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L 
'inici del curs acadèmic 1999-2000 té. un caràcter ben especial per a la 

Univer itat de València. DeL"{llnt de banda le celebracion emmiralla

de per la fi de egle i cie mil·lenni, comencem un any més la no tra 

tasca docent i investigadora amb cinc-cents anys d'història recent complerts, 

cinc segles de vida en el decurs dels quals, amb irregularitats motivades en 

ocasions per causes alienes, hem tingut un protagonisme i un pes evident en 

l'àmbit de la ciència, de la cultura, del pensament, una presència que ha anat 

més enllà d'allò estrictament immediat i local, d'acord amb l'esperit universa

lista de la institució. 

Cinc segles també en els quals hem estat capaços d'atresorar i custodiar un 

patrimoni que des de fa ja uns anys ens hem compromès a conservar, incre

mentar i difondre. Aquest és, ni més ni menys, l'objectiu del projecteThesaurus, 

un programa patrocinat per Bancaixa per a la difusió del patrimoni universita

ri dins del qual queda emmarcada l'exposició «Sapíentia Aedificavit». Aquesta 

mostra, encertadament dissenyada pels màxims responsables del patrimoni uni

versitari, el professor Daniel Benito Goerlich i el Sr. Norberto Piqueras, s'ofereix 

al públic tot coincidint amb la conclusió d'un dels projectes més significatius 

dins de la celebració del nostre cinquè centenari: la rehabilitació del vell edifi

ci de l'Estudi General al carrer de la Nau. 

Els valors que poden conferir la condició d'un bé cultural i, per extensió, la 

seua tutela, ús i conservació són certament múltiples i diversos.Aquesta expo

sició i catàleg ens introdueixen en les significacions de l'Estudi General com a 

document històric, com a bé únic, contenidor singular i irrepetible que sorgeix 

en un temps i lloc precís, la València de finals del Quinze, però que rep la seua 

individualitat exclusiva per haver experimentat i construït la seua pròpia histò

ria acadèmica i arquitectònica, humana i formal. Un edifici que es converteix en 

testimoni eloqüent de la història universitària, de la vida acadèmica, de les 

vicissituds i avatars que l'han anat configurant i adaptant a les necessitats i 

circumstàncies determinades per !'esdevenir i pels criteris, més o menys encer
tats, d'aquells que han anat contribuint a construir la imatge que avui presenta 

després d'una rehabilitació del seu conjunt que mai abans no havia pogut 

emprendre's, i que sense oblidar el passat té la mirada posada al futur. 

7 



L'empremta d'arquitectes com ara el cèlebre Pere Compte, Felip Rubio, 

Cristòfol Sales, Sebastià Monleón,Timoteo Calvo o Javier Goerlich, i sobretot les 
petjades que deixaren aquells que un dia hi habitaren, li donaren vida i contri

buïren a escriure la seua història i la de la vida acadèmica valenciana, encara pal

piten avui entre les seues parets després de cinc-cents anys d 'història, i és preci

sament un recorregut per la biografia d'aquest emblemàtic edifici, com a Casa de 
la Saviesa, allò que a través de l'exposició «SapientiaAedificavit» tracta d'oferir-se. 

Un recorregut visual que es completa i complementa amb aquest catàleg curo

sament elaborat amb motiu de l'exposició, un llibre que recull els estudis de 

diversos especialistes de la nostra Universitat, que amb encert saben guiar-nos 
per la Universitat d'ahir, pels seus murs, parets i aules, i per la vida quotidiana 

dels qui en ella aprengueren i ensenyaren. Com també ens situen en la 

Universitat d'avui que accepta el repte del futur renovant-se per poder respon
dre als nous valors funcionals i usos culturals, a les noves necessitats, als nous 

temps, a les prioritats de les noves generacions, obrint les seues portes als 

ciutadans i donant valor, difusió i ús a un patrimoni que també els pertany i 
forma part de la seua herència cultural, la història de l'Estudi General. 
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S 
apientia Aedificavit és la tercera exposició de Thesaurus, programa de 

difusió del patrimoni històric de la Universitat de València posat en marxa 

gràcies al patrocini de Bancaixa i amb ocasió de la commemoració del 

cinc-centè aniversari de la fundació de la nostra Universitat. En efecte, «Cel i 

Terra. L , art dels cartògrafs a la Universitat de València» (1997) recuperava i ana

litzava objectes cartogràfics universitaris del segle XVII, i amb «Espills de Justícia» 

(1998) es restauraren i estudiaren llenços del Set-cents que amagaven una sofis

ticada iconografia producte de la polièdrica cultura barroca.Ara, amb «Sapientia 

Aedificavit», que s'inaugura coincidint amb la reobertura de la seu històrica de 

la Universitat de València al carrer de la Nau, presentem una biografia historico

arquitectònica del vell Estudi General a través de les vicissituds, fractures i 

avanços que han anat configurant-lo com a monumentum durant els seus cinc 

segles d 'existència. Podem dir que els monuments tenen una dualitat històrica 

que els defineix com a tals , una història general que els insereix dins de cate

gories globals, com són ara les tipologies arquitectòniques o els estils, i una 

microhistòria específica de cada monument, on podem trobar les raons del seu 

origen i existència, les seues condicions de permanència, els seus canvis d 'ús i 

funció, la seua validació social o cultural, les seues etapes d'abandó o de remo

delació .. . Aquesta segona lectura microhistòrica és precisament la que ens acos

ta l'exposició «Sapientia Aedificavit», analitzant els variats vaivens històrics, 

acadèmics i culturals que durant cinc segles han definit la configuració de 

l'Estudi General tal i com ha arribat fins als nostres dies.Aquesta aproximació 

històrica a l'Estudi General, el recorregut de la seua biografia com a edifici en 

permanent evolució, ens mostra així aspectes que contribueixen a la raó de ser 

d 'una construcció monumental. Si la qualitat d 'un monument s'atorga d 'acord 

amb l'atribució d'un valor cultural i patrimonial, cosa que fa que la societat el 

reconega com un bé susceptible de gaudi, ús, coneixement i conservació, 

«Sapientia Aedificavit» ens proporciona, sens dubte, un recorregut rigorós a 

través de la història de l'edifici del carrer de la Nau que incrementarà el seu 

valor patrimonial en la mesura que genere un major coneixement i estima per 

part de la ciutadania. L'Estudi General amaga darrere de la seua aparent unifor

mitat arquitectònica un llarg procés constructiu que assoleix cinc segles de 
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durada. Per les seues obres desfilen innombrables artesans i manobres sota les 

instruccions dels millors arquitectes de la ciutat de València de cada època 

històrica: des de Pere Compte a Javier Goerlich, passant per Pere Bèrnia, Miquel 

Porcar, Felip Rubio, o Timoteo Calvo i Sebastià Monleon, autors de l'obra defi

nitiva del XIX. La rehabilitació integral de l'edifici que tanca el segle XX, 

d 'Antonio Escaria i Luis Carratala, s'ha proposat un treball sobre un conjunt 

arquitectònic com mai abans en els seus cinc-cents anys d 'història no s'havia 

pogut plantejar. Partint d'una configuració arquitectònica, com ens assenyalen 

oportunament els professors Bérchez i Gómez-Ferrer, sempre dominada per un 

pragmatisme constructiu compaginat amb la recerca de criteris de comoditat, 

funcionalitat i distribució més que no d'ostentació, les obres actuals ens oferei

xen un edifici amb intencions de perdurabilitat a través tant de la recerca cien

tífica com de l'activisme cultural universitari. Fundat a la darreria del segle XV 

sobre unes propietats adquirides pels jurats de la ciutat a la vídua Isabel Saranyó 

el 1493 i en procés de construcció i ampliació al llarg del XVI, l'Estudi General 

fou contemporani d'empreses arquitectòniques tan significatives com la Llotja, la 

torrassa de la Generalitat o l'Almodí. Les notícies historicodocumentals, recollides 

en aquest catàleg i exposició, ens introdueixen en un ampli repertori, quotidià i 

propi d'un espai usat i viscut per la comunitat universitària, configurat per les 

relacions i necessitats acadèmiques de professors i estudiants. Els seus murs i 

dependències han estat testimoni des de les primeres aules de banc seguit -on 

la paraula sàvia es transmetia en els albors del món modern fins a les produc

cions culturals més recents, des dels primers laboratoris químics universitaris, 

el Museu d'Història Natural o l'Observatori Astronòmic, fins a convertir-se en 

seu de les Corts durant la II República ... En fi, l'Estudi General no s'ha configu

rat al marge de la ciutat de València, sinó que les seues respectives històries es 

nodreixen i troben contínuament, com palesa de forma precisa el capítol dels 

professors Teixidor de Otto i Boira, els quals analitzen l'evolució històrica de la 

trama urbana on l'Estudi General s'ubica, a la zona on hi hagué el call jueu. 

D'altra banda, l'aparença externa actual de l'edifici deriva del projecte parcial 

de façana per a la Biblioteca que es realitza l'any 1789, per bé que la seua defi

nitiva imatge monumental cristal·litzarà durant el segon terç del segle XIX. 
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La remodelació i configuració de l'Estudi General fou coetània d'altres obres 

notables de l'arquitectura de la Universitat de València, com el Jardí Botànic i 

l'antiga Facultat de Medicina, sumant-se així a la renovació urbana que estava 

vivint la ciutat en aquest moment. «Sapientia Aedificavit» ens remarca la tasca 

renovadora i modernitzadora de la Universitat en el seu immoble més preat, 

analitzant els diferents artífexs que participaren en ella a través de la planime

tria històrica, els manuscrits, la documentació fotogràfica, les obres pictòriques, 

les maquetes, l'orfebreria universitària ... Un patrimoni conservat no només per 

la pròpia Universitat, sinó per diverses institucions valencianes.Així, fem cons

tar el nostre especial agraïment a l'Arxiu i la Biblioteca Municipal de València, 

al Museu de Belles Arts de València, a l'Arxiu del Regne de València, al Reial 

Col·legi del Corpus Christi de València, a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 

Carles i a les diverses col·leccions particulars que col·laboren en la mostra, per 

facilitar-nos aquesta aproximació al periple del nostre Estudi General. «Sapientia 

Aedificavit» ens dibuixa la trajectòria d'un bé cultural que materialitza de mane

ra excepcional la història de la Universitat de València des dels seus mateixos 

orígens fundacionals. L'ocasió de la darrera rehabilitació, que es dóna a conèi

xer coincidint amb el cinquè centenari de la fundació de la institució, ha 

permès indagar en les mateixes entranyes de l'edifici, fent prospeccions arque

ològiques, descrites al catàleg per Isabel García iAsunción Viñes, o analitzant les 

diverses etapes sobreposades, projectes i plasmacions, retalls, reparacions, fal

sos murs, arcs truncats; en fi, cròniques ocultes en les pedres que ens ajuden a 

reconstruir les vicissituds històriques de l'Estudi General. Però a més, els res

ponsables de l'exposició i el catàleg, el professor Daniel Benito i el Sr. Norberto 

Piqueras, han volgut amb molt bon criteri que se'ns narrés la història humana 

de l'edifici, allò que l'ha dotat de vida a través de les anècdotes, de les petites o 

grans històries que ens conten els professors Peset i Palao, o les visions perso

nals passades pel filtre de la literatura. Per això, el professor Oleza ens 

ofereix un passeig per apropar-nos a aquella imatge pròpia i idiosincràtica que 

cada època, fins i tot cada individu, ha tingut de la seua Universitat. «Sapientia 

Aedificavit» és una preciosa manera de reconèixer i trobar la imatge que tenim 

de la nostra Universitat, ara i ací, a punt d'entrar en el segle XXI. Si, com diu 
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Cesare Brandi, la restauració constitueix el moment del reconeixement d'una 

obra d'art, tant en la seua consistència física com en la seua doble vessant estè

tica i històrica, per a la seua transmissió a les futures generacions, «Sapientia 

Aedificavit» ens ofereix aquest reconeixement de l'Estudi General des de la 

dimensió històrica. No obstant això, fomentar i facilitar-ne el coneixement és un 

objectiu que no s'esgota amb aquesta mostra i amb aquest llibre, sinó que és un 

punt de partida per a transformar el vell edifici del carrer de la Nau en una 

referència cultural per a tothom. La rehabilitació d'Escario i Carratala, explicada 

per ells mateixos, i amb els traços conceptuals oferts pel professor Tordera, que 

fou vicerector de Cultura en el moment de gestar-se el projecte, s'ha abordat 

amb tota la honestedat i valentia en aquesta direcció, partint d'una rigorosa 

documentació històrica i sotmesa a l'assessorament d'una comissió d'experts. 

La conjugació de les funcions acadèmiques i investigadores, com les desenvo

lupades per la Biblioteca General i Històrica, amb usos culturals i d 'oci, farà sens 

dubte d'aquest singular edifici de la ciutat de València un lloc d 'encontre i 

diàleg universitari i ciutadà. 
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T he auru el projecte de cUfusió del patrimoni cultural de la Univer itat 

de alència emmarcat en el conjunt d accion que reuneL-x_ Cinc egles 

per commemorar el mig mil·lemú d 'exi tència d 'aque ta institució 

intenta aprofundir, per diverses vies, en el coneixem nt i mantenir re taurar i 

difondre aquest valuós llegat de segles, constantment incrementat. 

Aquest conjunt de béns culturals és qualitativament molt ric, però també 

posseeix una composició molt variada, i abraça des de les arts plàstiques fins als 

instruments científics, amb valuosos exemplars bibliogràfics, arqueològics i 

d'altres procedents de la natura. 

No té una importància menor en aquestes col·leccions la referent a l'arqui

tectura generada per la Universitat, la qual ha demostrat, al llarg de la seua histò

ria, un gran encert en encarregar a excel·lents arquitectes les diverses construc

cions necessàries per a les funcions docents.Així, avui <lia, malgrat les destruc

cions durant el setge de la ciutat per les tropes napoleòniques de la magnífica 

biblioteca neoclàssica de Joaquim Martínez amb tot el contingut o l'assolament, 

l'any 1960, de l'antiga Facultat de Medicina, dissenyada pel culte academicisme 

de Sebastià Monleon, disposem encara d'una variada sèrie d'edificis amb els 

quals es poden recórrer diferents períodes de l'arquitectura de València, amb 

exemplars de gran qualitat. 

Però, potser, entre tots ells el més interessant és, por la seua complexitat i 

el dilatat procés constructiu, l'edifici històric de l'Estudi General, al qual es 

dedica l'exposició "Sapientia Aedificavit" i aquest llibre. Durant segles, més 

que d'un edifici es va tractar d'un agrupament de construccions diverses que 

no arribà tan sols a ocupar la totalitat de l'illa fins a mitjan d'aquest segle. Un 

lloc on la ciutat, més que no aixecar un costós monument emblemàtic, va pre

ferir adaptar i reformar una sèrie d'habitatges de bones dimensions i dispo

sició per impartir les lliçons. No es va estalviar en la condició dels arquitectes 

que hi van intervenir, ni en la solidesa i factura de les obres però, com en les 

primeres madrasses egípcies i altres establiments semblants a Occident, es va 

optar per afavorir el finançament d'un ensenyament de qualitat en un entorn 

funcional. 
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Però, amb el pas del temps i en el context de la cultura barroca, tan procliu 

a l'exaltació de les aparences, fou desig del claustre de professors magnificar 

aquesta obra com un mitjà d'augmentar-ne el prestigi social i el de l'escola. Per 

això, a la primitiva capella, en la qual tenien lloc, a més dels cultes religiosos, les 

cerimònies acadèmiques, s'hi afegí la construcció del teatre; una gran aula 

envoltada de graderie amb tribunes per als oradors i un seient especial per a 

le autoritats univer itàrie . No obstant això, els professors degueren contem

plar amb impotència com els seus edificis no assolien la grandiositat dels que 

anaven aixecant-se en altres parts de la ciutat, destinats també a funcions edu

catives. Des de l'imponent Col·legi de Sant Pau de la Companyia de Jesús, durant 

molt de temps en dura competència amb la mateixa Universitat pel control de 

l'ensenyament de la llatinitat, o el Seminari de Nobles de Sant Pius V aixecat 

per Joan Baptista Pérez per a l'arquebisbe Tomàs Rocabertí i el grandiós Col·legi 

de les Escoles Pies fins a la BibliotecaAndresiana del palau arquebisbal o la Casa 

d'Educandes de l'arquebisbe Andrés Mayoral, avui seu de l'Ajuntament. 

Davant d'edificis tan esplèndids, els de la Universitat, mancats a més a més 

d'un pla unitari, devien semblar mesquins a pesar de las lloes literàries, i preci

sament quan a penes s'acabava el millor de tots, la Biblioteca General, va ser, 

com també la major part del conjunt, gairebé completament destruït pel ferot

ge bombardeig de les tropes del mariscal Suchet el 1812. Les construccions van 

romandre molts anys en un estat semiruïnós fins que, lentament però de mane

ra constant, es 'va emprendre la tasca de reconstrucció, amb un criteri monu-
" mental que pretenia una vegada per sempre donar un sentit d'unitat a tota la 

fabrica.Al principi, amb els pobres recursos del claustre, com es pot veure en 

la decisió admirable dels professors de dedicar a aquests treballs la meitat dels 

seus salaris; després, ja com una més de les universitats de l'estat liberal, una 

sèrie de competents arquitectes van tractar de consumar el projecte original 

dissenyat per Timoteo Calvo. 

El capítol en qu els profes or Joaqu:ín Bérchez i Merced Gómez-Ferrer 

de criuen tots aque ts proce os i avatar explica magistralmen,t aque t e for 

il·lusionat de segles que avui veiem feliçment materialitzat. Però el lector ansiós 

podrà penetrar encara més en la substància d'aquest vell edifici en el capítol en 
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què els professors Mariana Peset iJavier Palao dissenyen amb encertades pinze

llades el gran fris de la intrahistòria d'aquesta casa, ja que ens ocupem així no 

sols dels elements materials que han subsistit, sinó de la vida que van allotjar i 

que els va donar origen, amb les seues grandeses i misèries, els esdeveniments 

notables i la quotidianitat del pas del temps. Una vida que anà projectant-se 
sobre pedres, fusta i argamassa, als llibres i instruments de ciència, com les 

petxines reflecteixen la carn que van albergar i que els donà l'ésser. 

D'aquesta manera, els seus murs i les dependències, el pòrtic i el mobiliari, 

ens parlaran d'aquells que els van fer i hi van habitar, en el moment en què una 

intervenció rehabilitadora, al llindar del nou mil·lenni, ens tornarà a aquesta 
casa rejovenida, i amb tota l'excel·lència per fer-la més accessible encara, si fos 

possible, a tots els ciutadans.Aquest Estudi General que, a través de la ciència i 

la cultura, ha estat sempre i des de la seua fundació al servei dels valencians. 

DANIEL BENITO GOERLICH 

COMISSARI DE L'EXPOSICIÓ 
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E 
n just recon ixement deJ cinc segles de vida fecunda que fins ara comp

ta la Univer itat de València, Bancaixa té la ati facció de col·laborar en Ja 
realització de la present mostra en què s'exhibixen, per primera vegada 

relacionats entre si, els elements més significatius i valuosos del tresor artístic de 
la institució. 

Es tracta d'un conjunt de peces que reconstruïxen minuciosament, pas a pas, 

allò que els responsables de l'exposició han denominat encertadament «biogra
fia» material del vell Estudi General, convertit, cinc-cents anys després, en una 

entitat acadèmica ben adaptada per a superar els reptes del present i del futur. 

Com a millor emblema de tal evolució, l'edifici del carrer de la Nau, els orí

gens del qual es remunten al segle XV i que tantes transformacions ha experi
mentat posteriorment, ha de replegar en aquesta ocasió un detallat i suggestiu 

recorregut visual de l'espai en què han viscut la seua trajectòria universitària, 

com a professors o com a alumnes, tants i tants valencians i en el qual s'ha 
impulsat la ciència i la cultura. 

És eixe marc d'activitat el que en l'exposició es destaca complidament, però 
també la vida interna de la Universitat, els seus treballs i els seus dies. 

Els articles que componen el catàleg presenten la informació necessària per 
a comprendre-ho en tota la seua profunditat. I Bancaixa es complau contribuint 

al millor coneiximent de tot això, que és un patrimoni per a tots. 

BANCAIXA 
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l. U11g1rnc la1i11ac cxeffilatio, 0/'cra 
011111/11 , r. 1, V1lència, l 782, ps. 
28 3 -!ll8; tr;1duïda i ;inotad,1 
pu E C11.rn.o i M. J. INr:,1N, 1:, 
Vilència, 1994. l~s cLir LjLIC d 
di~kg XIII, sobre cl gimn~s o 
col·legi de gram;1rica , no fa 
rcCcrènci;1 a Vilència; té, a més a 
mL:S, molts clements utòpics; cl 
XIX, cl palau 1·cial, potser 
,1l·ludcix ;1 la cort anglesa; tot i 
Llue en cl XVI parla de Felip li i 
els seus p1-cceptors. 

2. Hi ha d'altres referències de 
Vives ;1 Amèrica en De ro11rordia et 
disro,·dia, llibrL' I, Opera, V, p. 
221, sobre Li iniL1uitat de no 
rcconèi xer cis indis com a 
homes; en De Europ<1c sta/11 1 ar 
t1111111l1ib11s

1 
/oa1111is l.udovirns Vives 

l·ladria110 VI pontifiri 11rnxi1110, V, p. 
170. 

3. E. GONZI\Ll:Z, Joan J./11ís Vives. 
Dr la csrnlnstira al lm111c111is1110, 
\/;dència, 1987; A. GARCIA, Els 
Vives: 1111a j,111,ília de j11c11s valrn
ric111s, València, l 987; M. rn: Li\ 

PINTA, J. M. P/\1./\CIO, l'rorcsos 
i11q11isitorialcs rontm la fi1111ilic1 j11dia 
de )11a11 l.uis Vives, M,1drid, I 964. 

ESCENES DE LA 

VIDA UNIVERSITARIA 
MARIANO PESET 

J AV l ER PALAO 
UNIVERSITAT DE VAI.Íò NCIA 

FUNDACIÓ DE L'ESTUDI GENERAL 

Pocs anys després de l'obertura de les aules, Joan Lluís Vives anava a una 

escola pròxima a la universitat fundada de feia poc, en la qual més tard pot

ser cursà alguna matèria. En aquells dies -com rememorarà anys després 

en els seus Diàlegs-, s'alçava de bon matí i, després de saludar els seus pares, 

anava a classe, on ensenyava un mestre al qual sembla admirar; no era com 

altres, que tenien massa escolars o eren bruts. La seua escola es trobava pels 

volts del carrer de la Nau. Vives recorda els carrerons i les places de València, 

una taverna, una fleca, una casa de lloguer de cavalls, el mercat, que es tro

bava vora la llotja ... Un estudiant s'interessa pel preu de les cireres ... Després 

la classe, sobre les lletres, sota l'amenaça de la palmeta del mestre. Jocs de 

xiquets: la taba, les nous a la clotxa, parells i senars amb agulles o amb cues 

de cirera ... Menjars i viandes, o com es prepara la plom.a i la tinta, el paper, 

són unes altres dades que procedeixen de segur de la seua infància: amb el 

tallaplomes es lleven les plometes, s'allisen amb saliva i es frega contra la 

roba; la cinta es prepara amb plom ... 1 Altres vegades rememora París o 

Bruges en els seus diàlegs. És difícil saber fins a quin punt són certes les 

seues evocacions: una vegada parla amb qui ha sentit una classe d'Antonio 

de Nebrija sobre les lletres i les paraules, sobre la grandesa del descobriment 

del nou món. ! De la seua estada a la universitat en sabem poc, encara que 

recordava alguns dels seus mestres, com ara Sisó i Partemi Tovar, i s'ha afir

mat que va aprendre amb Amiguer. .. Cultivava el jove jueu els rudiments de 

la seua educació -el reflex de Nebrija-, però hagué d'abandonar per sem

pre la seua ciutat, davant l'amenaça inquisitorial. Uns anys més tard serà 

cremat son pare, i desenterrada i cremats els ossos de sa mare. 1 
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La Universitat obrí les portes l'octubre de I 500, els seus professors 

havien estat nomenats poc abans i comptava amb alguns escolars :1 La ciutat 

mantenia bones relacions amb el seu bisbe Roderic de Borja. El 1469, quan 

es va cremar l'altar de la catedral, cl retaule de plata i els tapissos, se li va 

escriure perquè reparés cl dany produït, perquè "nostres peccats són grans"., 

El l 4 72 vingué a València com a legat pontifici, i la recepció fou solemne i 

gran l'entusiasme. Quan va ser nomenat pontífex el 1492, novament hi 

hagué alegria i processons, les campanes van ventar nou dies .. .C· 

Havia arribat l'ocasió de sol·licitar la fundació d'un estudi general o uni

versitat. El 14 d'agost de 1498 es reuneix el Consell general -els represen

tants de les parròquies i els gremis-, acorda remodelar la casa dels estudis i 

autoritza els jurats per redactar unes noves constitucions, cosa que van fer el 

30 d'abril de 1499. V:111 nomenar rector i professors i aconseguiren les butlles 

papals i els privilegis reials el 2 3 de gener de l 5 O l i el l 6 de febrer de l 5 02.ï 

Les autoritats i els estrats clericals i urbans devien estar satisfets, encara 

que els primers anys no van ser massa brillants. La Facultat de Dret no va 

reeixir, els seus professors aspiraven a la reial audiència o a guanyar plets, i 

sembla que els seus escolars vénen de fora per obtenir amb facilitat i bon 

preu els graus. En Arts -les quals ja s'hi es tudiaven- es viu en tensió , ja 

que els catedràtics pretenien una certa autonomia, volen fer-se'n càrrec dels 

ensenyaments i els ingressos, com potser s'havia esdevingu t fins aquells 

moments a la vella casa d'estudis ... Destacava Medicina, la qual va heretar 

l'escola de cirurgia fundada unos anys abans. El 1478, els jurats s'adrecen al 

rei perquè concedesca la llicència de dissecció de cadàvers o anatomies. 

Demanaven que els jutges o oficials rei als lliurassen als majorals del col·legi 

el cos d'un home o una dona sentenciats a mort. Si era cristià, el lliurament 

quedaria al parer dels oficials, però podria substituir-se per algun suïcida o 

captiu sarraí mort, els quals no poden ser soterrats en un lloc sagrat, o per 

un captiu cristià.~ Alguns professors de cirurgia van gaudir d'un gran pres

tigi, com ara Pere Pintor i Lluís Alcanyís, però, conversos com són, plana 

sobre clis la dalla inquisitorial. El primer se'n va deslliurar perquè passà a 

Roma com a metge del papa; Alcanyís va morir a la foguera ... Com es va 

rebre aquesta notícia a les aules? Amb el silenci, amb por ... 

La facultat mèdica gaudí de prestigi en aquell primer segle. Augmenten 

els seus graus i cada vegada s'hi doten més càtedres. Va saber posar-se al dia 
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Dalt: 
Retrat de Joan Lluís Vives. Gravat 

Pàgina següent: 
Retrats de Alexandre VI i Ferran el 
Catòlic. Teatre de l'Estudi General. 
Núm. inv.: UV-094 i UV-074 

--!-. 1-!isr,iries grnn;ils de Li 
Uninrsir,1r: J. Ti,l\lllOll, 

Cs111dios ric 1;1'rnri,1 ( l·lis10,·i,1 de 111 
U1111•mid,1rl ht1s/11 1(,1(,), edició. 
inrroducció, m1res i ínckx, ¡xr 
L. 1~01',l.l ,S, 'v'.ilènci.1, l ')76; !VI. 
VJ:L,ISC:0 ~ S,I N ros. Rcsc,ï,1 histó
ura ric la 1111iwrsirl11d ric l ;1lc11ci11. Su 
or(ROI y _f1111dari611: s11s pro .. ~rcsos .v 
virisi111rlcs: i19-r11;0 q11c ha ,yorirlo m 
cl 111ovi11,im10 ,~cnmil ricn!Íjlro y li1c
mrh1 de Lsp111ia h11s1,1 ,.¡ ,11ic1 l 84 5, 

\~dènci;i, I 868; !VI. B,11 . llÓ, /.,1 

U11ivc1-siltll rlr l ;i/è11ri11, V.dè·11c i,1 , 
I ')86; M. P1:s1:T, M. F. 
M ,l'-JC:EIIO, M. M,\ll rÍ N l: 7. 

CO,\IIS, P C,IRC:Í.\ TIZOM r, 
/-/is1oria dr las 1111ivrrsid11rlcs valrn
ri111111s, 2 vols .. ALic111 t, 1 ')')l. 

5. fpislol,11'i ,-/e l,1 l!ilè11ri11 11,rrlicv,il, 
l' di C l() d. A. R l l l\ l() V l' l . . \, 

l \'Dis .. V,1 l è ne i ,l- B,1 re,· l on ,l, 
!')85-1')')8, 11, núm. 50, fº'· 
177-17<). 

6. !,i/,,.,- de ,1111iq11il,J/s, edició de J. 
S,INC:I-IIS S1v1:1,,1. V,ilè11ci,1, 
I ')26, ps. I - l I l') ; /)fcl,iri ric/ 
rnpc/111 rl 'A 11Jis cl M,1c~11à111111, 
ediciú de S ,\ N U -IIS Si\TR,1. 

'v'.1lè·nci.i. !'),l, ¡os. 280, ,68-



, So, 3 8-+; Ubrc de 111rn1òrics de 

di11crsos s11rcsos e jeis 111rn1orablcs e de 

r<1scs srnyaladcs de la ri11/al e rc.~11c de 

1;1'è11ria (1308-1644), edició de 
S. C\IZl,l:Rl: S ZACAIÜ:S, 2 vols., 

V.1lè·11cia, !935, l , t'S. 653-701. 

7. ll11l11s, ro11s1i111rio11cs y cs/a/11/0s de 
la ll11ivcrsid11d de Valcnria, 2 vols., 

\~1lència, !998, l, t's. 67-70, 
71-7-1, 75-77, 78-83; les cons
ritucions de l-+99, ps. 209-
217. 

8. fpist,1/ari d,. la València 111cdin1,1', 
li, ps. l 9-+-I 95. 

9. Vegrn J. M. LÓl'lóZ P1Ñrno i 
.drr·cs, l·li sloria de la 111cdi
ri11a valc11ria11a, 3 \'ols. , 
Valènci,1, l 988-1992, l. ps. 
!07-I-+2. Sobre la dredra 
d'l-lcrbes, constitucions de 
161 l , Vlll. -+: 17,3. XI, 3. 

en anatomia, amb la renovació humanista. Pere Jimeno i Lluís Collada 

havien estudiat a Itàlia amb Vesali, i van introduir-n'hi els descobriments, 

que superaven el llegat clàssic de G alè. J imeno va escriure un Dialogus de re 

medica on conversa un metge -imatge de Vesali- amb un ciutadà i li expo

sa els nous sabers. Sens dubte, aquest gènere renaixentista s'adreçarà a per

sones cultes, no sols a metges, com a exemple de bon llatí i coneixements. 

Potser, en llegir-lo, Francisca Valles, el gran professor complutense, el va 

cridar al seu costat perquè l'ajudés amb disseccions en el seu escudi ... Per la 

seua banda, Joan Plaça aconseguia la càtedra d'Herbes i creava un hort, on 

va cultivar plantes medicinals per a l'ensenyament, el qual es completava amb 

excursions a l'horta, a la mar, al barranc del Carraixet, a Torrent, a les mLm

tanyes de la Murta , Picoltejo i aleres parcs que era costum; i , per mostrar

les als estudiants que no podien anar-hi, duia les herbes més rares i poc 

conegudes. Durant un curs, Llorenç Cozar va gaudir d'una càtedra on expli

cava els remeis químics, influït per Paracels .. :> 
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Dalt: 
Processó cívica a la plaça de la Seu 
en la segona meitat del segle XVI. 

Detall de pintura mural a l'església 
del Corpus Christi, de B. Matarana. 
València. 



l O. M. lli: YICIANA, Cró11ira de la 
í11rlit<1 y roronada ri11d,1d de 10/rnria, 
edició (acsímil, amb escudi pi-e

liminar de S. Garcb Marcínez, 

v'.ilència, l 972-7 3; en cl vol. IV 
es 1·ccullcn les Ccrmanics, vegeu 
1-s. 6r-7v, JO-h i v i I !Ov. R. 
GAl,CÍ;\ C\RCl:I_, r,1s Cm11a11ías de 
Valmria, ltircdona, 2a edició, 

!981. 

El jurats de la ciutat reben 
d'Eiximenis el Regiment de la cosa 
pública, en presència de l'àngel de la 
ciutat. Gravat, 1499. 

LES GERMANIES 

Durant els primers anys, la Universitat hagué de fer front a dificultats 

greus. C epidèmia de pesta de I 5 I 8 va provocar-ne el tancament i afavorí la 

revolta. La ciutat va quedar sense autoritats, que fugen a llocs més salubres, 

i s'accentuen els problemes d'aprovisionament; la pressió dels pirates barba

rescos sobre la costa obliga a armar els gremis per a la defensa. Llavors va 

prendre "fundamento el pueblo para se juramentar y hermanar", diu 

Viciana. 1
" Després d'un jurament solemne, cada ofici va fer bandera de gue

rra i tambors, nomenà capitans i començà a comprar armes. Al principi hi 

hagué vistoses parades militars, en les quals els gremis mostraven la seua 

força, cridant o disparant les escopetes ... Els conflictes dels líders gremials 

amb el virrei Diego Hurtado de Mendoza -nomenat per endegar la tensa 

situació- es van radicalitzar al maig de I 5 20, amb motiu de l'elecció dels 

nous jurats de la ciutat. Menestrals i artesans van aconseguir d'imposar els 

seus representants, contra les ordres del monarca i el virrei. Esclatà la revol

ta i van ass;ilt;ir les cases de les autoritats; tot i que el virrei va defensar-ne la 

seua amb una tropa nombrosa, hagué d'abandonar València finalment, i la 

ciutat va quedar en mans dels rebels. Durant un any i mig, el poder es con

centrà en la J unta dels Tretze -com Jesús i els apòstols-, integrada per sín

dics elegits pels gremis i els llauradors, segons una idea de Joan Llorenç, 

principal líder de la revolta. Els jurats hi van restar al marge, fins i tot a vega

des van ser objecte de les ires del poble. Els desordres se succeeixen; els exces

sos revolucionaris arriben als assassinats -com ara el de l'advocat fiscal mis

ser Pons-, assalts a cases i propietats de nobles, robatoris i saquejos .. . 

CEstudi General no va participar en els esdeveniments. Els jurats van 

multar dos professors que no assistien a classe. En el fons batega un con

flicte entre els professors -els quals aspiren a regir-se de manera autòno

ma- i els jurats, que desitgen mantenir el seu domini sobre les aules. 

Aquests van ordenar al bidell Miquel Miedes que vigilés les classes i que 

anotés el nombre d'oients que hi assistien. La falca d'alumnes va determinar 

la revocació d'altres dos catedràtics. Per la seua banda, mestres i doctors dis

cutien sobre el repartiment de les aules i els horaris de classe -qüestió de 

preeminències- i sobre les retribucions o estipendis que cobraven per les 

lliçons privades o particulars. Una comissió, presidida pel rector Bernat 

d'Alcalà, s'adreça als jurats a fi d'obtenir-ne una possible reforma. Les seues 
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propostes, sens dubte, es degueren recollir en els "Capítols i prov1s10ns 

sobre lo legir en lo S tudi General", aprovats pel Consell de la ciutat el I 8 

d'octubre. " Semblen lluny dels problemes que es vivien al carrer, en plena 

revolta ... 

El I 5 de maig de I 5 2 I, els jurats van modificar el sistema de provisió del 

rector i dels catedràtics que, des de feia deu anys, i a fi d'evitar disputes, es 

confiava a un membre de l'Ajuntament, elegit per sort -per insaculació o 

redolins . Van tornar a l'elecció per vots de tots els jurats, síndic, racional, 

advocats i escrivà. El rector i vicerector van ser apartats del càrrec i se'n 

designà Joan Andreu Strany, humanista de prestigi que havia estudiat filo

sofia a Salamanca amb Nebrija i teologia a París, on va coincidir amb Vives. 

No sembla que el seu nomenament tingués un sentit partidista. Viciana 

anota un últim esforç d'un grup de vint-i-un mestres, batxillers i lectors, els 

quals s'adrecen als jurats amb l'amenaça de recórrer als Tretze, ja que "donde 

quiera que huviese un poca de enojo luego allí entrava la germanía". Sens 

dubte , buscaven una major autonomia aprofitant la debilitat dels jurats 

davant els agermanats. 

Però les derrotes dels seus exèrcits a Orpesa, Almenara i Oriola van pro

vocar la caiguda de la capital al mes d'octubre de I 5 2 I. El virrei entrà com 

a vencedor el 9 de novembre, tot i que la repressió hauria d'esperar un 

temps, ja que encara hi havia focus de la revolta per vèncer; posteriorment 

durarà alguns anys, mentre se sotmetia la resistència de Xàtiva i del "encu

bierto", fins a l'època de Germana de Foix. No obstant això, la Universitat 

no es veurà afectada a penes, perquè no s'havia significat d'una manera espe

cial. Els jurats van restablir l'elecció a sorts o redolins: una altra vegada la 

normalitat. 
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Fragments de pintura mural de l'es
glésia del Corpus Christi, on aparei
xen els jurats de la ciutat de 
València. 

1 1. 1\1. v r'l·l',1,rn l(l,1\1 \( ,1 11:1u. 

"L, Uni,·crsidad c1e \'.drnci,, ,11 
l.1 épo,a de l.,s (ic1111,111í.1s 

l'ïl')-l'ï.2', ". 1),,,-,,,rcs 1' 

/:'s,-ol,, Jï:i l l ( .·1.,11.~1ï.\1., l 111a1111rici111rl 

,/,- l·lislo ria de l,1s l '11iwrsid11,-lcs 
f-/1s¡,,í111r11s . .2 nik. \'.1lè·11ci,1, 
l')')S. l. ps. l.2'ï-1-fll: S 
( i 11,t:1,\ ,\l.11u ÍNI:/, "Sob1·,· l.1 
incrnduec·iirn dd hel,·11is1110 en 
l., U11i1·crsid,1d de V,1ic-1K1.1 
dur,111Lc l.1 111,111n,1 rnit,id d,·I 
cJuinienrus". 1lr1rs du l Colfoquc 
sur h l't1_v., l ;i/mrim à l ' {¡,,1q11c 

,\ fc,dc1 ·11,·, [1,1t 1. /lJSll. l''· 161-
1')7: suh1·c St1·.111: l,, 
Cicrn1.111i,1. ¡1s. H17-l7-/-. 



[ 2. M. V. fEI\RER RO~IAl,Ul·lZJ\, 

"La Univcrsidad de Valcnci,1. .. ", 
ps. 13 3-139. 

1 3. E. GONZALEZ GO:--Jí'.,\LE7., 

V. V,\I.U'.s Bo,uti\s, "Libros }' 
bicncs del rector Joan Llorrnç 
de Salay:i'', Estudis. Re,,ista de 
f-lis101·ia Moderna, [ 6 ( r 990) 
3 [ -8 8; R. GJ\itCÍA v, I.LOSL;\l)J\, 

Ln Univcrsidnd de l'arís drirn11tc los 

cst11dios de Francisca de Vitoria O.l\ 

(1507-1522), Roma, 1938, ps. 
180-215; M. V. fr:I\Rl'R 

ROl·l1\CU1:R,\, "La crisis del 
període) ,1germa11ado y Li conso-
1 icla.:ión duranre cl recror,1do de 
Salaya (1520-[560)", m 
prc111s,1. 

14. J. Ti:IXfl)OR, f.s111dios, p. 
19 3. 

Novament per l'octubre de I 5 22, els jurats, potser per evitar desordres, 

van suspendre activitats acadèmiques i el pagament als catedràtics per la 

penúria econòmica -tot i que després es van satisfer en part. Reivindicaven 

el dret a governar l'estudi, a establir constitucions, capítols i estatuts. Un 

grup de professors continuà fent classe, no conformes amb aquella decisió. 

Però, finalment, es va tancar per una nova aparició de la pesta. Cap al març 

de l'any següent refermà la repressió. Strany fugí de la ciutat per por a les 

represàlies -el seu germà havia estat un agermanat-, i al seu lloc va ser 

nomenat rector el mestre de teologia Pere Martí. Només un professor, Joan 

Onofre Matalí, catedràtic de Lleis el I 5 20-2 I, fou processat, i algun altre, 

com ara el cirurgià Francesc Aliman, va perdre la càtedra. 12 La institució no 

s'havia implicat en els esdeveniments: les lluites d'artesans i menestrals pel 

poder eren estranyes als mestres i doctors. No sabem si als estudiants ... 

SALAIA, RECTOR PERPETU 

El curs I 523-24 tendí a la normalitat. Els jurats, amb un desig de millo

ra, van establir una càtedra de Grec, la qual va ser ocupada per Cosme Damià 

Savalls. Una major rellevància va tenir l'acord del Cumell general <le setembre 

de I 5 2 5, pel qual es va nomenar Joan Llorenç de Salaia rector perpetu i 

catedràtic vitalici de teologia. De pàtria valenciana, Salaia se n'anà de jove a 

París, on va estudiar i impartí classes durant vint anys. Doctorat el I 5 22, el 

grau li proporcionà fama i reconeixement. Va publicar des de ben aviat alguns 

tractats, en un principi sobre lògica i física, per dedicar-se més tard a la filo

sofia moral i teologia. Fou defensor dels corrents nominalistes, amb John 

Mair, Gaspar Lax o els germans Coronel, i contrari a l'humanisme, que 

començava a estendre la seua influència. Les seues lliçons van suscitar grans 

elogis i fortes polèmiques. Com a clergue, també va dedicar temps al púlpit. '{ 

Quan el doctor parisiensis vingué a visitar sa mare i els germans, la seua bri

llant carrera i les seues predicacions van cridar l'atenció dels jurats. Van 

escriure a l'emperador perquè li concedís alguna dignitat i renda amb què 

pogués mantenir-se. Mentrestant, negociaren amb ell fins a aconseguir un 

acord que va satisfer el docte clergue i que es proposà en el Consell general 

el 28 de setembre: 

Ítem fonch proposat en dit Consell, que mestre Joan Salaya, és fill de la present ciu

tat, y home de molca ciència y virtut, y Doctor gran de París, lo qual si en esta Ciutat 

aturava, lo Studi general floriria en Arts, en virtut, y bona crianza, y aumentaria per 
la sciència, y doctrina d'aquell, si la Ciutat li donava partit tal qual mereix. 14 
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Lacord significava la revocació dels nomenaments de rector i catedràtics 

fets al mes de juny. Salaia es convertí en rector sine die, amb dret d'habitació 

a la casa rectoral i un sou de 200 lliures anuals -vuit vegades més que qual

sevol catedràtic. Per pagar-li van ser suprimides set càtedres, de les vint que 

n'hi havia. La Universitat, des de la seua fundació, havia anat ampliant-ne el 

nombre des de les dotze inicials fins a vint, i ara tornava al punt de partida. 

