia Política, a la facultat de Dret. No obstant aixb, pocs anys des- 
prés, es van comenGar a fer a Barcelona estudis de Sociologia Electoral cada vegada més impor- 
tants, destacant-hi noms com Isidre Molas, Josep M. Vallts, avui Rector de la UAB, Rosa Virós, 
etc. 

Per altra banda, en aquells anys, es va comenGar a desenvolupar a la nostra ciutat la socio- 
linguística, generalment per persones que procedien del món de la filo10 ia, com Badia Mar- 
garit, que aleshores era Rector de la Universitat de Barcelona, Aracil, ~alfverdú, Ninyoles, els 
quals el 1974 van participar al 8t Congrés Mundial de Sociologia, a Toronto. 

11. El nombre de sociblegs que havien estat clergues els anys seixanta era molt elevat. Jesús 
de Miguel, a la citada Sociology in Spain n'assenyala un 12 % (nota 27). perb crec que la xifra 
era més alta. Al número 3 de (Anales de Sociolo ían, José Cazorla publica una relació de ((Es- 
tudios empíricos de Sociología)r, fets des de 1949 Ens a 1967 i quasi h meitat eren de Sociologia 
religiosa. Tots els estudis de (<Sociologia de la Sociologia)) fets aquells anys, ressalten la gran 
quantitat de sociblegs que van arribar a la professió per evolució de la seva inquietud religiosa. 
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h g e l s  Pascual (1937), Marina Subirats (1944) i, una mica més tard, Sergio 
Vilar, que es va haver d'exiliar després de publicar La oposición en  Espafia. 

Per últim, a la llista s'hi podrien afegir professors de ciencies socials afins, 
que en aquella tpoca a vegades eren considerats sociblegs, com l'historiador 
Antoni Jutglar (1 933), l'antropbleg Claudio Esteva (1 9 1 S), el psicbleg Miguel 
Siguan (1918), etc.12. 

LA REFORMA DE VILLAR I LA cREAcI~ DE L~UTONOIMA 

Per altra banda, el país seguia el seu curs: El mar5 del seixanta-vuit va di- 
mitir el ministre d'Educació Lora Tamayo i al seu lloc va ser nomenat un 
tecnbcrata brillant, que deien que era proper a I'Opus Dei: José Luis Villar Pa- 
lasi, el qual va prendre possessió del chrec el 17 d'abril, amb estat d'excepcio 
i cinc universitats tancades. I el mes següent va esclatar el maig francb. Suposo 
que aquests fets el van ajudar, enfront d'un govern gens innovador, a tirar en- 
davant la seva reforma: la Ley General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa, aprovada finalment l'estiu del setanta. Perb abans havia 
ja creat les tres universitats autbnomes13, una de les quals va ser la de Bella- 
terra, de la qual seria el primer Rector el seu germa Vicente. 

La reforma que va engegar fou important, perqut, com ja s'ha dit en línies 
generals, es continuava vivint de la Llei Moyano. La reforma de Villar va allar- 
gar rensenyament primari fins a un total de vuit anys (des dels sis fins als ca- 
torze) i simulthiament va escur5ar el batxillerat a dos anys (que finalment van 
ser tres), amb la qual cosa la Universitat quedava molt més a prop de la ma- 
joria dels ciutadans, que només estudiaven la primaria. I a més a més va obrir 
les portes a la població adulta mancada de titulació a través del CAU (Curs 
d'Adaptaci6 Universitaris). 

En I'hmbit universitari va ser fonamental la creació de les tres universitats 
autbnomes, de les quals la de Barcelona/Bellaterra va ser &avantguarda, potser 
perqut les condicions objectives de Catalunya hi ajudaven, o potser per la pe- 
culiar procedencia &un professorat elegit entre els antics membres de la Uni- 
versitat Autbnoma de la República (Calsamiglia, Casanoves, etc.) i entre els 
seixanta-nou PNN (professors no-numeraris) que el rector Valdecasas havia 

12. La relació, evidentment, ni pretén ni pot ser exhaustiva, a més tenint en compte els 
difusos límits de la sociologia. Per exemple: Guy Hermet, entre els treballs de sociologia em- 
pírica, en cinta,i el qualifica d'aexceI.lent., un de M. Aurtlia Capmany (que no sol ser inclosa 
en aquestes relacions) sobre La dona a Catalunya, estudi empíric de cent vint dones fet el 1966. 