Cànons i Lleis es van reduir a un únic professor per faculta t; se n'extingí 

també una de Gramàtica i una altra de Filosofia Moral. I en Teologia, com 

s'ha dit alguna vegada, Salaia es va convertir en tota la facultat: catedràtic en 

la triple via tomista, realista i nominalista, amb dues hores diàries de classe. 

Més encara, als pocs dies els jurats li van crear un "Col·legi de l'Estudi 

General", semblant als que va freqüentar a París. S'obrí en una casa llogada, 

contigua a la Universitat, dirigit per un regent capmajor, al qual ajudaven 

altres sis regents, els quals explicaven als interns i als externs que acudien al 

menjador o a les classes. Amb el temps va declinar, es limità a exercicis de 

repàs i conclusions ... Va desaparèixer el 15 60, a penes dos anys després de 

morir el seu fundador. Mentrestant, s'havien fundat uns altres col·legis com 

ara el de Sant Tomàs de Villanueva o de la Presentació, o el de Na Monforca 

o l'Assumpció , per auxiliar estudiants pobres, sense intenció de formar cen

tres d'estudi com a París. Uns anys després van sorgir-ne el de la Purificació, 

dependent de la ciutat, el de Sant Jordi de l'orde de Montesa, el de Villena 

i, l'únic que es conserva, el Corpus Christi de Joan de Ribera ... 11 

La figura de Salaia continua discutint-se perquè es posen en dubte els 

seus mèrits, enfront de l'humanisme i el tomisme que van prevaler davant el 

vell nominalisme. En qualsevol cas, fou gran el seu poder i es va fer sentir 

en tots els àmbits de l'Estudi. Del seu pas per París, en conservà el títol de 

doctor resolutíssimus, pel seu caràcter enèrgic i l'afecció a polemitzar. Jeroni 

Conquès, el 15 6 3, durant el seu procés davant la Inquisició, el va caracte

ritzar corn a "secretari de Déu, si Déu en té". 1 e, 

Poc va tardar a enfrontar-se als jurats , ja que començà a decidir segons el 

seu parer. També els professors i estudiants van sentir el seu rigor: un grup de 

catedràtics fou enviat al cep el 1546 per difamar un col·lega seu, el flamenc 

Nicolau Scirpus. Pitjor sort va córrer Aleix Figueres, estudiant d'Arts, el qual 

va passar al cep per la seua insolència amb Palmirena, i d'allí a l'aula del mes

tre aragonès per rebre de les seues mans la pena d'assots marcada pel rector ... 
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Amb el temps, el I 5 3 7 la ciutat intentà de rebaixar el seu poder i la seua 

retribució, però el rector va recórrer a la cort del governador i obtingué la res

titució dels seus drets. Lofensiva municipal va prosseguir per altres vies: 

modificà el sistema de nomenament de catedràtics, i alhora fomentava la cre

ació d 'un nou col·legi de la ciutat, el qual permetria algun dia tancar el seu. 

Aquesta actitud dels jurats va repercutir en una major obertura de l'Estudi 

envers l'humanisme. Ja des de la dècada dels trenta és visible aquesta tendèn

cia. Salaia, enemic declarat tanc de l'humanisme com de l'erasmisme, havia 

tancat el pas anys arrere a Pere Joan Olivar, format a Alcala i París, i relacio

nat amb Vives, Erasme i Alfonso de Valdés, el qual es trobava el I 528 a 

València amb la intenció de propagar l'humanisme a les seues aules. Però, tot 

i que els jurats es van mostrar disposats a que ensenyés "litteras graecas et 

latinas", el rector maniobrà per excloure-l' en, mentre clamava contra Erasme 

des de la trona. Olivar hagué de deixar la ciutat, enmig de queixes i invectives 

contra Salaia i la "barbàrie" de València. 11 Però ja el 15 31, la presència de 

Jeroni Ledesma en Grec implicava una renovació. Lapogeu de Ledesma, ja en 

la dècada dels quaranta, va coincidir amb el declivi del rector. Salaia abando

narà la docència a partir de 1548, encara que continuarà en el rectorat fins a 

la mort, deu anys més tard. En aquell temps, l'Estudi vivia una certa esplen

dor. Hi florien les humanitats a través de les càtedres de Grec, Llatí -de 

Lorenzo Valla-, d'Oratòria ... S'implantava l'humanisme en Medicina. Fins i 

tot la Facultat de Teologia introduïa estudis de Sagrada Escriptura, Durand, 

Sant Tomàs ... Només Lleis i Cànons van romandre limitats a sengles càte

dres, i els seus professors dedicats a l'exercici i a l'acompliment de càrrecs. 1~ 

Aquest panorama afavorí l'afluència d'estudiants i l'augment dels graus. Però 

no tots els teòlegs, després dels anys de Salaia, van brillar massa. Conquès, 

en una carta a Gaspar de Centelles, es burlava del sermó d'un catedràtic de 

Teologia, ple d'errors i disbarats: 

El caso es que, día de la Incarnación, predicó el gran ecdesiasta maestre Sabater en 

su iglesia de Sancta Katerina marcir, y todo el predique, mas alabada y mejor scucha

do que el sacra evangelio, fue baylar Dios, el qual dançó en tal día una baixa, que baixó 

de los cielos a la tierra, seu sinch seguits, y los seguits són passos, y estos passos estan 

manifests, perquè la sancta yglésia canta estos passos dient passus sub Pontio Pilato. 

Salaia va viure i morí a la casa rectoral, contigua a la Universitat, des d'on 

vetllava per la disciplina dels escolars i mestres. Després de la seua mort, el 

5 de desembre, els tutors del seu hereu -el seu nebot, menor d'edat, Pere 
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Joan Salaia-, n'obriren les portes per a l'inventari dels seus béns. Eren el 

mercader Joan Martí i la seua filla Úrsula Martí, mare de l'hereu, acompan

yats del notari i dos testimonis. Als altres germans, Martí, doctor en ambdós 

drets, i Anna, monja de la Concepció, els va llegar substancioses quantitats , i 

també a uns altres amics i parents, als seus criats, al seu metge ... Si el seu 

nebot moria sense successió, els béns passarien al seu germà o els seus hereus, 

però aquest havia de renunciar als drets de legítima que li poguessen corres

pondre en l'herència dels seus pares -si litigava, quedaria anul·lat el llegat i 

la substitució. Sens dubte, el rector no havia partit l'herència dels seus pares ... 

Van entrar a la casa rectoral els tutors, el notari i els testimonis -els 

sacerdots Jeroni Armengol i Joan Oliver, cosí seu- el dia 22 de desembre, 

i durant set dies van inventariar els béns. Armengol es va cansar prompte o 

tenia unes altres ocupacions i fou substituït per l'escrivent del notari. En 

aquella descripció minuciosa es reflecteix la vida del rector. A l'entrada, a la 

planta baixa , hi havia uns dipòsits per al vi, la quadra, amb una mula ja vella 

i els guarniments ... A la cuina tenia els estris usuals , un fogó de ferro, cal

ders, plats i escudelles de Manises, poals, palanganes, ampolles; al rebost, 

tres fenyedors, una pastera, sedassos, sacs, gerretes d'oli, tots buits. 

Dalt, a l'habitatge o planta principal, l'habitació "han lo dit defunct 

vivint staba e habitava e morí": el seu llit, amb les robes corresponents, sen

zilles, austeres ... Les portes folrades i, a les cortines de ras, un tant gasta

des, unes escenes bíbliques i mitològiques, la història de Samsó i 

d 'Abraham, la reina Ester, Júpiter amb lo, convertida en una vaca ... Tres 

cambres i una recambra alta servien d'habitació als criats, amb llits, cober

tors i llençols molt vells y usats. A la naia o entrepís s'emmagatzemaven 

unes caixes de pi amb diversos trastos ... 

La sala principal comptava amb tres mobles, un d'ells amb tres calaixos, 

dos buits en els quals -degué aclarir Úrsula- es guardava el pa i les pan

ses. Una arca amb velles robes del rector, i una altra on, entre altres coses, hi 

havia una taula d'un Crist amb la creu. Un llenç de ras, el qual acostumava a 

col·locar a la capçalera de la sala ... No figuren taules ni cadires en l'inventari. 

A l'estudi o despatx, al fons de la casa, en un moble de noguera, guardaba 

Salaia els diners: 67 ducats, amb una nota que li recordava la quantitat que 

tenia a part, en la Taula de Canvis, altres I 5 8 lliures. També algunes joies, 

penyores de petits préstecs: uns braçalets d'or, sis culleretes d'argent, una 
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creueta d'or, .. Altres joiells seus, sense nota que fes al·lusió a empenyora

ments, fins i tot un xicotet pes per a or. Sobretot, hi havia els seus llibres, 

nombrosos volums de teologia i filosofia nominalista, clàssics, algun text 

jurídic. .. La majoria degueren adquirir-se durant els anys parisencs, i no sem

bla que hi hagués representació de l'humanisme o les noves tendències. Pareix 

que no va comprar llibres els seus últims anys .. , Al pis superior o cambra 

emmagatzemava robes usades en un bagul de pi, com tots amb forrellat i 

clau; en una arca de noguera, nombroses peces d'argent, gerres, plats, culle

res, un aiguamans, que van ser pesades per un argenter. Sens dubte, no eren 

per a les grans ocasions, sinó el mitjà usual de tresorejar en aquells segles. 

No tenia un gran patrimoni, a la seua mort. Hi figurava una casa a la parrò

quia de Santa Caterina i alguns censos per 3,750 lliures -el seu valor equi

valia aproximadament a vint anys de sou. Potser, per la tensió que s'adverteix 

amb el seu germà, hauria passat quantitats a la seua cunyada i al nebot, i no 

devia gastar massa ... 19 

TEATRE UNIVERSITARI I COMÈDIES 

Caragonès Llorenç Palmirena va ensenyar durant molts anys poesia 

retòrica, des dels dies de Salaia fins a la seua morc el I 579, llevat d'algun 

parèntesi a Alcanyís i Saragossa. Les llargues hores diàries, matí i vesprada, 

desxifrant els secrets del llatí als seus alumnes -1' elegància de Ciceró o 

Vives- no li impedeixen de publicar nombrosos manuals, a més d'altres 

obres en castellà, en les quals expressa les seues idees sobre la conducta i la 

vida de l'escolar. En El estudiosa de la aldea ( I 5 6 8) i en El estudiosa cortesa no 

( I 5 7 3), buscava corregir la rusticitat dels estudiants pobres, els quals 

havien de servir corn a preceptors a fi de pagar-se els estudis, i també anima 

els nobles a l'estudi. Els dóna consells per fomentar la pietat o la devoció, 

contra la luxúria, la ira o la supèrbia; indicacions sobre urbanitat o maneres 

d'aprendre el llatí i el grec, prevencions per a viatges o malalties, llistes de 

llibres, refranys, punts de conversa a taula, sentències de Vives,,. En el seu 

ensenyament, no va oblidar el teatre escolar, el qual fixava l'interès dels 

alumnes i enfortia la memòria i la desimboltura. Ja abans s'hi havia repre

sentat alguna comèdia de Plaute; però Palmirena, a més, en compon. 

Imitacions llatines, amb arguments curiosos i diàlegs, que reben l'aprovació 

i l'alè dels jurats. La Fabella aenaria (l 574), representada al claustre, narra 
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estranys amors per una princesa de Dinamarca, als temps de Vespasià. 

Utilitza el castellà i el valencià per acostar-se al públic -al teatre profà i la 

novel·la de cavalleria: l'embolic, la dama, el galant, el graciós ... 20 

El teatre tenia una tradició religiosa, en els entremesos que es representa

ven a les roques o carrosses del Corpus, per iniciativa de gremis i convents, 

barrejant personatges vius amb les figures o escultures. Eren espectacles 

populars i estaven molt arrelats. A mitjan segle XVI s'inicia un teatre profà, 

més culte, procedent de Castella, tot i que amb precedents italianitzants a la 

cort del duc de Calàbria. Les companyies de còrnics ambulants castellanes 

que recorren el país van difondre l'espectacle; el llibreter Joan de Timoneda 

li va donar suport amb les seues obres i amb les seues edicions. Potser l' afec

ció excessiva dels estudiants a les comèdies es reflecteix tardanament en les 

constitucions de I 6 I l, en què se'ls prohibeix anar-hi els dies de classe, i si 

hi assisteixen quatre vegades seran expulsats per sempre.21 Sens dubte, resul

tava la casa de comèdies més atraient que el teatre universitari. 

Però, pel que sembla, l'Església es va mostrar disposada a entrar en la 

lliça. Joan de Ribera afavorí una rèplica religiosa del teatre profà, com s'ha

via esdevingut a la Sevilla de Lope de Rueda. Timoneda li dedicarà una 

col·lecció d'actes sacramentals, alguns de la seua ploma. El catedràtic de 

Teologia y vicecanceller Jaume Ferrús va escriure un acte sobre Caín i Abel. 

Lope de Vega també abordà més tard aquest tema en La crcacíón del mundo y la 

primera culpa del hombre, però el professor valencià s'inspirà més aviat en l'es

crit de l'aragonès Bartolomé Palau , preocupat per la teoria dels llimbs, que 

es va editar a València per aquells moments. Ferrús s'ajusta més a l' escrip

tura santa i al sentit moral del primer fratricidi .22 La finalitat és evident: 

l'Església no volia enfrontar-se al món només amb processons i misteris, 

amb festes i sermons. És veritat que la batalla no es va guanyar des de 

València -a penes hi ha un acte sacramental del canonge Tàrrega-, però 

els motius religiosos s'imposaran fins a arribar amb Calderón al cim. 

La dedicació al teatre d'algun professor, com ara Alexandre Arboreda, té 

un sentit diferent, fou més vocacional i decidida. De ben jove ja cultivava la 

poesia, mentre es doctorava en ambdós drets i aconseguia la càtedra de Codi 

el I 673, als vint-i-tres anys. Pel que sembla , era fill natural d'alguna perso

na d'un cert llinatge, després legitimat per matrimoni, si es jutja per la seua 

ràpida carrera d'advocat de l'Ajuntament i assessor del justícia. Però aban-
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donà i viatjà a la cort amb un permís: després va perdre la càtedra per absèn

cia. Lèxit no el va acompanyar: algunes de les seues comèdies van ser repre

sentades a palau i altres teatres, però no aconseguí més. Va demanar ajuda 

econòmica al monarca, però tornà a València per fi, malalt, i morí al voltant 

dels cinquanta.i , En els seus arguments -propis del Barroc- s'apleguen 

temes religiosos i històrics, amatoris ... Defensa la monarquia i el cristianis

me, l'honor, la societat de la seua època. Fou un més dels que van aspirar al 

triomf als escenaris, però no va tenir sort. A València es representà la seua 

obra sobre Santa Bàrbara tres dies d'agost de 1706, època de l'arxiduc, amb 

una entrada de més de mil persones; després arribaria a onze mil especta

dors: lleu glòria pòstuma.24 Potser no va posseir una excessiva inspiració, 

encara que va tenir facilitat i una certa gràcia en el vers, com tants altres. . 

Un segle després, la Il·lustració va ser més aspra i rigorosa, i no hi hagué 

catedràtics valencians que somiaren amb les taules. Maians confessa al seu 

amic Nebot que ell a penes hi havia anat, i ho té gairebé com un pecat. A 

aquest li preocupava la seua licitud i li consulta, mentre llegeix el pare 

Guerra contra el pare Hurtado, més favorable, ja que considera les comèdies 

"indiferentes en lo christiano i necesarias en lo política", Maians, en la seua 

resposta, li llança un poal d'aigua freda: 

La comedia es una imitación de la vida humana si se hace con decoro. Es acción 

honesta i útil, como ensefie la buena maner;1 de vivir. Pera la comcdia scgún la 

practicaran los griegos, romanos, i hoy en Espafi;1 es ilícita, porgue no ens efia el 

buen modo de vivir, sina que le pervierte. Mariana crató de esta grandemente en 

sus Ii·atados, i Ramos como sepa entenderse: pues se ha de observar que el genio 

de Mariana era libre i no se le dava nada de malquistarse por la verdad con la 
nación, i el de Ramos mas civil i, considerando la nación inclinada a comedias, se 

explicó mas encubiertamence. Yo no tenga por lícita ira ver las comedias , porque 

como suelen representarse las ilícitas, ir a tal qual no mala, es autorizar a ir 

codas. 2 , 

Les constitucions universitàries, com p hem vist, no eren tan rígides. 

Tampoc, en general, els il·lustrats no haurien subscrit aquelles paraules; fins 

i tot escriuen teatre, encara que en El delincuente honrada hi haja una indubta

ble intenció moralitzadora, com també en El sí de las niiias ... 

El vell teatre de l'Olivera continuà les seues representacions fins a la 

prohibició i enderrocament l'any I 7 48. A l'arquebisbe il·lustrat Andrés 

Mayoral li passà pel cap tancar-lo, amb motiu del terratrèmol d'aquell any, 
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i Ferran VI el va atendre; el prelat no volia ni tan sols que es representés a 

les cases particulars, però el rei no arribà a tant, i només va aconseguir que 

bandegés els acròbates i titelles. Amb Carles III, a petició de l'Ajuntament, 

tornà a funcionar un nou teatre, a la botiga de Balda, tot i que amb sepa

ració d'homes i dones i l"'honestidad, recato, modestia y decencia" dels 

còmics. El rector del Salvador es va queixar per la proximitat del Sant Crist 

i perquè es representés els divendres i dissabtes. Lhospital general, que 

n'havia tingut l'exclusiva des del segle XVI, pledejà ara pels beneficis. Va 

funcionar fins al I 779, en què, amb el pretext del risc d'incendi fou nova

ment tancat. .. 

Hi assistien centenars d'espectadors, els diumenges i festius passava del 

miler, amb màxims que s'acostaven als mil set-cents; de dones, n'hi havia una 

quarta part. Una altra cosa és si el preu de les localitats permetia l'entrada 

als escolars pobres, encara que sens dubte molts hi assistien. Quan es coneix 

l'estrat a què pertanyen -els abonats a llotges i cadires- trobem la noble

sa alta i cavallers, ciutadans honrats, alt clergat -els pabordes-, notaris i 

mercaders, llibreters, metges i juristes, mestres de gremis, corredors de llot

ja ... Tot i que també, al pati, gaudien gents més humils, més turbulentes, que 

cridaven i fumaven.1 c, 

És veritat que havia canviat el gust de les minories il·lustrades. Els grans 

dramaturgs es deien Corneille, Racine o Volcaire -les tres unitats. 

Lampillas, el jesuïta expulsat, reivindicarà el nostre teatre. La seua antigui

tat des dels àrabs, la grandesa dels nostres clàssics, des de Celestina fins a 

Lope, encara que hagués d'adaptar-se a la plebs, sense ajustar-se a 

Aristòfanes o Terenci. No van respectar les unitats, però tampoc no ho van 

fer l'òpera italiana ni els grans autors francesos. La imitació dels clàssics 

espanyols per aquests és un tòpic en els debats de l'època.n 

ANYS DIFÍCILS 

Després de la mort de Salaia, els rectors van perdre autoritat: eren 

catedràtics de Teologia, elegits per tres anys, incapaços d'imposar-se als 

mestres i escolars. Sorgeixen incidents, alguns estudiants van armats, hi ha 

cases de prostitució als voltants de les escoles ... El I 5 6 I, l'Ajuntament, ins

tigat pel rector Miquel Joan Luviela, va aprovar unes noves constitucions.10 
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Projectava un estudi reglamentat i subjecte al rector, corn en 

l'època del doctor resolutissimus. Els estudiants i els doctors 

s'havien d'inscriure en el llibre de matrícula, i jurar sobre els 

evangelis que l'obeirien in omnibus licitis, et honestis. La inter

venció del rector apareix constantment: vigila els horaris, 

controla els llibres amb què s'ensenya i fins i tot els que es 

venen a les escoles, està present en els graus ... La minuciosi

tat d'aquests preceptes resulta aclaparadora i sovintegen les 

sancions greus. Lacurnulació de poder generà conflictes. 

Luvi ela estava enfrontat amb altres catedràtics; Joan Blai 

Navarro es va negar a prestar el jurament i va ser apartat de 

la seua càtedra i exarninatura. Pel que sembla, aquesta deci

sió originà aldarulls a les aules. Va canviar el rector -un 

altre teòleg, Joaquim Mijavila- i es van redactar el I 5 6 3 

1mf's :ilrrPs cnn . .:;rirn,inn.:; Pn lc>.<; qu;ils, sens rlubre, es recolli~ 

amb més fidelitat la situació existent, més relaxada. En elles 

es redueix el poder rectoral, es restitueixen els horaris tradi

cionals i s'eliminen minúcies i sancions ... En fi, en aquests 

anys de rectors teòlegs hi havia formes enfrontades d' orga

nitzar i pacificar les aules, segurament amb presència de bàndols al 

Claustre que encara no coneixem bé. 

Però el desordre i les tensions no van acabar. El I 570, Felip II encarre

gava a l'arquebisbe Joan de Ribera que visités i reformés la Universitat, per 

corregir els mals de què patia. Aquesta intromissió del poder reial va sus

citar conflictes amb professors i jurats, pel que significava de menyspreu 

de la seua autonomia i patronatge. Pretenia Ribera deslligar-la de 

l'Ajuntament, subjectar al seu poder les aules i de passada obrir als jesuï

tes les càtedres de Teologia: 

Es cosa de lastirna que hombres que en su vida supieron qué cosa es leer o oír, 

rijan esta Universidad. Y tanto mas que tiene aparejo p;ira ser buena, si estuviera 
en otras 111anos. 2

\) 

La ciutat envià Joan Blai Navarro per exposar els seus punts de vista davant 

el rei i el Consell d'Aragó. Però l'ambaixada va enutjar el prelat, i empresonà 

quatre catedràtics de Teologia, entre ells, el rector Pere Joan Monzó. Com a 

resposta a la seua violència, la matinada de l' I I d'agost van aparèixer pas

quins contra l'arquebisbe i els jesuïtes: 
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Nos, los estudiantes de la famosa, utilosa, célebre e 

illustre Universidad de Valencia. A Vos, mosén Joan 

de Ribera ... Por quanta a venido a nuestra noticia 

que por cumplir con los falsos, fictos y enga1ï.ado

res theatinos, alborotadores y marañadores de ciza

ñas entre las gentes y pueblos, aveys puesto sin 

causa ni razón alguna al muy magnífica y reveren

do Rector destas nuestras escuelas en prisión. Por 

canto, con la presente os mandamos que oy viernes, 

en todo el día, nos libréis y escarcereys la persona 

del sobredicho Rector. Porque, no haziéndolo, pro

cedcremos contra Vos, dando a entender a las gen

tes con albaranes puestos en las plaças de esta ciu

dad, quién Vos soys. w 

Ribera va denunciar el fet a la Inquisició el 

rector i el va destituir, Els detinguts van passar 

més de set mesos a la presó eclesiàstica, malgrat 

les diverses ordres reials perquè fossen alliberats. 

Fins i tot quan els alliberà, els va retenir les 

llicències durant un temps. Mentrestant, el Sant 

Ofici encausava una cinquantena de persones, no 

totes relacionades amb la Universitat. Alguns van 

ser torturats; d' altres 1 només investigats, sense 

que se'ls arribés a formar sumària. A la fi, el nom

bre de condemnes no fou alt. Els intents de refor

ma del Patriarca havien fracassat: la ciutat va 

mantenir-ne el patronatge i els catedràtics perse

guits van conservar les seues càtedres. 

Els temps difícils van continuar. Felip II va remetre als jurats una carta 

reial, el 22 de desembre de I 5 8 3, instigat pel virrei, com.te d'Aitona, en la 

qual els instava a tallar abusos i defectes. El problema essencial que denun

ciava era l'escassa autoritat del rector: "y por maravilla a él ni a otro le tie

nen respecto alguna, antes delante dél y con él se descomponen mucho". , 1 

Entraven els estudiants al recinte amb armes, i algunes vegades les treien amb 

perill greu. Aquell any, després d'un escàndol en unes conclusions de medi

cina, l'endemà van apostar-se alguns amb armes a la porta de l'aula, dient que 

havien de matar qualsevol que intentés entrar a la lliçó. A més, la negligència 

del rector era evident, perquè hi havia prop de la Universitat 
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Butlla de Sixt V. Bula Copiosus in 
Misericordia Dominus, 1585. 
Ajuntament de València. 

muchas mala s mugeres que hazen gra·n danyo en los studi antes, que 

les pueden ver aun del mismo studio. Y como no hay quicn zele cl 

bien de los studiantes, tampoco hay quien avise, de las particulares 

casas donde estan, para que se haga justícia y se remcdie este danyo. 

D'altra banda, els problemes en la docència eren palesos: no sols 

l'elecció dels catedràtics pels jurats, mancats de coneixements; els 

estudis de llatinitat es ressentien per la falta de contraclasses, 

mentre que en Arts no se seguia cap autor concret i se'n fan 

poques lliçons; en Medicina, els catedràtics es dediquen a les 

seues visites i classes particulars, estan molt ocupats per fer 

lliçons, "pero no lo stan para llevarse los salarios"; en Teologia 

també es deixa de fer lliçons, i per Quaresma fins i tot els més 

complidors abandonen la càtedra per anar-se'n a predicar. 

La ciutat respongué com va poder als retrets. Afirmaven els 

jurats la capacitat del rector per dirigir l'Estudi , ja que hi resi

deix; sempre s'ha elegit la persona idònia i indicada per al càrrec, 

con tro Li l'ordre, castiga -a vegades, amb duresa- els excessos 

dels escolars i adverteix el justícia criminal de l'existència de 

cases de "dones desonestes" perquè siguen expulsades. És veritat 

que no hi ha hagut contraclasses de llatinitat, pero ja van reor

denant-se; en Arts s'explica amb Aristòtil, però sense cenyir-se a 

un únic comentarista, perquè és preferible escollir els millors 

escrits dels autors grecs i llatins; els catedràtics de Medicina 

necessiten l'exercici privat per subsistir, perquè els seus salaris 

són reduïts. La predicació en Quaresma és habitual en altres uni

versitats -París tancava les aules durant aquests dies- i, a més 

a més, és profitosa per al poble. 

En la dita Universitat -deien- no sols se apprenen lletres com mostra 

la expiriència, però molta virtud, havent-hi mestres que la professen y 

mostren a sos dexebles, no sols de paraula però encara en hobres. Com 

sia Universitat e congregació de molta gent, no és de meravellar que 

algunes vegades hi haja alguna ílaquea com esdevé en totes les repú

bliques e congregacions de molta gent. 

En aquests anys s'apel·là al pontífex Sixt V per buscar remei 

econòmic i estructurar la Universitat, cruïlla de tensions entre el 

rei , el virrei i l'arquebisbe, d'una banda, i l'Ajuntament i el 

Claustre de l'altra. El pontífex va deixar sentir la seua paraula per 
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mitjà d'una butlla de 1585, ,2 Els jurats havien aconseguit la cessió -amb 

indemnització- d'unes rendes de la mesa catedralícia, les quals posseïen 

alguns Borja. El papa la va admetre i creà divuit càtedres pabordies en 

Teologia, Cànons i Lleis. Els canonges van pledejar per recuperar aquestes 

rendes sense èxit. Alhora, donà un nou ordre a la Universitat, amb equilibri 

entre el municipi i l'Església: l'Ajuntament elegiria rector a un canonge, per 

tres anys. Mentrestant, les decisions sobre normes o constitucions corres

pondrien a un claustre major, format pels membres de l'Ajuntament, l'ar

quebisbe o el seu vicecanceller, dos canonges i el rector: un poc d'això n'hi 

havia en la butlla fundacional. Se superava, per tant, la situació amb més 

rendes i una estructura equilibrada, però no van acabar les pugnes .. . 

El vell monarca continuava descontent; l'arquebisbe Ribera tornava als 

atacs i, finalment, va aconseguir -en els últims anys del segle- una nova 

visita reial, encarregada a Alonso Coloma, canonge de la catedral de Sevilla. Va 

comprovar-ne el mal funcionament, que atribuïa, en bona part, a la butlla 

papal. Coloma trobava que era una "total perdición y ruina de la Universidad" 

que el rector fos canonge, perquè no estava familiaritzat amb qüestions acadè

miques. A més, no hi residia mai, "ni trata de mas que de llebar su salaria y 
los provechos del dicho oficio". Exercia a través d'un substitut o vicerector 

incompetent, acabat de graduar, que no posseïa autoritat i a qui no es guar

dava respecte. La solució, segons el parer de Coloma i de la Universitat, era 

tornar als temps en què el rector era un catedràtic. D'altra banda, les pabor

dies no s'havien de limitar a Teologia, Lleis i Cànons, sinó que també s'havien 

de crear per a metges i filòsofs ; no s'hi havia d'excloure els religiosos, ni les 

persones foranes del regne, i menys encara a seglars de Lleis , perquè aquests, 

que es dediquen a l'exercici i aspiren a càrrecs, poden explicar bé aquesta matè

ria. Fora d'això, insistia en defectes de la docència. Volia, a més a més, una 

duresa major, ja que en gramàtica i retòrica 

salen los estudiantes muy mal preparados y disciplinados, porque sus maestros no 

azotan a los niños ni reprenden a los mayores, como solían en ocros tiempos, y la 

causa de ella es porque como ellos esperau paga y strenas, no se atreven a desabrir 

ni a descontentar. ,; 

Tot i que el municipi no s'oposà a aquesta reforma -possiblement prefe

ria un rector més dependent-, no era possible ni convenient anul·lar la but

lla papal, que significava alts ingressos als pabordes i assegurava un equilibri 

de poders. La mort de Felip II, a més, va deixar sense suport aquella última 

intervenció reial. 
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UNES NOCES RÈGIES 

Els esdeveniments protagonitzats per la família reial van constituir un 

motiu per a diversos actes i celebracions universitaris i de tota la ciutat. El 

naixement d'infants , les noces reials o les exèquies d'un monarca donaven 

peu a lluïts festejos amb un cerimonial o ritu que expressava, segons el cas, 

el respecte, l'alegria o el dolor ... 

El I 5 86, el claustre de catedràtics visita i honra Felip II, el qual es tro

bava a la ciutat amb motiu de les Corts. Un d'ells, Gaspar Guerau de 

Montmajor, catedràtic d 'Oratòria, aprofità per escriure una sàtira burlesca i 

dura de tots els seus companys. Fins i tot del metge Plaça, que no es pre

sentà davant del rei, i que va merèixer els versos següents: 

lo mesquiner 

del docto r Plaça 

sens embaraça 

en casc un any 

ple de m;il;iny 

e de unfl ors 

y grans dolors 

pagant peccats 

per ell causat s 

en son jovent 

home imprudent 

murmurador 

y provador 

de medicines 

dexant les fin es 

y les provades. ' 1 

l.'.acusava de patir els efectes de malalties de joventut, de mal metge i 

experimentador, de murmurador .. , Pretenia Guerau ser "lo bochí, del rey 

pasquí e lo fiscal" de cocs els seus col·legues en el besamans, per riure' s de 

tot i propinar uns quants versos aguts al Claustre, el qual qualifica de 

"corral brut de les escoles de beceroles". Tingué molts problemes: el 1581 
havia escat expulsat de la càtedra, per ser "home escandalós, perniciós y de 

mal exemple en dit Studi y molc insolent y descarat". Pledejà contra la 

Universitat, va ser rehabilitat el I 5 86 i tornà a la càtedra d'Oratòria el 

I 5 89, encara que fou suspès novament un any després. Va passar més tard 

a Alcala, on va ensenyar Retòrica fins al I 600, 11 

Però potser la més notòria de les festes que es van dedicar als reis tingué 

lloc l'any I 5 99, quan Felip III va triar València per celebrar el seu casament 

amb Margarida d'Àustria. Des de mitjan febrer, en què va arribar el rei, fins 

a final d'abril, quan els esposos van deixar la ciutat, València es convertí en 

la seu de la cort. Van ser dos mesos i mig de festes i cerimònies, a les quals 

es va afegir la Universitat, especialment quan els monarques van visitar les 
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escoles el 2 3 d'abril, cinc dies després del casament. El seguici, en el qual es 

trobaven també els arxiducs Albert i Isabel Clara Eugènia, com també el pri

vat, el duc de Lerma, va eixir del palau reial cap a les tres de la vesprada i, des

prés de travessar la porta del Real i la plaça dels Predicadors, va desembocar 

al carrer de la Nau. A la porta els esperava el rector, Cristòfol Frígola, acom

panyat "de rnuchos doctores y maestros dellas con las insignias de sus 

Facultades". Després del besamans, van entrar tots al teatre; la seua reduïda 

capacitat obligà els cavallers i les dames del seguici a acomodar-se com van 

poder. Una vegada calmada la gatzara inicial, va prendre la paraula el catedrà

tic de Retòrica, Blai Garcia, el qual va donar la benvinguda als reis amb una 

breu oració que durà un quart d'hora. En acabant, se celebrà un grau de doc

tor en Teologia a Bartomeu Delgado, el qual va llegir la seua lliçó des del púl

pit, a la qual van argüir els doctors. Una vegada acabat l'acte, el nou doctor 

va donar als reis i als arxiducs sengles guants "de ambar muy cos tossos" i la 
propina ordinària del doctorat, això és, "una doblara de horo de a quatre 

ducados". Després va eixir el seguici de les escoles, acompanyat pel rector i 

pels altres doctors i mestres. Van pujar els il·lustres visitants a les seues 

carrosses i s'encaminaren al poblat del Grau, on van acabar de passar el dia. ;e, 
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Un esdeveniment de sentit contrari -tot i que no menys fastuós- era 

la mort d'un monarca. Quan el I 66 5 es coneix per carta de la reina la fi de 

Felip IV, la ciutat s'hi aboca. D'acord amb el costum, es reuneixen els jurats 

el 23 de setembre i convoquen el Consell general els dies 25 i 29, per nome

nar comissaris o administradors, ambaixadors a Madrid, i -amb els catorze 

de la J unta de Quitament- per aprovar les exèquies i el seu cost, 8.000 lliu

res, una quantitat exorbitant. Però són moltes les despeses, ja que només 

com a pagament de dols cal remunerar 2 77 persones de l'Ajuntament, per 

al vestit i les despeses que provoquen. Es van anunciar les exèquies per mitjà 

d'un pregó que es componia d'unes cinquanta persones, les quals van anar 

publicant la trista notícia davant del palau del virrei, marquès d'Astorga 

-el qual els va contestar-, de l'arquebisbe i de les diverses autoritats. 

També es va donar la notÍcia a totes les ciutats i viles, als barons del regne ... 

El virrei, confirmat per la reina, va jurar els furs a la catedral. 

La solemne cerimònia es fixà per al 3 O d'octubre. Les campanes van tocar 

a morts durant nou dies. Els jurats, asseguts a la sala, reben el condol durant 

hores i hores. En arribar el dia, tots s'apleguen a la catedral, on hi lu un 

monument amb divises, emblemes i símbols, i també a les portes. Els portf'.s 

s'esforcen a lloar el rei, en llarí i castellà, a l'estil barroc, hermètic. La 

Universitat pren part, sens dubte, encara que no apareix pràcticament men

cionada, ja que s'integra en l'Església i la ciutat. Els seus oficials van al cap

davant del pregó; segurament assistien a la funció o donen el condol als 

jurats ... Un paborde, Bonaventura Guerau, recita l'oració fúnebre, plena de 

cites bíbliques que li donen peu a les seues obscures lloances i pensaments. 

Acaba amb totes les persones santes que figuren en la genealogia del difunt. ;-

AVALOTS l CANONITZACIONS 

Durant l'antic règim, les alteracions i els disturbis a les aules i als carrers 

són freqüents, com també després en l'època liberal o fins fa pocs anys 

-avui domina la calma. Lavalot escolar es produïa a causa de la joventut 

dels escolars i de la seua capacitat de formar grups nombrosos i amenaça

dors que s'enfrontaven al rector i a les autoritats. El caràcter clerical de 

molts els feia apassionats per les disputes escolàstiques i els permetia subs

traure' s a la justícia reial. Salamanca, Alcala de Henares o València van ser 

testimonis de nombrosos moviments i aldarulls estudiantils. 
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No és senzill establir una tipologia d'aquests avalots estudiantils, ja que 

els motius són variats. Unes vegades expressen disgust sobre els estudis o 

sorgeixen per tensions d'escoles, i altres per incitació o conducta d'un pro

fessor, o també participen de moviments que afecten tota la població ... ;s En 

el segle XVI valencià els coneixem poc, tot i que n'és evident el rastre en les 

constitucions de I 5 6 I, quan es prohibeix entrar amb armes o que es fixen 

les conclusions d'Arts fora del recinte de les escoles: era costum que la vigí

lia de l'acte, a la nit, els estudiants anaren per la ciutat enganxant-les en llocs 

indeguts; sovint, grups rivals s'enfrontaven a pedrades, o es dedicaven per 

diversió a llançar "codolets" als vianants. Els enfrontaments es trasllada ven 

a l'acte de conclusions: la publicitat afavoria que hi anés molta gent i s'ori

ginaven tun1ults i pedrades; per això es disposà la suspensió de l'acte i el càs

tig subsegüent. '" També van deixar empremta els avalots contra l'arquebisbe 

Joan de Ribera ... 

Des de principi del XVII disposem d'una millor documentació sobre 

desordres dels estudiants. Potser amb la decadència alterassen l'escola amb 

més freqüència. És una època de crisis greus amb l'expulsió dels moriscos o 

els problemes econòmics que patia la monarquia. El I 6 I 2 es van reduir 

notablement les despeses municipals, cosa que va incidir a l'Estudi. w Als 

carnestoltes de I 607 hi hagué disturbis perquè dos estudiants van anar al 

cep; alliberats per uns companys que van trencar la porta, van anar a parar a 

una concentració de molts aleres vora el convent de Santa Caterina de Sena. 

El virrei, amb un gran nombre de cavallers, aconseguí de dispersar-los, enca

ra que amb penes i treballs perquè bona part de la seua guàrdia fou repel·lida 

a taronjades. Tornen a reproduir-se el I 6 I I, amb la intervenció del virrei 

marquès de Caracena que, en la seua comunicació al Consell d'Aragó, insis

tia en la necessitat d'un rector catedràtic: 

... es bien que entienda V M. que cassi roda esta gente son muchachos, y que el 

remedio principal sería mandar V M. que el rector de aquel Collegio no fuese canó

nigo de la Y glessia como antes no lo era, si no persona que sin tener que a tender 

a otra cossa, y asistiendo en la misma universidad, de que resultada tenerle respec

to y miedo, se reformase esta gente .. 11 

Als carnestoltes de I 6 I 2 es tornà -a formar un tumult: un estudiant que 

duien pres uns algutzirs per portar un punyal va ser alliberat pels altres i es 

va refugiar a la catedral, al·legant que era "coronat". A la plaça es va produir 

una batalla campal, amb alguns ferits, un d'ells, un canonge, greu. El virrei 

informava al Consell: 
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La insolençia de los estudiantes nase descar las escuelas muy descompuestas y 
desconsertadas, assí porque los Jurados, y el Retor (que agora es el canónigo 

Bellmont) estan encontrados, de suerte que ni él ni ellos castigan a los estudian

tes, como porque las catredas se provehen mas por pasiones que por méritos, y los 

catredaticos por sí y por sus amigos van subornando y procurando disípulos y así 

no son nada respetados; y es de suerte que muchas personas honrradas no con

sientes que vayan sus hijos a estas escuelas, porque unos les tienen maestros que 

les ensenyan en sus casas, otros los enbían a Gandía y algunos van a la Seo donde 

hay un buen sacerdote que parcicularmente les lehe Gramatica. -12 

Sens dubte, e1s carnestoltes eren propicis per a l'avalot. Des que la Reial 

Audiència els prohibí el I 62 7, només els estudiants -sempre díscols i lli

cenciosos- van celebrar la seua mascarada, amb la tolerància de les autori

tats. Aquella xerinola donava peu a una bona quantitat d'incidents. Allò més 

habitual era, no obstant això, que els estudiants organitzassen una desfilada 

lluïda i bigarrada, vestits de les maneres més diverses i molts d'ells armats 

amb espases i arcabussos. Porcar ho descriu el 3 I de gener de I 62 5: 

feren solemnísima invenció los studiants y turba del poble que no·s podia creu

rr ;ih t;mtes y tan diferents ynvencions de tota manera d'estats y trases de robes. 

Porcaven quatre andadors ab robes vermelles, en los sombreros entravesats cuernos 

y a cavall ab sos bastos cuernos, y anaven cridant "Confrares y confrareses de la 

nostra confraria del studi general del gloriós Sant Lluch, advocat dels cabrons" y 
abaxaven lo cap y tocaven ab uns senserros; cert que no·s pot creure tan gran inven

ció de màixquera ... -1, 

No tots s'acontentaven amb aquesta pacífica gatzara. Grups d'estudiants 

entremaliats s'acostaven al mercat i començaven a esvalotar, llançant pedres 

i taronges a qui passava per allà, provocant els qui treballaven als seus tallers 

i parades. De vegades, els provocats responien a l'agressió i s'entaulava una 

batalla campal. Així s'esdevingué el 1620 entre els pellers i desenes d'esco

lars. Per això, eren habituals les crides que el virrei feia per carnestoltes, 

prohibint als estudiants d'anar en grup o d'acostar-se al mercat. A més, no 

s'ha d'oblidar que les escoles eren contigües al barri anomenat Bordellet dels 

negres, ple de tavernes, cases de joc i prostitutes. No podia haver-hi millor 

reclam per a estudiants joves i desocupats. Eren freqüents, doncs, els avalots 

i les baralles. El 3 I de desembre de I 620, dos estudiants es van enfrontar a 

tirs al carrer de la Nau, i en va resultar un mort i l'altre ferit de punyal. Dos 

anys després, un escolar fou condemnat a pena d'assots i deu anys de gale

ra perqu~ en una batussa pels volts de l'Estudi demanà "ajuda a la corona" 

-com si fos clergue- i en acabant es va demostrar que no tenia dret al fur 
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eclesiàstic. Ressalta la duresa de la pena davant la que va rebre un altre dels 

participants en la batussa: dos dies de presó. Aquesta mena d'incidents, tan 

habituals, a penes eren castigats ... -H 

També, a vegades, els aldarulls els originava un professor amb la seua con

ducta arbitrària. El I 65 3, Francisca Morales, substitut d'Instituta, "hombre 

poc o cuerdo, prec i a do de poeta", va motivar incidents amb els estudiants 

metges. Presidí un acte burlesc al convent de monges dominiques -al qual 

va assistir el rector-, en què obligà un estudiant de Lleis a sustentar unes 

conclusions 

sacadas de todas las leyes del drecho que tocan en materias obsenas y vergonzosas, 

como de eunucos, de virgos, de inmundicias, de cloacas y otras cosas tocantes a los 

dos peores albañales del cuerpo humano. 