13. El Decret-Llei de 6 de juny del 68, crea la UAB, i el Decret 774168 de 27 de juliol el 
desenvolupa, disposant que la UAB consti de quatre facultats: Lletres, Citncies, Medicina i 
Econbmiques. 
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expulsat pocs anys abans per raons polítiques. Aquests professors, que van ser 
el nucli central de la UAB Uutglar, Termes, Fontana, Izard, Daufí, Enric 
Lluch, els germans Molas, Paco Noy, etc.), eren persones actives políticament 
i n'hi havia molts que havien participat el 1966 a l'assemblea dels Caputxins 
de Sarria (la caputxinada), on es va fundar el SDEUB o Sindicat Democratic 
d'~studiants'~. 

Per altra banda, les autoritats universitaries que van fundar la UAB van ac- 
tuar amb un tarannd acadtmic obert, amb una línia diferent i fins i tot opo- 
sada al sectarisme polític predominant de l'tpoca, que va fer possible I'existtn- 
cia d'un marc adequat per a la renovació. I aquí és obligat citar els germans 
Villar Palasí, Paco Noy, cervell i braS executiu del Rector, i Frederic Udina, 
entranyable degd de la Facultat de Lletres, primera de la UAB, on es va im- 
partir una doctncia numtricament rellevant i que fou, des de la seva fundació, 
un centre d'auttntica conscienciació antifranquista. 

L 'ESPERIT DE LA UAB 

El cas és que, per unes causes o unes altres, es crea una universitat diferent 
de les que aleshores existien a l'Estat, que intentava seguir el model anglo-saxó, 
obviant el vell model napolebnic, únic imperant aleshores a Espanya. I les di- 
fertncies es van fer evidents en cinc aspectes: el professorat, l'activitat docent, 
els criteris d'avaluació, els plans d'estudi i l'estructura dels brgans de govern 
de la Universitat. 

1. El professorat: Es va intentar prescindir de l'antic ccprofessor-numerari)) 
que era -i és- un funcionari, i substituir les oposicions i concursos de tras- 
llat, que eren les formes utilitzades aleshores per reclutar el professorat, pel 
ccprofessor-contractat)), que entrava a la UAB, fins i tot com a catedrdtic, mit- 
jan~ant un contracte que se li feia pel seu prestigi i mtrits. I aixb va permetre 
integrar-hi els professors ccheterodoxes)) abans citats, que difícilment podien 
aprovar les oposicions per la seva discrepdncia política. 

Per valorar degudament aquesta innovació, cal tenir en compte la im- 
portdncia que aleshores tenien les oposicions, així com el centralisme que les 
caracteritzava. D'entrada es feien sempre a Madrid, cosa que implicava un 
desavantatge pel que vivia fora de la capital per les despeses (viatges, hotel, 
etc.) que havia de pagar; perqut no hi havia companys per anar a escoltar el 

14. Una de les estudiants que va participar a la caputxinada és I'actual professora del de- 
partament de Sociologia de la UAB, Maria Pia Barenys, que aleshores era dirigent dels estu- 
diants del sindicat a la facultat de Dret. 
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teu exercici; per les pressions que llavors es feien, bbviament a Madrid, i 
perqut hi havia un exercici en qut era permts utilitzar qualsevol material de 
consulta que et podien portar de fora de l'aula (de casa teva) els teus col-legues. 
No cal dir que la majoria dels que treien les citedres vivien a Madrid, i que, 
passat el mínim de temps possible, tornaven a casa seva deixant de nou les ci- 
tedres anomenades ((de provincias)) buides. 

No va ser així a la UAB. De I'escassa importincia numerica que els ca- 
tedritics numeraris van tenir els primers anys de la UAB, és indicatiu el fet que 
el curs 73-74, sis anys després de la seva fundació, a la Facultat de Dret només 
hi havia; quatre catedritics numeraris; a les d'Econbmiques i Medicina, tres 
a cada una, i a la de Citncies de la Informació, només un. 

2. L'activitat docent: Davant la doctncia centrada en la lli56 magistral del 
catedritic, que impartia una única classe a cents d'estudiants, es va organitzar 
l'ensenyament dividint els alumnes en grups redui'ts, amb la qual cosa la 
doctncia va passar de ser impartida per vells catedritics (ccvacas sagrada)), amb 
un confortable status social) a estar en mans de joves PNN (Professors no-nu- 
meraris), ((becerros desacralizados)) i perseguits, que a més no considerivem un 
descrtdit repetir la mateixa classe a tres grups (es van establir nou hores de 
doctncia obligatbria, tres hores a cada un dels tres grups). 

3. Els criteris &avaluació. En comptes de l'examen final, que era el criteri 
quasi universal de les antigues universitats, entre altres raons perqut la gran 
quantitat d'estudiants no feia possible una altra fórmula, es va decidir utilitzar 
l'avaluació continuada, fent múltiples proves durant el curs i qualificant 
l'alumne per la seva participació a la classe. Reconec que dels cinc punts que 
aquí assenyalo com a eixos d'aquell esperit inicial de la UAB, aquest és pos- 
siblement el primer que va fer fallida, entre altres coses perque també a la nos- 
tra universitat el nombre d'alumnes ens va desbordar i les classes, en algunes 
facultats, aviat van arribar a tenir gairebé dos-cents alumnes. 

4. Els plans d'estudi fins aleshores eren totalment rígids i tenien de cinc 
a set assignatures per curs, que per a cada carrera eren les mateixes a tot Es- 
panya, i tots els alumnes les havien d'estudiar. A partir de la Reforma, i es- 
pecialment a la UAB, els plans d'estudi van ser renovats d'acord amb el mo- 
del anglo-saxó, mantenint-se algunes assignatures troncals perb introduint-ne 
un gran nombre d'optatives. Per exemple, a la Facultat de Lletres es va su- 
primir l'obligatorietat, fins aleshores sacrosanta, del llatí i del grec, i s'hi in- 
troduiren assignatures ccsospitoses)) com la Sociologia i 1'Economia. (Contri- 
riament, a la Facultat de Medicina les optatives, encara ara, gairebé no 
existeixen). 
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5. Els brgans de govern de la Universitat van passar a ser electius i demo- 
cratitzats. Fins aleshores els claustres de Facultat i de la Universitat estaven for- 
mats per ((totsa els catedrdtics de la Facultat i ccnomés)) per ells, i els professors 
((adjunts)) només assistien al claustre com a suplents en cas d'abstncia del ca- 
tedratic. A I'Autbnoma, per contra, els claustres estaven formats per professors 
electes de tots els nivells, als quals aviat es van afegir estudiants, administratius 
i fins i tot els laborants, i en aquells claustres democratitzats vam comenGar a 
elegir els nostres degans i, més tard, el nostre rector. 

LA SOCIOLOGU A LA FACUL TAT DE LLETRES (1968-70) 

Reprenem el fil i tornem a la Sociologia. Creada la UAB el 68, es va decidir 
iniciar a l'octubre un primer curs de Lletres en unes aules annexes al monestir 
de Sant Cugat, i entre les matkries optatives d'aquell primer any hi figurava 
una assignatura de Sociologia de la qual era professor Ricardo Moragas i amb 
qui col.laborava Jaime Lanaspa. 

El curs següent, 69-70, va ingressar a la Facultat de Lletres Antoni Jutglar, 
historiador social, que aleshores semblava orientar-se vers la sociologia i tenia 
al seu cdrrec una ((Iniciació a les Citncies Socials)). Durant aquell curs es va cre- 
ar un departament de Citncies Socials, on, a més dels sociblegs ja citats, s'hi 
van integrar els gebgrafs Enric Lluch i Dolors Garcia Ramon, que sempre van 
fer una geografia humana molt propera a la sociologia, i Jutglar va plantejar 
la possibilitat d'organitzar un segon cicle d'estudis de Citncies Socials. 

L'estiu del setanta, i quan ja feia sis anys que era professor a l'antiga facultat 
d'Econbmiques, Frederic Udina i Jordi Nadal em van cridar a la UAB, i des- 
prés &analitzar el meu currículum i fer-me una entrevista, em van contractar 
com a ((agregat)). En comenqar el curs 70-71 teníem assignatures de Sociologia 
Jutglar, Moragas i jo. Perb Moragas i Jutglar van deixar la UAB durant el curs, 
i simultaniament van entrar al Departament Joan Estruch, Antoni Tulla, &I- 
gels Pascual i Mary Carmen Martinez. Tots continuen essent professors de la 
UAB, encara que en altres disciplines, excepte Estruch, és clar. 

EL TRASLLA T A LA FA CUL TA T D 'ECONOMIQUES 

La creació d'una carrera de Sociologia en una facultat de Lletres és assu- 
mible, i en diverses universitats nord-americanes ja s'estudiava conjuntament 
Sociologia, Antropologia i Psicologia Social a la mateixa facultat des de feia 
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anys. Perb a Espanya, el 1970, costava de comprendre, per la inkrcia creada 
per I'encotillament de la universitat napolebnica, i malgrat la ruptura que es- 
taven iniciant les universitats autbnomes. 