Vestit amb les insígnies de metge, Morales, com a president, donà 

respuestas y soluciones no sólo burlescas, pero suc;ias y indescentes, siendo las mas 

en oprobio de los Médicos .. . haciendo arcific;io de los disparates , mesclava en c;ita

ciones a Galeno, a Çelestina, a Santo Thom,b, a Lope y Garcilaso, y a venerables y 

san cos. 

Arribà a encoratjar l'estudiant perquè es gradués amb aquella matèria; un tant 

ingenu, l'estudiant el va creure i, quan descobrí l'engany, va quedar afrontat, 

"medio laco y de todo inabil para qualquier empleo de letras". Davant d'a

questa provocació, el virrei, el duc de Montalto, va detenir Morales, al qual 

alliberà uns dies més tard, després de reprendre'l públicament. 

Però encara hi va tornar ... En una lliçó va explicar que 

Mcdici es lo mismo que merdici, añadiendo que no les faborecía a los Médicos el lugar 

del Spíricu Santo en el cap. 3 7 del Eclesiasrico , diciendo: Honora Medirnm propter 

necessita/e, porque ( dixo) lo mismo es necesitas, que merdacio, sive cagasio, y que así lo 

mismo es decir honora 111cdicu111 propter necessitatc, que propter merdacitate seu cagasione, 

puesto que la camara se llama comúnmente necessidad.-1 , 

Aquest segon atac fou excessiu: els escolars metges li van preparar un 

parany. Advertit pel rector, Morales no va comparèixer a l'aula; furiosos els 

perseguidors, més de cent com eren es van adreçar amb armes a sa casa i la 

van assetjar. Hi intervingueren el rector i els mestres de Medicina per cal

mar-los. El virrei, d'acord amb la sala criminal de l'Audiència, va ordenar-ne 

l'empresonament, juntament amb el bidell, l'apuntador i l'algutzir, els quals 

es van negar a dir els noms de qui havia participat en el tumult. Al poc de 

temps, hi aparegueren pasquins contra el virrei, van ser detinguts quatre més 
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i condemnats a galera pel Consell d'Aragó. Miquel Vilar, catedràtic de 

Medicina, va protestar contra els examinadors de Lleis "porque havían gra

duada a un loco". 

De vegades, el moviment estudiantil s'implicava en qüestions que afecta

ven tota la ciutat, amplis estrats i grups socials. Durant anys hi hagué mani

festacions i disturbis arran de la frustrada santedat de Francesc Jeroni Simó, 

i els escolars es van adherir a aquell entusiasme i malestar col·lectiu. Aquest 

clergue, beneficiat de Sant Andreu, va morir el 2 5 d'abril de I 6 I 2, després 

d'una vida virtuosa i exemplar. El seu funeral, dos dies després, va aplegar 

una gran gentada, a més de les autoritats civils i eclesiàstiques. En poc de 

temps, la seua fama s'escampà pel regne i la devoció pel clergue arrelà a causa 

dels molts miracles que se li atribuïen. Les autoritats civils i amplis grups 

socials hi fomentaven la creença i en postulaven la santedat. No obstant 

això, la causa afrontava poderosos enemics, com ara els ordes religiosos, 

especialment els dominics. La fama de Simó els llevava almoines i feia obli

dar el seu candidat a sant, Lluís BertranY 

La Universitat s'afegí a les celebracions; tot i que no hi ha constància 

documental del seu pas per les aules, va aprendre filosofia amb Antoni 

Noguera, catedràtic d'Arts i Teologia. Es va organitzar una misa solemne, 

oficiada per Baltasar de Borja, fill de Francesc de Borja i vicari general de 

València en seu vacant. El sermó va correspondre al rector Martí Bellmont. 

Aleres catedràtics van participar en les funcions religioses de diverses parrò

quies: és el cas de Llorenç Ximénez de Argüedes de Filosofia Moral, 

d'Andreu Guillonda, catedràtic de Metafísica, o de Cristòfol Nadal.•1ï La 

Universitat, els estudiants i professors, van estar a favor de mossèn Simó. 

Els disturbis van començar sis mesos després. El 19 d'octubre, al convent 

de Predicadors , es va pronunciar un solemne sermó en honor de Lluís 

Bertran en el qual s'anunciava que la santa seu anava a canonitzar-lo. A la 

vesprada, els dominics van fer una processó i, en eixir, un frare arrancà de la 

porta un paper amb l'efígie de Simó, i el va trencar de manera ben visible. 

Els seus partidaris , entre els quals hi havia nombrosos estudiants armats, 

van carregar contra els religiosos: 

y y agué tanta avalot axí de studiants com de llechs per lo fet, que fonch milacre 

que no mataren al frare, tanta arma desembaynada descarregà contra ·ls frare s, que 

si no fóra per la guarda del virrey los feren troços, i fonch gran milacre com no 

feren gran encontre ab los frares .-1i 
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Laldarull fou sonat i alterà durant dies la vida de la ciutat. 

Un any després, un grup de clergues de Sant Andreu obrí secretament el 

túmul on es conservava el cos del pretès sant. Mentre obrien la caixa, un 

home va advertir el fet i donà l'alarma. Un estudiant va avisar els habitants 

del veí barri de pescadors; ben aviat es va concentrar a la porta de l'església 

una gran gentada que amenaçava els autors de la profanació. Hagué d'inter

venir el governador, Joan de Castellví, i es va reposar el cos al seu lloc. Encara 

al març de I 6 I 9 va esclatar un nou avalot, quan es va rebre l'edicte inquisi

torial que reformava i limitava la devoció al pare Simó. El dia abans en què 

havia de ser llegit van aparèixer en algunes cantonades uns cedulons en nom 

dels estudiants, en els quals es cridava a la resistència: 

De orden y decreto de nuestra Academia suplicamos a v. mercedes acudan con sus 

armas, antes del Sermón, a la Iglesia Mayor con los señores Pescadores , para no dar 

luga r a que se publique un edicco, que manda quitar los Alcues y figuras de nues

tro muy Venerable padre Francisco Gerónimo Simón; para lo qual nos mueven sus 

virtudes, santidad, y milagros. Salgamos juntos, para que salgamos con vitoria de 

tantos émulos y contrarios que a nuescro santa padre Simón persiguen, y antes per

damos las vidas, que salgan con sus intentos . Dada en nuestra Academia , a 2 de 

marzo de I 619 . La Universidad y Academia. ·l'' 

L edicte es va llegir l'endemà, enmig d'un gran aldarull. Una vegada aca

bat l'acte, la turba -entre la qual hi havia una bona quantitat d'escolars

va eixir de la catedral i apedregà el palau arquebisbal. Després assaltà el con

vent de Predicadors, on va causar molts danys, i continuà el periple per altres 

convents. Temorós davant les proporcions que prenia el motí, el virrei va 

ordenar que s'encenguessen lluminàries a la nit en honor de Simó per tota 

la ciutat. Dos tropells van recórrer els carrers, apedregant les cases en què 

no es va encendre la torxa, i tampoc el convent de Predicadors no es des

lliurà de noves agressions. Es va culpar dels excessos al capítol de la catedral, 

el degà Frígola, el qual va amotinar el poble i es va concertar en secret amb 

els estudiants, "que es la gen te mas desalmada, mas desvergonzada y api to-
" nada para cualquier maldad... s' ' 

Encara el dia 4, els estudiants -més de cinc-cents- s'acarnissaren amb el 

dominic fra Jacint Roig, fill del vicecanceller del Consell d'Aragó. Quan anava 

a la Universitat a llegir la seua càtedra de Filosofia, va ser assaltat pels escolars: 
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Lo arrebataren y li clavaren un paper del pare Simó en los pits y·l porcaren a Sane 

Andreu y-1 assentaren en una cadira del chor y accabà de oyr lo sermó y aprés lo 

portaren a la capella de mosén Simó y lo feren agenollar y dir "víctor lo pare 

-+9. J. G,\\í\S 1·1.\N, l!rs11111m de la 
l '1d,1 , v 1\/ 11rrle de 1\fosi11 l'r,111risr,, 

C,'c,·óni1110 Si111ó11, llr111Jíric1do c11 lc1 
l\1rr,,q11ic1 de Sc1n !l 11dris m la ri11d11d 
de l ;i/rnna, _V cmínd,1fos q11e orrasio-
11ó m dirha ri11dad, V,111-nci,1, s.,1., 

lll//11. 157. r 9-+: vegeu r.,mbé F. 
\loNs Ft .s ITI\, Misliros, bc,11c1s y 
,i/111nbr,ulos, \l.ilènci,1, l 99 I, f' · 
7-+, 

50. Poiu:,\I\, Cos.-., n•r1t~11dcs ... , l. 

lll[/11. l 6tl l, l'i'· ,09-ll I. 1:1 

p,1pn prm.1gnnisr.1 ciue v.rn dcs
¡,lcg,11· l'is csrudi,1llrs rn .1c1ucsr 
,1valo1 rambé és dcsr.1c.1r pel 
dnlllinic Ju:ill C,1v:1srt'11l, ell l.1 
seu:i nbr:i sobre els successos 
rcl.ncms al ¡,arc Si1rní: "Pues ç] 

C1bildn h,1zí,1 sus burnns olÍ

c1os en çsr.1 ¡,,1rrc colllo h,1sr,1 

:ic¡uí, )' d Ddll lºrígoh dil'.cn Sl' 
dcxtÍ de dczi r ¡1ifrd.1sc V.drnci,1 
y no se lkguc ,1 dc.,.11· lecr csrc 
cdino. De sucrrc villÍl'rOn ,1 
,1lllotill:1r ,,¡ f'Ucblo con csr.1s 
coSS;tS, \' aun con ncl1ot1;ninnl'S . "' 
sccrcr,1s ,¡uc hizicrun COil los 
csrudi,111tl'S ... , ,¡uc todos est.11·;111 
f'rc1·cllidos de h;izcr u11,1 g1·,rnd,· 
salid:i en este c.1so, si Dt r,1 cos.i 
se inllol',1se", hda csra11d,1fos,1 de 
M0si11 fmnrisn, C:cr611i111,1 Si111t\, 

V,1lè-11ci.1, s .. 1.. llibr,- 2, c,1¡,. 1 6, 
l°s. 17ll-17J. 

5 l. I\WC\I\, (.\,ses n•mg11dcs ... , 
núm. 160,. Ci,11·:1sró11 conr.i lï
n1ci ,-1':ic¡ucsr,1 csccn:i :illlb tDns 
grorcsco~: "J\111ancció cl luncs 
c1u,1rru de M,11·zo, )' lucgo ell l.1 
Uni1·,-1·sidad subiti <'ll ull lllon
r.1dor del p,Hio un Liccllci:1do 
ll.11ll,1do Albert, )' dixo ,l los 
csrudi,111rçs: «Yo soy !1,1p,1, : 
,1ssí ,1 los tjll<' ,1yn lo hizieron 
mcjor en ç] lllOtÍn los quicro 
f'l"l'llll,11'. A h1l.rno (ív,1les nolll
br,1lldo) k conccdo cien ,11ïos 
de pndóll; )' ,1 c,:ur.1110 <]li<' lo 
h izo ,ll'l'll t,1J:lll,llllen te k h,1go 
C:.1rckn,d. A .lt]uél <llrn, 

Obispo»:)' ,1ssí l'uc rep,1nicndo 



Consulta mèdica. Gravat de Joan 
Calvo, 1596. 
Biblioteca i Museu Historicomèdic. 

Universitat de València. 

¡1rcrnios ;1 rndos". Rcs11111C11 de l,1 

1 ·1d,1..., 11,,n1 . 1 77. 1: 1r 1. 1 .. 1 

rcp1·cs:ilia contra 1·,.,1 _l;icint Roi~ 

L' l",l ;1 COllSCL]LÍl'llCÍa LjllC ,1i,·s 
,1b;rns sÏ1avi;1 nc~,lt ;1 [';ll[L, ;1 r·n 
vícto1·s ,il parc ':iirn,1, d,·s,i/1,11H 

cis SCLIS ;1]1111111,·s. 

52. [ns hem b;1s;1t ,·n ]'cst11di ,1c 

1\1. 1i1:s1:. 1· l\ l 1,.,;c:::•,o, "l_,1 un11·c r

s1cl.1d )' l.1 ¡wstc d,· \',1k11ci,1 elc' 
16-+7-1(1..¡::\", /l ' Co11.~ rcs,1 ,/,· 

/·/is1,1 ri<1 de /<1s U11ivcrs1d,1dts 

l lis¡,,í11ir<1s (i\lixir,1, '')'!7 ), ,·11 

¡1n·rns,1, c,1111 1,1111bé en cis cro
nist,·s F'. Ci 11·.11_1l\. ,\/011,11·1<1 ,l,· /,1s 

s11rt'sl1s p11 rt1r11lt11 rs iÍt' l :rlc11ri11 _Y s11 

n:1·11l1 !'11 /lis i11lt1s 111il scisr1 r11/t1s q1111-

1-c11t11 _i' sictt' _\' q11t1 r t'11!11 _'\' c,rhl\ 1it 111¡1L1 

d,· ¡,est,· , \l,ilè·nci,1. Sil \" c'SL1·,· 

1:s11;1 rz.1. I 6'52: scso11,1 ,·cl1,·i,í. 
I 00-+ ,: d,· l.1 ¡11·in1,T,1 11111 h,1 di

cit'i 1·,1,sí!llil, V.ilè·nc1,1, l l)7LJ): i 

V. ,\1,c.11 ¡,,;,\, /l¡n111/<1111iC111L1s Jc /,1 
surn/i,fo en hdrnri,1, ¡1,11·1/rnl,ll'l11,·111c 

CII l,, r,1s,1 ¡1ro/i·ss<1 de l,1 C,,111¡1,111Í<1 ,/,

/ ts1Ís ,/e fos 1íl1i111,1s de j1d1,1 CII ,,,1,./,111-

1,·. ,111,1 l(Lf7, lll,lllllSCl' Í[ ,1,·l 

Col·k~i d,·1 Cm¡111s Ch,·isLi d,· 

V.ilè·11ci;1, ,¡111· s,T~ public,ll 111-è1-
xim,111wn1. l~:rnl·l i\! . 1'1::;1: l, S. 
L.l 1'11(1( \, IVI , r_ l\l.1;,.i1:i:•,u, J. l .. 
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L(wr:;;, IVI. A. Ci:R1rn.1, "l.a 

LlL'lllllSl' ,1 i'í,1 d,· 
V,1k11ci.1 d,· 

;lsrlc¡,w. 2(,-27 

JLJ7-2,i; I\J. 

la ¡,,·stc d,· 

I 6-+7-I (1..¡0", 

( l LJ7-+- l 1)7'5), 
[' l :; l l , l\ J. \l. 

l.1\¡,¡:;; CiON/'..ÍIIJ, ':i. L\ i',IIZR.\, 

I\J. t\. Cl l(\ l·lZ.\, 1\1. lê l\i.\:--.'CI llll, 

l: . ,,\1Zl}Li101 .. 1, J. L !l1:s1: 1·, T! 
ckl'o ,1n11· L1 ¡1,·sr1· elc' \~il,·11c1;1 d,· 
I6-f7-I(,.+0", 1/11,dcs 1:1'm1111,,s, 

I l, -f ( i'J77), lll7-,-H . 

) l. r (; \\',\[ 11.\. 1\/011,1r,,1, c,1¡1. 

Ill. 

Simó!", y li feren besar lo calçcr y li feren donar caritat per a la capelb; y-1 porta

ren per tots los carrers dels Pcixcadors y per tota V.1lència fent-li dir "víctor lo pare 

Simó!" y li fien bessar un paper del venerable Simó. i 1 

Tot i així, les imatges de Simó es van retirar quinze dies després, sense 

més incidents: la Inquisició i els dominics eren molt poderosos. A poc a poc 

tornà la normalitat als carrers, i també a les escoles, encara que durant anys 

els estudiants continuarien importunant els frares .. , 

ESCENES DE LA PESTA 

Al juny de 164 7 va arribar la pesta bubònica a València, amb morts i con

seqüències terribles. i 2 Es va creure que procedia d'un vaixell d'Alger que 

transportava captius i mercaderies, ja que en aquella regió la malaltia havia 

sorgit al maig, amb febres malignes, bubons i altres accidents pestilencials. 

Els captius van ser posats en quarantena i van ser visitats per alguns catedrà

tics de la facultat ... i, 

Va morir un terç dels habitants de la ciutat. Els clergues i els metges van 

intervenir en aquella lluita desigual: pregaren i assistiren els malalts. Es pro

duïen tantes morts que es van contractar carros per recollir cadàvers, embo

licats amb llençols o nus. Un senyal vermell indicava les cases on hi havia 

malalts. La pesta, després d'assolar la capital, s'escampà a aleres llocs, cap al 

sud des d'Alacant i Cartagena fins a Cadis, Sevilla i, des d'allí, va passar a 

Amèrica, Com també cap al nord, envaint Catalunya ... 
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El clergat va justificar l'epidèmia pels vicis i pecats de la genc; s'apressà a 

ajudar els malaies, va celebrar freqüents processons per pregar a Déu que 

acabara la malalcia. Es va exhumar el cos incorrupte de Lluís Bertran -en 

presència del doccor Prunyonosa- perquè intervingués en aquella calami

cac, i va ser portat pels carrers en processó solemne. En general, rectors i fra

res van romandre a la ciutat, mentre fugien la noblesa i les classes benestants 

a llocs més salubres, tot i que s'hi van quedar el virrei, l'Audiència i els 

jurats. Pere Jacint Morlà es feia ressò de l'heroisme clerical en uns versos que 

antecedeixen la crònica de Gavaldà: 

Lo cuidado dels patricis 

Referix, y és bé que es note 

Que fonc h (per a major lauro) 

A rnn gran que feren proves 

Oc que en tal faci! conílictc 

( com en tot l'orb és notori) 

fonc tanta la diligència 

en lo modo del dispondrc 

Lo t·e111cy, que sens passió 

Lo seu valor tan heroic 

Y son 110111 és just que grave 

Y que esumpe en ses històrics 

València, per que es divulgue 

que sos fills Ileals y nobles 

excedixen als que en Roma 

vestiren consulars togues. 

Relata dels Eclesii'tstics 

la assistència tan inmòbil 

que vent lo mortal estrago 

foren pei'ies, foren roques . 

La pietat y la clemència 

de Convents y de Parròquies 

en los pròxims amostraren 

caritat sens sercmòntcs. 

La Universitat havia tancat aquell curs, però no es va desentendre de la 

mortaldat. Organitzà una processó molt devota i concorreguda a la primeria 

d'octubre. Van anar-hi els estudiants de Gramàtica, d'Arts, de Lleis i Cànons 

i teòlegs, els mestres d'Arts i doctors de Teologia, amb el rector, el canonge 

Francesc Ferrer, al davant. Acabà a la catedral, on va presidir l'arquebisbe 

Aliaga; cocs "compungidos y edificados", i estava exposat coc el dia el sane 

sagramenc. ..i1 Hi hagué moltes altres processons, però, un poc més tard, 

com que el contagi refermà, els mecges van advertir que la causa podia ser la 
comunicació i concurrència de les persones i, per tanc, només se n'admete

ren amb llicència episcopal. 

També l'Ajuntament va atendre la calamitat, ajudac amb diners pels aleres 

pobles de la comarca. El virrei, el comte d'Orpesa, va romandre a la ciutat i, 

des dels primers moments, convocà una junta de sanitat, formada per met

ges, jurats, governador i audiència, teòlegs i altres. En la junta del virrei sem

pre va ser present el paborde ceòleg Lluís Crespí de Borja, més card bisbe 

d'Oriola i de Plasència. Es va consultar a diversos catedràtics: Melcior de 

Lluís Crespí de Borja. Gravat. S. XVII. 
Reial Col·legi del Corpus Christi de 

València. 

5-f. v. ARC \i"-:.·'., ,l /111 /J l ,l· 

11/1(11/,,s .. .• rllls. 7-8. 



5 5. F. CW,\1.1 >.\, 1\llt111ori,1, c.lpí
tols l i XII; V. Al,C.-\1 NA, 

il¡111111,1111ic11tos, Iols. l i l l, 

.1ssc11yah Llue Villrn,1 dci"rns,11•;¡ 
cl co11t¡¡gi, c11Crn11t d'Agusl"Í 
M,l/' [Í. 

5 6. Sobre ,\ ixò, l~ MAIV,\ l. 

"Cl.lustrus de medici11,1 de l.1 
U11ivrrsid,1d de V.1k11ci,1 rntrc 
168, y 1704", ilsrlc¡1io, -+5 
( 199l). 123-172. 

5 7. Rtlarió11 y disrnrso de la cssc11ri,1, 
¡mstrvaoó11, _)' mrarió11 de las n(fÚ-

111cd11dcs ¡1cstilrntcs q11e In""' CJJ la 
11111,v 11ol·lc, y Ien! ri11dad de linlrnri,1 cl 
,11io ¡1assado de 1 (,48. />or los /)ot,1rcs 
Mclchor de Villc11a , Catcrlnítiro ric 

yffbas, y dcJ111Ís si111plcs, l1irmte 
1\ll(~11cl Cii, Catcdnítiro de 
f-f,pórratcs, y Dic,~o f'rn11011os11, 
Catcrlr,í11ro de 1111,11011IÍ11, y cx,1111i11a
dorts rlt Mcdiri11,1 m /11 l/11i11trsidad 
de Vi1lmria, Crisóstomo C,,·¡ IUi'., 

lkrn;irdo Not;ui':, Valè11cia, 
l 6-!-8, text LlllL' Fi11s Li poc es 
uci,1 perdut, i que es trob.l c11 l.1 
bibliot,·c¡¡ de Li U11ivcrsir.lt 
C:nmplutense. 

Villena, catedràtic d'Herbes ja octogenari, Diego Prunyonosa, d'Anatomia, 

Vicent Miquel Gil, d'Aforismes, i Agustí Martí, de Mètode, i també a altres 

metges. S'escrivien memorials i dictàmens. Alguns asseguraven que era pesta, 

però les opinions estaven dividides, en perjudici dels malalts. " Es van pren

dre diverses disposicions: calgué traure de la ciutat els afectats per evitar el 

contagi, i eren portats a llatzerets on eren reclosos i atesos. Es visitava els 

malalts i es portaven allí, i només es deixaven els que patien un altre mal. 

Alguns no volien eixir, per la qual cosa es procedí a tapiar les cases dels ferits 

"desobedients". També s'acordà la crema de carns, peixos, blat i cocs els 

comestibles que no foren gaire sans, com també les robes i els mobles dels 

que morien; se'n van marcar amb roig les cases ... 

Amb totes aquestes mesures sanitàries -o més aviat perquè acabà de 

manera natural- s'aconseguí de contenir l'epidèmia. El monarca Felip IV, 

per l'abril de I 648, demana que 

se forme L111 pape! en que se declare la calidad de la peste y de la de los lugarcs del 

contorno, la forma en que se han curado y los medios de prescrvación de que se ha 

usado, y lo hagais imprimir y embiar a las partes de esse Reyno dondc convenga. 

La reial carta es va remetre als catedràtics de Medicina i a<.1uesL es van reu

nir en una junta -potser va ser el claustre de doctors metges. 5'' Les opi

nions van continuar enfrontades, ja que alguns no creien que es tractés de 

pesta; però, finalment, va prevaler l'opinió dels tres professors que van pre

sentar l'escrit al monarca, el qual va córrer amb l'aplaudiment general al 

regne i fora d'ell. 57 En el seu escrit seguien G alè i Hipòcrates en un exerci

ci de crítica i interpretació, "dexando atros autores modernos, amigos de 

nuevas opiniones". Segons els clàssics, les malalties es classifiquen en 

esporàdiques, endèmiques i epidèmiques, entre les quals es troba la pesta, 

causada per l'aire que es respira, per les aigües corrompudes o pel mal estat 

dels aliments, corn havia assenyalat Pere Joan Esteve. Els autors discuteixen 

si és pesta o no, però al final conclouen que, encara que indubtablement li 

faltava en iniciar-se una de les condicions -la infecció de l'aire-, això no 

importa; potser no es tracta de l'autèntica i exquisida pesta, però participa 

de la seua essència, ja que era perniciosa, contagiosa i va provocar moltes 

morts. Els símptomes eren evidents, la putrefacció dels humors era genera

litzada. El remei era la sagnia, i consideren la conveniència de fer-ne, al braç 

o al turmell; sobretot, si havia de ser copiosa en un principi, o repetides amb 

moderació -aquesta era la seua preferència, després d'una llarga discussió 
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l"'lu,í1.tiò,iuo,.i Moll Jd, Ro,,db,A~l • f?.I • 

sobre textos de Galè. O, per contra, no eren aconsellables, com volia Parcel, 

a la vista de les autòpsies realitzades a Saragossa cap al l 5 6 5, a qui argüei

xen amb l'autoritat de Galè i la pròpia experiència ... 

Portades de les Constitucions de la 
Universitat de València. 1655 i 1673. 

Els metges apareixen freqüentment en les cròniques, exerotant la seua 

labor. En primer lloc, el doctor Carbonell, el qual visitava els malalts del llat

zeret de Santa Caterina, regentat pels jesuïtes. En el dels dominics, el de 

Troia, van medicar dos catedràtics , Vicent Miquel Gil, d'Aforismes, i Vicent 

Tordera, de Curs. l..'.abnegació del doctor Tordera fou molt lloada: 

... estando bien enfermo; esperó mejorarse, y no estandolo mucho empezó la visita; 

la cua! puedo atestiguar la hazía con mucha caridad, y cuidada, duravale dos o tres 

horas, así por la mañana, como por la tarde; hazíala a cada enfermo no de paso, sino 

con mucho reparo , y advertencia, preguntando a cada uno de sus accidentes, pul

sando los dos brazos. Dios en esta vida començó a pagarle su mucho cuidado, pues 

viviendo antes con poca salud, rodo este tiempo se la dio muy entera. ' ~ 

Quan Gavaldà recapitula els noms dels nombrosos clergues finats 

durant la pesta, no oblida set metges morts , entre ells el catedràtic 

d'Anatomia Esteve Patrici Verdier, encara que no sabem en quines cir

cumstàncies. i" La Universitat ajudà i va compartir, sens dubte, aquells 

moments de pesta ... 
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XXXl/1. 



60. l.es expressions fesril'es de 
Ics socier.Hs de l'amic 1·ègim 
[Cl1Cll Llll,l signiric1ciÓ ljlle \',l 

111c's cnll:i de Ics meres m,111ires
t,1çions externes de la ccleb1·,1-
çÍÒ. Unes rl'ilexions rcce11ts 
sobre' .,i ,ò -ljlle ometem ,1d, 
per ks c.1ractcrístic1ues d'ac1uest 
rreb,dl-, es poden l'eure en l! 
Mo'"T l:.-\(;uI >(\ [/ cs1)f'(t,ír11fo del 
pode,: Fics/as rea/es CII In l ;i/rnri,1 
1Mdcmn, València, l 995, ps. 
Jl·l-+i !83-193. 

6 l. Vegl'LI ks constitucions de 
161 l, c,1pítol XXV; 1ïl3, cap. 
XXVI, rcsrringides pel ll);, de 
1787, cap. XIII. 

62. D. lkNITO Gorn1.1u-1, l.n 
rapi/la ,Ít l,, U11ivn,iil,1t! d, l ídi111ía, 
V.1lè11çia, l 990, ps. l 5- l 8. 

6 l. /\. S.11.1:s, /-/istoria del Rrnl 
Mo11asterio de la Ss111n. Tl'i11ídad, 
rrl(~1osns de Sa11fa Clam de In 
Rr,~11lar Obscn•a11riaJ11cm los Aforns 
de In Ci11dad de Viilcnria, V.dència, 
179 I, p. l I O. 

6,+. J. 13. V111.1111, Solc11esj1csfíls, q11c 
rcfrbró Vii!C11rin, a la /11111,1rnladn 
Co11ffpri611 de In Vi1:gC11 1\tlaría. 1\11· cl 
s11pre1110 dcrrcto de N.S .S. /'0111[(írc 
Al,jn11dro VI/, v'.1lè11cia, J 663, 
ps. -+6--+ 7. Vcgrn ll PU>R,Vi\, 

/3a rro ro cjí111cro m Valrnria, 
v'.1lènci,1, 1982, f'S. 69-70. 

FESTES I CELEBRACIONS 

A vegades la religió, en comptes de pugnes, com s'esdevingué amb mossèn 

Simó, significava esbarjo i festa o solemnitat. En l'antic règim són molt 

nombroses, adés per dates assenyalades adés per esdeveniments de relleu. '''' 

Altres vegades se celebren per una victòria o un succés que se celebra amb 

fast i solemnitat. En les constitucions de 173 3 s'indiquen els dies sants o 

feriats, l·l La Universitat invitava les autoritats i, al seu torn, els components 

de la Universitat assistien a les que organitzava la ciutat, usualment emmar

cats en la catedral. 

En altres festes intervenia més directament el claustre, corn s' esdevin

gué en l'exaltació de la Concepció Immaculada un segle abans. La devoció 

a la Verge Maria estava molt arrelada de ben antic a la ciutat. La 

Universitat, des de la seua fundació, la tenia com a patrona: la Mare de 

Déu de la Sapiència presidia la capella de les escoles. <'" Tots els anys feia 

una processó o trasllat d 'una imatge seua que es conservava al monestir de 

la Trinitat, amb la llicència prèvia de l'abadessa, i amb acompanyament del 

rector, els professors i els graduats ,<>; Va ser sempre defensora d 'aquell 

dogma, a la causa del qual va dedicar el seu esforç, com a corporació i a 

través d'obres de diversos professors. Per això, es va abocar en les festes, 

ordenades per Felip IV el I 6 62, amb què es va celebrar la publicació pel 

papa Alexandre VII d'un breu favorable al dogma. El moment triat va ser 

durant uns carnestoltes. Sorprenent decisió barroca, que potser volia cris

tianitzar aquesta festa. 

Aquell any els carnestoltes van prendre un caire diví. L I de febrer es va 

organitzar una gran processó, la qual començà cap a las dues de la vespra

da a la porta de les escoles. Obria la desfilada un esquadró de màscares a 

cavall, vestides de manera molt vistosa, Darrere, onze carros amb motius 

molt diversos: alguns, com els dos de bojos i el dels gossos i gats, s'ajusta

ven més a la celebració carnavalesca. Lúltim despertava admiració a les 

gents de l'època: 

la risa tuvo bien en qué esplayarse, porque a la una banda avían puesto gran canti

dad de gatos, y a la ocra de perros , que acados de diferentes cuerdas, y de parte 

dolorosa, cirando de ellas mayavan y ladravan, a compas con tan desapazible músi

ca, que servían de una divertida frialdad. 6+ 
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Carruatge de la jurisprudència. 
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Les altres carrosses recollien elements sagrats. La Facultat de 

Medicina, per la seua importància i prestigi, en va construir 

dues, mentre que la de Lleis anava precedida per més de seixan

ta estudiants a cavall brillantment abillats. Cúltim dels carros, el 

de les Muses, estava patrocinat per la Universitat, i anava seguit 

d'un tropell de músics: tabals, trompetes, clarins, gralles ... 

Després anaven els graduats, mestres i catedràtics, un centenar 

i mig, a cavall, i seguint un ordre determinat, que tancava el rec-

tor amb les altres autoritats acadèmiques. El colorit de les seues 

mucetes, birrets i togues, la varietat, fa les delícies del cronista 

de la festa Joan Baptista Valda: 

... era una agradable primavera, lo que se descubría, y un magestuoso y sucessivo 

teatro de gloriosos triunfos, lo que se admirava. Eran los primeros los Catedraticos 

de Gramatica, con insignias de color pardo, los de lenguas de amusco, el de 

Retórica de leonado, los Graduados en Filosofía, que eran mas de sesenta de azul, 

y con ellos el Catedratico de Astrología del mismo color, pero celeste. Seguíase la 

Medicina muy autorizada, porque el color pagizo o anteado, el secular traje, y con 

gorras, famosos cavallos ... , y el ser muchos en número los graduados, que se seña

laron, en festejaria, hizo ostentosa el lucimiento. Ivan después los Legistas, y 

Canonistas de carmesí y verde, con gran decencia, bien que parte de los 

Catedraticos de la Iurisprudencia, que son Pavordres, ivan en último Jugar por 

tener essa precedencia, según constituciones de la Escuela. El último orden de 

Graduados, era el de la sagrada facultad de Teología, rnya pureza se ostentava en 

lo candida de las insignias, con que muchos Dotares y Maestros se ilustravan. Don 

Carlos Coloma ... Retor de la Universidad, iva presidiendo en ella llevando un guión 

de tela passada de blanco, y oro, y en él una Imagen de la Concepción de Nuestra 

Señora, de estremado pinzel...<,, 

El seguici va ser tan nombrós que, quan van arribar al Pla del Real els pri

mers, els últims encara no havien eixit ... Després de presentar-se al virrei, 

tornà la processó amb una llarga marrada que va acabar al punt de partida 

ben entrada la nit. Des d'aquell mateix dia, i fins al diumenge, l'espai de les 

escoles es va repartir per facultats, a fi que cadascuna l'engalanés. Els sis 

altars que es van erigir foren una mostra de sumptuositat i enginy. La 

Facultat de Teologia en va erigir dos, perquè tomistes -tradicionalment 

contraris al dogma- i antitomistes es van dividir. Aquestes portades, ple

nes de divises, jeroglífics i al·legories, van resultar molt vistoses, amb domas

sos, tapissos i, fins i tot, amb imatges articulades que emetien sons. Tot ho 

va descriure Valda, fascinat amb les glòries de la seua universitat ... 
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Sant Tomàs d'Aquino amb l'hàbit 
doctoral de la Universitat de 
València, a la manera tradicional. 
Pintura de Vicent Castelló, S. XIX. 
Reial Col·legi del Corpus Christi de 

València. 

65. J. B. VAU l/\, So/mes J1cstas ... , 
ps. 74-75. V:1lc-L1 adverteix c1ue 

cl cost de "tan heroyco luzi

m1ento" -més de 3.000 

escuts- va ser suCragat pels 

~wolcssors i cis cscoLirs, ja c1uc 

Li ciutat només pag;1va s;1L1t·is i 

lcs des¡xs,·s habituals de man

teniment de Ics escoles. 



Concepció Nina 
Obra de Jeroni d'Espinosa. 
Capella de la Sapiència. 
Universitat de València 

Núm. inv.: UV-128 

66. C.1rL1 de 5 ,f,1gost de l 7.!. l, 
A1xiu drl Corpus Christi, rons 
M,1ians, núm. 3 7. l;1mbé cl 
c,1tcdr:iric COls..\Tf,\ ,·a escriure' 
un l-ullet sobre .ic1ucll .ictc de ,-c. 
Sobre festes, 1Tgcu l 'E11sayo de 
una bil·lio,~rn/i'a de libros dr J1rs1as 
rclcbrad,1s rn Vidmcin _V SI/ n11l(g11<1 

Rci110. València, 192 5, de 
Carrucs Z,1C,1ds. 

Més a l'abast dels estudiants estaven les festes que tan freqüentment se 

celebraven a València: els carnestoltes o els nombrosos sants i processons, 

amb sant Vicent Ferrer i sant Lluís Bertran sobre tots ells. En el Corpus par

ticipaven els gremis i oficis, amb les seues roques o carros triomfals. Moros 

i cristians ... Les pagava el municipi: ja en aquells moments es tenia la certesa 

que un dels deures polítics més fructuosos és distraure la gent , Lluminàries 

i focs artificials, Commemoracions de reis, els seus naixements i les morts, 

eren actes solemnes i públics a València. Fins i tot un acte de fe -encara són 

freqüents en el regnat de Felip V- era una bona distracció. El I 72 I n'hi 

hagué algun de sonat; el jesu'íta Jerónimo Julian escrivia a Maians: 

el correo pasado no pude escribirte por averme ocupada todo el día una de mis 

maulas, de que no me veré libre asta que quememos dos docenas de judíos, aunque 

me persuado que por no llegar a ese caso padecemos nosotros la pena de fuego en 

los inmensos cal ores de este estío .. '''' 
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A la fi de segle planen negres presagis sobre la península. Lluís XIV pacta 

el repartiment de la corona hispana. Després aconseguí seure al tron 

d'Espanya el seu nét Felip V i esclatà la Guerra de Successió ... El I 69 I, en 

moments de guerra contra França, hi hagué un esclat de violència, amb diver

sos assassinats i un incendi provocat a les portes de Serrans. Els estudiants 

d'Arcs van protagonitzar diversos incidents. Enfrontats suaristes i tomistes, 

van ultratjar les imatges de la Concepció i de sant Tomàs que hi havia a les 

aules, emblemes de cadascuna de les faccions. Fins i tot "tiraran muchos cara

vinaços" dins de les mateixes escoles, per la qual cosa el rector ordenà tancar 

la Facultat d'Arts. e•, Fart d'excessos, el virrei, el marquès de Cas tel Rodrigo, 

decidí de fer un escarment públic. Coneixent la rapidesa amb què es mobilit

zaven els escolars per defensar els seus companys, d'acord amb l'Audiència, i 

després d'escatir els noms dels responsables, actuà de nit. En poques hores 

n'agafà uns vint i els embarcà cap a Eivissa. Al matí següent, quatre-cents 

estudiants -si hem de creure el virrei-, molts d 'ells armats, van anar a la 

casa del rector i el van obligar a acompanyar-los a l'església de la Puritat, on 

es trobava el virrei en una funció religiosa. Tot i que el rector va intercedir 

pels embarcats i que el virrei contemporitzà per calmar els ànims, els escolars 

se'n van anar sense aconseguir-ne la llibertat. Aquella mateixa nit, Castel 

Rodrigo aplegà les rondes de tots els tribunals de la ciutat i va detenir dotze 

estudiants dels que havien participat en l'avalot del matí; l'endemà, els 

embarcà cap al presidi de Peníscola i acabà l'incident. ,,s 

DESVENTURES D
1

UN JURISTA 

El I 3 de gener de I 720, des de Salamanca, escnv1a Gregori Maians a 

son pare: 

Que éstc y el otro digan lo que paresca de mi venida, a mí me embaraza mui poco. 

Yo me río de todas esa cosas y de la simplicidad con que las dicen. Las catedras de 

Canones se despachan hoy en Madrid ... . , .. , 

Destinat al clergat, havia anat a estudiar a Salamanca, després de cursar uns 

anys en aquesta universitat, perquè confiava que li obriria el camí a la càte

dra. La Universitat de València havia tancat per la guerra i la presència de 

l'arxiduc. El 1707, Felip de Barbó havia suspès el patronat de l'Ajuntament, 

i tot feia preveure que seria reformada corn Cervera, i quedaria més depen

dent de Madrid. No obstant això, s'equivocava ... 
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CONSTITVCIONS 
DEL ESTVDI GENE·. 

RAL D E LA HIS I CNE. 
CIVTATDE \fALiNCIA, 

ENV ALEN C I A,• 

Efi.lmp:idc5cn cafadc F.:lip Mcy, Jmprcfot <lc IJ 
J¡dic ;r. Cium.Any 1611. · 

Portada de les Constitucions de 

l'Estudi General de la Universitat 

de València. 161 l 

(,7. s. ( Í,\I(( l\ I\L\1( 1 l'-ilj, 

1;i/mr1,1 /,,1j,, C:.rrlc'.i fi, \'.&11,·i,1, 
[ l)l)(l, J'S. 2-f')-2 ',(). 

(,/) . ,-\( :,\. Se,1·et,11·i,1 de \'.ilè·11,i.1. 

lli~.ill 'i/)(,." T · 21 . 

6LJ. ( :.m.1 ,1 son J',IJ'l' de l , ,k 
~l'nn ,k 1720. ,\1· ,iu ,kl 
C"l·lc~1 ,k Cm¡'t,s Cliri,r, . 
Cir.1d,1 l'll 1\1. Í ,l . L. l'c-s,·t, 

Cn~~Ql/t, i\L~,·t111s -" /11 nf.1 n11i1 1111i-

1·.-rs11<1ri<1, \',ilè-11,·i,1, llJ7'ï. l'· 11 . 



7ll. !i11l11s, r011stl/11ril111csy dl·l11111m
tos de la U11ilicrs1d11d de l•íi/mri,1 

l 7()7 - 1724-) l. l.,1 N11cv<1 l'la111n y 
la dcv,,l11rió11 del p1111·011a/0, l l. 

(1725-17_u) . Co11J1,r1os ro11 los 
;rn111,1s y las 1111cvns ro11stiillrio11rs, 
edicit'.1 de M. 1'1:s1: l, M. r. 
M,1'-J(:1:110, J. l.. 1'1:s1: 1 1 A. M. 

Al;[ J,\JJO, 2 """' · V,1!,·11,-i,1, 
1977, on ,·s rernll la documen
c,h.·i(). 

71. C1n.1 de 16 de scrrn1brc de 
1722, J\niu del Crn·pus 
Chrisri, Ions Mai,rns, n,1111. , 7. 

7 2. GRJ:l;OIZI M,11,\NS, [¡J1s-

1ola1 ili / l-:' Mnya11s y Nrb01 ( 173 5-
1742). l 11 j11ris1a icóriroy 1111 pnír

tiro, \~ilènci,1, 1975, 11C1111. -+6, 
ps. ')2-9-+. 

Van funcionar els ensenyaments uns anys amb l'ajuda dels regidors muni

cipals, els quals nomenaven vicerector i professors interins, ja que no s'a

trevien a més. El I 720, l'intendent Mergelina feia veure al rei que, si no es 

cobrien les pabordies, se'n perdrien les rendes. El capità general, el duc de 

San Pedra, a través d'una carta particular, feia saber a l'Ajuntament que si 

cedia les aules de gramàtica als jesuïtes, el rei acceptaria la devolució del 

patronat i la restauració de la Universitat. I així va ser ... De nou se'n nome

na un rector, Benito Pichó, ixen a oposició les places i es normalitza la vida 

universitària. Els jesuïtes van aconseguir l'ensenyament llatí amb una 

concòrdia, encara que es va pledejar molts anys. ," 

Maians pensa que és preferible el retorn. El seu protector, el jesuïta Julià, 

li dóna alguns consells per al trasllat del seu germà a València: 

El equipaje de un colegial son dos colchones con la ropa correspondiente a una 

cama de almohadas, savanas, manta y cubertor, y esta partida tengo por rnejor que 

se trayga de ahí. Lo dernas son las tablas o bancos para dicha cama, una mesica, dos 

taburetes y una arquita con su llave; todo esco se encontrara aquí con menos gasto, 

sin la molestia del acarreo. Vestido el de color como lleva en casa ... , y para salir los 

días de passeo la beca y traxe de colegial se hara aquí a su medi da. ,, 

Amb el seu batxiller de Salamanca in utroque -en Lleis i Cànons-, aconse

gueix sengles doctorats i, el I 72 3, la càtedra de Codi. Les coses van bé. 