En conseqiikncia, es va decidir nomenar una comissió de professors aliens a 
la universitat i, per tant, no implicats en les tensions internes (entre persones i 
entre facultats), perquk fessin un dictamen respecte a la ubicació de la facultat 
i als seus plans &estudi. I es va cridar tres sociblegs catalans que havien assolit 
cert prestigi a I'estranger: Juan Francisco Marsal, que estava a Buenos Aires; 
Salvador Giner, a Reading, i Esteban Pinilla, a Paris; i s'hi va afegir Arnando 
de Miguel. I van decidir que era millor la ubicació a la facultat d'Econbmiques, 
homologant, en aquest punt, la UAB amb les restants universitats espanyoles. 
Així es va fer i se'ls va oferir de quedar-se com a catedratics contractats, cosa 
que van acceptar Marsal, de Mipel  i, només inicialment, Pinilla. 

A 1'Anuari del curs 1971-72 de la UAB, es feia esment només de cinc pro- 
fessors de Sociologia, tres a Econbmiques: Marsal, com a catedratic, Estruch, 
com a agregat, i Oltra com a adjunt, i dos a Lletres, jo com a agregat i el pare 
Coloma, que tenia al seu carrec les classes de Girona, com a adjunt. 

El pas dels alumnes de Lletres que volien ser sociblegs a la Facultat 
d'Econbmiques no va quedar exempt de dificultats, i dues alumnes que pro- 
venien de la primera promoció de Lletres (una era Carme Maltas) van haver 
de perdre un curs. Entre els que van passar n'hi va haver alguns que després 
van ser professors de la UAB, recordo José Luis Crespán, Josep Ramoneda, 
Salvador Alsius i Francesc Hernández. 

Quan el 1973 es publica el primer número de Papers, Crespán, que era ales- 
hores alumne de la facultat d'Econbmiques, ~ublica un article on comentava 
que a les dues facultats d'Econbmiques, la de I'antiga Universitat de Barcelona 
i la de la UAB, (cels departaments de Sociologia (. . .) tenen problemes sem- 
blants (. . .) el que fa disminuir en forma exagerada les assignatures prbpiament 
sociolbgiquesn (p.222) i més endavant assenyala que a la UAB ccles exigencies 
dels economistes són encara més grans. Un alumne cursa tot un primer cicle, 
més de la meitat de la seva carrera, i ha estudiat durant tres anys quatre assig- 
natures de Sociologia, i naturalment, en rkgim optatiu)) (p. 223). En efecte, un 
any abans, a I'anuari del curs 71-72, es recull I'horari de classes de la facultat 
d'Econbmiques: Ai primer curs no hi ha res i al segon només una Sociologia. 

No obstant aixb, el departament va anar creixent. Aviat hi van entrar Adol- 
fo Perinat i Angeis Pascual que, malgrat que ara són catedratics de Psicologia 
i de Geografia respectivament, abans havien estat bastants anys lligats al nostre 
departament. L'any setanta-tres van entrar Faustino Miguélez, Marina Subi- 
rats, Ramon Bonal i Maria Pia Barenys, i fou també aleshores que hi va arribar 
Carlos Rama, dues vegades exiliat polític, primer de l'Uruguai i després de 
Xile. El 1975 hi van entrar Jesús de Miguel i Luis Lemkov, i el 1976 (i ja som 
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fora del limit cronolbgic d'aquest article), la nostra degana Judit Astelarra; o 
sigui que del setanta-tres al setanta-sis hi van entrar vuit professors, tres dels 
quals, Miguélez, De Miguel i Subirats, són actualment catedratics a les uni- 
versitats de Barcelona. Mentrestant, la doctncia s'estenia també a la Facultat 
de Citncies de la Informació, creant-se un departament ampli i nombrós: El 
1977 el departament de Sociologia tenia setze professors i s'hi impartien no- 
ranta-tres hores de classe per setmana a un total de 2.357 estudiants. 

Per altra banda, al departament de Pedagogia de Lletres, i després a l'Escola 
de Professors d'EGB, s'hi reuní un altre nucli de sociblegs dedicats a la 
Sociologia de l'EducaciÓ, dels quals fou pioner Josep Pallach, fundador d'un 
dels partits soclalistes de Catalunya, el PSC-R (Reagrupament), qui va morir 
el 1977. En aquest Bmbit ja hi treballaven també Masjoan, Quintana, Rosa 
Quillet, Euldia Calzada, etc. 