Explica uns anys, publica alguna obra menor i participa en la vida de l'esco

la. Potser massa, perquè ajuda el rector Ortí i Figuerola i s'enfronta als 

jesuïtes. Maians havia estudiat amb els pares a Cordelles, a Barcelona, però 

se n'havia distanciat. Anys després, el 1740, recorda a Nebot aquella època, 

la seua impugnació de la concòrdia, la qual resumeix perquè no li havia estat 

tornada ... Respira la por per totes bandes: "Si sé que Vmd. comunica lo que 

diga, aun a la persona de mayor confianza, reñiremos de veras." Desconfia 

del seu corresponsal, que se'n vaja de la llengua; el seu germà li recomana 
que no parle d'això ... , 2 

Va pagar durament la seua actitud en la seua oposició a una pabordia de 

Cànons, per ascens a la primària de Lleis de Joan Baptista Ferrer. El corre

gidor Jover i alguns regidors el van deixar a l'estacada, malgrat les prome
ses. Després de la fixació d'edictes en lloc públic i la firma de l'oposició, va 

començar aquesta a la capella de la Sapiència el dimecres I I de gener de 
I 73 O i continuà els dies següents, llevat dels dimarts, per ser correu, i el dia 
de Sant Antoni i Sant Blai, festius. Lacte va revestir la solemnitat usual, amb 

la presència d'escolars i professors, dels regidors que després haurien de 
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votar. Maians va dissertar sobre usdefruit, llegats i testaments, manumissió 

i assignació de llibertat ... S'ha d'imaginar la concurrència i la serietat de l' ac

te, l'exposició llatina davant d'alguns regidors -els quals no l'entenien-, 

el rector i els doctors, asseguts en l'ordre que marcaven les constitucions: 

teòlegs, canonistes i legistes, metges, filòsofs; després els batxillers ... 

Va definir l'usdefruit i en distingí el causal, que acompanya la propietat, 

del formal o separat, com també la possibilitat d'acréixer si se llega a dos un 

usdefruit... No era possible, segons el dret civil, l'usdefruit sobre coses con

sumibles, però un senatconsult, en els temps d'August i Tiberi, el va ampliar 

a totes, fins i tot com a llegat, cas en què es denominaria usdefruit impropi; 

se'n distingiria del propi, salva rerum substantia, i del mutu, perquè aquest és 

entre vius i en cosa pròpia ... Continuà dissertant sobre les penes a l'hereu, 

perquè complesca la voluntat del causant i les seues limitacions. Sobre els 

llegats o el senatconsult Claudià, sobre l'assignació de llibertat, sobre l'ad

dicció de béns a un col·lectiu o universitat, si s'havia promès ... 7 ; La votació 

no li va ser favorable: el comte de Carlet, regidor degà, es va inclinar per 

Josep Vicent Albuxech, home gris però amb més influència; només li van 

votar dos advocats de la ciutat i J aver, encara que aquest feia doble joc. Se 

li va tancar el camí al major jurista que hi havia a València. Com el salari de 

la seua càtedra de Codi no era suficient, va provar altres vies: de primer va 

ser bibliotecari reial a Madrid, després aspirà a ser cronista o magistrat d'au

diència. Res no li va eixir bé, i es retirà a Oliva per dedicar-se a la seua hisen

da i als seus treballs. Fou un avantatge que, oblidant el dret en part, es dedi

qués a cultivar les humanitats llatines i hispanes? Certament, no per a la 

doctrina jurídica, ja que la seua obra no va reeixir. Va refer treballs que tenia 

encetats: disputes, comentaris a jurisconsults clàssics i postclàssics. Treballà 

el dret canònic en defensa del concordat, a les ordres de Blas J aver; no escar

mentava, o confiava en el seu suport ... En tot cas, la injustícia no preocupà 

massa a la Universitat, perquè continuà incloent-lo entre les seues glòries, 

com va fer amb Vives ... 

La Facultat de Dret no tindrà durant cent anys un jurista de la seua talla; 

Joan Sala, a la fi de segle, no l'iguala. A la darreria del segle anterior, un grup 

de nova tores reclamava la renovació, Coratjà en matemàtiques, l' oratorià Tosca 

des de fora de la Universitat. En medicina es pretenia la superació de Galè i 

l'admissió de la circulació de Harvey, però Maties Garcia la negava, amb els 

seus experiments. Ja més tard brillarà Andreu Piquer, metge ben format, eclèc

tic, el qual va ensenyar anatomia uns anys i passà després al servei del rei ... ¡ .f 
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Portada de la concòrdia entre la 
ciutat de València i la Companyia de 
Jesús per a l'encarrec de les aules 
de gramàtica, 1798. 
Biblioteca Serrana Morales, Sig. 6820. 

Ajuntament de València. 

7l. L.1 lli~ó i Li doc u mm r.1ci,í 
de Li c~rcd1·a en 1311/as, ro11stiturio-
11rs . . , li, nú111s. 78, So :1 8 l, f'S. 
l 6 5- l 8-+. 

7-+. V l)1:s1: r. Crc.~ori May,111s i la 
rnl111rn ... ; J. fVI. Ló1•1:/. P1Ñrno, 
l.a i11trod11rri6n de la m11ria 111odn-11<1 
m Espa1ïa, Barcrlon:1. J 969; .1111b 
altres col·bbo1 .1dors , 1-/i,toria de 

la 111cdiri11a valmria11a, li, f'S. ?l
i 2 7; V N 1\V,\RRO llRO 1·0Ns. 
1ï·adiri6 i rn11vi ricntí(ir al l'aís 
Viilmrià 111od,,-,, ( 1/,(i()-1720 ) : 

Ics rièurics Jísiro-111111rn,àtiqucs, 
V,1lènci:1, !')85. 



TRATADO 
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CALENTURAS 
Stgrm 
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PUGNES AMB EL RECTOR 

Després de [a Guerra de Successió hi hagué uns anys tranquils, tot i que 

continuava la pugna amb els jesuïtes, ja que la Universitat no es conforma 

amb la concòrdia signada. Es produeix alguna altercació entre els doctors 

per qüestions de protocol. Les precedències, l'ordre en les desfilades i pro

cessons o l'ocupació de bancs i setials van motivar sempre disputes ... 

El I 720, el rei va disposar rogatives per aconseguir un desenllaç feliç en 

l'expedició a Orà. E[ rector Pichó organitzà diversos actes al llarg de tres 

dies: el divendres van predicar a les aules els pares de l'Oratori, com a pre

paració per a [a comunió general del diumenge; mentrestant, s'agençava el 

teatre amb un altar, per disposar-hi de més espai. El dissabte al matí, el rec

tor va recórrer les classes, invitant professors i escolars. De vesprada, un acte 

religiós, en el qual va predicar el rector de Sant Bartomeu, i la capella de la 

catedral va cantar la salve i uns motets molt devots. Finalment, el diumen

ge es van celebrar diverses mises al teatre i a la capella; la més solemne, a 

migdia, presidida per Pichó, el qual calculava c¡ue havien combregat més de 

dos mi[ estudiants. Doncs bé, en acabar l'eucaristia, va entrar el paborde 

Tomàs Savoia i protestà a crits perquè en la processó de la vesprada, el bidell, 

l'apuntador i l'algutzir anaven a desfilar obrint la comitiva, immediatament 

davant del rector. E[ paborde exigia que se situaren davant dels graduats, és 

a dir, darrere dels catedràtics, entre els quals s'incloïa, Pichó va tractar d' ex

plicar-li que les constitucions i el costum disposaven aquest ordre: el bidell 

obria la comitiva, vestit amb roba de grana i portant les maces d'argent, i 

darrere hi anava el rector. Si aquest portava el guió de la Universitat, els 

pabordes, l'envoltaven agafant els seus cordons. No obstant això, en oca

sions solemnes el rector podia anar-hi al final, tancant la desfilada. Però la 

fúria de Savoia provocà l'incident, segons conta el rector: 

Y con aquella audasia y trabesura que tiene prorrumpió con muchos dicterios que 

no debiera, y considerando que las especies sacramentales que había sumido tal vez 

no estarían del rodo alteradas en el pecho ... procuré callar y morcificarme; y se salió 

echo una fiera, haziendo una excraordinaria negociassión para que los graduados y 
estudiantes no saliessen en la processión ... 7, 

No es va eixir amb la seua i, si hem de creure el rector, la processó es va 

fer amb l'assistència de més de set-cents estudiants. Però ni Savoia ni els 

seus partidaris van concórrer a l'acte. 
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Durant la visita o inspecció dels regidors el 1741, es va poder 

comprovar l'escassa força del rector. Segons les constitucions de 

I 6 l l, cada any, un representant municipal, amb el rector, havia 

de revisar les instal·lacions i constatar-ne les mancances. Es va 

reiterar el l 660, però sense esmentar el rector. Ara, s'havia con

vocat a la capella el rector Francesc Borrull i els catedràtics per

què informassen de les deficiències, del compliment de les cons

titucions i de l'exactitud dels comptes. Des del començament 

van sorgir xocs del rector amb el vicecanceller i alguns catedrà

tics. Molts preceptes de les constitucions no es complien: les 

llistes no es lliuraven a temps, els professors no complien amb 

les conclusions anuals, es mantenien acadèmies durant les hores 

de classe ... Després, el rector va ser sotmès a inspecció, i aquest 

es va resistir al·legant que el seu càrrec es regia per butlles 

d'Alexandre VI i Sixt V, i no hi havia costum anterior que la jus

tifiqués. Quan els regidors van voler prendre el compte dels 

ingressos i les despeses, van tenir també problemes perquè no hi 

havia manament reial ni facultat per a aquesta intromissió.ï" 

Per aquells dies, un altre incident confirma l'escàs poder del rector -no 

es pot comparar al canceller de Salamanca o al poderós rector col·legial 

d' Alcala. El catedràtic de Filosofia Beneyto va provocar una agitació entre els 

estudiants, els quals van apedregar els professors i els van llançar taronges. 

El rector va recórrer les aules recomanant pau i quietud, tancà la Universitat 

per Pasqua ... En tornar a classe, va continuar l'avalot i, una vegada desco

berts els culpables, van ser tancats al cep i a les torres de Serrans, segons la 

culpa respectiva. Beneyto el va titllar d'injust. El rector el multà amb quatre 

lliures i l'apartà de la càtedra. El professor se li va encarar al pati, envoltat 

d'estudiants , i li va fer saber que recorreria al rei i al Consell. Borrull demanà 

ajuda al capità general, el duc de Caylus, el qual va detenir els escrivans; des

prés es va defensar davant del Consell, encara que reconeixia que 

el rector de la universidad de Valencia no ejerce jurisdicción como el de Alcala, 

Valladolid y otros, ni gozan de fuero los estudiantes, sino que en las causas, así civi

les como criminales son convenidos delante de sus respectivos jueces ... , pero dentro 

de ella tiene el rector rodo el gobierno y jurisdicción, donde la ejerce y tiene carcel 

para castigar a los delincuentes, no sólo estudiantes sino los mismos maestros .. . 77 

El Consell de Castella no li va fer cas . 
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Retrat d'Asensi Sales. Teatre de 
l'Estudi General. 
Núm. Inv.: UV-084 

70. l{elarió11 ,l,- las cxcq111as, q11r la 
Rrnl l i111w1·_-1,Í,1,Í de liill'llria rc/e/,,.ó ,1 

l11 ,~forh1s,1 111t111L1ri11 ric l,1 Srro1Íssi111,1 

Rn•11a de Lsp,11111, Do11a M11ria11a d,
Nn,b111;~. y or,1r,611 Jií11cbrt, que CII 

r/las dixo ... m la Capi/la de la 
1111s111a li111\!Cl's1dad, cl snior Dorto1· 
d,,11 1lssn1.,it, Sales. V.il~11ci.1 , 

Ol1c111,1 de Josep C,nci,1, s.:1., f'· 
-+I. "C1111bt' 1·,1 co111po11d1·c f'Ol'

sics per ,1 1',1crc cl carcdr,hic de 
Prosi,di,1, Josep Jo.1c1ui111 Lor~;i. 

F ASTOS I COMMEMORACIONS 

El I 7 40, una carta reial de 2 I de juliol notificava a la ciutat la mort de 

Marianna de Neuburg, segona esposa de Carles II. El rector Borrull va enca

rregar-ne el funeral al Claustre. S'assenyalà per al 24 d'octubre, però la vigí

lia les campanes de la ciutat ja començaren a tocar a morts. En arribar el dia, 

la porta de la capella es va cobrir amb teles negres i s'hi van col·locar motius 

al·legòrics: el fènix, dos rams d'assutzenes marcides ... A les parets del pati 

es llegien epitafis, epigrames i dècimes, com la que va compondre per a la 

porta principal el catedràtic de Retòrica, Ramon Josep Rebollida: 

Ayer puerca a la Lectura 

Abrió la Universidad: 

Mas hoy ( qué diversidad!) 

Abre ya la Sepultura, 

Haciendo ver lo que dura 

El dictar y el escribir, 

Empuñar Cerro, y servir: 

Pues Maescro y Escudiance, 

Vassalla y Rey Dominance 

Ticnen prestada el vivir.7~ 

Al mig de la capella s'aixecà un túmul "de elegante contextura con tres 

órdenes", en el qual es van col·locar els blasons de la reina i de la Universitat 

amb símbols fúnebres; al centre s'hi va posar un luxós coixí amb una coro

na i un ceptre. La carcassa es coronava amb una piràmide coberta d'espolí 

vermell, mentre que una infinitat de veles i ciris donaven al conjunt l' apa

rença d'"un vivíssimo Ethna de luzes". Quan fou l'hora, una elegant pro

cessó de catedràtics amb toga i birret, encapçalada pel rector, va eixir del tea

tre i entrà a la capella. Després de seure, començà la misa oficiada pel pabor

de Joan Baptista Ferrer, catedràtic de prima de Lleis. Com era la norma en 

aquests actes, hi hagué música "acompañada con variedad de instrumentos". 

En acabar la misa, des del púlpit, Ascens i Sales va pronunciar l'oració fúne

bre. Una vegada conclosa, va eixir la comitiva de la capella i es va posar fi al 

solemne acte. 

A principi del set-cents, Felip V va prohibir els carnestoltes. Més tard, es 

va intentar limitar els dies festius ... Però les festes eren un element integra

dor i indispensable. El I 7 3 8 es complia el cinquè centenari de la conques

ta. 1.'.Ajuntament va nomenar comissaris i acordà de gastar sis mil lliures, 

que van ser limitades pel Consell a quatre mil. El I 3 de setembre, un lluït 
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pregó va anunciar els festejos: lluminàries, ventament de campanes, altars o 

monuments a les seus dels gremis, esglésies i convents -amb premis als 

millors-, processó, mis a amb sermó ... El 9 d'octubre, el sermó, a càrrec del 

paborde Esteve Bru, no fou 

en el idioma materno ( como en la cent u ria pasada) sino en castellano, porque sien

do can crecido el número de forasteros, ninguno quedasse privado de tan eruditos 

concep tos, de tan propias noticias ... 79 

El paborde donà gràcies a Déu pel fet, va execrar la secta de Mahoma i la 

seua invasió d'Espanya i exaltà Jaume I, amb dades de Diago, Beuter i 

Escolana. No van faltar unes paraules de lloa per a l'Estudi General... La 

processó s'hagué d'ajornar per la pluja fins a l'endemà. Els graduats, catedrà

tics i pabordes figuraven en la representació de la catedral, per la seua vin

culació eclesial. Després -fins al dia I 7- hi hagué danses, comèdies i 

lloes, tres dies de bous a la plaça del mercat ... 

El I 7 5 5 hi hagué una altra festa gran, pel tercer centenari de la canonit

zació de sant Vicent Ferrer. Com que no s'aconseguí el permís per fer corre

gudes de bous, se substituí per una naumàquia al riu. La commemoració 

estava especialment relacionada amb l'Estudi, ja que es creia que havia estat 

una fundació del sant. La Universitat -com també el consolat- va ser 

invitada per dos comissaris 

a los cuiros de un Santo, a quien ella se debía toda en su principio y origen; y que 

después aca, la había protegido tanto con tantos sabios y escritores, que parece que 

le había vinculada pluma a pluma sus alas el Angel valenciano. 

El rector Demetria Lorés acceptà, i va prometre contribuir-hi des del recin

te, en el qual es desplegarien "todas las velas de devoción". ~" En la processó 

van participar també amb l'arquebisbe i capícol, però van organitzar un acte 

en què es van conferir gratis vuit birrets de doctor a escolars pobres. 

Larquebisbe havia donat dotze dots a òrfenes de Sant Vicent; els xiquets van 

demanar, en un memorial, que també ells havien de rebre algun do: moltes 

persones, commogudes, els en van donar, i el Claustre va prometre vuit 

birrets. En el sermó que va pronunciar el canonge Josep Climent, recordava 

amb gratitud i veneració la Universitat, "como buena madre, que me ha edu

cada, reconociendo deber a su enseñanza lo poco que sé ... "; no fingia, tot i 

que, com Maians, va fracassar en una pabordia. ~1 Hi afegí que la fundació de 

la Universitat havia estat el major benefici del sant, si no es tenia en comp

te el compromís de Casp ... 
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Retrat de Josep Climent. S. XVIII. 
Teatre de l'Estudi General. 
Universitat de Valencia. Núm. inv.: UV-085 

8.2. M. i J. L. Prsr 1, "'i>olític.1 y 
salines en l.1 u11ivnsid,1d ilus
tr,1d,1" , Car/os lll y la J/11 s1mrió11, l 

vols., M,1drid, 1989, 111 , 30-

1 l 5; M. Pl:Sl:T i 11 MANt:l·l\O, 

Car"1s l! l y la lr,~islari,í11 sobre 1111i
vcrsí,Ía,Ícs , Dorn111ml<1rió11 /11rídir,1 , 
XV, 11(1m. 57, Madrid, 1988. 

83. Una visita , l' l l de juliol de 
l 78 l, de PC-1-çz i Baia ,1 Li 
U11i1·,·rsit;1t , Arxiu de l.1 
Cared1·,il de València, llig,ill 
l 712 (Llibre de Claust1·es dç 
Catçdr,'\tics), 1·s. l Ov-1 l 1·. 

8-+. Els L'Studis sob1·ç L'I pb són 
nombrnsos: J. L. Pl:Sl:T , 

"Reforrna de los csrudios rnC-di
cos en la Univcrsidad d,· 
V.1lrn cia: cl plan de ,·studios del 
rccto1· l\bsco de l 786", 
C11adcmos ,Íc J-Jis1oria ,Íc /,1 Mcdirina 

Ls¡,a1ïol,1. 12 ( 197l ) 21 , -26-+; 

BLASCO I LA lL·LUSTRACIÓ 

El regnat de Carles III fou pròdig de reformes universitàries. Amb l' ex

pulsió dels jesuïtes anul·là la seua força sobre els claustres i es recuperaren 

ensenyaments de gramàtica, s'eliminaren càtedres suaristes i alguns edificis 

i biblioteques van passar a les universitats. Els col·legials majors -l'altra 

força- també van ser reduïts, trencats els mecanismes del seu domini. 

Nous plans d'estudis van regular els ensenyaments, de primer a Sevilla, des

prés a Salamanca i Valladolid; més tard Alcala, Oviedo i Granada... A 

Amèrica va ser menys profunda la reforma. Els plans van introduir, en gene

ral, una nova concepció dels ensenyaments, amb una visió panoràmica de les 

assignatures, amb disciplines més al dia, un major control sobre exàmens i 

oposicions ... ~2 

A València la reforma fou tardana. Als seus claustres, poc avesats a la dis

cussió i l'acord, es van enfrontar els tomistes amb els antitomistes. 

l.'.Ajuntament no aconseguí de posar ordre i el rei, el I 77 4, en va suspendre 

el patrona r. Després, pn al pla de I 786 no es consultà al Claustre, ni al 

municipi. Va ser fruit de la gestió del ministre Floridablanca, el qual comp

tava amb Francesc Pérez i Baier i Vicent Blasco: Baier va ser preceptor dels 

infants i reformador dels col·legis majors, i Vicent Blasco, l'ànima del pla 

conegut amb el seu nom, accedí als cercles cortesans sota el guiatge del 

hebraiste. Durant anys van anar guanyant adeptes: Blasco oferí a la ciutat 

recuperar el patronat, i al Claustre comptava amb qui desitjaven millores; 

Baier promet donar la copiosa biblioteca que posseeix, una mancança de 

l'Estudi.~, Van ensopegar amb l'arquebisbe Fabian y Fuero, tomista fervent 

i col·legial major de Santa Creu, però van fent camí. Blasco, gràcies al rei, és 

nomenat canonge, tot i que ho tenia prohibit per pertànyer a l'orde de 

Montesa; d'aquesta manera va poder ser elegit rector el I 784. Des d'aquest 

moment viatja freqüentment a Madrid, on es gesta el pla. Finalment, al març 

de 1786 torna amb ell, i ho comunica al Claustre. Floridablanca el va signar 

el 22 de desembre, però no arriba a València fins al març, acompanyat d'una 

ordre, perquè s'execute mentre es despatxa la reial cèdula. ~4 Va ser llegit al 

Claustre i s'imprimeix, i fins i tot s'acorda, en agraïment, fer tres retrats: del 

rei, de Floridablanca i del rector. 

La Universitat aconseguia un àmbit exempt, més autònom, enfront del 

patronat municipal. La figura del rector es reforça, ja que el rei en 
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S. ALIIIÑAN,\, [ 11ivrrsidad r 
!l11sfrnri611. h1/rnrit1 rn la fporn de 
Cados llf, \t'.ilència, 1988, ps. 
206-23-+, cl qual l'ha editat rn 
ll11las, ro1,stif11rio11rs y es/<1111/os, II, 
ps. 91- l Hl. T:1mbé n'hi ha edi
cicí LKsímil, V,1li:11ci,1, l 98-+, 
;1111b preli,ninars de S. 
ALIIIÑ,\N1\. M. B1\WÓ, L. 
l::sHII/\N, A. M1srn.1:, J. L. 
P1:s1: l~ M. Pi:sn i ;\, T1:N. 

85. Capítol XXIII del ¡.>b. A 
111is, c,1ldri,1 ,11-egi,·-hi l.1 rl'llda 
de ks p,1bordies i d'Or·iol.1, Ics 
ljll,lls CS[;lll ,1rccr.1dcs, propincs, 
,nultcs ... L,1 Unil'c·1·siL,1t i11grcs
s,1r,1 cinc vegades ,1llò LlllL' rTc,1¡,
r.11·,1 1111s aL¡udl 1110111c1H; M. 
1',,\l.llÓ, "Li h,1cicnda de la 
Unil'c'rsid,1d de V.ill'llci,1 l'll l.1 
éf'LK,1 del rector l~L1scu 
[ 1 78(,- 1808 ] ", 1'/a11 de rs111rli,1s, 

3 7-5 o. 

86. M. 1'1:s1:T, "Lintroduction 
des ,n,rnucls d'enseignemcnt 
dans ks universirés cspagnolrs 
,1u XV!lk. siè-ck", Ur l ',ilpht1-

b<'1is,11io11 1111x rim111s d11 /ivl'f rn 

Esp,1.~11c, Xl 1 /c.-XI ·11c. sihlcs, París, 
1987, ps. 16,-185. 

8 7. Ar·xi u de l.1 CircdL1l de 
\t'.1li:11cr;1, lligall 1 69-+ (3 2), 
csCl'it pel 111,1ig de l 807. lèn 
genu,il, sobr-e aL¡ucsts L'llSL'ny,1-
111enrs del f'Li l~Lisrn hi ha 
divçrsos ,1rricll's d'Anrnnio 
T1:N. 

prorroga el govern fins a la seua mort el I 8 I 3. A més, el finançament ja no 

depèn sols de l'Ajuntament, que ha de transferir-li 8.000 lliures dels seus 

arbitris, es completen amb una pensió de l'arxidiòcesi, de I 2.000, extretes 

dels delmes de la mitra. ~; Aquestes quantitats s'administraven a través d'una 

junta de catedràtics electes, que dóna comptes al Claustre general. És a dir, 

el municipi i l'arquebisbe canceller subministraven les rendes, però la gestió 

queda, per primera vegada, a les mans de l'Estudi. S'havia de formar un fons 

per editar els llibres o manuals recomanats en el pla: s' imprimien fora de la 

universitat i, corregits pels catedràtics, els venien els llibreters. El negoci va 

ser ruïnós , perquè els costos no es compensaven.~<• Després, en la guerra 

contra el francés, l'incendi en destruí els exemplars existents. 

En les oposicions continuaven decidint els regidors, però s'estableix un 

filtre previ controlat pel rector: la classe d'opositors. Els qui desitgen una 

càtedra, hauran de passar en primer lloc per diversos exercicis públics i pre

sentar dissertacions; si aproven, ingressen en aquesta classe i poden optar a 

càtedra davant dels patrons. La docència no es renova massa, continuen les 

classes ordinàries, viva voce o sense dictar, en llatí; cada assignatura té el seu 

manual assignat. Es completen amb explicacions dels graduats i repeticions 

dels catedràtics, amb actes de conclusions, acadèmies ... En canvi, per prime

ra vegada, s'introdueixen els exàmens al juny, ja no hi ha prou amb els graus. 

Milloren els contingues. Les càtedres de matemàtiques es completen amb 

física experimental i astronomia. Es creen un observatori astronòmic, un 

gabinet de física i un laboratori químic, encara que amb consecucions 

modestes. Anys després, els pabordes es queixaven perquè el pla havia millo

rat les dotacions en aquestes càtedres, perquè en Física, durant una hora, 

expliquen les màquines i facen experiments; en Astronomia dediquen dues 

nits clares de cada setmana a ensenyar l'ús dels instruments i facen observa

cions. No ho fan, o molc poc, i encara volen participar de les rendes de 

pabordia. Els pabordes defenien la teologia i el dret: 

La ucilidad y necesidad de las ciencias naturales nadie las puede dudar y su fomen

to es el manancial mas precioso de coda una Nación. Mas éscas cienen su lugar en 

la política del Gobierno y sin la subordinación a ésce y a la Religión, pueden en la 

parce moral y política ser causa de muchos males. ~ï 

S'actualitza Medicina, amb escudis de química i botànica -el jardí botà

nic, que perdura fins als nostres dies. Sobretot, s'introdueix la pràctica a 

l'hospital, on visiten malalts amb el catedràtic , i fan les seues històries 
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clíniques -Cullen servia de guia. A Dret el canvi és 

menor: el nucli continua sent romà, amb un curs 

previ de dret natural, suprimit el 1794. Apareix 

també el dret reial, amb el llibre d'Asso i de Manuel. 

Joan Sala en va redactar diversos manuals, que es 

van recollir en plans posteriors, especialment la 

seua Ilustración del derecho real de España ( l 80 3), que va 

tenir una difusió notable a Amèrica ... ºº 
Com va ser acollit el pla? Els professors hague

ren d'adaptar-se a les noves assignatures, però els 

estudiants van mostrar prompte el seu disgust. El 

pla establia que només se celebraria una festa a la 

setmana quan en concorreguessen dues, i el rector 

va disposar que seria lectiu l' l de maig de 1787, dia 

de Sant Felip . A primera hora, centenars d'escolars 

s'apostaren a la porta per impedir-hi l'accés; en arri

bar el rector, li van demanar la festa, però Blasco els 

exhortà a complir la norma, i els va amenaçar amb 

la pèrdua de matrícula. Va entrar, amb els catedrà

tics i alguns estudiants; altres van ser dissuadits a 

pedrades. Hi arribà un grup de fusellers i va ser repel·lit; però van tornar 

després a la càrrega i aquesta vegada van disparar. Fugiren els escolars i el 

matí va acabar tranquil; el rector va agrair al capità general la intervenció i 

refusà que hi enviés soldats. No obstant això, a la vesprada, la presència d'es

tudiants armats, preparats per a l'avalot, l'obliga a demanar-ne. Després 

d'una altra batalla campal van fugir els amotinats; la tropa n'agafa un 

parell. o•) Els disturbis continuaran els anys successius, per diferents motius, 

però prossegueix lenta la implantació. 

Hi havia altres obstacles. Larquebisbe Fabian y Fuero va pagar la pensió 

de la mitra només els dos primers anys. Després no va complir: quan li la 

reclamaven, responia que no tenia diners. Blasco apel·là a Madrid. A causa 

dels motins antifrancesos de 179 3 i del seu enfrontament amb el capità 

general, l'arquebisbe va eixir de la ciutat i la hisenda universitària ja no va 

patir retards. l..'.hospital general també va dificultar l'ensenyament clínic i 

l'entrada d'estudiants al seu recinte. Novament el rector va demanar ajut al 

poder, i Floridablanca hi posà remei per mitjà d'una ordre de 1790. A poc 
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a poc, s'aconseguien els objectius: l'energia de Blasco en els seus primers 

anys és evident, desbordant. Lany l 79 3, en un informe sol·licitat per la 
Secretaria de Gràcia i Justícia, es comprova l'efectiva aplicació de la refor

ma en càtedres, horaris, distribució de cursos, llibres de text ... Les cons

truccions van més endarrerides, només s'ha començat la biblioteca. Hi ha 

altres problemes: ningú no es gradua de doctor en dret; els estudiants no 

assisteixen a les explicacions de n1ecànica i astronomia; els que cursen 

medicina abandonen les aules quan arriben al cinquè any, perquè en altres 

universitats es graduen de batxiller només amb quatre anys ... Baixa lleuge

rament la nova matriculació en aquests anys. No es podia esperar un èxit 

complet: era un canvi complex. No obstant això, és un bon balanç després 

de set anys d'experimentació. 

El 1802, la Universitat rebia la visita dels reis Carles IV i Maria Lluïsa, 

que va recollir Vicent López en el seu quadre. A penes n'ha quedat rastre als 

claustres ... 

TESTIMONIS o'UNA ÈPOCA 

Joseph Townsend era un il·lustrat clergue anglès que va viatjar per 

Espanya durant l 786 i 1787. S'havia graduat a Cambridge, i va estudiar 

després medicina a Edimburg. Era rector al petit poble de Pewsey, a 

Wiltshire, però les seues ocupacions no li in1pedien viatjar. El 10 d'abril de 

1786 travessava la Jonquera i s'endinsava per Espanya, que va recórrer 

dura:nt un any i mig. Per Barcelona i Saragossa arribà a Madrid; després va 

passar per Lleó, Astúries, Salamanca... Des de Madrid es va dirigir a 

Andalusia, i per Màlaga i Cartagena arribà a València. Dues setmanes van ser 

prou de temps per visitar-la amb un cert deteniment. Ben prompte recalarà 

a la Universitat, a la qual va dedicar un extens relat. 

Townsend elogia obertament l'estudi valencià. La seua v1s1ta coincideix 

amb la implantació del pla Blasco que, al seu parer, ha revifat l'ensenyament: 

"esa universidad ha esta do últimamente muy cerca de su decadencia pero el 

rector actual ha levancado la reputación de su escuela" . 9<• Li sorprén el nom

bre d'estudiants -dóna la xifra, exagerada, de 2.400-, i de professors 

-setanta. En docència, els manuals li semblen ajustats. En medicina, que és 

la seua especialitat, posa alguna dificultat: la pràctica clínica no segueix la 
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Josep Antoni Cavanilles. 
Teatre de l'Estudi General. 
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millor obra del seu mestre Cullen, la Synopsís nosologíae methodicae, o es desco

neixen autors essencials, com ara Haller i Gaubius. El sistema de matrícules 

i exàmens li sembla millor que a Edimburg; també l'accés a les càtedres a tra

vés de la classe dels opositors. Pondera la biblioteca, els premis als profes

sors que publiquen obres útils i, per damunt de tot, la figura de Vicent 

Blasco: "el rector es un hombre profundamente instruido, y muy celo so por 

el avance de las ciencias en su corporación". Crida l'atenció l'interès amb què 

Townsend examina la Universitat de València; Salamanca o Valladolid les 

havia enllestit en poques línies ... Potser el tracte amb Pérez i Baier a Madrid 

i la disponibilitat de Blasco van despertar la seua simpatia, o la novetat del 

pla resultava atractiva per al curiós erudit ... 

Wilhelm van Humboldt necessita poques presentacions. Nascut a Berlín el 

I 767, estudià dret, economia i arqueologia a Frankfurt de l'Òder i a 

Gorringen. Prompte es va vincular al grup d'erudits congregats a Weimar al 

voltant de Schiller i Goethe. Amb el temps es convertí en alt funcionari de la 

cort prussiana: fou ambaixador a Roma -entre I 80 I i I 808- i, cosa més 

important, ministre d'Instrucció Pública i fundador de la Universitat de Berlín 

el I 81 O. La bona formació i l'experiència fan d'ell un testimoni excepcional. 

Les seues inquietuds filològiques el van portar a Espanya, després d'una 

estada a París. El I 3 d'octubre de I 799 creuà la frontera per Irun, amb la seua 

dona i dos fills, i es dirigí a Madrid per Vitòria, Burgos i Valladolid. El seu 

diari està ple d'observacions sobre l'ensenyament; les comparacions amb l'ale

many, el qual coneix ben bé, són nombroses. A Valladolid va obtenir infor

mació sobre la universitat i el col·legi de Santa Cruz, acabat de reformar; els 

estudiants li van semblar esparracats i miserables, rudes i poc formats ... 

El 5 de novembre va arribar a la capital. Allí tingué una llarga conversa 

amb Antoni Josep Cavanilles sobre l'estat de l'educació; la universitària li 

va semblar endarrerida, amb el llast d'un escolasticisme que havia fet fugir 

de València -segons ell- Cavanilles i Joan Baptista Muñoz. No obstant 

això, l'elogia, especialment la seua facultat mèdica. Esmenta Andreu Piquer 

i les reformes empreses per Pérez i Baier i per Blasco pocs anys abans; però 

tot seguit apunta algun endarreriment: el dret natural s'explica des de fa 

dos anys -realment, l'ensenyament s'havia prohibit el 1794- i els estu

dis de medicina i cirurgia acabaven d'unificar-se ... Al Seminari de Nobles 

assistf a una oposició a càtedra de Retòrica; l'exercici li semblà absurd: 
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"la mayor falta del discurso fue que no se dijo nada sobre la materia" -

afirma-; és, a més a més, il·lògic i pedant, sense cap profit... Continua 

recollint opinions: amb Andreu Navarro, professor de Filosofia Moral a 

Sant Isidre, amb qui parla de diverses matèries, del sistema global d' ensen

yament i de manuals: el Hutcheson, les obres de J acquier, Heineccius o la 

filosofia moral de Piquer. Amb Ramón Cabrera, rector segovià que vivia a 

casa de la duquesa d'Alba, tornà a informar-se dels col·legis majors i de la 

seua reforma ... Finalment, està preparat per emetre el seu juí, per des

comptat gens favorable: 

Se puede decir con seguridad que todas las universidades españolas y centros de 

educación son, sin excepción, malas y que no sirven para nada. El mayor defecto es, 

sobre todo, un sistema de enseñanza lleno de prejuicios que hace que cada estu

diante deba asiscir a clase de un profesor concreto, ya que cada ciencia sólo tiene 

un profesor, y que haya que pasar por cursos, cada uno de los cuales dura años, con 

lo que se pierde cantidad de tiempo. La gente que ciene conocimiento e ilustración 

los ha adquirida por sí misma y por el estudio individual. Las ciencias matemati

cas y físicas practicamente no se enseñan en las universidades y por lo que a la teo

logía se refiere, sólo la tomista ... La J urisprudencia es la que mejor parada sale.9 1 

El 26 de desembre abandona Madrid i continua el viatge per Toledo cap 

a Andalusia. Màlaga, Granada, Múrcia, Alacant i, finalment, València, on 

arriba a principi de març de I 800 i s'hi queda una setmana. Va tenir l' opor

tunitat de parlar molt amb Blasco, de qui traça una breu semblança, inclosa 

la seua fisonomia, qüestió per la qual se sent atret. Tracten dels estudis 

filològics -especialitat de l'alemany-, d'història ... Blasco li ensenya l'in

forme que ha elaborat contra la unió de Medicina i Cirurgia, el qual 

Humboldt menysprea secament: "es como si estuviera escrita en el sigla 

XVI". El seu interlocutor defensa el seu pla d'estudis i posa en dubte la 

capacitat dels alemanys d'aprendre amb plans de menor durada. Picat en l'a

mor propi, el berlinès, categòric, anota: 
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... cal y como puedo j uzgar el as unto, éste escriba mucho mas en que l) nues tros 

estudiantes estan muchísimo mejor prepara dos y poseen mas método; 2) en que no 

se preocupan, como en España, de unos progresos individuales; 3) en que esrudian 

mas por sí mismos y lo pueden hacer mejor, en parte porque estan mas capacitados 

gracias a su actual sistema de estudio y al trato, y en parte a que la adquisición de 

medios auxiliares es mas faci!. A todo ello pueden contribuir quizas la pereza 

nacional, el clima, la costumbre de la lentitud y la carencia de competencia.91 

La diferència entre l'esplèndida Aujklarung prussiana i la tènue i incompleta 

9 l. W. VON HUMIIOLDT, Dia,-/o 

de viajc a Espn1ïa, 1799-1800, edi
ció i traducció de M. A. Vega. 
Madrid, l 998, p. l 05; l'estada 
,1 Madrid es recull rn Ics ps. 
8 I- I 3 5. 

92. W. VON HU!vll\01.llT, 

Dinrio ... , p. 227. esrad,1 a 

'v'.1lè11cia, ps. 226-232. 



9 3. S. LOREN, Matco josé 01fila. 
Estudio rdtiro-biografiro de s11 obra e 
i11fl11111ria, Saragossa, 1961. 

Il·lustració espanyola es fa evident en el seu diari ... No obstant això, té parau

les amables per a Blasco: lloa el seu esperit de reforma, absent en la majoria 

d'espanyols, la seua formació liberal i el seu zel per l'engrandiment de la uni

versitat i de València -el titlla d"'arxivalencià". D'altra banda, Humboldt 

s'entretindrà la resta de l'estada interessant-se pel valencià, pel seu lèxic i pro

núncia. Constata el procés de degradació que pateix a la capital, on es parla 

"mal y muy mezclado con el español". Recull llibres i algun diccionari. La 

seua formació filològica s'adverteix a cada pas. Finalment, abandona la ciutat 

camí de Barcelona i de París, on arribà a mitjan abril. 

El menorquí Mateu Orfila es va inclinar prompte per la medicina, i va 

decidir estudiar-la a València, la facultat més prestigiosa. Es va matricu

lar en el curs 1804-05. En una carta a son pare recull el juí demolidor que 

li mereixen els professors. Prefereix, diu, morir de fam o ser sabater, sastre 

o teixidor més que no romandre deu dies més "entre barbaros que son los 

que aquí habitan". Critica el calendari escolar, ple de festes i vacances, que 

només té unes cinquanta classes. Els estudiants no hi assisteixen quan plou 

o fa un poc de fred; i, quan van a classe, es dediquen a cantar o a fumar. Són 

ineptes, no tenen interès d'aprendre ... 

Lo que quieren los maestros es que los estudiantes sigan tan burros como ellos mis

mos. La lección es un folleto muy pequeño y en ocasiones se ha de repetir tres o cua

tro días y aún así queda la mitad que no lo saben. El autor que dan para estudiar es 

lo mas indigno que se ha escrito, y la razón es por ser faci!, pues si fuera difícil no 

sabrían explicarlo, y esco no les viene a cuenca. Los cacedracicos todos, del primero 

al último, son unos pedantones, como toda España sabe, que no saben sino !iar ciga

rrillos y fumar, hacer visitas, si las tienen, pues de otro modo se morirían de ham

bre, porque la Universidad no les da bastante para merendar. En estas circunstan

cias, nosotros, infelices, nos quedamos sin aprender ni una palabra.'" 

No hi ha qui el puga ajudar, i anar a classes privades és inútil. Més encara, 

-assegura amb supèrbia-, diversos catedràtics li han demanat que els 

ensenye. Les seues diatribes s'adrecen especialment contra la Facultat de 

Medicina, perquè no comprèn que els estudis duren sis anys, i es manifesta 

capaç d'aprendre en deu mesos el que s'ensenya en aquest temps. Ha hagut 

d'estudiar anatomia per compte seu, sense mestres, perquè no en saben del 

que ell aprèn. Els anomena rucs i ignorants, i els acusa de frustrar les 

carreres dels joves de talent per la seua falta de dedicació a l'estudi: "lo que 

ocurre aquí es que nunca habéis podido estudiar ni una hora seguida, y por 

eso rodo os parece imposible". 
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S'ha de situar la carta d'Orfila en el seu context per entendre-la com cal. 

El jove desitja anar-se'n a París, i parla d'aquesta manera a fi d'obtenir de son 

pare el permís anhelat.•> 1 El nou pla, fins i tot amb una situació econòmica i 

un prestigi envejables, continua reflectint la trista realitat universitària: pobre 

i endarrerida, poblada d'estudiants gorrers sense interès i de professors 

mediocres i mal pagats; no es premia l'esforç i els mèrits dels que volen 

avançar en les ciències ... •>, Regne de la ignorància i de les tradicions, aquest és 

un món decadent que s'extingeix, perquè arriben nous temps ... Orfila, final

ment, pogué satisfer el seu anhel. El l 80 5 se n'anà a Barcelona per estudiar 

al Col·legi de Cirurgia, i dos anys després va obtenir una pensió de la Junta 

de Comerç per anar-se'n a París, d'on ja no va tornar: el 181 l va adquirir la 

nacionalitat francesa. Allí va emprendre la seua brillant carrera, catedràtic de 

la Sorbona i pioner de la toxicologia moderna. Però, per aconseguir-ho, hagué 

de fer les maletes, com tants altres abans i després d'ell... 

DESASTRES DE LA GUERRA 

La invasió de Napoleó va acabar amb l'antic règim. El 23 de maig de 

l 808, l'Audiència va donar per acabat el curs, i van tenir lloc exàmens i exer

cicis de grau. Des de l 79 5 tenia la Universitat el privilegi de formar un cos 

separat de milícies, i hi havia pressa d'acabar les proves i poder constituir els 

batallons, necessaris per a la defensa. % A la fi de juny, el mariscal Moncey 

assetjava la ciutat, mentre s'enviaven nombroses tropes en ajut de l'assetja

da Saragossa. 1'.èxit va somriure totes dues empreses: València no va caure i 

el general Lefèbvre abandonà el setge de Saragossa. Però l'Estudi va pagar un 

alt preu, amb la destrucció del jardí botànic per l'artilleria francesa i la presó 

o mort de nombrosos estudiants ... 

En arribar la tardor, les autoritats acadèmiques van obrir el curs, a pesar 

de la guerra. Les escoles s'havien convertit en un quarter improvisat i calgué 

evacuar les tropes per rem prendre les classes el 24 d'octubre. Però la situa

ció bèl·lica va torbar la Universitat. A final d'any, se li assigna la fortificació 

de la torrassa de Russafa i del tram de muralla annex. Es van organitzar 

torns, i el Claustre acorda que siga 
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la décima parte de los estudiantes de la Escuela los que concurran diariamence a las 

obras de fortificación, unos por la mañana y otros por la tarde. 
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Els catedràtics també hi van i passen llista: l'absència es compta com una 

falta a classe. Es va intentar que el catedràtic propietari i el seu substitut no 

coincidissen a la mateixa hora a la muralla, perquè es fes la classe. 9 , 

Al ma~ç de I 809 es va formar un batalló, en el qual es va allistar la major 

part dels estudiants, més de mil. El capità general, Josep Caro, va disposar 

que s'anomenés "Batalló cinquè de Voluntaris, primer de la Universitat", i 

que l'uniforme fos 

pantalón negra, chupetín blanca, chaqueta de color café tostado o pardo oscuro, 

con la solapa, collerín y vuelta encarnadas con vivos blancos y botones dorados ... , 

el escudo de la Universidad en el collerín y tres granadas en la vuelta. 9 ~ 

El comandant era Joaquín María Escriba, i les cinc companyies que com

prenia estaven sota el comandament de catedràtics capitans, com ara 

Pizcueta, Benici Navarro ... Com que la majoria dels escolars es van inclinar 
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per servir en l'artilleria, es formà el Segon Batalló del Cos d'Artillers Urbans 

de València; els altres optaren per ser fusellers i van ser incorporats a uns 

altres batallons. van jurar bandera a la basílica de la Mare de Déu el 13 de 

juny de l 8 l O, tot i que ja prestaven servei de plaça des de gener. 

Tot i això, les classes no es van suspendre. Les Corts, el 3 O d'abril de 

l 8 l O, ordenaren el tancament d'universitats i col·legis, a fi de disposar dels 

estudiants per a l'exèrcit. València demanà i aconseguí que no s'apliqués, ja 

que els seus escolars ja estaven mobilitzats i preparats per agafar les armes. 

El vell rector Blasco va anunciar l'inici del curs per al 2 de gener de l 8 l l, 

però les circumstàncies van complicar la docència: moltes aules continuaven 

tancades des de l'atac de Moncey; el canvi de pla -es va tornar al de 

l 7 8 6- va entorpir l'activitat acadèmica; i, finalment, l'avanç del general 

Suchet des de Tarragona obligà a la suspensió. La caiguda de València, el 14 
de gener de l 812, va ser ruïnosa: el devastador bombardeig, abans de la capi

tulació, incendià la biblioteca i destruí el laboratori químic, l'observatori 

astronòmic i els gabinets de física i anatomia. De nou, molts estudiants van 

resultar morts o ferits durant els combats. Els que van quedar van ser tan

cats al convent dels dominics i enviats captius a França, malgrat les gestions 

i de l'arquebisbe. Entre els professors, alguns havien fugit i uns altres esta

ven empresonats, o treballaven per al govern de Cadis o per als francesos. El 

Claustre va exigir a Garelli que es reincorporés a la càtedra, però aquest va 

fer creure que tenia llicència per absentar-se i ocupacions a Madrid, que no 

era afrancesat ... 

Fins i tot sense aules, alumnes, professors ni rendes s'intentà mantenir la 

docència. Els generals francesos volien que funcionés: Thiébault, a 

Salamanca, va proposar fins i tot un pla per a Lleis, i va ser nomenat doctor ... 

Suchet manifestà davant d'una comissió de professors el seu desig que con

tinués; li van fer present l'estat de les aules, i el mariscal oferí que triaren un 

altre edifici per a les classes. S'escollí el convent del Carme, però no es van 

escometre les obres necessàries per habilitar-lo; el curs començà al novembre, 

amb classes disperses en diversos llocs: al col·legi del Patriarca, al convent 

dels Camils, a l'hospital general, fins i tot a les cases dels catedràtics ... Les 

condicions eren penoses, i la matrícula, reduïda; algunes ingerències del 

mateix Suchet -com ara la designació de dos catedràtics intrusos o la con

fiscació de rendes- van malmetre les seues relacions amb el Claustre. A 

l'abril de l 8 I 3, moria Blasco: l'estat desastrós en què es trobava sumit 
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l'Estudi degué pesar a qui tant havia treballat per la seua millora. El mariscal va 

nomenar el canonge Pasqual Fica, però la dominació francesa arribava a la fi ... 

El 5 de juliol se'n va anar Suchet, i dos dies després entraven els generals 

Villacampa i Elío. Era l'hora de fer balanç, que no podia ser més desolador: 

l'edifici estava parcialment destruït, 

abierta la techumbre, cuarteadas las paredes, los pilares y los arcos que habían que

dada en pie, amenazaban desmoronarse ... Las aulas, sucias y renegridas, sin mesas 

ni bancos, sin una silla siquiera para sentarse el maestro .. .'''' 

Les instal·lacions experimentals havien desaparegut; a la biblioteca es van 

cremar uns 3 0.000 volums ... El nombre d'alumnes havia baixat a nivells 

semblants als de la Guerra de Successió -entre 600 i 700-; caldrà espe

rar a l 820 per recuperar els nivells normals -uns I.500 matriculats. Però 

el major impacte de la guerra es produí sobre les seues finances: entre l 808 

i l 8 l O s'obligà a pagar 3 3 7.000 rals, a més de dos crèdits per valor d'uns 

aleres 225.000, dels quals s'apropià Josep Caro. A més, la pensió de la micra 

i la dotació municipal no es van pagar entre l 812 i l 8 l 5. A principi de 

l 814, per tant, no tenia instal·lacions, ni diners, ni a penes estudiantes ... 1"" 

Unes seqüeles penoses de la guerra, que la Universitat ja havia conegut a 

principi del XVIII i tornarà a viure entre 1936 i 1939. 

Cactivitat, no obstant això, no va cessar. C l de setembre de l 8 l 3 era des

tituït el rector afrancesat Fita, i se'n nomenava el canonge Onofre Soler. La 

Universitat va jurar la constitució, fins i coc felicità les Corcs per l'abolició 

del Sant Ofici. A principi del l 814, Nicolau Garelli, catedràtic de Lleis, 

començà a ensenyar la constitució gaditana al palau de l'extingida Inquisició 

-durant el Trienni tornà a explicar-la, mentre que algunes societats patriò

tiques es reunien al paranimf. 101 Es començà a formar una nova biblioteca, a 

partir de la donació que va fer Blasco de la seua. Es van agençar algunes aules 

-sis o set- per mamprendre les classes. 

En el transcurs d'aquests treballs va arribar Ferran VII a València, provi

nent de Saragossa, després de l'exili a França. Entrà a la ciutat el 14 d'abril 

de l 814, i pocs dies després va rebre en audiència la Universitat. Els estu

diants hi van anar amb una bandera al·legòrica, amb Minerva i les llegendes 

"Valor, constancia y lealcad reinan en la Universidad" i "Reliquias del Bacallón 

de Estudiantes Artilleros". Van lliurar al monarca uns versos, i després va 

eixir aquest al balcó de la plaça de Sant Domènec a sentir les músiques que 
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li va oferir un altre grup d'escolars, entre víctors i aplaudiments. El 5 de maig 

se'n va a Madrid després d'haver signat el decret que dissolia les Corts, abo

lia la constitució i tornava el país a l'antic règim, encara que no el va fer 

públic fins que hi arribà. A l'eixida, a l'altura de la Creu Coberta, es troba amb 

els estudiants que van a acomiadar-lo amb unes seguidilles: 

Llega, Fernando el día 

de tu partida 
y sale a despedirte 
la estudiantina 

Ecernamente 
llorara este acco 

y amargamente 

Todos los Estudiantes 
visten de negro; 

Mas visten mayor !uco 
dentro del pecho. 

Llora Valencia, 

y siempre lloraremos 
iO Rey! tu ausencia. 

¿ya se van los infantes 

Antonio y Carlos? 
¿Qué ya no te veremos 
Fernando ama do? 

Oh desconsuelo! 

Després trenquen els instruments perquè no servesquen de compliment per 

a cap altre. El rei els va estendre la mà, i ells la van besar amb emoció. Li van 

demanar que vetllés per la Universitat, i ell va prometre fer-ho tres vegades. 1"2 

C Estudi tornarà a veure ' s amb Ferran VII algunes altres vegades. 

Repetirà la visita a les escoles a l'octubre de l 82 7, quan vingué a València 

per rebre la seua tercera muller, Maria Amàlia de Saxònia ... Però el seu reg

nat -la guerra contra el francés, les lluites entre absolutistes i liberals

va obrir un període de penúries i misèria. Comença la destrucció de la vella 

universitat. El pla Blasco s'hi havia aplicat durant anys, encara que el grau 

de doctor resultava difícil i no hi ha graduacions de doctors fins a l 79 l; 

després en són pocs , hi ha fraus ... Només algun retoc va canviar això, com 

també la situació, amb la supressió del dret natural o la modificació de les 

càtedres de dret patri. El l 807 és reemplaçat per un pla, inspirat en 

Salamanca, que s'imposa a totes. Va ser mal rebut a València; hi ha dubtes 

a l'hora d'adaptar-lo, consultes: no saben com establir les acadèmies, seus 

de discussions i arguments. De l 8 l l a l 814 es torna a Blasco, després uns 

altres plans ... El desconcert és total, tot i que hi haja un alt nombre de 

graus per les dispenses que es concedeixen, especialment als qui han lluitat 

o han patit en la guerra. 1,H 

El reglament liberal de 1821 a penes arribà a ser aplicat. La reacció abso

lutista va accelerar el caos a les aules, amb les "purificacions" o depura

cions. El pla de 1824 pretenia posar ordre: augmentà el control, ja que el 
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monarca nomenava els rectors d'una terna, elegida per vuit compromissaris 

sortejats al claustre de doctors, vigilava les rendes i la religió. El I 82 7, 

transcorregut el rectorat de Castillo, el municipi va nomenar un altre rec

tor, encara que provisional, "sin perjuicio de lo que Su Majestad se digne 

resolver". El Consell no va acceptar i va prorrogar Castillo. A València hi 

hagué durant uns mesos dos rectors, fins que es va suprimir el patronat. 

Les pabordies es van mantenir fins al final, i van desaparèixer amb l' aboli

ció dels delmes. El I 8 3 O, per por a la revolució de juliol a França, es van 

tancar les universitats per dos anys. El I 8 3 I se'n suprimeixen els cance

llers ... Els vells estudis generals són destruïts progressivament per Ferran 

VII. Després van seguir els liberals ... 

UN RECTOR EN EL CANTÓ 

El 29 de setembre de 1868 arribava la revolució -la Gloriosa- a 

València, amb la notícia de la derrota de les tropes reials a Alcolea. Aquell 

mateix dia es va constituir la junta revolucionària de la província, amb Peris 

i Valero com a president. Una de les primeres decisions que va prendre fou 

proveir la plaça de rector de la Universitat, a la qual havia renunciat poc 

abans Vicent Noguera, marquès de Càceres. En va ser designat Eduardo 

Pérez Pujol, catedràtic de Dret Civil i Història, professor de tarannà pro

gressista i obert, vinculat al krausisme i, després, a la lnstitución Libre de 

Enseñanza. La junta va engegar un ambiciós programa de reformes educati

ves, amb nous estudis i escoles, tot i que desapareixerien aviat: la Industrial 

d'Artesans, la d'Enginyers Agrònoms, quatre càtedres d'Estudis Aplicats a 

l'Institut de Segon Ensenyament ... A la Universitat, els canvis també seran 

profunds: es crea una Facultat de Farmàcia i sengles escoles de Notariat i 

Arquitectura; es restableix la Facultat de Lletres -suprimida per Manuel 

Oro vio el I 8 6 7-, mentre que a Medicina es cursarà doctorat; s'obri una 

secció d'Exactes a la Facultat de Ciències ... 1"+ 

La revolució del 68 va significar una renovació profunda. El decret de 

Ruiz Zorrilla, de 2 I d'octubre, va introduir la llibertat d'ensenyament i de 

creació de centres. Es trenca el model de la universitat liberal. Giner de los 

Ríos resumeix en quatre les modificacions introduïdes pels revolucionaris: 

liberalització de l'ensenyament, major autonomia universitària, reformes 

científiques i pedagògiques, i major contacte amb la societat. 1"' Volen també 
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acostar l'educació a totes les classes, perfeccionar els estudis pràctics, millo

rar el professorat ... Tot i això, la revolució serà efímera, i prompte tornarà 

l'ordre imposat pels liberals moderats. 

Vista des del poder -des de les lleis i els decrets-, la universitat libe

ral presenta una direcció centralitzada i una uniformitat en l'organització i 

en els ensenyaments. Depèn del Ministeri de Foment, els seus rectors són 

delegats del ministre i totes tenen característiques idèntiques; Madrid, la 

central, més completa, acapara el doctorat i les oposicions. S'ha dit que era 

una universitat napoleònica, perquè s'inspira en diferents projectes i lleis 

francesos, però n'absorbeix bones dosis de tradició d'arbitrisme ministerial 

i de pobresa de mitjans ... 1<,c, 

Però si mirem amb els ulls dels catedràtics i alumnes de l'època, els quals 

van suportar l'allau de disposicions minucioses i contínues amb què cada 

ministre volia deixar la seua empremta, sorgeix una perspectiva nova: el 

canvi incessant. Unarnuno, en una coneguda sentència seua, retratà la polí

tica educativa: 

de ese tejer y destejer desde el ministerio la reia de Penélope de nuestra enseñanza 

oficial, nadie hace caso. Cada ministro trae su receta, cambia las etiquetas de los 

frascos y el lugar de colocación de algunos .. . 1 
"' 

No obstant això, no és cert que no se'n fes cas; si en la Restauració ja hi 

havia estabilitat, el canvi incessant de plans i normes fou una de les causes 

de la mediocritat. 

Els liberals ni tan sols van saber optar per un model únic. La constitu

ció de I 8 I 2 va posar al davant de la instrucció una Direcció General 

d'Estudis, formada per savis i experts, elegits per cooptació: una autono

mia de les ciències, les lletres i les arts, amb separació de la política, tot i 

que centralitzada. Els rectors continuaven sent nomenats pel Claustre ... : 

-és el model de Quintana, només vigent un curt moment en el Trienni. 

Els moderats , des del model Pidal de I 84 5 convertit en la llei Moyano de 

I 8 5 7, van preferir una major dependència del ministre, assessorat per un 

Consell d'Instrucció Pública; els rectors delegats del govern. Amb tot, 

Pidal va tornar a València la Facultat de Medicina que havia estat reduïda, 

dos anys abans, a Col·legi de l'Art de Curar, per a facultatius de segona clas

se. Pedra Mata, l'autor de la reforma, només volia dues facultats de 

Medicina, Cirurgia i Farmàcia, ben dotades. Els liberals desitjaven poques 
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Retrat del rector Pérez Pujol, 
obra de J. Cebrian. 
Teatre de l'Estudi General. 
Núm. inv.: UV-090 

universitats -n'hi hagué deu en el segle-, però 

València no va estar amenaçada de supressió mai, 

encara que van desaparèixer, entre altres, Gandia i 

Oriola. D'aquesta manera s'estalviaven despeses, i 

n'hi havia prou per a la formació dels fills de la bur

gesia. Les van traure del domini de l'Església amb 

un cert laïcisme; només l'Estat podia establir-ne, 

perquè temien el clergat, que sempre va estar 

enfrontat als liberals ... Canvis nombrosos van anar 

convertint les universitats en gotes d'aigua idènti

ques durant el regnat d'Isabel II. La Gloriosa va ser 

temps d'esperança, d'obertura ... 

Una mostra d'aquesta obertura és el debat que Pérez 

Pujol va organitzar a la Universitat amb els repre

sentants de l'Associació Internacional de 

Treballadors -la AIT-, aprofitant la presència de 

tres d'ells a València. L ambient a la ciutat estava cal

dejat: els esdeveniments <le ];:i c:omuna, les vagues, la 

formació de la Lliga de PrupieLa1i!:>, le!:> e!:>C.Olll(Sts de 

la premsa conservadora contra el naixent socialisme ... 

El I 7 de setembre de I 8 7 I, al paranimf i davant 

d'un públic variat -nombrosos obrers-, el rector 

es va mostrar partidari de conciliar el capital i el tre

ball... Elogià els èxits de la revolució -les lliber

tats-, però quedava molt a fer en instrucció i en 1' accés de l'obrer al capital. 

Més dur va ser 1' enfrontament entre Moreno Villena, catedràtic d'Economia 

Política, i Mora, secretari general de la AIT a Espanya. El professor va defen

sar el salari i la propietat, i propugnà el treball, l'estalvi i la virtut com els 

únics mitjans que posseeix l'obrer per millorar la seua condició. Mora va qua

lificar de "lladres" els posseïdors del capital i aconsellà als treballadors que 

només es fiassen dels que fossen de la seua mateixa condició. 

La repercussió del debat internacionalista fou gran. A principi d'octubre, 

les Corts debaten al seu torn 1' estat de la qüestió social. Un diputat conser

vador, Jové y Hevia, rugeix contra el que s'ha esdevingut a València: 

Y España presenciaba con esdndalo que la Universidad !iteraria de Valencia 

fuese profanada, admitiendo en sus aulas tales sectarios y permitiendo que tales 
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blasfemias resonasen bajo su bóveda; y que allí, en aquel recinto, en donde se 

enseñaba el Derecho que viene rigiendo al mundo desde que la civilización exis

te, se alzaran voces para condenar todo derecho; y que allí donde se enseñaba el 
Derecho política, que constituye el principal adelantamiento de las sociedades 

modernas, se negase la noción de todo Gobierno ... y allí donde se enseñaba la 

gran ciencia que ilustró nuestro Flórez Estrada, se condenase el capital... y allí 

donde se había oído la voz de la reina de las ciencias, de la teología católica, se 

negase la existencia de toda religión .. . 1 "~ 

Lescàndol féu que el rector presentés la dimissió. Un grup d'estudiants 

es va manifestar el l 3 d'octubre a les escoles, cridant visques al rector i 

demanant-li que s'hi quedés; Pérez Pujol els comunica que no ha estat 

acceptada la dimissió i, per tant, no hi ha motiu per a l'avalot. Alguns con

tinuen l'aldarull pels carrers pròxims, fins que es dispersen ... Dos mesos 

després es produeix un altre tumult, pel que es veu per les vacances de 

Nadal; els incidents, d'una certa gravetat, provoquen dures sancions, pèrdua 

de curs i fins i tot expulsions ... Una manifestació davant del Govern Civil 

va demanar la dimissió del rector. 10•i 

Són anys d'inquietud a les aules. La crisi política permanent -esclats 

republicans, la tercera guerra carlista i el conflicte de Cuba, l'apogeu de la 

Internacional...- no afavoreix la reforma pretesa. Molts dels canvis intro

duïts a la universitat després de la revolució fracassen. Amadeu de Savoia 

renuncia al tron al febrer de I 8 7 3. Es proclama la república i es convoquen 

eleccions a corts constituents, les quals són guanyades pels federals. Juny és 

crucial: accedeix a la presidència de la república Pi i Margall, amb un 

programa revolucionari, però els federals s'escindeixen en dos bàndols; el dia 

14, la I Internacional declara la vaga general. La divisió dels federals esclata 

i els intransigents proclamen cantons, o el dret d'un territori a constituir-se 

en estat o cantó, sense que s'haja d'atenir a la divisió que preveia el projecte 

de constitució de l 8 7 3. 

A València, el 14 de juliol els carrers i les cantonades s'omplin de pasquins 

amb la inscripció "Hoy se proclama el Cantón". Després d'alguns dies 

d'estira i arronsa entre les autoritats, el I 9 de juliol, a les I l del matí, al 

paranimf de la Universitat, els representants de l'oficialitat i soldats de la 

milícia van constituir la junta revolucionària del cantó valencià. S'hi van inte

grar membres de totes les classes, inclòs el rector de la Universitat en repre

sentació del professorat; li va ser assignada la cartera de Foment. 110 
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I l I. La dimissió li va ser- accep
r.,da per m i tjà del Deuet de 3 O 

de juliol, S. Rrnv11:u, Ed11ardo 
Pérez., !'t1jol, p. I S. 

J l 2. Vegeu J. Ti:IXIDOR, Est11dios 
de lln lmria, ps. 107-109 , 114-
127, 

I J 3. M. PESE r, "Políric,, uni
vcrsitaria tra s cl desastre del 
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las U 11iwrsidadcs J-J isp!Ílliras, 
Salamanc1, 1998, en premsa; Y. 
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Dnccho de V.dcncia durantc la 
Rcstauración ( I 1175-1900) ", 
tesi de doctol·,n inèdita, 2 vols., 
V.dència, I 996; M. DE PUl: UJ:S 

BENÍTl:Z, "Política universitaria 
y dcb,1tc pübl ico en Esp;li'ia 
( 1902-1 928) ", La uniwrsidad rn 

cl s(glo X.X. (Esp,11ia e Ibcroa111frira), 
Universitat de Múrcia, 1998, 
ps. 3 5-52. 

La radicalització d'alguns membres de la junta, a més de l'amenaça de la pro

ximitat de les tropes del general Martínez Campos, enviat des de Madrid per 

esclafar el cantó, van provocar dimissions, entre elles la de Pérez Pujol, el 

qual va abandonar alhora la junta i el rectorat. 1 l l A principi d'agost, i després 

d'un bombardeig intens -aquesta vegada, per sort, no van encertar les esco

les-, València es va retre. Els més assenyalats es van embarcar en el vapor 

Matilde, mentre entraven a la ciutat Martínez Campos i el governador civil 

Castejón. Una vegada fugits els caps, a penes hi hagué repressió. Per això va 

cridar l'atenció l'ordre governativa de presó dictada el 9 d'agost contra l' ex

rector Pérez Pujol, el qual va ser portat a la presó de les torres de Serrans. 

La ciutat es va mobilitzar per obtenir-ne la llibertat, que es va produir pocs 

dies després. La seua popularitat era gran: es va celebrar un claustre extraor

dinari el dia 2 3 per demanar al govern que fos reposat. Però no es va acon

seguir ... Els temps de dedicació a la política d'aquell notori professor havien 

acabat; s'acostava la Restauració i, amb ella, el retorn al model moderat. 

1A UNlVERSlï:AT COMPLEIX Q1JATRE-CENTS ANYS 

Mai no s'havia celebrat el centenari de l'Estudi General. Més aviat es 

commemorava la figura de sant Vicent Ferrer: a la seua influència s'atribuïa 

la fundació de la Universitat a causa de la seua presumpta intervenció en 

la unificació de les escoles a principi del XV l l 2 Ara, el Claustre volia 

subratllar-ne l'antiguitat de quatre segles, quan els professors estaven expec

tants i nerviosos davant el projecte d'autonomia que s'havia de discutir a les 

Corts. Havia estat presentat per Antonio García Alix, primer ministre 

d'Instrucció Pública i Belles Arts, com a resposta al desastre del 98. El 

comte de Romanones, que el va succeir, el va fer seu, tot i que no va posar 

massa interès en l'aprovació. l i i Per tanc, la festa va servir per fer res altar 

grandeses passades, però també per reunir el professorat i pressionar sobre 

els polítics, cap a una universitat millor. 

El rector Ferrer i J ulve, el I 900, va fer una primera proposta, amb la 

intenció de celebrar-lo dos anys més tard; hi hagué una cerca reticència, ja 

que no n'hi havia precedents en les aleres universitats. Després de la seua 

mort, Manuel Candela -liberal, nomenat rector per Ro~anones- esde

vingué l'ànima d'aquell esforç. El claustre de 26 d'abril de I 902 va concre

tar aquesta aspiració, i en nomenà una junta organitzadora formada per 
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catedràtics, doctors i representants dels centres docents ... A més a més, va 

delegar en nombroses comissions, algunes mixtes amb membres de 

l'Ajuntament i altres autoritats; els alumnes també hi van participar amb un 

festival escolar. Se'n va designar president honorari el ministre, patró el rei 

i protectors les diverses autoritats. Des de la junta anava confeccionant-se 

el programa, amb diferents iniciatives: un certamen cientificoliterari amb 

dos premis: el primer, a una història de la Universitat de València; el segon 

a una obra sobre què és la universitat i què ha de ser en l'avenir -després 

s'hi van afegir altres temes. 1:·unbé es va voler muntar una exposició amb 

materials d'ensenyament dels quatre segles, encara que al final es va quedar 

en una mostra de llibres i documents. Lintent d'exposar una galeria de 

valencians il·lustres amb préstec de quadres per part de particulars no es va 

dur a terme tampoc. Però , sobretot, es va aplegar una assemblea de profes

sors universitaris a fi de debatre les reformes que consideraven oportunes o 

necessàries. LEscola de Magisteri va promoure, per la seua part, una altra 

assemblea de mestres. 11-1 

Candela va viatjar a Madrid per exposar les seues idees al rei, que complia 

llavors la majoria d'edat i es coronava. Accelerà les gestions per fondre les 

medalles -les faria Miquel Borràs-; va sol·licitar un dibuix a Sorolla per a 

la convocatòria del certamen; a més a més, s'escollia per concurs un cartell 

modernista de Mongrell per anunciar el centenari. Les despeses d'aquells fas

tos es van calcular en 25.000 pessetes, però finalment en van ser 42.000. No 

obstant això, el rector va saber traure diners de les institucions, i també a tra

vés d'una subscripció pública; fins i tot aconseguí que Roman ones aportés 

5 00 pessetes de la seua butxaca -el sotssecretari, 2 5 O. Començaren a fun

cionar les comissions, les altres universitats van confirmar l'assistència: tot 

anava endavant, amb majors o menors dificultats ... Viatges del rector per 

recollir fons, organització dels diferents actes, redacció del programa, invita

cions a les autoritats, sense oblidar l'arquebisbe ni l'església catedral... 

L l d'octubre s'obrí el curs amb una solemnitat especial. El rector, envol

tat d'autoritats, corporacions, alumnes i professors, va descobrir el retrac 

d'Alfons XIII als acords de la Marxa Reial. Després, José Villó, catedràtic de 

Lletres, va dissertar sobre el concepte de sociologia; potser es va seguir un 

torn, però fou una ocasió perduda per parlar de la universitat o plantejar-ne 

les penúries o la futura autonomia. 11 ; El 8 d'octubre es van repartir els car

tells de Mongrell; falcava el programa, que no es va imprimir fins al 22. 

So 
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Anvers i revers de la medalla del IV 
centenari. Disseny de Gabriel 
Borràs, 1902. 

l l(,. A l 'agost, ds pcrièidics de 
Val0nci.1 havicn public.H un 
al'tick de Moliner sob1·c d ccn
rcn,1ri en cl LJual, per opinions 
dii"crrnrs i fr·iccions amb l'i 1·cc
ror, c.,igi,1 Ljlll' se'n dcdicatTn cis 
fons al seu san,1to1·i i ,1 Li millo
ra dels rncsrrcs. 

El I 3 d'octubre de I 902 hi hagué sessió acadèmica solemne al paranimf. 

Es considerava que aquell dia havia començat l'estudi, amb la "crida" de 

publicació de las butlles i els privilegis -no era cert, però el present sem

pre domina la història. El rector va obrir l'acte donant les gràcies i va expo

sar les raons d'aquella reunió; després, el secretari. Bartrina, catedràtic de 

Medicina, va exalçar el centenari amb al·lusions al pontífex fundador 

Alexandre VI, a Jaume I i a sant Vicent Ferrer, els quals li van donar suport, 

i als qui la van honrar, i esmentà Vives i molts altres ... Una peça retòrica, en 

la qual invocava els qui haurien de celebrar-ne el cinquè centenari: 

Cuando pasados veinte lustros, la muerte y el amor con su incesantc laborco hayan 

sustituido la multitud aquí presente por otra que aún ha de nacer; cuando los nie

tos de nuestros nietos celebren, como nosotros, un centenario m;b de esta madre 

queridísima; si entonces los propagandistas de una ciencia tan grandiosa que ni a 

soñarla nos atrevemos, sicnten motivos de regocijo por lo andado en cl camino del 

progres o entre nosotros y e llos, por los prósperos tiempos que alcance la nación, 

sera el mejor tributo a nucstra memoria el reconocimicnto de la patriótica inren

ción que nos anima. La fclicidad sea con ellos, nosotros, en alas del tiempo que 

volara sobn- 1111rstr;:i turnba, desde lo rn;1s hondo del corazón les mandamos mudas 

y entusiastas bendiciones. 

A la nit, al teatre Apolo, per aconseguir fons, els estudiants van contractar 

l'òpera Aida; va tocar la banda militar i van declamar poesies alguns alumnes. 

Els últims dies van ser anguniosos, ja que no responien algunes universi

tats. Candela es va desplaçar per invitar en persona els seus rectors; també 

al ministre, el qual havia promès assistir-hi, tot i que no ho va fer. Ja havia 

tingut algun problema en la seua visita anterior amb els republicans i amb la 

campanya del doctor Moliner a favor d'un sanatori antituberculós a 

Portaceli. 1 re, El monarca no hi va poder venir perquè es trobava en període de 

corts, però va prometre fer-ho en breu; no pogué acomplir la seua paraula 

fins al 190 5. Es van col·locar els medallons del claustre, realitzats pels 

alumnes de l'Escola de Belles Arts, que representaven els jurats que la van 

fundar, amb el papa Borja, Sixt V i el Rei Catòlic. Plantes, estàtues i un ten

dal van engalanar el recinte ... Per als actes del paranimf es van repartir invi

tacions limitades als alumnes, ja que l'accés lliure podia originar tumults ... 

Aquests estaven dividits, per instigació, sens dubte, del doctor Moliner, con

trari a Candela. En l'últim moment dimiteix la comissió escolar, i el rector 

ha de convocar-los a una reunió a l'Ateneu per calmar l'ànim i les baralles. 

l..'.Ajuntament, que en aquells moments p agençava les voreres i l'empedrat, 
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acordà col·locar fanals, ornamentar una part del carrer de Sant Vicent, orga

nitzar serenates, un banquet ... Tot molt precipitat. 

El dia 2 5 van arribar els invitats, rectors, catedràtics representacions 

oficials i, a la nit, la Capella de Manacor oferí un concert amb diverses 

cançons populars -alguna de Grieg- i música sacra de Toma.s Luis de 

Victoria i Palestrina. 

El diumenge 26 s' ob~í el paranimf en el primer acte del centenari: la cre

ació de l'extensió universitària, originària d'Anglaterra i molt valorada pels 

krausistes, especialment pel seu grup d'Oviedo. Una universitat elitista, pre

ocupada per la qüestió social -l'empenta obrera-, creia que aquesta ober

tura cap a les classes treballadores era un exercici de generositat i difusió de 

la cultura que coadjuvava a la pau social. Un do, com quan els doctors de la 

vella Salamanca llançaven guants al poble que assistia a les seues processons 

acadèmiques ... A més , a València, els blasquistes ja havien inaugurat una uni

versitat popular. i 1ï El rector, en un paranimf atapeït, tornà a descobrir el 

retrat d'Alfons XIII , i va explicar la història de l'extensió universitària, els 

beneficis i els fruits. La religió, civilitzadora durant segles -deia-, ha 

estat substituïda per la ciència, que no ha de ser privilegi dels rics .. . Calia 

millorar la ciència, i també difondre-la, les seues paraules van disgustar els 

periòdics conservadors . De vesprada hi hagué bous, i a la nit actuà la Capella 

Manacor, aquesta vegada al Principal. 

Lendemà s'obrí l'assemblea universitària, presidida pel rector de Madrid, 

Francisca Fernandez y Gonzalez. Va pronunciar un discurs de tipus regene

racionista Melquíades .Àlvarez, professor d 'Oviedo, en el qual demanava la 

reconstitució de la pàtria, com havia fet Altamira a l'octubre del 1898. 11~ 

Calia seguir l'exemple de Prússia, la qual es va aixecar després de les guerres 

napoleòniques , amb l'esperit i els llibres més que no des dels quarters. La 

joventut en l'educació -no dins d'un ensenyament dogmàtic o verbalista

ha de trobar la via i l'ànim ... El ressorgiment és un deure de tots, i el govern 

hi ha de donar suport amb un major pressupost: és un afront que es gaste 

menys en material per a tots els centres científics que no en les bandes mili

tars dels regiments. Afirma la llibertat, entesa per molts com a possibilitat de 

fundar establiments d'ensenyament, i després explica el seu ideari, els seus 

dogmes. Es va produir un incident: l'alcalde J osé Igual i el seu seguici hi van 

arribar tard perquè no se'ls havia notificat la cerimònia. Molest, se n'anà 
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J 19. L.1 rncmòri;1 de Gincr es va 
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emportant-se els guàrdies municipals engalanats; gràcies que tot es va poder 

resoldre amb una visita de Melquiades Àlvarez i Bartrina a l'Ajuntament. 

Aquella vesprada, a les quatre, va desfilar el festival escolar, el qual havia 

eixit amb una hora de retard. Cada facultat havia construït un carruatge: 

Dret s'identificava amb una imatge de la justícia, amb diversos símbols; 

Medicina amb un bust de Galè, i la carrossa de Ciències lluïa una esfera 

terrestre i un fogó -que va caure i no va poder desfilar. Per la seua part, 

l'escola d 'Arts portava una àmfora grega, una paleta, una enclusa, un martell, 

una roda dentada ... Dues roques del Corpus es van afegir a la desfilada, la 

qual recordava les antigues processons, barrejades amb un cert aire de les 

falles. Es va recórrer un llarg itinerari, precedits de policia muntada, xiquets 

d'escola, alumnes de Magisteri, de Belles Arts i de les facultats ... Cap a les 

sis es va inaugurar el Congrés Pedagògic Regional amb un discurs 

d'Eduardo Vincenti en defensa de la millora dels mestres i les escoles nor

mals, de l'ensenyament estatal, sense deixar-lo a les mans dels religiosos. A 

la nit, teatre al Princesa i serenates organitzades ... 

El dia 28, després dels debats de l'assemblea universitària, es van des

plaçar a Sagunt, per visitar el teatre romà i la població. En una intervenció 

d'Eduardo Vincenti hi hagué alguna afirmació de republicanisme, secunda

da pel poble, les bandes van tocar l'himne de Riego i fins i tot la Marsellesa. 

Els dies següents es van dedicar a les discussions de l'assemblea. La ni t del 

29, en un homenatge a Melquíades Àlvarez a l'hotel Inglés, un diputat repu

blicà per Oviedo, Cano Pacheco, culpà la monarquia i el clericalisme de l' es

cassa educació del poble. Després, teatre, amb La juer~ de la costumbre de Guillem 

de Castro, amb algun aldarull dels estudiants potser per no haver-hi prou 

entrades o per la tensió latent que hi havia. El 3 O es va obrir, per fi, l'exposi

ció paleontològica, amb els materials que havia donat Rodrigo Botet a la ciu

tat, encara que per falta de temps no va ser possible muntar el megateri; també 

s'obrí l'altra exposició de llibres i documents ... El 3 I, una processó cívica es va 

dirigir cap a la plaça de l'Almoina per descobrir una làpida. Els participants 

anaven amb carruatges, al final el rector i l'alcalde amb un cotxe estirat per sis 

cavalls. De vesprada, es va clausurar l'Assemblea Pedagògica; alhora s'inaugu

rava la seua exposició de material escolar. A la nit es van lliurar els premis del 

certamen, amb un discurs del senador per la Universitat Amalio Gimeno. 

Giner de los Ríos, autor del millor treball, no va poder estar-hi present. 119 
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Els més conservadors es van revenpr l' I de 

novembre amb la prèdica del bisbe de Jaén Salvador 

Castellote a la catedral. Va insistir en el paper de 

l'Església en la història de les universitats, en la pie

tat i l'harmonia, els quals contrastava amb els temps 

actuals oposats a la religió. Els seus mals rauen en la 

no-intervenció dels bisbes en els programes, hi man

cava religió .. . Era necessari no deixar-se seduir pels 

"can tos de sirena" dels lliurepensadors, els quals 

venien de països protestants. De vesprada, un home

natge a Cavanilles al Botànic -un altre notable que 

va fracassar en les oposicions. I amb alguns banquets 

i discursos acabà el centenari. Però aturem-nos un 

moment en l'assemblea de professors. 

Tot i que mostren alguns ribers corporatius, van 

expressar les seues idees i van plantejar el futur. 

Entre festes i banquets, prenien consciència de les 

penúries d'aquella universitat, pur apèndix de 

l'Administració, i reivindicaven els seus drets. Va ser 

impulsada per Candela, però el projecte i el regla

ment van ser obra del vicereccor Rafael Olóriz. J :i el 

I 899, a la Facultat de Dret i amb Eduard Soler, havia 

presentat unes p àgines per regenerar la universitat. 

El rector Ferrer i Julve les va remetre a Madrid amb 

les d'unes altres facultats. Propostes sobre autonomia, formació i selecció de 

professors, alumnes, mitjans econòmics, llibertat d'ensenyament... 120 

Es va parlar de moltes coses en aquells debats. S 'anhelava una universitat 

on s ' investigués, no sols on es formassen professionals. Calia obtenir cien

tífics, no erudits que aprenen el que altres havien descobert... Una educació 

completa, també moral, compartida per mitjà de l'extensió universitària; era 

necessària a fi d'elevar l'esperit en aquells· moments . 

Torres Campos va defensar unes universitats més pròximes a models 

alemanys o anglesos, enfront del burocratisme napoleònic. S'hi haurien 

d'integrar les escoles especials i tècniques. La universitat i els centres tin

drien personalitat jurídica que els permetria adquirir béns i decidir inver

sions; pensaven que la societat hi ajudaria amb llegats i donacions . 
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Retrat de Ferrer i Julve. 
Sala de juntes de l'Estudi General. 
Núm. inv.: UV-140 
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Autonomia o autogovern dels claustres i les juntes de facultat, a través 

d'una assemblea de professors i doctors adscrits, amb participació dels 

estudiants. Fins i tot, al Ministeri, el Consell d'Instrucció Pública, que els 

disgustava, havia de ser substituït per un centre tècnic, format per 

catedràtics. Llibertat de càtedra i millors retribucions. Els estudis de doc

torat havien de cursar-se en totes les universitats ... Les reformes es farien 

a través de lleis, acordades entre tots els partits -que es bandege el 

costum funest de legislar per mitjà de decrets i ordres. Calien més mit

jans, viatges a l'estranger dels professors ... 

Els debats sobre professorat van interessar bastant. Sobre els catedrà

tics i la seua oposició es va passar ràpid. Amb més amplitud es va tractar 

dels auxiliars, els quals es multiplicaven aleshores. També entrarien per 

oposició a un grup d'assignatures anàlogues, i se 'ls reservava un torn res

tringit a càtedres. Col·laborarien en les tasques docents, no sols en les 

suplències, i participarien en els claustres. Els agregats, doctors nomenats 

pel Claustre per un curs, cobrarien de la matrícula dels seus assistents, a 

imitació d'Alemanya. Els professors extraordinaris, temporals o penna

nents, completarien el professorat. Van puntualitzar els drets i les obliga

cions del professorat: l'assistència a classe, sota la pena de pèrdua de sala

ri, la investigació i les publicacions ... Isqué al debat la jubilació forçosa, 

decretada per García Alix i assuavida per Romanones a través de l'examen 

de la capacitat... 

Per fi, la qüestió dels alumnes va suscitar les discussions més enceses. 

Van debatre, i l'aprovaren, l'examen d'ingrés, realitzat a la facultat respec

tiva, i s'exigiria dues llengües, una romànica i una altra saxona. El màxim 

d'alumnes per classe seria de cinquanta, ja que d'una alera manera no es 

podia ensenyar - el discurs magistral era per falca de diners. Calien labo

ratoris i acadèmies, biblioteques, excursions científiques, visites a museus 

i tribunals... La seua formació professional havia d'anar acompanyada 

d'iniciació en la investigació. Havien de ser tutelats pels mestres en un tre

ball comú, i subjectes a disciplina estricta. Finalment, l'Estat vetllaria pels 

ensenyaments, però deixant la llibertat que té tot ciutadà, sense més sub

jecció que el codi penal. 

Es va projectar una segona assemblea per a I 904, encara que es va reunir 

un any més tard, a Barcelona. Havia nascut a València "la revolució dels para

nimfs", com batejà Mainer aquell moviment de professors. 1~ 1 
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Els ESTUDlANTS INTERVENEN EN POLÍTICA 

Els alumnes liberals van perdre, en part, la bel·licositat i picardia. El nou 

estat es vanta de l'ordre a les universitats, regulades fins a l'últim detall, amb 

severes mesures de disciplina: 

Las inmediaciones de la universidad ya no son sitios cemidos por el pacífica cranseúnte ... 

No se ven ya aquellas sublevaciones que can frecuentes eran ... 

escrivia amb complaença Gil de Zarate. ' -' -' Els estudiants, a més, eren cons

cients que pertanyien a les classes superiors i estaven d'acord amb els seus 

privilegis. 

Sens dubte, els professors van participar en els esdeveniments i les con

vulsions polítiques del XIX. Juraven les constitucions, patien depuracions 

-el I 8 3 5 i el I 840. Decidien fer doctor honorís causa Espartera i, com que 

no va poder venir, li'n van enviar el nomenament per correu. A més a més, 

grups nombrosos d'estudiants van estar presents en els moviments de les 

juntes del regnat d'Isabel II, en el cantó ... 

La ni t de Sant Daniel de I 8 6 5, fan la primera aparició en la política com 

a grup o sector a Madrid, tot i que no sem.bla que tinguès repercussió a 

València. Cada universitat vivia els problemes propis. ,_,; El I 8 8 l es van pro

duir altercats a València per la decisió del rector Josep Monserrat i Riutort 

de deixar per setembre els qui no havien assistit a classe. Assaltaren els tri

bunals d'examen i van esvalotar als carrers; el rector presentà la dimissió, 

però el ministre va tardar a admetre-la. Altres vegades avançaven les vacan

ces o participaven en els successos de la ciutat, no sols s'entretenien en els 

cafès i teatres, en les seues pensions i embolics amorosos ... 

A partir del segle actual -desconeixem bastant l'anterior-, l'agitació i 

els moviments escolars s'estenen, s'intensifiquen. Sens dubte, perquè s'or

ganitzen i, a més, defensen els interessos propis. J a amb García Alix hi hagué 

fortes protestes, sobretot a Barcelona per actituds nacionalistes i antina

cionalistes, a Madrid i a València, on coincideixen amb moviments republi

cans i anticlericals -després, l'oposició al nou arquebisbe Nozaleda. La 

crisi política general despertà els estudiants, els quals es van organitzar. 

Abans a penes comptaven amb institucions per a l'estudi o el lleure, per 

coordinar vagues i conflictes. ,_., 
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A principi de segle es va crear -començà a Salamanca, amb Filiberto 

Villalobos i altres estudiants- la Unió Escolar, que pretenia aplegar estu

diants liberals, sense finalitats polítiques ni religioses. A València en fou 

el protector el metge Ramón Gómez Ferrer. Conferències i acadèmies a 

l'Ateneu científic i literari, reunions i reivindicacions escolars, un viatge a 

París, a la Sorbona ... La Unió, escampada per Espanya, es va enfrontar al 

ministre Allendesalazar, per haver revocat el pla de Medicina i les seues 

especialitats. A València, el divendres I 3 de març de I 903, una assemblea 

declara la vaga i marxa per la ciutat. La reacció de la guàrdia civil, enviada 

pel governador Martos, fou molt dura. Els estudiants, durant una quinze

na, van protestar amb xiulades, marxes i reunions; li reprotxen maltracta

ments ... El rector Candela no gosa donar suport als seus alumnes, cosa que 

li va costar el càrrec . Es va agreujar la situació per la mort de diversos estu

diants a Salamanca. El ministre opta per la derogació de l'ordre, i el gover

nador també cau, ja que la premsa estava a favor dels estudiants. Dos anys 

més tard, s'atreveixen ni més ni menys que amb el ministre La Cierva, amb 

motiu d 'una restricció que els va imposar en la matrícula. Per fi van acon

seguir que abandonés el Ministeri ... 