LA DECLARACI~ DE BELLA TERRA 

A finals dels anys seixanta, i sobretot a principis dels setanta, la lluita per 
la conquesta de la llibertat es generalitza. El mars de 1975, quan encara vivia 
Franco, a la UAB es va aprovar la <(Declaració de Bellaterra)), on es demanava 
un canvi democrhtic a la Universitat. La c(declaraci6)~ va ser conseqiitncia d'un 
llarg procés en qut van participar molts professors, fonamentalment socialistes 
i comunistes, i va comensar quasi un any abans, el maig del setanta-quatre, 
quan Enric Lluch, un líder carismhtic del professorat, va plantejar al claustre 
de la facultat de Lletres la convenitncia de convocar un ((Claustre General)). 

El quince de mars del setanta-cinc es va reunir el Claustre i les propostes del 
grup renovador van ser aprovades d'una a una , segons consta a les actes: Els 
principis bbics, defensat per Josep Laporte; la celebració d'un nou claustre per 
elegir Rector, defensat per Josep Maria Vegara; la convocatbria d'un congrés 
universitari catala, defensat per Borja de Riquer; la reobertura de la Universitat 
de Valladolid, defensat per l'alumne Jordi De&, i el Manifest, defensat per Josep 
Montserrat Torrens, que aleshores era el cap del PSC a la UAB. El document 
titulat Per una societat nova en una societat democrdtica, i popularment conegut 
com ccdeclaració de Bellaterra), havia estat presentat per vint-i-vuit professors15. 

15. El dia 18 de marG de 1991, commemoraci6 del quinze aniversari del Manifest de Be- 
llaterra, es va lliurar la Medalla de la UAB als següents im ulsors i signants del manifest: Pilar 
Benejam, Muriel Casais, Enric Casassas, Felip Cid, Joan &avera, Xavier Comas. Francesc Es- 
pinet, Helena Estalella, Eugeni Giral, Josep Grifoll, Rafael Jiménez de Parga, Joan Ramon La- 
porte, Enric Lluch, Isidre Molas, Joaquim Molas, Miquel Molins, Josep Montserrat, Miquel 
de Mora s, Jordi Nadal, Francesc Noy, Manuel Parés, Angeis Pascual, Borja de Riquer, San- 
tiago RoEin, Ramon Segura, Narcís Serra, Eduardo Spagnolo i Josep M. Vergara. 



La sociologia a Barcelona, els anys seixanta, des del meu record personal 

No ho puc explicar amb precisió, perqutt personalment no vaig poder as- 
sistir al claustre. El febrer de 1975 vaig ser condemnat a mig any de presó i 
traslladat a una presó militar a Ceuta. Perb els companys que se les enginyaven 
per fer-me arribar algunes missives, em van explicar que el mateix dia que el 
claustre de la UAB va aprovar la ((declaració de Bellaterra)) va votar també, des- 
prés &una defensa de Rafael Jiménez de Parga, I'amnistia i va demanar la 
meva llibertat. I encara que, bbviament, la dictadura no me la va concedir, jo 
mai no els ho podré agrair prou. 

Aquell curs 74-75 va ser especialment actiu en la pugna per aconseguir les 
llibertats. Es va fer I'homenatge a Pere Bosh Gimpera, rector de l'antiga Uni- 
versitat Autbnoma, la d'abans de la guerra; Raimon va fer un recital al campus 
de Bellaterra, després de cinc anys d'absttncia. El febrer va comensar una vaga 
general que va durar fins a finals de curs, o sigui sis mesos, que és molt temps 
per mantenir una vaga, i en arribar el juny, fou necessari l'aprovat general. En 
aquell moment que encara era recent la c(Revoluci6 dels Clavells)), del campus 
de Bellaterra alguns en deien (cel petit Portugal)), no en va, l'abril es va celebrar 
al campus el primer aniversari de la revolució portuguesa.. . 

En resum, per als qui durant la dictadura vam arribar a la UAB, la univer- 
sitat no era una campana pneumdtica, sinó tot al contrari, era la punta de 
1Ianp de la lluita per recuperar les llibertats i construir una societat millor, més 
lliure i més justa, i aquella tasca diaria de molts universitaris compromesos, 
militants dels partits democratics clandestins, feia que Bellaterra cada dia bu- 
llis en un entusiasme compartit per professors i alumnes, administratius i la- 
borants.. . 