Després, la Unió Escolar es va fer més prudent o es va diluir un poc, 

o potser els ministres no van intentar reformes conflictives o es van 

reforçar sancions. En tot cas, els avançaments de les vacances, els inci

dents acadèmics i altres motius van agitar contínuament les aules ... El 

I 908, nou conflicte del doctor Moliner, que li va costar la càtedra; hi 

hagué disturbis moles dies. El I 909, en l'Exposició Regional, s'aplega una 

assemblea d'estudiants i funda la Federació Nacional Escolar -com a 

Madrid-, hereva de la Unió, encara que potser és més dialogant, menys 

radical. Es van reunir diverses assemblees, en les quals es va discutir sobre 

la llibertat de càtedra o les millores de la universitat. No obstant això, no 

hi havia possibilitat d'una única associació d'escolars. El I 9 I 7 sembla que 

es vigoritza, n'augmenta la militància, ja des d'una posició d'esquerra i 

revolucionària: llibertat enfront dels catedràtics retrògrads, autonomia 

universitària ... Hi havia d'altres associacions anàlogues més abocades a 

l'estudi i les millores docents, com ara la Unió Escolar Científica, pròxi

ma als professors de ciències, o la Societat Lliure d'Estudiants a l'Ateneu 

científic. .. 
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125. Aquesta part, des de 1921, 
es basa en M. E M,\NCl:BO, La 
U11ivcrsid,1d de Valrncia dr la 111011m·

q11ía a la rcp1íblica, València, 
l 99-+, ps. 78-90 i J.a Uniwrsidad 

dr 1/alrnria rn ,~llf!TII: la FU[. 
(1936-39), V:1lència, J 988, ps. 
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Però, mentrestant -a l'altre bàndol-, els jesuïtes havien promogut el 

I 912 el Centre Escolar i Mercantil. Els alumnes que havien estudiat al seu 

col·legi, quan entraven a la universitat, hi trobaven un ambient, una ajuda. 

Des de principi de segle, l'Acció Catòlica s'organitzava, juntament amb 

l'Associació Nacional de Propagandistes d'A.ngel Herrera. CEsglésia, de la 

mateixa manera que va crear sindicats catòlics, estava disposada a unir els 

estudiants en associacions enfront del laïcisme. Se'n produí l'escissió, El 

20 d'octubre de I 92 I es va fundar a València la Federació d'Estudiants 

Catòlics o FEC, impulsada per l'Acció Catòlica, els jesuïtes, el Col·legi de · 

Burjassot i els catedràtics conservadors de Dret. Certament, hi havia 

nuclis anteriors als diversos centres i facultats. A Madrid havia sorgit sota 

el guiatge de Fernando Martín-Sanchez J ulia, com una autèntica força. 

Donderis Tatay va reprotxar que, fins que es reberen ordres des de Madrid, 

van poder conviure amb els seus companys. Van aconseguir enquadrar la 

meitat dels alumnes i van formar seccions d'esport, teatre, orfeó, propa

ganda; van organitzar conferències i altres actes, van editar la revisca 

Libertas. En general, f'.!s professors es van inclinar a favor seu i, en conse

qüència, començaren a guanyar terreny, en activitats i en nombre d'afiliats. 

Una conferència al Principal en líl quill va dissertar Ortega y Munilla, 

pare del filòsof- va ser presidida per l'arquebisbe, el capità general, hi van 

assistir alguns catedràtics de Dret ... 12 ; Els intents d'unificar el moviment 

estudiantil ja no van prosperar; durant uns anys, els catòlics havien 

guanyat l'envit. .. 

Els aleres estudiants s'havien d'organitzar; si no, els seus moviments 

mancarien d'eficàcia. Es va suspendre l'autonomia el 1922, i la situació del 

país portava a la dictadura. Primo de Rivera els va oferir integrar-se en les 

joventuts del seu partit únic, però rebutgen aquesta possibilitat. Comencen 

a crear-se associacions professionals als diversos centres, fins que es va asso

lir una posició predominant. Després s'uneixen en la FUE, la qual havia 

estat fundada a Madrid el I 92 7, i tres anys més tard a València. Però els 

estudiants, mentre s'organitzen, inicien la lluita contra el pla Callejo de 

I 928 que, amb l'esquer de l'autonomia, reforçava controls i afavoria els cen

tres privats. Professors i escolars s'hi oposaran en vagues dures i successi

ves, fins a la caiguda del dictador. Després, ja legalitzats, la seua força creix ... 

Els testimonis -orals, en part, ja que la premsa està censurada-, trans

meten l'entusiasme i l'esforç d'aquells anys ... 
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Les classes estaven tancades des de gener de I 9 3 l, i encara que els 

estudiants en demanaven la represa, o almenys classes "lliures" o pri

vades, no van tenir èxit. La convocatòria d'eleccions va allargar la situa

ció. El 4 d'abril dimiteix el rector Zumaladrregui. La proclamació de 

la república fou un moment de goig i manifestacions a València, 

després de vuit anys de dictadura. El dia I 3, un grup nombrós 

d'estudiants de la FUE, cantant La Marsellesa i cridant vis

ques a la república, va entrar i ocupà l'edifici de la N au. Van 

posar la seua bandera i van llançar pel balcó el retrat 

d'Alfons XIII. En assemblea, van elegir una junta que 

rebutjà les autoritats acadèmiques i confiscà les 

instal·lacions; van demanar l'autonomia universitària, millo

res de dotació i d'ensenyaments, l'alliberament dels presos polítics ... Vista la 

gravetat, Marià Gómez, catedràtic de Dret Polític, es va posar en contacte 

amb el govern de Madrid, el qual li va donar amplis poders. Va nomenar una 

junta provisional de quatre professors i quatre alumnes, acceptada per la 

FUE. El dia I 8 es va reunir un claustre general amb professors i delegats 

escolars, segons ens conta el principal protagonista: 

El comisario del gobierno, después de informar al claustro respecto de la situación 

creada y el objeto del mismo, declinó en aquél los plenos poderes recibidos e invi

tó a presidirlo al profesor mas antiguo, restituyendo así a la universídad su perdi

da autonomía. 

Los acuerdos unariímes del claustro universitario fueron acogidos con general con

tentamiento. Dichos acuerdos abrían una nueva era y permitieron reanudar al día 

siguiente las enseñanzas en todos los centros de cultura de Valencia en un ambiente 

de colaboración fraterna y de grandes ilusiones. 11<• 

Gómez va ser elegit rector i, després, conf~rmat pel Govern. Van 

començar uns anys de gran entusiasme d'alguns professors i dels alumnes de 

la FUE. La seua activitat, a més de la representació acadèmica i l'estudi, es 

va estendre a les colònies escolars, a una universitat popular, al teatre, als 

esports, el cinema ... La seua revista, que va publicar set números, portava el 

mateix nom: FU.E. Els catòlics universitaris es van quedar en un segon 

terme, i alguns van passar al SEU o a les Joventuts d'Acció Popular de Gil 

Robles. També van ressorgir grups valencianistes universitaris que la dicta

dura havia ofegat. Quan arribà el govern de dretes, la FUE va ser reprimida. 

Però continuà amb les seues tasques; després va continuar també durant la 

guerra, i molts van lluitar i van morir ... 
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Portada del Diario de Va/encia el dia 
' després de l'incendi sofert a l'Estudi 

General, el 12 de maig del 1932. 
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LA GUERRA CIVIL I L'OCUPACIÓ DE LA ÜNIVERSITAT EL 1939 

Després de la rebel·lió militar del l 8 de juliol de 19 3 6, la Universitat 

- amb el rector José Puche al davant- va manifestar un clar suport al 

Govern de la república. Els problemes van començar ben aviat. Es procedí a 

una depuració del professorat: del total de 81 docents, 3 8 -gairebé la mei

tat- van ser sancionats, la majoria separats definitivament o jubilats per 

força. No obstant això, es va produir un notable flux de professors d'altres 

centres, adscrits a aquesta universitat i a la casa de la cultura: José Gaos, 

Millares Carlo, Arturo Duperier, José Prados Arrarte, Emília García Gómez, 

Galo Sanchez, Vicente Sos Baynat, Emília Alarcos, entre altres ... Fins i tot 

María Moliner va dirigir durant un temps la biblioteca, 12, 

Els cursos van alterar-se per la guerra des del principi. El del 3 7-3 8 no 

va començar fins a l' l de novembre; l'ensenyament es va articular per semes

tres per reduir l'escolaritat. Però la majoria de l'alumnat hagué d'incorporar

se al servei militar. El 7 d'abril de 1938, coincidint amb l'arribada de les 

tropes fomquistf'.s ;:i ];:i Mediterrània, es va suspendre el primer semestre; ja 

no hi hagué més activitat acadèmica. El Ministeri i la Junta de Govern enca

ra van intentar, al gener, posar en marxa cl curs l') 3 8 3 '); però l' escGssedat 

de personal i la militarització ho van fer impossible. Fins i tot el rector, 

nomenat cap de sanitat de l'exèrcit de terra, va delegar en Ramón Velasco, 

degà de Lletres i rector accidental fins a la fi de la guerra. 

Durant aquests anys s'organitzen cursets, sobretot d'habilitació per a 

metges i infermeres, a causa de les necessitats sanitàries que imposava la 

guerra. Des del Ministeri d'Instrucció Pública es van fer passos per a la 

modernització de la universitat, com ara la renovació de les categories del 

professorat, la reforma dels plans d'estudi -amb la introducció de semes

tres, o de cursos preparatoris- o la creació, al si de Dret, d'Econòmiques i 

Polítiques. 128 Però la realitat s'imposava: ni tan sols podia mantenir-se el 

conjunt d'instal·lacions de l'Estudi, les biblioteques, els laboratoris o les 

aules; sense ingressos ni pressupostos, la Universitat llanguia. 

Des de principi de 19 3 9, la República veia perduda la guerra. Barcelona 

va caure el 26 de gener; poc abans s'havia declarat l'estat de guerra a 

València: el front estava tan sols a 40 quilòmetres i creixien els bombarde

jos aeris. Al mes de març, la situació es va descompondre definitivament; el 
colp del general Casada a Madrid va provocar un enfrontament armat entre 
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casadistes i comunistes a València, prop de Trànsits. Madrid es va retre el dia 

27. A València ja no s'apagaven els llums de nit: els bombardejos havien ces

sat davant la imminència de l'entrada de les tropes franquistes. A partir del 

dia 28 , la quinta columna comença a controlar la ciutat. Al migdia del 29, 

exigeix a Casada el lliurament dels edificis oficials; poques hores després, el 

general Aranda entrava al davant del cos d'exèrcit de Galícia. L endemà des

filava per les avingudes de la capital, com a símbol de l'ocupació. 

Locupació de la Universitat s'avança per l'activitat febril de la quinta 

columna durant el 29 de març. De matí, diverses esquadres de falangistes 

entraven al vell edifici del carrer de la Nau. Les dirigia Manuel Batlle, 

catedràtic de Dret Civil de Múrcia. Ell mateix ho va explicar uns dies des

prés al cap del Servei Nacional d'Ensenyament Superior: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que como elemento incegrante de la 

5ª Columna que tanta labor ha realizado por la gloriosa causa de la España 

Nacional, en el momento en que se pensó en la ocupación de Valencia fue el infra
escrito designado para entre otras misiones , por su calidad de Catedratico, ocupar 

la Universidad y los Centros de Enseñanza asegurando su custodia y conservación. 

Cumpliendo estas órdenes se personó en la Universidad en la mañana del día 29 de 

marzo pasado, acompañado de Escuadras de dicha 5ª Columna, y haciéndose cargo 

de una manera temporal del Reccorado hasca tanco que las Autoridades legítimas 
pudieran intervenir. 

Seguidamence cambién de un modo provisional designó a Profesores que fueron 

perseguidos y expulsados durante la dominación marxista para que se encargaran 

de los Decanatos de las respectivas Facultades ... 1 2 '> 

A la vesprada es va redactar l'acta de la presa de possessió de Batlle com 

a nou rector, en la qual s'incloïa el nomenament de degans, secretari i cap de 

biblioteca: 

En la Ciudad de Yalencia, siendo las diez y seis horas del día veintinueve de Marzo 

de mil novecientos treinta y nueve, comparece don Manuel Batlle Yazquez, 
Catedratico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, agregado a la 

de Yalencia en la accualidad, y manifiesta que ha sido designado por el Partido 

Nacional de España para hacerse cargo del Recrorado, comando seguidamente 

posesión del expresado carga, que le dio el Rector accidental don Ramón Velasco 

Pajares ... 

Locupació fou un acte espontani; no havien contactat amb les autoritats 

franquistes que entraven amb les tropes. El Ministeri d'Educació Nacional 

havia designat dos delegats perquè es fessen càrrec de la Universitat i les 

seues instal·lacions: eren els catedràtics José Gascó Oliag i Antonio Ipiens. 
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V.1l~11cia el J 9 ,9 pel c1ui11carn
lumnista Manuel l~arlk, 
cated r:1ric de MC1rcia" , 11.fm, l 

(r986) 123-198, p- r59_ 
Barllc, n:1tu1·al d'Alcoi, :1dsc11r a 
Val~n cia al setembre del l 7, va 
ser mobilitzat al juliol del ,8; 
de,rué deixar h unic:1t 111ilir;11· 

"' on esc:1va rnrnl:1t cap :1 l:1 !t de Li 
guen:1 per integ1·:1r-se en Li 
c1uinra rnlumna, ¡1s. l 30-1 l-+ i 
156-157-



l 3 O. Manuel Batlle v,1 rormr 
im111cdiata111c11t a MC11·ci.1 com a 
degà ck Dret. El l 94-+ va srr 
nom cn;H 1-ci:tor de la 
Univcrsi tat, Cins a 1975 - anr 
en ,¡uè- es va jubilar i morí-, S. 
G ARCI A, v. L. S AL,\VERT, 

"lornpació ... ", ps. 191-198; 
M. BALDÓ, "Ca111bios dr profr
sorcs en la Uni vcrsi,1ad de 
V1le11ci,1. Sanciones y dcpura
cioncs (19,6-1939)". /.11 // 
República. Una cspm111z11 Jrnstrada, 
Vilè-ncia, l 987, 269-291. 

Quan van anar al rectorat, el 3 I de març, van trobar Batlle instal·lat i cus

todiant-ho tot. Van comunicar-ho al Ministeri, i iniciaren una col·laboració 

que fou tan fugaç com el rectorat d'aquell. Per mitjà del Decret de 12 d'a

bril, en fou designat José María de Zumaladrregui y Prat -el qual havia 

estat rector breument, entre I 9 3 O i I 9 3 I-; i fou ell l'encarregat de reor

ganitzar la Universitat, mentre s'iniciava la depuració de responsabilitats 

polítiques i la repressió: una altra vegada la presó, l'exili, la mort per a 

alguns ... 1 w La Universitat de València començava una nova època de la seua 

història. 
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l. Vt\'l:S, j. L., Vi\~inis Dri l'arrntis 

CJvatio, ps. 273-27-+, c1t;H rn 
Gò~11:z-l-lo1rrn;()l·l.A, A, U ¡,m
s,1111imto fifosój'iro de /111111 l.11is liiws, 

València, 1998, p. l 00. 

2. Calch~ cs~1L'1·a1· cl segle XIX, 
i coincidint amb h Ll'eació de 
l'I:scola Especial cl'Arc1uitcc

tu ra ( l 8-+-+) o h re forma de 
l'cnscn)·a111e1n d'arc¡uitcctu1·a 
en acadèmics com ara Li de 
Sant Carles de València, pc·,c¡uè· 

sorgeisc¡urn rn nmbit dels 
tractats c"L1rc¡uicecrura espan

yols al·lusions esfxcíi"ic1ues a h 
tipologia arc¡uitectònic1 d'uni
vusit;Hs e) dependències c¡uc l'I1 

siguen signi(icnivc.s. l~;1rl1ui
rccte, director i f'rofessor de 
Composició de l'EscoLi 
Especi;1I d 'Arc¡u irectu 1-;1, J uan 

Miguel de INCl.i\N VAL!ll' S, 
pul1lic1va les Lcrrioncs de 
11 rq11itcr/11ra Civil lcídas ,1 los al11111-
11os de rn Esmcla Espcrial CII cl prc
srntc t1110 <1rndé111iro de 4(, al 47, 
Madi·id, l 8-+ 7, rn ks c¡uals, 
dins cnc;1r;1 d'una pc'rsistc'nr 
orrodlnia ;1cadè111ica, dedica b 
catorzen;1 lli~ó als cdtl"icis pn a 
univcrsicns i col·legis. No obs

c1nt això, j:1 d 1787, Josep 
ORTIZ l SANZ, en la seua tr;1-
ducció i comentaris dc' l.os Dicz 
Ub,·os de ;/ rrhi1cr1t1m d,, Virruvi, 

v;1 insisti1· en allò que degué sn 
un lloc cumCt en la i·cCL:rca 
modc·t·na d'un model ( o 

models) ai·quitecrònic de 

L'ATu_Q!JITECTURA 
oE rES'l'UDI GENERAL 

...._ 

DE VALENCIA 
)OAQ!)ÍN BÉRCHEZ 

MERCEDES GóMEZ-fERRER 

UN!\'l'RSI r.IT Ill, \/.1 1.i':NC:I l 

El 1514, Lluís Vives, en l'obra Vi1;ginis Dei Parent/s Ovat/o, escrita a París, 

posava en boca d'un dels seus companys -Pedra Iborra- la que possible

ment siga la primera semblança de l'Estudi General de València. 1 Al·ludeix 

al primer accés de les escoles, evocat per b incomoditat: "con harta foci

lidad tórnasc barroso con la lluvia, con el polvo, con el frccuentc pisotco de 

los escolares"; ens introdueix a l'interior de l'edifici: "te enconcrads con 

unas cscaleras altas que conducen a estancias mas adornadas y a las aulas 

donde se enscña", les quals elogia per l'acomodament; subratlla la llumino

sitat del pòrtic i la penombra del vestíbul: "es oscuro con frccucncia". Vives, 

mentre deixa caure una crítica velada al claustre universitari - "excclentes 

profcsorcs que espero han de venir"-, és particularment explícit quan 

descriu la parada dels llibreters: "al pic de la escalera hay una mesa de picdra 

de color azul, donde acuden los libreros cuando rcciben alguna novedad, 

para exponer los libros a la venta". En uns moments en què, dins de l'àmbit 

espanyol, el tipus arquitectònic d'edifici destinat a l'ensenyament universi

tari estava escassament definit / la primerenca percepció de Vives de l'Estudi 

valencià compendia unes constants que, malgrat l'aparent obvietat, caracte

ritzen la conducta arquitectònica en aquest tipus d'edificis: comoditat i 

aprofitament de llums a les estances i aules , amplitud d'accessos i eixides, 

fins i tot atenció al lloc per a la venda de llibres. 

Des del començament, la Universitat de València fou exponent d'una 

arquitectura cívica on les qüestions de tipus pragmàtic i funcional, més que 

no monumental i artístic, semblen donar la mesura de la seua fisonomia 

arquitectònica. Fundat a final del segle XV i principi del XVI, i en procés 

de construcció i ampliació al llarg del segle , l'Estudi General fou en aquest 

sentit contemporani d'empreses arquitectòniques tan significnivcs en el 
panorama monumental valencià com la Llotja, l'Hospital, la torrassa de la 
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l'anciguicac clàssica, com era la 
palestra grega i cis seus dife

rents espais, adaptable a Ics 

ncccssi tacs del seu temps. En 

cl capítol dedicat a Ics pales

tres, Ortiz tradueix exêdra en 

a,1uest context precís per 
"lug,1r con asicntos", ,1ixò és, 
aula "por ser a,1uí para ense

ñar"; de la mateixa manera que 

xystos, segons Ortiz i Sanz, sig
nificava entre els grecs "pórti

cos cubicrros, donde los ,nle

tas se cxcrcitaban en la lucha 

,1uando cl tiempo era lluvioso" 

(!,os Diez Ubros de Architectura de 
M. Vitrnvio Polió11, tmd11cidos del 
latí11 y ro11111e11tados por Don )oscph 
Ortízy Sa11<, Pmbítero, Madrid, 

I 787 (ed. moderna, amb prò
leg de Dclfín Rodríguez, 

Madrid, J 987), llibre V, cap. 

XI, ps. l 3 1-1 32, notes 3, 5 i 

l 6. ALBERT!, rn la seua obra Re 
Acdifiratoria, edició espanyola de 

Francisca Lozano (Los Dicz 
Ubros de A rchiterturn, Madrid, 

l 582), en el L. V, cap. VIII, p. 
1 34, al·ludeix t.1mbé ,1ls "audi

torios pi'.1blicos, y escuclas 

donde los sabios y los doccores 

se ayunten" com a part de Ics 

palestres. En ac]Ltcst sentit, 

Manuel fOil.NI~S Y GURREA, en 

l'Album de proycrtos origina/es de 
arq11itectura, aro111pa1ïados de lecrio
ncs explicat/vas para facilitar cl paso 
a la invrnción a los que se dcdirnn a 
este noble Artc, Madrid, 1845 
(inclòs en l'edició de l'obra de 

M,1m1cl Ï-ORNI~S. cirnlada El 
arte de edificar, amb introducció 
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d'Antonio Bonet Correa, Ma

drid, 1982, p. 93), a propòsit 
del seu disseny de "sala d'actes 

pi'.1blics per a una universitat 
litcràri,1 ", alhora ljUC reme e a 

Yitruvi afirma l]Lte "parece que 
traen su origen de los locales 

llamados entre los antiguos 
palcstrns, destinad,1s a las con

tiendas públicas de los sabios 

para disputar sobre las cicn

ci,1s". Una aproximació histò

rica a la tipologia arc1uicectòni
c1 dels edificis universitaris 

espanyols va ser apuntada per 
LMvlPI:1z1:z, V., Arquitcct11rn civil 
cspa1ïola de los siglos l al X V!ll, 
Madrid, I 922, tom II, capítol 

E, "Edificios de cnseñanza", 

ps. l 3 7-191. l:1mbé en al¡uest 

sentit, tot i 9uc dependent del 

text de Lampércz, MARTINELL, 

C., "Las antiguas universidades 

y colegios españolcs, como 
mon u men tos arc1 u i tcctón i cos", 

Cuadcrnos de Arq11itcct11rn, juliol 

de 1948, núm. 9, ps, 3-20. 

Sobre la importància del 

Col·legi d'Esp,mya de Bolonya, 

fundació del carden,11 Gil de 

Albornoz, com a prototip 
an1uitcctònic d'edifici univer

sitari, SERRA DESFILIS, A., 

Mattco Cattapo11c, arquilccto del 
Colcgio de Espa1ïa, Publicacioncs 

del Real Colegio de España, 

Bolonya, I 992, ps. 97 1 
scg[\cnts (amb estat de la 

q[iestió bibliogr~fica). Del 

mateix autor, "Casa, iglesia y 

patios: La conscrucción de la 
sede de la Universid,1d de 

Gandia, ( l 549-1 767)", Gandia 

1549-1999. 450 anys de tradició 
Hlliversitària, c1t~lcg d'exposi

ció, Ajuntament de Gandia, 

I 999, ps. l 79-189. Com a 
,1v,111ç d'un estudi de major 

abast sobre Li tipologia arqui

tectònica de les univers i tat s i 

els col·legis espanyols, centr.H 

en els desitjos antiquaris dels 

professors de Salamanca 

(Lucio Marinco Sícula, Fcrn.ín 

Pérez de Oliva) de romanitzar, 

panint de lectures prirneren

l]Ues del text vitruvià, l'espai 

universitari de Salan,anca , 
PEREDA Es PESO, E, "Los estu

di os vitruvianos en la Univer

sid,1d de S,1Limanca y su 

influencia en la obra de la 

L1eh,1da del Estudio", Act/TS del 
X Congreso del CEHA. Los 
Clasicis111os c11 el A ric EspnlÏol, 
Madrid, 1994, ps. 443-451. 
Sobre la tipologia d'edificis 
L1n1vers1tar1s, PEYSNER, N., 
"Univcrsiries yesterday ", 

ArchitccH1ral Revicw l 22, 19 5 7, 

ps, 234-239; un panorama 
europeu en KIENE, M., "Die 

Grundlagcn der europliischen 

Univcrsitlitsbau-kunsc", 

Zcitschrift fii1· Ku11stgcschirhtc, 
XLVI, 1983, ps.63-114; i per 
a l'àmbit italià, segles XV i 
XVI , KIENE, M,, "Der Palazzo 

de lla Sapienza. Zur i talienis

chcn Univer-sit:itsarchitektur 

den I 5. Und I 6, Jahrhunderts", 

Ro111isches Jahrbuch fú 
K1u1s1gcschichtc, XXI 11-XXIY, 

1988, ps. 221-271. 



Claustre major de l'Estudi General a 
principi del segle XX. 

Retrat de Lluís Vives. 

Museu de Belles Arts de València 

Núm inv.: 1881 

Generalitat o l'Almodí. També fou coetani de la configuració arquitectònica 

i artística d'altres universitats corn ara la de Salamanca o Ale ala de H ena res, 

Oñate, Osuna o Burgos de Osma, en les quals façanes, patis, escales, para

nimfs o capelles acusen de diversa manera l'empremta artística de novetats 

decoratives a l'estil italià, on es transvasen repertoris heràldics i gravats, 

molts d'ells al·lusius al caràcter de la seua funció. La Universitat de València 

cinccentista, a diferència d'aquestes universitats, no va tenir una imatge 

monumental comparable des de l'àmbit dels estils, i no serà fins al segle 

XVIII i, sobretot, al XIX quan l'assolirà. Potser aquesta circumstància haja 

fet que la Universitat de València siga un dels monuments cívics de la ciu

tat que menys s'ha esponjat historiogràficament, com a exponent de la 

història de l'art i, especialment, de l'arquitectura valenciana. 

En realitat, la Universitat, encesa com a subjecte arquitectònic, deu la 

seua fisonomia actual al projecte parcial de façana per a la seua biblioteca 

que es realitzà l'any I 789, dins d'un corrent marcat pels continguts il·lus

trats, a la vegada que per un peculiar desenvolupament del llenguatge clàs

sic que afavoreix l'academicisme artístic. Però la seua imatge monumental 

definitiva va cristal·litzar durant el segon terç del segle XIX, precisament 

quan la ciutat de València va viure una de les èpoques de major prosperitat 

econòmica i esplendor en els àmbits arquitectònic i urbà, emparada per la 

nova cultura cívica del liberalisme polític, de l'Estat i de les institucions pro

vincials, i un no menys nou ideari arquitectònic que pretenia donar resposta 
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a les necessitats de la moderna administració p(1blica basada en el progrés 

industrial i comercial, que intentava imprimir "caràcter" -"idees i aspira

cions pròpies del segle", es llegeix en diversos escrits del moment- a pobla

cions i ciutadans a través dels edificis moderns. No s'ha d'oblidar, en aquest 

sentit, que la remodelació de la Universitat de València fou coetània -en el 

temps i en les intencions- a obres com ara el teatre Principal, el Jardí 

Botànic, la primera Facultat de Medicina, la plaça de bous, l'agençament 

urbà de l'Albereda, la construcció de la primera estació de ferrocarril o la 

formulació de l'eixample de la ciutat de València. 

Delimitada pels carrers de la Nau, de la Universitat, la de Salvà i la plaça 

del Corpus Christi, fins fa poc seu del Rectorat, darrere de la seua unifor

mitat arquitectònica aparent amaga un llarg procés constructiu que abasta 

cinc segles de durada. ; Per les seues innumerables obres passen els millors 

arquitectes de la ciutat de València, Pere Compte, Pere Bevia, Lluís Manyós, 

Joan Corbera, Miquel Porcar, Lleonart Esteve en el segle XVI; Vicent Fos, 

Josep Montero i Pere Lleonart Esteve, en el segle XVII ; Felip Rubio , Miquel 

Martínez, Vicent Gascó, Joaquim Martínez, Josep Garcia i Cristòfol Sales 

en el segle XVIII i principi del XIX; Tirnoteo Calvo o Sebastià Monleon en 

l'obra definitiva del segle XIX, sense comptar els múltiples artesans, fusters 

i mestres d'obra que hi han treball?t· Sens dubte, l'Estudi General no va 

tenir la figura.específica de l'"arquitecte universitari" d 'altres universitats 

corn ara la d'Alcala de Henares, però per la seua dependència, en primer lloc 

dels jurats de la ciutat, i també més tard de la mateixa Acadèmia de Sant 

Carles, la qual va allotjar al seu propi edifici, va gaudir de la participació dels 

arquitectes més qualificats de la ciutat de València, i només en el segle XIX 
va sorgir el lloc d'arquitecte de la Universitat, ocupat precisament per 

Timoteo Calvo, autor del primer intent remodelador de l'edifici. 

La dispersa documentació d'arxiu o les fonts gràfiques i escrites, ante

riors a la reforma de l'edifici universitari en el segle XIX, ens en remet a una 

percepció fragmentària. No obstant això, es pot intuir corn en la seua confi

guració arquitectònica domina un pragmatisme constructiu compaginat 

amb la recerca de criteris de comoditat i distribució més que no d'ornament. 

Donen compte d'aquesta realitat, encara que siga d'una manera aproximada, 

els borrosos traços de la vista de Wijngaerde (I 5 6 5), la silueta topogràfica 

del plànol de Mancelli ( I 608) , els més correctes traços dels plànols de la 

ciutat de València de Tomàs Vicent Tosca (I 704, I 728-3 O, aquest últim 
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3. A1nb un ecn~ctcr gc-nl~r;,l 
sob1·e la Unil'nsitat de \l'.ilència 
vegeu: 1:scOL/\NO, C. de, Vérada 

de la !11s(~11c y Coro11ada Ci11dad y 
R,y11,, de lial111ria , V,1lè11cia . l 876 

(1611 ) , com V, cap. XXII; 
Ül,l:LL,\N1\, M. A. , VnlC11ria a11t(~1111 
y 11wdl'l,1t1, V:1lè11ci,1, 1985, r. l, 
¡is. -+25--t29, t. li, ps. 668-670 
i r. lli, ps. 77-79; T1:tXl!lOR, J., 
A111~~1ïedades de lliilmria, V:1lè11ci,1, 
1895 , (. li, f1S, 259-262; 
Ti:IXIIKW, J .. Est11dios de Viilmria 
(1-fistorin de la U11iversidad de 
lli1lmria hasta 161 e,), edició de L. 
Ro111xs, València , 1976; 
Esc:1 .111>!':s lli: Cu,u.ò, I>, Res11111C11 

/Jis101·i,1' de In Ji111darió11 _\l a1I1i,~iiedad 
de l{1lc11ria, V:ilènci,1. 2;1 edició, 
1805 (1738), ps. 105-106; 
Ai,OL,\S, r. de l!, " Recu,-rdos de 
Valcnci,1. Univnsid,1d Liter,ll'i,1", 
[/ Fé11ix, València, l 3 d'abril de 
18..J-5; M,\ll\..)Z, P, IJirrio11i11'ÍO,~eo-

'~1·dfiro-tstadíst 1ro-lnstóriro de 
Alira11te, Cnstelló11 y l{ilrnria, 

V:&ncia , 1982 ( 18-+5-50) , p-
268; V!L\SCO Y S,\NTOS, M., 
Rcsnia h1stórim dr la Univcrsidad de 
i al111rit1. S11 or(~C/1 )' f1111darió11, 
V:ilència, l 868; CiWÏI .IJóS, mar
L]Uès dc. C:11ía 11rbc111,1 de l{ilrnria 

a11t(~11a y J11odcma, Valènci,1, 1979 
( 1876) , r. li, ps. 3 5 3-367; 
LLOJU,Nl 1:, T., lli1lrnria. S11s 11101111 -

1J1e11tos y artcs. S11 1iat11rafr::._n e histo
ria, Barcelona, 1980 ( J 887-
1889), r. li. ps. 19 r -225 ; VIVES 

L!ERN, V., l.as Casas de Est11dios CII 

Viilenrin, V,ilènci,1, 1902; 
VILANOVA Y P17.CUETi\, F., 
l·listoria de la Univcrsidad l.iteraria 

de Vnlrnrin, V:ilència, 190 3; Rlll,\ 
C1\RCÍ1\, C., "El anriguo f1'1tri
monio de la Univcrsidad de 
V:1lcncia ( 1492-18-+5) ", A naies 
de In U11ivmidad de liilmria, ,111y 
Ill, 1922-23, LlLrnbn 19, ¡Js. 
133-263; ToR~IO, E., l,cva11tc , 

Madrid, 1923, ps. 112-113; 
Mi\iffÍNEí'. ALOY, J., Provinrin de 



Fragment del plànol de Manceli 

( 1608), on es pot veure la ubicació 

de l'Estudi General i els seus vol

tants 

Detall del plànol de València de 

Vicent Tosca ( 1738), amb la ubicació 

de l'Estudi General. 

Ajuntament de València 
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Projecte de reconstrucció de façana lateral.Antoni Martorell, 1886. AU. C.271 

Baix: 

Planta de l'Estudi General. Timoteo Calvo, l 844. Arxiu de la Catedral de València. Sig. H. l 5.3 
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llalcnria, vol. l: "Gcogr.1fía gcne
r.11 del Reina de V,1lrncia'', 
Barcclon,1, s.a., ps. 593-598; 
G1\lZÍN Y ÜlfflZ DE TAR/\NCO, F, 
Valwria 11101111111c11tal, València, 
1959, ps. 1-+6-148; Rotll.ES, L., 
"L.1 Univcrsidad de V.ilcncia", 
Tc111as Val111ria110s, 11(1111. 7, 
\/;1lència, 1977; C,\RÍN Y 01rnz 

Ill: T1\R/\.'-JCO, f., l.a U1111'crsidad 

l.1trmria de llalrnrin y 5115 obms de 
nrtc, \/;&ncia, l 982; LLORCA, f-., 
l.a /3ibliotern Univers/tarin de 
flalcnria, V.ilènci,1, s.a.; 131'.RCHl:Z, 
J., .. Universid;1d Li ter.iria", CattÍ

lo,~o de 111on1.1111C11tos y ronj111l/05 de la 
Co111unidad Valrnriana, V.1lència, 
1983, ps. 819-8..J.5; BENITO 

Gorn1.1c1-1, D., et al., l.a rapi/la de 
la Universitat de lla/è11ria, V.1li:ncia, 
l 990, ps. l 99-20 3. 

..j.. Reproducció m Bi:NITO 

Gorn.l.lCH, D., et al, l.a rnpi!la de 

la Universitat ... , p. 7 3, i comcnra
ri en ps. l 7, 59. Sant Vicent 
Fcn-cr i la ronstntffiÓ de l'Estudi 

Cmcral, anònim, segle XVII, 
cipclla de la Universitat. Mos
tra, darrere de la figura de sanr 
Vicent ferrer, els jurats de la 
ciutat L'n companyia del sam; 
sens dubte, cl moment de b 
fundació i construcció de l'Es
tudi General. De tota manera, 
la composició presenta en plans 
successius una porta flam7ucja
da per fornícules en la Llual tre
ballen divnsos obrers, en un 
pla més allunyat un gran arc de 
mig punt, possiblcmenr adove
lLit, darrere del L7ual s'endevina 
un mur amb una finestra enrei
xada, i ;¡ la part supe1 i or la 
construcció d'un am pi t amb 
una gran Finestr,1 <1uc potser 
dóna al pati petit. En la c1r
tcl·la inferior del L7uadrc s'al·lu
deix a l'Estudi General com a 
acadèmia fundada per sanr 
Vicent Ferrer, Alexandre VI i 
fcrr,111 cl Ciròlic. 



Sant Vicent Ferrer (capella de la 
Universitat de València), amb el 
detall de les primeres obres de 
l'Estudi General. 

Núm. inv: UV-008 

5. VAi.D,\, J. B., Solc11111cs ficstas 
q11r rclc&ró Valrnrin, a la /1111rnrnl,ula 

Co11rcpri611 de la Vi1;~rn Mnría. Por 
cl rnprn110 derma de N S. S. 
1'011tíjirc A ltxa11dro VII, V.1lència , 
1663, ps. 81-I-+3. La descrit,_ 
ció dd reat IT amb la ei ta de 
V.1ld:1 apareix m Pl·lllZAZ,\, P, 
B,mwo ((Í111cro CII Vi1/rnria, 
València, 1982, p. l 3 I. 

realitzat pels seus deixebles), sense oblidar el dibuix de 

la portada oberta el 1606 a instàncies del patriarca 

Ribera i readaptada com a portada de l'Acadèmia de 

Sant Carles, dibuixada en el llibre de T. Llorente, o la 

representació -més ideal que real- del moment de 

fundació i construcció de l'Estudi General de la pintura 

anònima del segle XVII amb sant Vicent Ferrer ( a la 
capella de la Universitat). ·1 Més eloqüents en els detalls 

,(in P:ls pl~nols d'obra conservats, com ara la secció del 

teatre (1733, Felip Rubio), la distribució de les aules 

de l'Acadèmia de Sant Carles (Vicent Gascó, I 768), 
l'exterior de la biblioteca (Joaquim Martínez, I 789) o 

els plànols de Timoteo Calvo i Sebastià Monleon del segle XIX que al·ludei

xen a l'estat de diverses dependències de la Universitat abans d'emprendre 

els seus projectes. Un poc més explícites són les fones literàries, especial

ment la de Valda en la seua descripció dels festeigs celebrats a la Universitat 

de València pel breu d'Alexandre VII a favor del misteri de la Immaculada 

Concepció el I 662, ; la visita reial de I 7 41 o la Breve Noticia de los Principios y 
Progresos de la Academia ... de Santa Barbara, el 1757. 

Les notícies documentals ens introdueixen en un ampli repertori, quoti

dià i propi d'un espai usat i viscut per la comunitat universitària, i són prò

digues en al·lusions a les característiques de les aules, concebudes amb 

sobrietat i com a llocs de la paraula dictada, amb les seues càtedres "de 

madera de pino dadas de negra" ubicades sota l'arrancada d'arcs i ordres de 

bancs, alguns circumdant l'aula; a les àmplies finestres enreixades que pro

porcionen llum diàfana; o també a les portes de les diverses dependències 

"con sus cerrojos y llaves". Insisteixen en l'existència d'un ampli pati amb 

pou que adverteix la previsió de claustre (tot i que no es construirà fins al 

segle XIX); en l'abundància de latrines tant per a l'ús dels alumnes com dels 
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professors; en la presència d'un rellotge i una campana per marcar els ritmes 

de la docència universitària; en la diversitat d'escales que comuniquen els 

accessos als anomenats generals o aules; en l'amplitud de les entrades al recin

te universitari respecte dels carrers adjacents, amb les seues portes menudes 

i ogivals contemplades encara, pel que sembla, per Cruïlles abans de I 876; 1, 

o també -entrant en detalls propis de la vida universitària de l'època-, en 

la presència d'un cep descrit com de quinze forats "que sirve para castigar 

el señor rector a los estudiantes", situat en una dependència immediata a la 

casa del bidell, i en l'existència d'un vestidor "con veintiún caxones con sus 

cerrojos y llaves que servían para paner los catedraticos los Bonetes y 
Capirotes". Una mirada més "arquitectònica" sobre aquesta heterogènia 

informació permet, al seu torn, aventurar la presència de directrius cons

tructives despullades i persistents basades en murs de tàpia i filada de 

carreus a les cantonades , portes amb recercats de pedra, escales pètries plau

siblement "de voltes" -de voltes escarseres en biaix-, aules amb agosarats 

arcs carpanells de potents dovelles i àmplia obertura sostenint l'embigat, 

merlets que coronen la portada principal amb l'escut d'armes de la ciutat, 

sense oblidar l'estacíonario o taula de pedra blavenca -potser la característi

ca "pedra blava de Morvedre"- evocada per Lluís Vives. 

Tot això possiblement no tinga l'empremta estilística que ajuda a carac

teritzar -des de la historiografia tradicional de l'art- obres i monuments, 

però potser ens indica una altra realitat, una altra opció del quefer arqui

tectònic valencià contemporani de la seua construcció, com ara l'interès per 

l'edificació , per la puntual manera moderna d'entendre la traça arquitectò

nica des de categories empíriques i geomètriques, al marge o en convivència 

amb adscripcions estilístiques, modes ornamentals o concepcions composi

tives gòtiques o renaixentistes. No és sobrer recordar l'observació dels 

arquitectes que visuren els potents arcs carpanells de les aules universitàries 

construïts el 1578: "segons orde de architetura" i "segons convé al benefi

ci de la obra". Aquestes actituds van continuar gravitant en els segles XVII 

i XVIII, anteriors al de la remodelació, i les comprovem en les successives 

intervencions d'espais subsidiaris com el del teatre, on l'exhibicionisme del 

seu agosarat arc -salvant obertures fins aleshores no superades en l'arqui

tectura valenciana-, amb la plausible construcció en complexa generatriu, 

o l'obsessió de fabricar escorços arquitectònics, amb murs a cartabó, semblen 

constituir un dels centres de major interès en la seua progressiva concepció 

arqui tectònica. 
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Gravat amb estudiants. S. XV. 
Portada dels Estatuts de la 
Universitat de València. 
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qnat cafumultlo3. 

Zoíompn!oc Job.m 11.1l>w. 

No és una tasca fàcil fer-se una idea de l'a pecte arq uitectònic que degué 

tenir la Universitat abans de les profundes reform empreses a final del 

segle XVIII en endavant. Per les vistes copogràfíques, especialment la de 

Tosca de l'a ny I 704, podem observar que encara els primers anys del se,)e 

XVIII mantenia una figura trapezoïdal irregular amb façanes en les quals 

persisceixe.n nombroses construccions adossades, algunes determinant recu

lade a la superfície del mur, com ara les cases del rector, la casa del bidell o 

de l apuntador en eJ Uenç qLte dóna al carrer de la Nau, algunes fins i tot 

amb portes independent . El llenç al carrer de la Universitat, per contra, era 

l't'1nic que oferia una perfecta alineació. La disposició incerior seguia , en 

línies generals, la tipificada en els ed ificis d'ensenyamenc universitaris. A 
l.'excrem de l'an le comp1;es entre l'acwal plaça del Patriarca i el carrer de la 

Nau, amb accés independent durant els primers anys, destacava et1corn del 

pari menor, la capell a, el reacr i la casa del re cor. A través d'aquest p;ici i 

d' Ltl1 segon accé des del carrer de la au, s'entrava al pati gran, de parets 

nues sense pòrtic encara qLte e formule en les primeres constitucions la 
in tenció de tenir-ne, amb esca les i ,.ccessos a les diferems crugies que con

tenien les espaioses aules i altres dependèn cies. Quan es compara aques t pri

mitiLt edifici de la Universitat amb el que resultarà després de les reformes 

operades en el segle XIX, crida l'atenció la gran si mili tud volumètr ica que 

mantenen entre si, i destaca alhora el rigorós criteri ordenador imposat per 

les reformes del segle XIX a las façanes, patis i crugies. 

Es pot afirmar reprenent aquest fo r remodelador d'un espai preexistent, 

que l' edifici de la Universitat de V.1lència , amb la seua imatge accual, esdevé 

un excel·lent exemple d'una alera modalitat arquitectòni ca que assolí a les 

terres valencianes quotes d'alta qualicac i magnicud compos itiva, com ho va 

ser la pertinaç actitud rernodeladora, anomenada pels contemporanis 

"pedaços", que modernitzava -des de l'a lrnra de la cultu ra arcí.scica i arqui

t ectònica deJ moment i amb una complexitat compositiva gens menysprea

ble- velles estructures a les quals dotava d 'una prolongada diacronia arq ui 

c:cctònica, per més que restaren hivernades i amagades. I si aq uest fenomen 

aconseguí l. millor concreció, durant l'època moderna, en l'arquitect ura reli

giosa, en esglésies parroquials i monàstiques o en la mateixa catedral, ara en 

ple segle XIX, una vegada en crisi l 'Antic Règim i quan ja despunta a la nova 

societat contemporània presidida pel liberalisme polític aquesta actiwd 
remodeladora encara va prendre una nova carta de naturalesa, va tenir un 

poder actualitzador, sens dubte de caràcter epigonal, en l'arquitectura civil i 
en un edifici tan emblemàtic com ara la Universitat. 
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ÜRIGEN I FUNDACIÓ DE L'ESTUDI GENERAL (SEGLE XVI) 

L origen de l'actual edifici universitari data dels últims anys del segle XV, 

i la seua construcció primitiva s'associa a la idea de crear la Universitat de 

València. Es tractava de proporcionar un àmbit arquitectònic a les escoles 

di perses i escudis generals de la ciutat, aglutinant-les a l'interior. Aquestes 

esco les, dependents de la ciutat o de l'Església i repartides en diversos locals, 

van conèixer d i fe rents in cenes d unificació. El l 3 7 3, el Consell va acordar la 

compra d'un "alberch" per reunir-hi les escoles de la ciutat i del capítol que, 

conegudes com a Escoles de Valldigna, al carrer de la Mare Vella, van funcionar 

durant més d'un segle. El 1407, el Consell decidí comprar un altre "alberch" 

per allotjar les escoles de la ciutat en un edifici que ocupava part del solar 

actual del palau de Benicarló a la plaça de Sant Llorenç, fou venut poc des

prés i tornaren a prendre importància de nou les Escoles de Valldigna, les 

quals van ampliar els seus locals. N'hi havia uns altres locals, de diversos 

mestres, corn ara l Escola de Triscany al ca rrer del Vall C obert, i la de Vallada 

al ca rrer dels Burguerins. D 'aqu es tes eres escoles, se'n traslladaren els estu

diants al nou Escudi General quan finalment es va poder emprendre la tan 

ansiada unificació, en uns anys en què es pretenia la racionalització d'alguns 

dels principals serveis que atenia la ciutat. Les deliberacions per reunir els 

estudis per part del Consell de la ciutat coincideixen, en aquest sentit, amb 

altres mesures preses pels jurats per unificar edificis fins aleshores disper

sos , com ara els diversos hospitals dependents del municipi valencià, els 

quals van ser suprimits i refundats en un de sol amb el non, d'Hospital 

General, el l 5 l 2. 

Els primers passos es van adreçar a la construcció del local que havia de 

contenir els escudi s. e s,1 p qu e, j,1 en el consell -de la ciutat de 28 de setem

bre de 1490, es va acordar l adqui sició de cases suficients per a la instal·lac ió 

d'un Estudi General. ; L'.any següent es tornà a ratificar el mateix aco rd, i 

novament el l O d'octubre de l 492 el Consell acordava "que s ien comprades 

unes cases que seran bones e sufficients per obs de fer un Estudi General en 

la present ciutat de València". No obstant això, no serà fins a l'I d'abril de 

l 49 3 quan es decidirà la compra de la propietat de la vídua i filles de Pere 

Seranyó, amb horts i patis, situada en un solar adjacent al mur vell de la ciu

tat. Ocupava la part sud del terreny de l'actual edifici, és a dir, la zona 
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8. VIVES Lil:RN, V., op. cii 

9. Mr11cio11ades ,1qursces dades 
m ROl\l_ES, L., "La Univnsidad 
de Y.1lc11ci;1 ", Tc11ins /111lmcia110s, 

11LÍ111. 7, Y.dènci;1, J 977, es des
~1kgucn ;1111b Li transcripció de 
la capitulació rn Sl:1,R,\, A., 
"L,1s cscueLis mcdicvaks y Li 
primitiva obra del Escudi 
Gcncr,11 ( J 2-J.5- l 502)", dins 
l.a rnpilla de la U11iwnitat de 
/lalè11cia, València, I 990, ~1s. 
199-203. 

l O. TEIXlllOR, J., Est11dios de 
/lalrncia (Historia de la U11ivcrsidad 
de /111lrnri11 has/a 1616), edició de 
L. ROI\U:S, València, I 976. 

delimitada per l'actual carrer de la Universitat, per on s'allargava l'antiga 

muralla, el carrer de Salvà, prop del qual passava una de les sèquies cober

tes, el Vall Cobert de Santa Catherina, i cases i edificis particulars situats a 

l'esquena d'aquests terrenys que, amb el temps, seran adquirits en posteriors 

compres per a l'ampliació de la Universitat. ~ 

En poc de temps es va iniciar la construcció d'aules i la dotació de mate

rial per a l'ensenyament. L any 149 8 continuaven les obres, com ho demos

tra la "Provisió e Capítols de la obra ques ha de fer en lo Estudi General", 

per la qual el conegut "mestre pedrapiquer" de la ciutat Pere Compte, en 

companyia del "mestre d'obra de vila" de la ciutat Pere Bèrnia, es compro

metien amb els jurats per acabar "nou cambres i tres generals" del nou 

recinte.') Les obres de 1498 van significar l'adequació d'un habitatge privat 

a les noves necessitats de l'edifici respectant-ne alguns dels elements, com 

ara el gran arc d'ingrés de pedra picada, alguns arcs menors al pati i l'escala 

principal, alhora que implicaven la modificació de part dels murs perimètrics 

per poder construir les noves aules, les naies del pis ale que donaven accés a 

les cambres i els barandats interns. El 1499 havia d'estar acabat un primer 

espai susceptible d'ampliació posterior, perquè ja el 3 O d'abril es redactaven 

les constitucions per al govern de la futura Universitat. El 2 3 de gener de 

I 5 O l, el papa Alexandre VI concedí butlla pontifícia per la qual atorgava a 

la Universitat de València facultats per conferir títols de la mateixa validesa 

que els d'altres universitats. Igualment, el 16 de febrer de 1502 el rei Ferran 

el Catòlic hi concedia l'autorització, i la dotava de les mateixes facultats que 

la de Salamanca. Per fi, el l 3 d'octubre de l 502 s'inaugurava oficialment. Ja 

en el capítol IV de les Constitucions de fundació de la Universitat de 1499 
s'indicava 

que la obra de dic Studi General sia continuada en ferse en aquella competents 

Generals o cambres e una bella claustra e si ultra la dita casa era necesari comprar 

o logar altres cases attinents a la dita casa o Studi General que sien comprades o 

conduhides 1" 

cosa que dóna compte que les obres anteriors no havien resultat suficients i 

que caldrà continuar ampliant l'espai per construir un nombre major de 

cambres i dotar l'edifici d'un claustre o pati. Aquesta idea es repetia en la 

petició que feia la Facultat d'Arcs a la ciutat el I 503 per disposar de major 

espai i més silenci al recinte de l'Estudi General, al lloc ocupat per unes 

cases i una cambra en alt que donava al pati: 
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vulla la dita ciutat atorgar a la dita Facultat hun special loch convenient per a ses 

liçons e exercicis apartat de la frequencia de studiants de altra facultat y serie lo 

loch dispost per adaquella totes les cases, que estan dins lo pati del studi que ya 

huy les dits artistes tenen e posehexen ab una cambra de les grans de daic, que 

correspon al pati, que ha de esser claustra, la qual serveixca per a liçons e exercicis 

y per al graduar dels mestres y bachillers ques faran en aquella y mane adobar per 

als gramatichs un general, que te ab les dites cases. 11 

El l 514 reparaven l'escala principal de l'Estudi, possiblement la mateixa 

escala a què al·ludia Vives, construïda tota de pedra, i col·locaven al portal 

major la campana de la Universitat. 12 Aquest mateix any apareix també una 

de les primeres al·lusions a la capella de la Universitat, la qual ocupà des que 

va ser construïda el lloc de l'actual, reedificada el l 7 3 5. Possiblement, 

aquesta primera capella va sorgir de l'adaptació d'un espai ja existent, el lloc 

destinat a les lliçons de cànons, amb unes finestres que es tancaven formant 

una testera plana -que en la reforma de l 7 3 5 es denominarà "disposat a 

cartabó", això és, sense angles rectes, oblic- i on posteriorment es 

col·locarà el retaule de la Mare de Déu de la Sapiència, la taula del qual va 

ser encarregada el l 5 l 6 a Nicolau Falcó, i l'estructura a l'entallador Lluís 

Manyós. 1 ; Així sembla deduir-se de la provisió dels jurats de la ciutat en la 

reunió de 7 d'octubre de l 514, en la qual acordaven que 

lo altar y retaule del Scudi General sia posat de front alla hon estan les finestres 

del general hon se ligen les liçons de canones e que les finestres sien tancades e 

sien fetes altres al cap de forma que estiga be lo dit retaule e que sia feta la porta 

del dit general tan tost a man dreta entrant per lo dit s tudi . 1-1 

El l 515 s'afegiria a aquest espai una sagristia. 11 Prop de la capella i a 

l'esquena de l'Estudi General, el mateix any es comprava una casa que serà 

la residència del beneficiat que se n'encarregarà, a fi de facilitar, per la proxi

mitat, l'atenció que la capella mereixia: 

que li sia comprada per la dita ciutat una casa que esta a les espatles del dic studi 

general en la qual hi ha un pati o corral que afronta ab los tres generals principals. 1r, 

La capella servirà per a actes no sols litúrgics, sinó també acadèmics, com 

s'especifica en els Capítols de l'Estudi General de l'any l 5 I 7 i, seguint el cos

tum de la Universitat de París, s'establí la celebració de disputes acadèmi

ques entre els catedràtics i els seus alumnes, les anomenades sabatines. 

Igualment, la capella universitària serví per a la celebració d'altres funcions 

acadèmiques, com ara la concessió dels graus de batxiller o doctor, tal com 

s'especifica en les Constitucions de 173 3. 17 
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Al llarg del segle XVI són contínues les al·lusions a la compra de cases, 

corn ara la que s 'adquireix el l 515 a l'esquena del que era llavors l'Estudi 

General, i que en significava l'ampliació fi ns a la zona ad jacenc: , mb el ca rrer 

de la Nau. Aquesc mateix any es pagava al mestre Bernac Alcalà pel rellocge. 1~ 

Des de l 5 2 7 agen~aven aquesc espi'l is cis mestres de la ciutat Lluís Manyós 

i Joan Corbera, que obraven a la sala i construïen aules. 1
~ El 1535, en un 

intent d'aprofitament de l'espai per pCJder allotj ar un nombre major d 'estu

diants , el mestre Jaume Daroquí es va comprometre a reali tza r "en un pati 

que esta derrocat en lo corral del Studi General dos cuberces per a feme 

cambres per als estudiants". 2" 

No obstant això, va ser a partir de l 572 quan es va emprendre una refor

ma important a l'Estudi General, dirigida pel mestre d'obres Joan d'Alfafar 

i que es va allargar pràcticament durant l'últim quart de segle. 21 D'una 

banda , es va reformar tota la paret principal on es crabava la portada d'in

grés a l'Estudi , la qual es construeix amb merlets.!! Les cantonades dels 

llenços es van reforçar amb filada de carreus i van ser dotades d'escuts ,2 ' de 

la mateixa manera que, al portal principal, el picapedrer Gaspar Joan 

18. AMV, any 1515, LN d-

27, "a rncsri-c lkrn,it AlcaL1 per 

obs de haver de f'ag,1r Ics dcs

f'Cscs del rclongc". 

l 9. AMV, LN, d-3 8, "Obres a 

l'Estudi General , l 527, a 

órrec del mcsrre Luis 

Monyós", ''c1uc ck dos jenerals 

ljUC }' a en lo Srudi General 

c1scu delis sia miganar ,16 

pilars de miga rajob ljUC axi 

com son dos sien l]uari-c y l]UC 

s1en recs portals ab 

f'ortcs";LN, d-29, "provehi

rcn ljLIC un gcncral del Srudi 

Crncral que posen Ics jaccncs 

de al1ucll ab un f'ilar de pedra 

per l]U;mt es ran ample que ve 

a caure si pmmpr,1rncnr no y 
es, ( ... ) a Joan Corbera pu lo 

srall de un pilar per amitjanar 

una cambra". 

20. AMV, e 3--4-6, l 5 de setem

bre de l 535. 

2 l. AMV, i 3-20. "Obres a 

IIO 

l'Estudi General des de 6 de 

maig de l 572". Les anota

cions per despeses d'obres ,1 

l'Estudi Gcnnal se succeeixen 

d'una maner,1 gairebé ininte

rrompuda fins a l'any 1590, en 

gran 111.1ncr;1 sense cspccifictr

nc més ljUC Ics despeses f1Cr 

pag,1mcnr de Jornals i de mate

rials. Estan anotades en Ics 

sèrics de "Llorj,1 nova". 

22. AMV, i 3-20, I 2 de març 

de l 573, "per tcner de derro

car la paret l]Ue esta en la fron

ccr;1 del ponal principal del 

Estudi e ramaria e alç,1rla e fer 

,,b sos murons e altres coses". 

23. AMV, i3-20, 29 d'abril de 

I 573 , "cantonada c1uc cinch a 

fer de pedra en Li cantonada 

del Scudi General ,1 la paret de 

la carrera". 

2-+. AMV, 2 3 de juliol, 

"Gaspar Joanncs Monyos ima

g1na1,us senyal real per a Li 

canrnn,1da e alci-es senyal real e 

certa finicio ljUC ha feta de 

pcdr,1 marbre per a damunt lo 

porc,il del dit studi''. 

25. AMV, LN, i3-20, I 5 de 

setembre de l 572 "nono janua 

maiores lapidis" , 12 d'agost de 

I 573, "setze finestres ,1b l]U,1-

c1-c portes cad,1 finestra, huit 

rcxars". 

26. AMV, LN. i3-20, 6 de 

maig de I 572, "l]UC acres lluc 

Ics Lurincs del Studi General 

de la present ciutat estan en 

gran perill )' Ics parets de 

al1uells se c;rnen y perillrn de 

fer molt gran dany ljllC sicn 

derrocades y tornades ,1 Fer de 

nou"; l 5 de setembre de 

I 752, a Mil1ucl Porcar, "pedra 

per a h can tonada de Ics Li cri

nes y per r,1ho de hun senyal 

real l]UC ses posat en dica can

tonada"; 26 de març, Mil1ucl 

Jo,rn Porcar, "unes escales de 

Dalt: 

Escut al·lusiu a les Belles Arts, actual
ment ubicat a la façana del Museu de 
Belles Arts de València. 

Pàgina següent: 
Antiga porta d'accés a la Universitat 
pel carrer de la Universitat. 

Actual sala de consultes bibliogràfi
ques de la Universitat de València. 

pedr,1 per ,1 les esrancics de Ics 

ncccsarics . 

27. AMV, LN, I 3-2 l , -+ de 

gener de I 578, "sobre eres 

archs de pcdr,1 picada l]Ue se 

han de fer a escali en lo Studi 

Gcncr,11 de la f'ITSCnt ciuL1c de 

V.1lencia en tres aules noves", 

( ... ) "haj,1 de havu fet los dics 

tres archs de pedra picada en 

les tres aules g1·ans que ,1r,1 de 

p1-cscnt se v,m obr.rnr en dir 

estudi ço es lo hu de l]Uaranr,1 

pams de rnu y los aleres dos de 

trenta cinch palms de cada 

hu". Posteriorment, en la visu

ra realitzada pels nKsrrcs 

r:ranccsc Vibfranc,1 i Llcon,1rc 

Esteve, es donen Ics mes u 1·es 

correctes llUL' coincideixen 

amb cis arcs actuals, entre 7 i 8 

metres. "Los l]u,1ls dirs tres 

archs hajen de tenir y tinguen 

l 'alcaria del peu dret y de Li 
volea chapitcll y bas,1 grui, 

conforme los archs l]Ue csr;rn 



fets en lo <]'"11-co nou <\UC j;1 
est¡¡ ac1b,1t e per 110 tenir rccol
sc los ,11·chs for;111s se hajcn de 
frr e 1·;1,rn los peus dels dits 
archs drl'[S de deu p,1lms de 

,lmf,le tm de pedra picad;1 <1uc· 
f'ujcn fins ¡¡ lo ,HT;1s,1111cnt de- Li 
tardn~a dels archs". 

28. AMV, i3-21,1 d'agost de 

1578, Francesc Vilafr;1n<]llª i 
Lconarr l: stcvc, visu1-cn cis a1·cs 

i indi<1uen <]Ue "han t robat <]ue 
lo ,1 rch <]UC h,1via <llle tencr 
XXXX palms de· tou te XXX
V 11 perd m.1r!,· ,·om li 11.1 donar 
lo r.::~ p.1rlc ,1uc rnn,·,·ni,, lo ,¡ual 
nos poguera d011;1r si dit ;1rch 
fora de XXXX palms com esta
v;1 conccrt,1t, els altres dos 
archs havien de ser XXXV 
¡.,,ilms lo hu de XXXVJJ )' lo 
,dtre de XXXI li y 110 y haver 
pcrj u h i per a l.i obra segons 
01·dc de architctur.1 esr;1 segons 
con ve ,i! benc'i°ici de l.i obra". 

Manyós va afaiçonar sobre pedra marbre l'escut de la ciutat. 2-1 Totes les por

tes d'entrada a les aules i les finestres amb les seues reixes es van realitzar 

amb pedra. 2 ; Igualment, fou reordenat tot l'espai que donava a l'actual carrer 

de la Universitat, amb la construcció de les "necessàries i latrines" 2 c, a la can

tonada del carrer de Salvà. 

Les tres aules contigües ubicades a l'actual carrer de la Universitat també 

van ser construïdes en aquests moments. Conservades en l'actualitat i, sens 

dubte, les restes més antigues de l'edifici universitari, va correspondre al 

picapedrer Miquel Porcar capitular, el 4 de gener de I 578, la fàbrica de tres 

arcs en les anomenades "tres aules noves" , que es construïen segons els que 

ja estaven fets en l'anomenat "quarto nou",!~ arcs que, per les mides i la d s

cripció, coincideixen en part amb els q uatre grans arcs de pedra picada de 

distinta obertura recuperats en la intervenció arquitec tònica que s'ha duc a 

terme recentment en aquesta zona. El menor, de mig punt, es configura com 

l'arc que afronta l'entrada pel carrer esmentat; els altres tres arcs, carpanells 

que fan entre 7 i 8 metres d'obertura, conformaven tres de les aules princi

pals. Amb motiu de les variacions introduïdes en les dimensions dels arcs 

derivades de la necessitat de reforçar els apuntalaments, els mestres picape

drers encarregats de visurar-los els van jutj ar segon "orde de architetura" ,2~ 

l l l 



observació de gran importància per contrastar les directrius que guiaven , en 

aquests moments ja avançats, la realitat arquitectònica del matei x Estudi, 

basada en criteris de ferm esa i funcionalitat que enllaça amb un vessant 

arquitectònic astilar, però alhora monumental , que caracteritza bona part de 

l' esdevenir constructiu valencià . 

Tant les latrines com les aules es van mantenir invariables en aquesta àrea, 

tal com es descriuen en la visita reial de I 7 41: 

e vio l ll1 ;l pucrcccira pc9uc11a 9ue enrr:wa a la lcrrina de los cacedraricos I por otrn 
puerrn se cnrrav;i luga r comun de los csrudiames en 9ue havi:i veynr }' una let ri
nas, bolbicnd a s:ilir :i l p:irio siguicndo cl lienzo de la p:ircd vicne cl Au la de rco
logfo de lo comisras con una ca redra d madera de pi no }' rres ordene de banco 
que le eircundan }' pucrc;i con 9ue cicrr:1 el au la de madcra de pino. iguen l. s Aula s 
de tercet· :iiio de filosoffa con ca redra }' rres ordene de bancos y pucna 9ue sa le al 
pa cio rodo de nrndcra de pino, . I Iado de esca aub se vio dcmro de cl pario un pozo 
que e cava ubíerco de nlges )' cerrado ... :il l:ido del pozo se seguia cl ;1ub de tercer 
:1ño de filosofía comisca con c:ncdrn de mndera de pino y eres ordenes de bnnco 
monrados con unn pucrra de la mism.i madera. 

29. ÜRl'I.LAN,1, M. A., ll,i/rnria 

11111!_~11<1 )' !llodcrna, València, 

1985, r. l, ps. -+25--1-29: t. li, 

ps. 668-670: i t. Ill , t's. 77-79. 

l O. "Dcspués de corner rndas 

Lis c1uatro person:is ,-calcs (ue

ron a la Univcrsidad en una 

hcrmosisirna c;i1Toça que cl 

DL1Ljt1e de Mantua prcsc·ntó a 

los ai'ios atr:ís a Li Scñora 

ln!':rnca, y en cl Tc,ltro deli.i 

enrr:idos sus /\l agcst:1dcs )' 

i\l rezas oró u n macs tro de 

1¡__n,1rica b1·cve111rn te y en dic

rnn en su presencia cl grado 

de docro1· en Tcología :1 uno 

L] uc :1via p hccho par,1 ell o 

Lis otr,is diligrncias" ... C l'INl 'A

LONll:IU, J. B., Rclarió11 del apam
to q11c SC hizo Cll fa rilfllad de 
Vall'llria p,rn1 cl racbi111il'lltO de la 
Scn·11isilll11 Rcy11,i /)01ï,1 Afo1;~11r/111 
de 1111stria dcsposada ro11 cl 
C.¡thol1r,, y pc'ltmtiss/1110 1·cy de 
Es¡1a1ït1 don J>hclipc Trmro dcstc 
1101/lbrc , Valè1Kia, l 5 99. 
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3 l. Un d'ells, i potser cl més 

signi(icatiu, és el teatre del 

Colcgio Nue1·0 de S,rn 

lldcfonso de i\lc.1Lí de Hem

rcs, construït cm1T l 5 l 7 i 

J 5 20, tot i c¡ue Ics obres es v:in 

albrg:i r (ins a Li dècada dels 

rrcnta. Antonio de Nrn1u¡,1, ja 

en cl seu l,0rnb11/11r/o cspa1ïol·l,i1i-
110 (Salamanca, J .j.':) 5), intro

dueix cl terme /cairo: "do h:izí

:111 jucgos", o com ;1 lloc fet 

,imb Li forma de mitja llum f'Cr 

a jocs (Dirtio11ani S11pph111mt11111, 

Madrid, 178-1-, p. 380). Fernfo 

Pi':iZEi'. 1)/: ÜI.IV,\ , cl 1529, 11.i

VOl"S rccrnr de Li U11ivnsit.1r de 

Salamanc:1, va propos:ir la 
construcció d'un teatre fXr :i 

l'Estudi, cis :ictes t'C1blics del 

c1ual es !'cien Fins ac1ucll 

moment a Li Sal.i Gran de 

C111011s, dcstinad:i als :lCtcs 

f'C1blics dels col·legials i a la 

1·cp1·cscnt.ició :111u,il de ducs 

comèdies antigues ( de Terenci 

o de Terenci i Pl:iutc) . Vegeu: 

M,wí11 s , F, "Pcdrn Gumicl, 

í'rancisco de Carabaña, Li 
Univcrsidad d e Ak:il,í y cl miro 

del «Estilo Cisncl'Os»", /3olctí11 

del Musco e /11stil11to "C.1111611 

l1z11a1·", n{1111. LVIII, J 99-1-, P· 
66, nora -++ ts possible con

jccrur;ir L]UC en cl seu desenvo

lupament com ;i espai escènic 

van iniluir no sols Ics lectures 

de Ics obres de Vi tru vi i 

i\lbcrti, sinó també Ics f"'mc

res co1npos1c1ons gravades 
d 'espai s rcarr:ils inco1·poradcs 

precisament en Ics versions lla

tines d'olwcs de Terenci, tan 

1-cprcscntadcs :ils tcacrcs uni

vcrs1 taris. Vegeu dins Pi:VSNl: IZ, 

N., f-J/s/oria de las tipolo,~ías 11rq11i

tcct611irns, Barcelona, 1979, ps. 

7 3 i scgLicnts, la repn:srntació 

d'un auditori scmicircul.ir amb 

grades amb u i buna superior 

sostingudes per pil:ir , c¡ua

drats, grav:ir sobre (u~r;i LjUC 

Espai teatral dissenyat per Terenci, 
1497. Gravat sobre fusta . 

,if1:1rcix en l'edició veneciana de 

Terenci de l 'an y 1-1-97 i que , 

com comenta Pcvsncr, v:1 ser "cl 
prnnuo de un modelo c1uc 

h:ibí:1 de crner gran imporrnn

cia e11 cl siglo XVI". Manuel 

Fornés, arc1uitectc 1•,ilcnci.1 de 

l'Acadèmia de Sant Carles, 

actiu en Li f"·imna mciur del 

segle XIX, dins d'un marca t 

vitruvianismc' i des d'una pers

pecti va :1cadè111i ca, va asscnra-

1.ir un possible origen dels tea

tres univcrsi rar is en Ics p:ilcs

trcs gregues; vegeu la nora 2. 

l 2. AMV, M:1nu:ils d e 

Conse lls, A- l 90, ro l. l 78 , l l 

de gcnCI' de l 669, "a Vicent 

fos obrn de vih ccnr y deu 

lliures fll'r Li t'1·i111cra paga del 

escali de Li obra (Thc:itrn) c1ue 

F.1 en lo Estudi Crncr,il". 

Vicent Fns és autor, cnrrc altres 

obres, de Li reconsrrucc ió de 

nova pL111t;i de l'església parro

c1uial de Li Sant,i Creu cl 16~ J. 



l 1. AIVIV: Man u.ds d,· Conselk 
A- l<) l , fol. <)<), " nomenen en 
t·x pcrrs per a \'L'I' )' csrim;ir h 
v;ilor de Ics obres t¡ue h,1 dc1 , .11 
de 1·cr Vicent Fos , Pe re Lkon;1 rr 
Esre,·c ) Fclit,e !',lasrn", n1esrrc 
d\1h1·cs d,· l.1 c1ur.1t suhsriruïl 
,ksp1·és ¡w1· Jos,·p l\'lontcrn. U 
l 5 d,· no1•,·111brc f"1gu,·n f"' r Ics 
111illores, "h;il'L·r 1·,dc,n Li 
b,1laustTad,1 en lo re;irrn )' h,1ver 
,1senrar sis banchs 111es dels ,1u e 
rcni ,1 obli g,1cio ". Pcr,1 l'obr;i 1•,1 
,¡u,·d,1r inrcrrnmpud,1 . "dci .,,1 l.1 
obr.l per h,1 1·,· r 111ud,ll de inrcnr 
l.1 c im.1r". l),· Li impo1·t.111e1.1 1 
com¡,lnit;H c,111srructi1·,1 dins 
del c.111111 de l.1 ¡xd1 ,1 f'1c,1d.1 d,· 
l' obr.i de l'.11·c del te.n1·e, ,·11 
dón,1 Ctllllf'le l.1 ¡1e1·son,dir;ir d,· 
Pere Lkon,1rr l:sreve, mcmlne 

d'u11;i 1·;i111íli,1 d,· pic,1pedrc rs 
;lC [ÍU S ,l \ l;dènci.1 des de Li r¡ d,·1 
segk XV I, L' nc ,11Teg;ir cl 165-+ 
de l.1 reconstrucció de b pL·dra 
¡.,i c,1d.1 d'un.i de Ics .1r,·ades del 
po11r d ,· l.1 Mar cl 165') , c1r,1c
rcrirz.1t per Ics seues co111plcxcs 
csbiai x,1dcs, i ,¡uc va ¡1,1rricip,1 r 
l 'a11y l 660 en un,1 de Ics obi-e s 
111l'S sig11iricativcs del p,mora-
111;\ co11srrucriu v,1lcnci,1 del 
seg!,· XVII: l',1pumaL1111cnt 
d'u11 ckl s pil.1rs que susrc1H,1-
ve11 cl ,· in1L,ori de b c,1tcd1 ,d; 
igual111c11t , \'.l ,·criric,1r l.1 ,·isuJ,l 
del r.u1c;1rne11r de la cúpula de 
la b,1síl ic.1 dels Dcse111p,11 ,1rs, 
ob r,1 en ,1u è parricif'~ Jos,T 
IVl 011t c1·0 d,·s de Li c;1piruhci,í 
,•! l 6 5 i. 

Aquesta zona només es modificarà després de l'ordre del patriarca Ribera 

de tapiar la porca principal que donava a la plaça del Patriarca i construir-ne 

una alera J. la cantonada del carrer de la Universitat cl 1606, ordenada, 

d'acord amb el llenguatge clàssic del RenJ.ixement, amb pilastres dòriques 

que flanquegen un arc de mig punt, entaulament tripartit i és probable que 

amb un edicle acabat amb un frontó triangular i un escut de la ciutat a 

l'interior, el qual, amb motiu de la instal·lació de l'Acadèmia de Sant Carles, 

va ser canviat per un relleu al·lusiu a les belles arts. 2 " La portada en qüestió 

és, en l'estat actual que ens trJ.nsmet la documentació, la primera emprem

ta de l'aplicació del llenguatge dels ordres J. l'edifici universitari. 

El TEATRE UNIVERSITARI: "ESTADI DE MINERVA' 

Sens dubte, una de les peces de major interès dins del conjunt de la 

Universitat és el teatre o paranimf. Es tracta, en realitat, d'una monu

mentalització de les característiques aules que rep durant els segles XVIII 
i XIX diverses i complexes intervencions que en remodelen l'estructura o 

la decoren. Oc la seua existència com a espai escènic destinat a la con

currènciJ. d'actes públics i J.cadèmics, en tenim notícies des de mitjan 

segle XVII, tot i que no seria gens estrany que ja des del segle XVI exis

tís una construcció amb una destinació semblant. Lloc de representació de 

comèdies ( com ara les de Plaute i Terenci) i de concessió de graus, apa

reix esmentat amb aquestes funcions almenys des de 1599, any en què el 

rei Felip III i la seua esposa Margarida d'Àustria, després de celebrar les 

seues noces a la ciutat de València, van assistir a la solemne concessió d'un 

grau de doctor en Teologia. w 

Lanomenat General major d'escoles que Valda descriu el 1662, ubicat apro

ximadament al solar de l'actual teatre, "que llaman", conta el mateix autor, 

"Teatro por ser destinada palestra de todas las literarias contiendas y actos 

pt'.iblicos", presenta ja totes les característiques pròpies de la tipologia tea

tral universitària, "de no inferior grandeza en competencia de cualquier otro 

de las Universidades de España". ; i "Suntuoso Estadio de Minerva, pocos 

años ha fabricada" en paraules de Valda, havia començat en realitat a cons

truir-se al gener de l'any 1659, pel mestre Vicent Fos, ;2 i van visurar l'obra 

els mestres picapedrers Pere Lleonart Esteve i Josep Mantera. ;; Modificat 

l'any I 73 3, podem inferir-ne per la descripció de Valda algunes de les 

ll 3 



c1ractenst1ques més rellevants: "es en quadro proporcionadamente fabrica

da", de "setenta palmos de longitud y los mismos de latitud", la sala estava 

dividida "por un ayroso arco de piedra, en que se sustenta todo el edificio, 

y estriban sus bóvedas". No obstant les observacions de Valda, i d'acord amb 

les objeccions que van dur a la reestructuració i ampliació de l 7 3 3, el tea

tre ocupà un espai paral·lelogram de major amplària que longitud -"vicio 

que padece el ser m;Ís ancho que largo" ; ,, afirmaren els arquitectes el 

l 73 3-, amb el front obert al pati petit per dues portes, i els seus murs 

laterals formant mitgera amb el pati major i amb la capella disposada per

pendirnlarment al seu mur extern. La disposició peculiar d'aquest llenç de 

l'edifici universitari, de manera obliqua respecte dels fronts delimitats pels 

carrers de la Nau i de la Universitat, fou un dels fets que amb major força 

va gravitar en les diferents intervencions de les dependències que s'hi ubi

quen, com ara el teatre i la capella. 

Una de les majors consecucions d'aquesta sala fou el gran arc de pedra que 

la dividia en dues parts, a la manera como era habitual a les aules. Segons les 

informacions que transmeten les visures realitzades el 173 O, amb motiu de 

l'esquerda que va presentar l'arc, podem inferir que l'arc de pedra -"1nuy 

rebajado de punta", s'afirma- degué ser un dels desafiaments més cridaners 

del treball amb pedra picada en l'àmbit valencià del moment. La seua obertu

ra enorme, aproximadament de 16 metres, no havia estat superada fins aquell 

moment per cap dels arcs dels temples construïts a València. Si hi afegim que 

l'estructura del teatre s'alçava sobre un paral·lelogram de murs no rectes, sinó 

a cartabó, això és, amb superfícies murals amb una lleugera esbiaixada, ben 

aviat veurem que a l'amplitud de l'arc s'uneix la dificultat d'estendre's sobre 

plans oblics rectilinis, no ortogonals, solució que en l'argot de l'obra de pedra 

picada rep el nom de "biaix contra biaix", i que ja comptava en l'arquitectu

ra valenciana amb antecedents, tot i que no d'aquesta magnitud. ;, Malgrat 

que Valda esmente l'existència de voltes, allò més segur és que la coberta del 

teatre en aquests moments es formés, com el conjunt de les aules de l'Estudi, 

per embigats de fusta sustentats per un gran arc. En les discussions que se 

susciten al principi del segle XVIII sobre la fermesa de l'arc de pedra picada, 

totes les consideracions giren al voltant del perill o no de l'esquerda d'aquest, 

de la necessitat de desmuntar-lo "por haber hecho movimiento en el medio y 
en los arrancamientos y assi mesmo por estar rnuy rebajado de punta" o per 

trobar-se en molt mal estat la coberta, s'al·ludeix també a una meitat del 
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Gravat del llibre de J. B. Valda 
Solemnes fiestas que celebró Valencia, a 
la lnmaculada Concepción de la Virgen 
Maria. Por el supremo decreto de N. S. 
S. Pontífice Alexandra VII, València, 
1663. 

,-+. Vrsl'LI l',1¡,è 11 di ., clocllllll'll 
l,il. \lisur,1 ,k l .2 d,· ,1 ,·11L'l' d,· 

'" 
l ï,, \'"'. ¡,.1,·t ,k \ 'i,·rnt S.1rr·ic'1, 
h· li¡ , Rub,o, fV!i,¡uçl f\l.1rw . 

, 1. t:s pot n·u,·,· ,·11 1,r1,1 L1 l' k s 
,lc'l ' l'lld c·11c1l'S ck l.1 c;lS,I flllfll c' 
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Teatre. Paranimf. Estudi General. 
Imatge de principi del segle XX. 

terrat pla i una altra amb teulada de poc vessant, i no s'observa cap referèn

cia a la presumible volta citada per Valda. 

Aquest mateix autor ens ofereix una primerenca descripció de la distri

bució de l'interior del teatre, amb una "barandilla curiosamente fabricada 

de bassas, barahustes, pilastras y cornisas" que s'estenia per l'àmbit dels 

"tres lienzos de frente y lados", i "tres gradas que hasta el suelo del Teatro 

bajan desde las barandillas". La càtedra del rector, tal corn es mantindrà en 

la reforma del segle XVIII, s'ubicaria al front dels peus al pati menor, just 

sota l'arrancada del gran arc de pedra, disposició que no fa sinó evocar la 
de les mateixes aules, però ací, al teatre, sens dubte solemnitzada per la 

magnitud de l'exhibicionisme tècnic i monumental que implicava l'ampli

tud de l'espai cobert. 

A mig segle aproximat de la reforma relatada per Valda, començà a fer-se 

evident la necessitat de noves reformes. Se sap que ja des de I 7 I 7 van sorgir 

problemes en advertir-se el mal estat d'algunes de les bigues de la zona de 

cobertes, en aquells moments formades per un terrat pla i una alera amb teu

lada de vessant escàs. S 'hi va afegir, a partir de I 73 O, una discussió sobre 

l'estat de conservació de l'arc principal de pedra picada, esquerdat pel centre. 

A pesar dels informes favorables del mestre d'obres Vicent Sarrió, en els 

quals s'indicava que no hi havia cap perill en l'arc ja que "tiene bastantes 

estribos" i que "la grieta que tiene en el medio es muy antigua y no necesi

ta mas que cerrar la grieta de dicho arco pues al precedente esta segura", es 
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va decidir, dos anys més tard, una nova remodelació que implicarà la substi

tuci6 definitiva de l'arc de pedra, un nou cobriment, i també una mínima 

ampliació del seu espai que permetrà regular la nova estructura del teatre en 

la complcx,1 planta trapezoïdal que ocupa. D'aquesta manera, al desembre de 

1732 es va decidir remodelar cl teatre, 

L] LIC se /,;1JLi ;1mcnazado ruin;1 por estar conscntido su arco principal, su cubicrta 

m;1ltratada e indcccnÍc para cl concurso en la s funciones públicas y prccisas de cs t;i 

Ciudad :' de L]LIC por lo alto del tccho se confundc Li voz 

desmuntant la coberta i l'arc principal 

por h;1bcr hccho mobimiento en cl m cdio y en los a1-ranc1micnt o )' assi mcsmo por 

csc1r lllll )' rcb;1jado de punta. 

L111y següent, Vicent Sarrió, Mic1uel Marco i Felip Rubio redacten els 

capítols del teatre que executarà aquest últim i supervisarà l'enginye r 

C;1spar de Almunia. En un principi es pensava re edificar aprofitant-ne les 

mateixes parets , p erò en haver d'enderrocar-ne una , la paret sud que hi 

havia entre un hort i l'Aula de Grecs de la Universitat, van decidir ampliar 

dos metres l'amplària del teatre, i ,11116 aquesta finalitat compraren part del 

terren y d'aquest hort, el L1u ,il, a més a més, causava perju-

dicis ja c1ue s'hi embassava l'aigua. La paret sud era en rea-

l i ta t la paret tes ter a del t e a t re, ja que la seua orientació fins 

a la reforma de Sebastià Monleon, Lrny I 864, era diferent 

de L1ctual. 

A tr;ivés dels documents sobre l'obra de I 7 3 3, la descrip

ció de b visita reial de I 74 I i els plànols de Timoteo Calvo 

( J 840 i J 844) o de Sebastià Monleon ( 1864), es pot esta

bli r que l'accés al teatre es realitzava per dues portes que 

afrontaven amb cl pati petit de la Universitat , situades al mur 

sud; mentre c1ue al mur que dóna al pati principal hi havia 

duL'S grans finestres, i no existia la porta actual, oberta pos

rcriurnicnt en Li reforma de Monleon. A la paret de davant de 

les ,-lues ~1orces hi havia el lloc on seien els actuants, amb les 

b,1r;mcs dav;mt i a la part superior, gravat sobre fusta d e talla , 

l'esc ur de la ciut.lt de València, sota el tornaveu . Tot el recin

te csr;in envolt.H per sis grades amb baranes i a les parets 

penjal'en llenços de personatges il·lustres relacionats amb la 
Universitat. Hi hal'ia també una escala exterior per poder 

accedir a Li tribuna volada que s'allargava per tota la part 
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Planta de l'Estudi General de 
Timoteo Calvo, 1844. 
Arxiu de la Catedral de València, 
Sig. H. 15.3. Signatura històrica. 

Pergamí, núm. 9602. 
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Retrat de Tomàs Vicent Tosca. Teatre 
de l'Estudi General. 
Núm. lnv: UV-077 

Retrat de Coratjà. Teatre de l'Estudi 
General .. 
Núm. lnv: UV-058 

l 6. Com indic,1 cl l 876 ,·l rmr

'1 uès de CiZUJI.IYS, ºl' · ril , t'· 
_l 6-1-: "su llll"l11;1 ruc idca,1;1 1-'ºr 

cl célcbrc ni;Hcm,ítico, cl ]) 
Tom;Ís Vicente Tosca". Fins i 

tot .1id a¡,arcix r·ccollit cn lïn-

1-or,nc d'Antoni Mar-torell 

sobre L, rcmodcLició de Ics 

raç.111cs de l.1 Universitat cl 
1886, cl c¡ual ho asscnyaL1 

ex¡11-rss.1111cm: "l.1 construcci<Ín 

de su 111agníl1co f';11·aninl·o cuyo 

proyccto Cuc dcb,do al célcbrc 

l\1drc Tosca". l"u;ilmcnt ho o 

recullen: LI.OlffN IT, T., Valmria . 

Sus 11101111111m/0s J' ar/cs. S11 11a/11ra

lcza e hisloria, Barcelona, l 980, 

(1887-1889), t. 11, ps. 191-

225; i VIL\NOVA Y PIZC:Ul:T\, 

F, J-Jisloria de In llniwrsidad 

U!cra,·in de Valc11ria, València, 

190l, f'· 87. 

superior del teatre, llevat del frontis. Aquestes grades, baranes i tribunes 

s'havien renovat en la reforma practicada per Felip R.ubio, la qual va signifi

car en conjunt l'ampliació del teatre uns dos metres, cosa que va permetre 

"quadrar el Teatro" "buscando la linea recta del planteo", la reforma com

pleta de la coberta amb la substitució de l'arc de pedra per un enorme arc de 

maó -de "dos ladrillos y medio de dobela" y gairebé I 8 metres d'ober

tura-, i també la construcció d'una agosarada volta aparedada de canó amb 

llunetes, situada a tretze metres d'altura. 

Fins ací els documents d'arxiu. Ara bé, encara que aquests no siguen gaire 

eloqüents sobre els possibles mentors d'aquesta obra, des del segle XIX h;1 

estat freqLient afirmar que la forma d'aquest teatre acadèmic va ser ideada 

pel cèlebre matemàtic Tomàs Vicent Tosca ( l 6 5 I -172 3). "' Tot i que cal 

prendre aquesta atribució amb cautela, ja que Tosca va morir deu anys abans, 

no s'ha de descartar cert fonament en l'observació, i es pot afirmar que si no 

va ser composta a partir de directrius seues, degué seguir bastant puntual

ment la cultura arquitectònica que el mateix Tosca va generar en el medi 

valencià. Cal recordar en aquest sentit que Tomàs Vicent Tosca, matemàtic 

oratorià i destacat novator valencià, autor del famós Compendio Mathcmcítiro en 

què figura el seu conegut volum dedicat a l'arquitectura civil, plantilla i talls 

de pedra picada, fou nomenat vicerector de la Universitat de València entre 

17 I 7 i 1720, en uns moments de pèrdua dels Furs i amb el rectorat vacant. 

No és menys significatiu que durant els anys finals del segle XVII i les pri

meres dècades del XVIII fou rara l'obra d'importància -urbana, civil o 

hidràulica- realitzada en l'àmbit valencià que no fos supervisada per direc

trius seues o, alhora, per les del seu amic Joan Baptista Coratjà, catedràtic 

de Matemàtiques entre els anys 1696 i l 720. La façana de la catedral de 

València, la de l'església de la Congregació o Sant Tomàs, el port de València, 
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Detall del plànol de Timoteo Calvo, 
1844, on es pot veure la planta del 
teatre. 
Arxiu de la Catedral de València. 

Sig. H. 15.3. Signatura històrica. 
Pergamí, núm. 9602. 

Detalls del plànol de Felipe Rubio 
per al teatre de la Universitat, 1732. 
Ajuntament de València. 

Llibres d'Escriptures Públiques de València. 

Sig.V-5. fol. 1869. 



Planta i secció del teatre. Sebastià 
Monleon, l 864. 
Universitat de València 
AU-c522-2 

Planta i secció de la reforma del tea
tre. Sebastià Monleon, l 864. 
Universitat de València 
AU-c522-3 
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cl teatre de l'Olivera, la planificació de la nova ciutat de San Felipe (Xàtiva), 

per no esmentar un ampli repertori de visures i informes, poden donar una 

idea de la seua preocu pac ió p r l'arquitectura com a àmbit cultural i pràctic 

on es projecta la seua vocac ió matemàtica. 

El rcar re univer irari, del qual ja el 1717 es documenten problemes al 

terrat , amb la peculi .u: planta amb la forma de paral·lelogram, degué revifar 

la possib ilit ,H d'aplicar els coneixements matemàtics al voltant d'una arqui

tectura irregular, basada en angles no rectes o, si es vol, obliqua rectilínea , 

per aplicar la nomenclatura del seu propi tractat i alhora la de la cultura 

arquitectò ni ca d l momcnc, altament mat matitzada. No menys explícit de 

l 'actitud ar9uit ctòn i a de Tosca és la gran ostentació, ara d 'obra, que 

demostra ,19 ucs r. e ·pai , en e tendre el gran arc motllurat central o les matei

xes voltes de canó i llun etes en una planta d'aquestes característiques 

-d'una ortogonalitat impossible-, cosa que obliga a una sèrie de torsions 

i càlculs geomètrics d'acord amb b seua percepció desplaçada, només expli

cables per un modern i acurat ideal emulador de la ciència, molt arrelat en 

cis sectors cultes de la societat valenciana i del qual la Universitat era mirall. 

Tosca, en aquest cas, no dubtaria a qualificar, en el seu tractat de pedra pica

da -el qual ofereix, a més, la novetat de donar solucions constructives 

alternatives en l'obra de pedra picada i en l'obra de fi',bri a-, com "lo ma 
sutil y primorosa de la Architectu ra 9ue e la formación de rcos y 
Bóv das". Malgrat qu d ~·pr;s de la reforma de Monleon l.i sa la va pncir un 

gir de 9 ° i, per can t , va trencar cl punt de vi t:i desplaçat c:1 I ul ac en l'obra 

de l 7, " , enca ra podem veure en cl traçat de les grades del teatre -les quals 

van reduir-s c:1 111bé de sis a crc ·- una distribució en trams i vomitoris tra

pezoïdal s, seguint la correcció obli9ua cie la u,, di po ició. Hi haja h.wuc 

influ ' nci, direc ta o 110 d Tosca, 110 es pot dubtar 9u el teatre uni ve rs itari , 

construït el 173 3, s'erigeix com una de Ics xpress ions més elo9ü nts de la 
projecció dels matemàtics novatorcs en L r9uite cura d la ci ut, t de València, 

algun d'ell a cius en la mateix:1 Universi tat. ,- El macc ix Felip Rubio -que 

d u r l l. jor- ar9L1iceccc que se n'encarregà de la realitz:1ció, a pesar de 

l'e cas edat de notícies ·obre la ua p rson, lic;ic ar9 uitc tònica, es mani

fesrn dins d 'a9 ue e àmbic cultural 9wm, l'any 1735, en declarar sobre la 

faça na barroca de l, c. ccdral. no dubta a certificar-ne la correcta construc

ció "asi en la arquitectura recta como en la obliqua". 
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gcn~r:1!'ic~ i alhora u11ivcrs1t.H is 
1·ou cl 11rnjcctc dd c.Hcdr,'1ric de 
)'vl.1te111;1t i,1ucs ciOsc,1 Fr.111,isco 
r\nronio de i\rrig,1 ( l (,50-

17 l l , ¡icr ,d nou edilici de l.1 
Uni vcrsit,1t Serrori,111,1 d'Osc.i. 
cl ,1u;d es v,1 1·c.ditz.1r 11<.imé-s ,·11 
}',trt s,1t.1 l.1 scu.1 direcci,í cnri-,· 
l(,\)() , l (,l), . C:nntg LJ[ f'L'I' gr.1-
\',ll. l.1 ,,•11,1 ¡,,··1rl 1,\ r ¡1l.111t,1 

Uèlll:!llll,il , l'i p,HÍ ú ' IHl,d .1111b 
·Lrn~11·c i p,1n1,· ,¡.. ,,1lu11111cs i 
;ires. n l.1 C1ç.1n,1 a l.1 111,111c1·,1 
\'Ïg11t)lrsc;1 , cunstituçix un.l 

m,1gníi"i c,1 npr·e.ssió de l.1 culrn-
1,1 ,11·c¡uitenò11ic,1 modern;i ,011-
rcml'Lid,1 des d'un ~111bi1 
111 .11 c 111.i 11, i ,¡11 ,· ,·~ pro¡ ,·, 1.1 

,ohrc· un \' lif'in k,1 i1rn l ,l 111 

do1..-l·ncÍ.\ u11i\'crsitJri,1. \ 1c~cu 

B-11..v;t 1rn, F. . "l..1 U11in·rsid;1d 
y l.1 cultur,1 nwdc-1,1,1". dins 
/-f11 n .-,1. /-list,>1i,1 dr 1111,1 r111dr1d, 
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Estat actual de la capella de la 
Sapiència. Estudi General. 
Universitat de València. 

LA REMODELACIÓ BARROCA DE LA CAPELLA UNIVERSITÀRIA 

La capella de la Univers itat es va alçar -en la tercera dècada del segle 

XVIII- aprofitant part del solar i alguns murs de l'anterior, seguint en 

aquest aspecte una pràctica freqü ent en l'activitat constructiva de temples 

valencians. Situada al llenç que dóna a la plaça del Patriarca i adossada per 

l'altra banda al teatre i al pati petit, té l'accés a través d'a(_1uest últim. Com 

si es tractés d'una capella conventual, consta d'una única nau de quatre 

trams amb dues tribunes al tercer tram, capçalera rectangular ,11116 sagristia 

darrere i cor alt als peus. Els trams són coberts amb volta de canó travessada 

per llunetes de perfil agut, i obri el presbiteri un arc triomfal àmpliament 

esbocat que dóna pas a la cúpula oval sense tambor i amb òculs també ovals 

oberts en els vuitens del casquet, giravoltada sobre quatre arcs torals . La 

capella, de mesurada decoració barroca cenyida a breus sèries d'aplicacions 

daurades als extrems de les llunetes o als arcs motllurats, ofereix un alçat 

amb apilastrats corintis adossats a la superfície dels murs, entaulament amb 

ressalts als eixos de les pilastres i garlandes representades al fris, interco

lumnis plans formats por arcs que alberguen llenços o nínxols amb estàtues, 

alts sòcols de taulells, tot un magnífic reflex de les orientacions classicistes, 

però també obert a novetats decoratives que caracteritzen l'arquitectura reli

giosa anomenada barroca, "moderna" per als contemporanis, d e l'àmbit valen

cià. El retaule manté un perfecte paral·lelisme estilístic amb el moment de la 

construcció de la capella. De dos cossos, conté colümnes i pilastres amb el 

terç inferior decorat, acabaments avolutats i aletes de sinuosos perfils amb 

empremta rococó. Aquest retaule alberg;\ el quadre de Nicolau Falcó realitzat 

el 15 I 6 per al de la capella anterior. 
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Es clapés narra l'esdeveniment arquitectònic de la capella en aquests 

termes: 

En el año de I 7 3 6, a 4 de enero, la i lustre Ciudad, reconociendo la estrechez de la 

Capilla mencionada en dicha Universidad, mandó que se diese principio a su nueva 

erección y fabrica, como lo había determinado en anterior acuerdo, planteandola 

mas capaz , según la disposición del sitio , mas hermosa y con todas las partidas 

correspondientes para los oficios que en ella se praccican en los días asignados: 

ultimamente, concluida en el día I 5 de octubre de I 7 3 7, es una preciosa perla; y 

abrigando en su altar a la soberana Aurora de la Sapiencia, la consticuye mas mages

tuosa y excelente. ;~ 

No obstant això, la docu1nentació d'arxiu informa que el 9 de desembre de 

l 73 5 es capiculava amb el mestre d'obres Miquel Martínez no tant per fer 

una obra de nova planta sinó la reconstrucció de la capella d'acord amb les 

línies decoratives i constructives pròpies del moment. ;9 De la mateixa mane

ra que s'havia esdevingut amb el teatre, sorgeix la necessitat de corregir el 

desplaçament en oblic del mur de la testera 

por cuanto esta pared lleva cartabón y no esta en angulos rectos con las paredes 

interiores de la capilla ni paralela a la pared de la ocra testera de la capilla, para 

quitar esta ymperfeccion y que quede la capilla a angulos rectos. 

Es remodela la capella medieval enderrocant-ne el terrat, la "reboltonada que 

tiene bajo dicho terrada" i la paret testera esmentada. La prevista "bóveda 

por ygual" per al presbiteri degué substituir-se per la cúpula oval actual, 

semblant al que es feia per aquests anys en altres esglésies valencianes com 

ara l'església de Sant Martí (1735-1753), en la qual es transforma -amb 
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Estat actual de la cúpula i detall de la 
capella de la Sapiència. 
Estudi General. 

38. Esci.1\1'1's 111: Gu11_1_c\ ]J, 

Rrs11111m historial de In f1111darió11 ... , 

f'S. 105-106. 

i9. Vegeu J';¡f1èndix documcn
r.11, ;¡ny l 7i 5. c1piruLicions per 
;¡ l'obr;¡ de Li c,1pclla 11mb 

MiL1ucl M1irtíncz. 

.+O. Arxiu de l'Aci1dèmi11 de 
S1111r C;¡rJcs (AASC). llig.ili 63 , 
núm. l, 2-+ de juliol de 1768. 

-+J. AASC, llig11II 63, nLl/11. l, 

2-1 de juliol de l 768: " ... )'con 
dicho insrrnmento cxccutó en 
los siguienrcs dí11s Josq1h 
H crrcro tocLis las medi as 
n,1r;¡nj.1s obad,1s de las C:.1pillas 
de l.i lglcsi.1 cie S.in M.irtín, por 
ser r.111 irrcgulares )' cuantas se 
h.111 C.\l'Cut;¡do d,· entnnccs 
h.ist.i cl presente )' junt;imentc 
.iplicó )' cxecutó dicho instru
mento f';ir.1 execut.1r l.is bó1'l'
das c1ue ll;¡m;rn por igual ac¡uc-
11.is Lluc por algun.is circuns
L,111ci,is son dif-Ïciks d,· su exc
rución )' h.111 f'r,teric.1dn scmc
jantes bóved.1s con dicho ins
tnrmenro rod.is Lis Llue se han 
oi"recido hast.i cl presente". 
Sobre l.i person.ilitar de Josq, 
1-krrero en cl context de l.i cul
tur,1 ;11·L1uitcclònic.1 v.1lc11ci.1n,i, 
inlluïd;i pel medi 11ov111or, 

l\¡'J,CI-ILZ, J., Arq11llffl11rn bnrmrn 
1•nlmrin11<1, Vilènci;1, l 99 l, ps. 
I0~-11-+. Li pcrson11lit;1t de 
Josep Rispo, r.111 .1boc.1t a un 



C<lnc,1,tl' pr,1nic dl' l',u-c¡uitcc
tur.1 , b,1s;1t no llbsr,1111 .1Í\Ò en 
,,1111pll" ,•s l'j'l'l",Kmns m.11 ,·111 :i-
11,¡urs 1. ; nbrno1, !!''mni•1 ri
lj l1<·s . 1 rnh.1 t'! p,11·.il ·ld .1mh l.1 

,1,·1 , ,111Ln11pnr.1ni .-\ 11ro111,1 Pt ,, 
, C ,,11, • . 1111rn· ,l'll r r,¡1111.-.-1,, 
l'r.ír!iro, Civil , M ilitn,· \' 
1lgn111rns,,,: ., M,1drid, l 767. En 
ç\ llibre 11. d,·dic,1t .1 la "p1·.kti
,-.1 de h,Kcr, )' 111l'di1· rodo ~1/ne
ru dl' llóvcd,1s. )' Ediricios de 
<\r,¡ l1ll t'<'rur,1". n· l~·i.·ix l.i m .111<' -

1.1 ,l,· Lon1q ,1r k, ,(>r ll lM' S d,· 
l,•,- n >lt l'~ ,·l·lí¡ 11,¡m·, 1 !,·~ 
1111pllsres dels ,11·,·s el·líptics ,1 
tr,11·c's de l'insrrumrnr de Li 
"!\' li ·· .11111 .1,lur.1 .J,· t.1blrn1.-, . 
,111,· :-.· çru,.111 ,·11 In~ pl.1110~ 
d f¡, 1 i,·o~. ,• 11 l.1 111 1s 11 1,1 l'm·111.1 

,¡u,• !" \I S di.í11 i.-1ro:. ... " e, , ,<'m 
,11inn.1 l'i 111~i.·i.\ Pin. '\l,· 01rn 
modo" ps. ,62isq;,it'nrs \. 
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entens oblics propis d'un barroc més estructural i geometritzant que 

decoratiu- la planta trapezoïdal per una altra d'aparença ortogonal 

posant en joc un gran desplegament de traçats ovals a les seues capelles de 

traça irregular. 

En aquest sentit, és reveladora la narració que el pràcticament descone

gut mestre d'obres Josep Rispa realitza quan opta al títol d'arquitecte a 

l'Acadèmia de Sant Carles l'any 1768.-1' ' Rispa, un tant aliè al nou valor que 

el procés acadèmic concedia al dibuix arquitectònic com a idea de projecció 

i control de l'obra arquitectònica, reivindicava un punt ufanós 

haver executado y dirigido de su mano la Iglesia de la Universidad, la que sm 

embargo de no ser entonces maestro examinado dirigió sin preceder planta ni per

fil, pues con tan solo el estudio, y practica que entonces tenía la planteó, levantó, 

cubrió, lució, dio las plantillas de las molduras, delineó las cimbrias y jarchones 

para las bóvedas, y finalizó todo por su mano. 

Exponent d'una pràctica arquitectònica condemnada a perdre força amb la 

nova implantació acadèmica i que, no obstant això, enllaça amb una podero

sa tradició constructiva, basada en una geometria empírica i en la resolució 

de faramalla de tècnica edificatòria, encoratjada molt sovint pel medi culte 

i novator valencià, Josep Rispa afirmarà que per a la realització de la cúpula 

oval universitària 

sacó al Público un instrumento universal para formar, y lucir las d1pulas o medias 

naranjas obadas aunque sean irrcgulares (lo que con el instrumento de la cruz no 

se pucde executar) , y con el mismo executó en dic ha iglesia la media na ran ja o bada 

con lunetos, cl que es digno de ponerse de Imprenta pues basta cl presrntc ningún 

au tor lo había discurrido. 

Aquesta preocupació per la geometria irregular que ofereix la realització de 

la d1pula de la capella universitària, característica de la cultura del moment, 

la posa en relleu Rispa en el mateix document quan refereix que tant els 

mitjans tècnics com la solució de volta discorregudes per ell a la capella han 

servit per a la resolució de les cúpules de l'església de Sant Martí, sense cap 

dubte una de les obres més complexes i significatives deguda a l'important 

arquitecte i coneixedor de les matemàtiques Josep Herrero. -11 No per atzar, 

Miquel Martínez,"! mestre arquitecte amb qui es capicula per a la capella 

de la Universitat, va col·laborar amb Josep Herrero en la remodelació de 

l'església de Sant Martí. 
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ALLOTJAMENT l PRESÈNCIA DE LES ACADÈMIES ARTÍSTIQ!)ES 

A ÚDIFICI UNIVERSITARI 

Un capítol previ a l'inici de les reformes que van canviar la fisonomia 

arquitectònica del vell edifici universitari el constitueix la instal·lació, en 

primer lloc, de l'Acadèmia de Santa Bàrbara ( 1754-1 7 l ) i, to t segui e, de 

la Reial de Belles Arts de Sant Carles ( 176 - - 18+8) en l'angl co m prè entre 

els actuals carrers de la Universitat i de alvà, aq ue · ca di ra anci game.nr dr 
/'l·lospital de Pobres Est11rlirllllS.·; Tor i no tenir una relació directa, cal, però, 

np umar el ca ràcrc r rcmonitori q u , per a la futura empremta classicista de 

l'edifici, t ind rà l.i in ca l·lac ió d s se us locals de la institució acadèmica, com

promesa amb els anys en la recuperació i l'aplicació estricta de l'ideal clàssic 

que havia acompanyat l'arquitectura de l'antiguitat i del Renaixement. 

LAcadèmia de Santa Bàrbara, allotjada "en la Insigne Universidad de 

Valencia en el presente año de I 7 54", va ocupar i compartí part del seu espai 

amb el de la Universitat. No s'ha d'oblidar que l'Acadèmia de Santa Bàrbara, 

tot i que buscava el patrocini reial, fou una fundació a la qual va contribuir 

poderosa ment l'Ajuntament, junta ment amb l'intendent i l'arquebisbe, tot i 

que dcsp ré , quan es va fundar l'Acadèm ia de Sant Carles, depenia del patro

natge regi. La ciutat es va erigir en pa t ro na de l'Acadèmi a, com ho demostra 

el fet de comptar amb dos comi sa ris nomenats a l'efecte, els regidors 

Francesc Pasqual a tillo (marquès de Jura Real) i Francesc Navarro. La 

ciutat també contribu í perquè el 1754 es flanquegés una tercera sala a 

l' edifi ci d e la Uni vc rs itL t, concretament "la destinada a leer Matematicas", 

la qual va servir també per a l'ensenyament del model blanc d'arquitectura. 
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La Brevc Noticia, quan descriu les sales de l'Acadèmia, moscra una 111st1-

tució en plem activitat acadèmica: 

dividése la Ac.1demia en Tres Salas, la Primera, t7uc es de los rudimcntos del 

Dibuxo, ticnc adornad;1s sus ~1arcdcs de varicdad de tablillas con los principios del 

Dibuxo que rcconocc cl estudio ... sobre sictc mcsas se ocupan muchos Nii'ios en 

los primcros clcmcntos del Dibuxo t7uc con la atracti1·;1 11,wcdad de ver salir de sus 

manos, ojos, rosrros, pics, )' ot1·as riguras, csdn como cmbclcsados consigo mis

mos, con t;in religiosa modcsria y silencio, que cntcrncccn a cu;rntos los visitan. 

Asisrcn en esta S;ila de continuo dos de sus Directores para dirigir sus ticrnas 

manos )' corregir sus borrones, La scgunda sala esd destinada para cl Modelo blan

co y At·,7uitectura: en sus dos principalcs frcntes se ven correr dos mes.is: en Li pri

mera trabajan los ,7uc dclinean Art7uirectura: )' en la seg und;i los m.ís ;11-cnrajados 

en cl Dibujo. En cl cenrro, sobre una mesa Ol'al, descmsa un ;1 pe,7ucíb Estatua de 

alabastro que es cl Modelo blanco que iluminado por tod,1s partes con un vclón de 

ocho luccs que sobre él pcndc, )' puesto a su derredor en círculo los Dibuxantcs se 

copian a un ticmpo pics, caras, espaldas, brazos, etc. Corre en torno ;1 csr.1 Sala una 

serie de tablillas con los cinco órdcnes de Arquitcctur.1 de Vignola, )' sobre ésLls 

en basridores las mejores r1chadas de Edificios de Europ,1 ... En la frcntc principal 

csdn dclineados los scis primeros Libros de los Elcmcntos de Euclides,)' la Esfrr;1 

Armiliar con Ori zonte movible p,1ra acomodarlc a toclas posiciones. Esta S;1la csd, 

como la primera a cargo de los Dirccrores que lo son de la Arquitectura. En la ter

cera, )' principal Sala se estudi;i sobre cl Modelo natur;1l y cl ;1dorno de ella es cl 

siguiente. En la pared que hacc frcntc csdn coloc.1dos baxo de un vistoso doscl los 

R.ecratos de las Magestadcs; col;ircrales se siguen las lm;ígencs del Scfíor San Lucas, 

Patrón de la Univcrsidad, y del Dibuxo, y de Sa11c1 B;írb;1ra titular de h Acadcmia 

y las Arm;1s de Li llustre Ciudad csdn frcntc los R.ctratos. Lo rcstantc de Lis pare

des lo adorn.in primcramcnte los ;1ssuntos que los Académicos prcscnt;1ron a la 

Academia en treinta de Mayo de I 7 54 que son un disci'io de las gr;indcs obras que 

se espera salgan de esta S;ila ;i[gún dfa. Ni desdiccn de ellos las estampas del mcjor 

gusto que csran a sus lados. Sobre éstas da vuelt;i por roda la pieza un Estnnte, 

sobre el qual se ven much;is Estatuas de alabastro con variedad de baxos rclieves ... 

El estudio esd coloc1do en cl centro de la SaL1: sobre un tablado cscí cl Modelo 

natur;1l, a cuy;1 dcsnudcz se ocurrc con cl calor de ;1lgu11as copas de Fuego: sobre él 
pcndc un vclón de diez y ocho luces; cuyos vapores y humos se rccibcn y despiden 

fuer;1 por una cspaciosa camp;ma de hoja de lata. Iluminado así cl Modelo, por 

todas partes, y scntados a su dcrrcdor en círculo los Dibuxantcs, le copia cada uno 

por la parte que a Li vista se lc prcscnta. -l·l 

No deixa de tenir interès assenyalar que la sala segona descrita per Gómez 

i Marco, que servia les vesprades per al dibuix d'estàtua i delineació 

d'arquitectura de l'ensenyament de l'Acadèmia, era la mateixa que la que 

s 'utilitzava els matins per a l'ensenyament de matemàtiques a la Universitat, 
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cosa que ens permet comprovar que en aquests moments Universitat i 

Acadèmia comparteixen no sols uns mateixos espais, sinó també interessos 

semblants en els seus estudis d'una marcada voluntat renovadora, i que ens 

permet pensar que va existir una coordinació i un ideari comú almenys 

entorn de la consideració del caràcter teoricopràctic de l'ensenyament de les 

matemàtiques i la seua vinculació amb el dibuix i l' arq uitectura. -1, 

No va fructificar la demanda de protecció reial, i es pot afirmar que 

aquesta petició va constituir l'últim esforç de l'academicisme valencià del 

segle XVIII per obtenir, sense renunciar a les característiques pròpies, 

l'aprovació i ajuda reials. A pesar d 'aquesta mancança de subvenció estatal, 

l'Acadèmia de Santa Bàrbara prosseguí impartint ensenyament fins a l'any 

I 76 l. Labandó gradual de la protecció dispensada per l'intendent de 

València , Pedra Rebollar de la Concha, i per l'arquebisbe Mayoral, va propi

ciar que el I 76 I desaparegués la institució de Santa Bàrbara. No obstant 

això, l'any següent s'iniciaven els passos per fund ar una nova acadèmia que, 

a pesar de la proximitat en el temps i de la procedència de bona part del pro

fessorat, tindria uns perfils acadèmics, almenys en els estatuts i les inten

cions, ben diferents. LAcadèmia de Santa Bàrbara fou l'últim esglaó del pro

grama reformista que va patrocinar l'academicisme novator amb vitalitat a la 
ciutat de València entre les últimes dècades del segle XVII i la primera meitat 

del XVIII, molt vinculat amb la renovació dels sabers matemàtics i amb un 

ideari en què l'aprenentatge del dibuix, a més de vehicle de formació artísti

ca, es concebia en una dimensió il·lustrada al servei de la ciència, de la tèc

nica i del comerç. No és estrany, per tant, que la Brcve Noticia escrita pel dei

xeble de Tosca, Manuel Gómez i Marco, encetés la defensa de l'Acadèmia de 

Santa Bàrbara ubicada a l'edifici de la Universitat invocant l'exemple del rei 

Lluís XIV de França i de nombrosos prínceps europeus i de la seua política 

per erigir i dotar acadèmies "en las Ciudades principales de su Reyno; con

siguiendo con esta que fuesen no menos el dominio de las Bellas Artes que 

de las Ciencias ". Gómez i Marco, i amb ell l'Acadèmia de Santa Bàrbara, 

manifestava un ideari il·lustrat en la manera de concebre el dibuix impartit 

a les acadèmies de Belles Arcs, ja que aquestes institucions -afirmava- no 

eren només "establecirnientos que sirven a la pompa, ostentación y entrete

nirniento, sina al bien pública", i insistia de passada, com si s 'adrecés als 

diferents ensenyaments universitaris impartits a l'edifici que les acollia, en 

la dependència de nombroses ciències respecte del coneixement del dibuix. 
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Afirmava, en aquest sentit que la 
Físic;i Experimcmal no pucdc aprcnderse sin cl socorro de Dibuxos, que pongm a 

la visca, o las maquinas para sus expcrimentos o los usos de ell.is . Todas las partes 

de las M;icem;Íticas, Geometría, Hidrah{dica, Arquitcctur.1 cil'il y militar, 

AstronomÍJ, Naútic;i y Geogr;ifía, fundan sus problem:1s o demostracioncs en cl 
buril. La Anatomía y Bodnica, a folra de la inspección de los cad;ívcrcs o plancas 

nad;i ense1ï.a sino por escampas, y para los profcsorcs de todas estas cicncias es muy 

provechoso una Academia: aprcndiendo en ella a dibujar cl Filósofo , M:ïtcm;ítico, 

Anatómico o Bot;ínico. 

La fundació de la junta preparatòria per a la creació de l'Acadèmia de 

Sant Carles l'any 1765 donarà un nou impuls a la instal·lació als locals uni

versitaris de la institució artística.-!(• L"ensanche, adorno y arreglo" de les 

aules que hauran de servir per a l'ensenyament i l 'activitat acadèmica gene

ral va ser, juntament amb l'elaboració dels estatuts, un dels primers acords 

decidits en la junta preparatòria del 13 de març de l 76 5. Vicent Gascó, 

primer director de la secció d'arquitectura, va ser encarregat per realitzar el 
condicionament de les antigues sales de l'edifici universitari cedides des de 

17 5 3 a l'Acadèmia de Santa Bàrbara. Per un plànol conservat als arxius de 

l'Acadèmia de Sant Carles, atribuït a Vicent Gascó, titulat "Plano de situa

ción y capacidad de las Aulas que se destinan en esta Universidad para 

Academia de las tres Nobles Artes", .17 podem avaluar la incipient organit

zació de l'espai acadèmic en l'angle de l'edifici universitari. Ocupava 
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el pis principal i l'accés es realitzava a través 

d'una porta situada a l'extrem que donava al 

carrer de la Universitat, porta que, com ja s'ha 

dit, datava de l'any I 606 i havia estat oberta a 

instància del patriarca Ribera per evitar el 

tumult estudiantil al veí recinte del Col·legi 

del Corpus Christi. LAcadèmia va ocupar les 

crugies més immediates a l'angle del pati, les 

quals es van destinar a aules de dibuix, 

d'arquitectura, del natural i del model, d'acord 

amb els ensenyaments artístics impartits per la 

incipient acadèmia. 

Una de les primeres actuacions a fi de remo

delar l'espai assignat va consistir a dotar el 
recinte acadèmic d'una façana d'acord amb l'es

perit de la institució que darrere hi tenia la 
residència. Lany 1773, amb motiu de la celebra

ció dels primers premis generals, Vicent Gascó, 

a qui se li havia encarregat l'obra, va declinar en 

favor del deixeble més destacat de la secció d'ar

quitectura -Joaquim Martínez- la delineació 

de la façana, com si amb aquest gest es volgués 

significar externament els primers fruits del zel 

acadèmic. Amb una intenció similar, els direc

tors de pintura van encarregar a Joaquim Pérez, guanyador al seu torn del 

primer premi de pintura, la realització d'un quadre "con los escudo s de 

armas Reales de la Ciudad, y de la Academia, para colocarse en el Patio de 

esta Academia" Y Desapareguda en la reforma de final del segle XIX, sabem 

-a través del plànol de reformes realitzat per Antoni Martorell el I 8 86, -1 9 i 
també per un dibuix reproduït per Teodor Llorente ( I 889) ; ll_ que esde

vingué la primera ordenació clàssica de la façana universitària que aprofità 

la portada que havia manat construir el patriarca Ribera el I 606, i va inclou

re en l'edicle superior un baix relleu al·lusiu a les belles arts i un escut de la 

ciutat de València, transsumpte escultòric, sens dubte, de la pintura enca

rregada a Joaquim Pérez. Cal assenyalar que allò que atorga interès a aques

ta portada és el fet de ser el primer pas donat per subjectar l'immoble 
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-+8. Per "patio", com L'S drn10s
tr,1 Ljllan c'S llegeixen cis invcnca
ris d,- l'Acadèmia, es designava cl 
vescíbul de l'edifici acadèmic. 
.+9. Arxiu de la Universitat de 
V:ili:nci;1 (AUV), c1Í.\;1 271. 

prnjcctc de rcconscrucció de ks 
t"açancs posCL'rÍor i l.iceral de l.1 
Univcrsirat Litc1 ,\ria de V:1li-n
ci;1, per l'arL]Uitl'ctl' Antoni 
Manorcll, ,111y 1886. 
50. Li"OIU:NTI', T., l\1/rnria S11s 
1110111111,rntos v art,·s. Su 11at11ralc
za r historia, B,1rcelona, l 980 
(1887-1889), t. li, ps. 191-
225. 



Retrat de Joan Antoni Maians. 
Reial Col·legi del Corpus Christi. 

[Pàgina anterior] 
Retrat de V. Blasco. Teatre de l'Estudi 
General. 
Núm. inv: UV-0 l 3 

universitari a criteris d'ordenació clàssica, en un procés semblant -tot i que 

amb menors pretensions- a aquell pel qual l'Acadèmia de San Fernando 

transformava, per aquests mateixos anys, la façana barroca del palau 

Goyeneche, exterioritzant-ne amb un sentit del decor molt acadèmic la rea

litat institucional de l'interior. 

Altres obres es van encarregar en anys posteriors a Bartomeu Ribelles, con

deixeble de Joaquim Martínez, com ara el pla de l'obra de la sala de principis 

el 1776, per a la qual cosa es va habilitar l'entresol, on el 1778 s'instal·là 

també la sala de flors. No obstant això , la reforma més important del local de 

l'acadèmia data de 1798: es va aixecar un segon pis sobre la part de l'immoble 

ocupat originàriament per les sales de principis, d 'arquitectura i els altres 

espais del bloc adjacent al carrer de Salvà. Amb aquesta reforma projectada per 

Manuel Blasco, tinent de matemàtiques en aquells moments, l'Acadèmia acon

seguia espais nous d'acord amb la seua progressiva complexitat acadèmica, amb 

sala de juntes, arxiu, matemàtiques i flors. Després de l'aprovació del nou pla 

d'estudis del rector Vicent Blasco, de l'any 1786, el Claustre de la Universitat 

començà a reclamar l'espai ocupat per l'acadèmia. Així ho va manifestar, el 

l 796, el rector Blasco a fi de poder dur a terme el pla d'estudis aprovat, i es 

va comprometre així mateix a avançar la quantitat de 10,400 lliures perquè 

l'acadèmia pogués comprar la casa dita de Villena, situada a la plaça de les 

Barques. A pesar d'aquestes pressions o ofertes i d'altres posteriors, 

l'Acadèmia de Sant Carles va persistir a l'edifici universitari fins a l 8 50, any 

en què es va traslladar al desamortitzat convent del Carme. 

L"'OBRA NOVA" DE LA UNIVERSITAT: LA BIBLIOTECA I LES SEUES VICISSITUDS 

Lorigen de l'actual imatge de l'edifici de la Universitat partí del fet con

cret de proporcionar un espai adequat a la biblioteca. Sense una biblioteca 

pública, la Universitat de València va veure la possibilitat de formar-la 

després de l'expulsió dels jesuïtes el l 767, ja que s'havia disposat que les 

llibreries d'aquests es distribuïssen entre les universitàries i les dels palaus 

arquebisbals. El Claustre universitari, el l 770, acordà amb aquesta finali

tat, i també per a la creació de noves aules, l'adquisició d'una casa i un forn 

adjacent al pati de la Universitat. Quan, davant la sorpresa general del 

Claustre, els llibres promesos van anar exclusivament a la biblioteca arque

bisbal, el solar de l'anomenat forn de munició es va ocupar només amb aules. 
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Amb motiu de la instal·lació d'aquestes aules, és inte

ressant esmentar la visura efectuada pel mestre major 

de la ciutat Llorenç Martínez el 1774. ,1 Segons revela 

l'arquitecte, s'hi adverteix un estat general ruïnós, i és 

imprescindible la reparació del terrat de les peces 

immediates al teatre, la de la resta de terrats i teulades 

de les aules en general, teatre, capella i habitació del 

bidell. Immediatament es va emprendre la construcció 

de les aules sobre el solar del forn de munició, segons 

plànols de l'arquitecte Antonio Perales. Llorenç 

Martínez va realitzar per subhasta l'obra d'aquestes, 

aprovades el I 778 després de ser visurades per 

l'arquitecte Antoni Gilabert i el fuster Joan Baptista 

Rabanals. 

La donació que uns anys més tard va fer l'il·lustrat 

valencià Francesc Pérez i Baier ( I 7 I I- I 794) de la seua 

biblioteca a la Universitat va significar no sols un capí

Lul de gran significat per a la vida universitària i la cul

tura pública, sinó també l'origen de la reestructuració 

arquitectònica de l'edifici. Pérez i Baier, potser el més 

rellevant i influent representant de la Il·lustració valen

ciana en l'àmbit de la cort, canonge de Toledo i 

València, catedràtic de grec a la Universitat de 

Salamanca, preceptor dels infants, membre del Consell 

i Cambra del Rei, bibliotecari major en el regnat de 

Carles III, ,2 va fer el seu oferiment a la Universitat l'any 

I 77 5, durant el rectorat de Joan Antoni Maians. 

Gregori Maians, el seu germà, fou l'autor de la carta 

que el Claustre de la Universitat li adreçà: 
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El Gremio i Claustra General de cathedraticos de esta Universidad Literaria de 

Valcncia ha oido con sumo placer la plausible noticia ... de que VS. ha resuelto 

haccr donación de su numerosa y prcciosíssima librería a esta Universidad, luego 

que sepa que csté destinada y preparada para ella alguna competente pieza o piezas 

c1p;1ces de contenerla , a fin de que aproveche a los que estudian i professan las 

lctras, teniendo a la mano los libros necessarios i útiles para estudiar originalmente 

i salir de las dificultades que se ofrezcan y trabajar con el aparejo conveniente para 

su privada instrucción i la pública. s; 

Retrat de Francesc Pérez i Baier. 
Teatre de l'Estudi General. 
Núm. inv.: UV-010 



Més endavant, després d'elogiar l'alta formació com a bibliotecari de Pérez 

Baier: 

ha visto i registrado con curiosa inteligencia muchas grandes librerías privadas i 

públicas, sie1npre con la mira de ir adquiriendo nocicias nrni singulares de los libros 

mas útiles i mas exquisitos, procurando después conseguir los mas provechosos i 
mas raros, ,., 

ressaltava de quina manera el seu exemple havia servit perquè uns altres 

il·lustres valencians agregaren les seues llibreries a la de Universitat de 

València, 

de manera que no necessiten de salir de ella para instruirse lleníssimamente unién

dose al mismo tiempo los maescros vivos i los muertos siempre vivos en la memoria 

de los hombrcs para cuya utilidad escribieron. 

Una de les preocupacions que Pérez i Baier va manifestar des d'un primer 

moment fou que els llibres donats s'albergassen en "una pieza decente", i va 

demanar a la Universitat si era possible 

proporcionar una pieza grande y magnífica, pues dandome Oios algunos años de 

vida y continuandose como espero este mismo pensamienco podré llenarla de libros 

exquisitos y de otras curiosidades propias de una librería correspondiente a una 

Capital tan digna y por tantos cítulos llustre. 

51. AUV. cai.,a 522, cxpedirnt 
de Ics obres c1uc' cal !'n a la 
U11ivcrsie;1t Lite1·,hia de 
V.1lè11ci,1 per a la col·loc.ició de 
Ics Aules de G1·amàtica, 177.+. 

52. Una biografi,1 de Francesc 
Pérez i Baicr amb descripció 
dels fons c1ue com~1onicn la 
biblioteca u11ivci-sit,1ria dins 
"El Elogio Hiscórico y Biblio
gr,í(ico del llustrísimo Sci'ior 
don Francisca Pérez l5aycr, p1-c
scnt:1do en I 828 a h Real 
Socicdad de Arnigos del País de 
Y.1kncia: se incluyc en lugar de 
artículo en csc,1 Biblioceca aiia
diendo t.'tnic.1mente cl bosc1uejo 
de su lib1·cría, regalo c1uc hizo a 
esta Univc'rsidad, y 110 se inscr
tó entonces por no ser difuso", 
dins PASTOR FUSTER, Just, 
Bibliolcrn valrnriana, t. li, 
València, l 8 3 ll, ps. l.+ I - l 62. 

5 3. Crc,Rorio Mayans y Sisra1; 
Epistolal'io. VI Mayans y l'érc<. 
Baycr, ed. a c;)rrcc d'J\ntonio 
M ESTIU:, València, I 977, ps. 
, 62 i segC1cnts. 

5.-J.. En cartes poscniors de 
Pérez i Baicr a Gregori Maians 
afloren notícies de g1·an intnès 
sobre cl contingut dels llibres i 
Cins i cot Ics opinions del mateix 
Pérez i ltiicr sobre cis llibres. 
Ai.d, en carca de 29 de grncr de 
I 776 manifesta: "los librns c11.1c 
he comprado i voi comprando 
ya no son mios. V111. Sabd su 
destino. Me t11,v,ué gus
tosissimo )' veré vacíos los 
estances con gran consobción 
cuando reflexione que los libros 
c1uc ,1e1uí haví,m de est;11· ocio
sos, aí se mancjar,ín con frnro 

por los estudiosos i espccial
mcntc po1· los t'obres. La C1cul-

t,1d de Medicina )' sus rarnos 
Cirugía, Anatomía, 15ot.ínica, 
etc. Phísica, Mathcm,írica , etc, 
espero c1uc han de ser los m:Ís 
llcnos )' bien surtidos. Este es 
cicnci:1 de pobres c11.1e aí ha 
florccido mucho... Las 
Humanicbdcs y lcnguas crudi
tas no estadn dcsprovistas. 
Bibli.1s, Concilios )' Santos 
Padt-cs, Acras de los Sancos, 
Antig,iedadcs, 15ibliothccas, trn
ddn también su t1artc y bucna 
p,m·1ó11 ... l·l .: h.m llcgado I.,~ 
Act.1s, d1go 111JI. Lis ~kmori.1s 
de b Acadcmia de P.u-ís, I 19 
tomos. Virncn ahora Lis Acras 
de Lipsia, J I 2. Las inscripcio
ncs y bcllas letras est.ín ya ad e 
ir.ín vinicndo las Actas de 
Pctroburg, )ena, Bolonia, Bcdín, 
etc ... " Crcgorio Maya11s y Sisca1; 
[pis10/ario, ps. 3 6+ 3 66. 
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La importància assignada a la Biblioteca en l'espai de la Universitat va 

tenir una primera i ben primerenca manifestació en la proposta del concurs 

general, secció d'arquitectura, convocat per la immediata Acadèmia de Sant 

Carles, consistent en la decoració d'una biblioteca pública realitzada per 

Gerónimo Marcín el l 776. ;; Amb un to classicista, amb correctes apilas

trats de tipus corinti, ampit de balustrada i frontons corbs i triangulars, 

amb acabaments d'orles i garlandes, manifestava -només que aplicat als 

registres propis d'una biblioteca- una conjuntura artística i clàssica sem

blant a la que en aquells moments s'operava en l'àmbit del retaule. 

Distribuïda en un espai rectangular, amb prestatges baixos col·locats al llarg 

de la paret i alternant amb portes, seguia el model usual de biblioteca de 

paret, establert a partir de la de l'Escorial. ;e, Tot i que només es va tractar 

d'un projecte acadèmic, a través d'aquest i de la seua proposta torna a sor

gir una vegada més la vinculació entre la Universitat i l'Acadèmia de Sant 

Carles. No és sobrer recordar que el mateix Francesc Pérez i Baier va estar 

molt relacionat amb la institució artística valenciana, de la qual fou nome

nat acadèmic d'honor en la data primerenca de 1773_ ;7 D'alera banda, Pérez 

i Baier tenia una àmplia experiència en la planificació, no sols temàtica sinó 

també artística, de biblioteques, perquè ja entre l 7 48 i l 7 49 havia realit

zat aquesta comesa a la biblioteca de la Universitat de Salamanca. ;~ Com va 

insistir Joan Antoni Maians, Pérez i Baier va ser reclamat, anys més tard, 

per planificar-ne la valenciana. 

No obstant això, malgrat els desitjos de Pérez i Baier i de la Universitat, 

la donació no es va concretar fins a l'any 1785.i') Un any abans havia estat 

nomenat rector Vicent Blasco, il·lustrat valencià i amic personal de Pérez i 

Baier; Blasco va dur a terme, des del lloc clau del rectorat, el pla d'estudis 

de 1786, expon,ent principal de la reforma universitària il·lustrada. e,<> En un 

any, Blasco agilitarà els tràmits per a la instal·lació de la biblioteca de forma 

provisional. Mentrestant es van adquirir diversos solars nous, entre ells el 

de la casa situada a la cantonada del carrer de la Nau contigua a la 

Universitat a fi d'eixamplar la biblioteca. El 1789, després de sol·licitar 

informes a la Reial Acadèmia de Sant Carles, Joaquim Martínez (1750-
18 l 3), tinent director de la secció d'arquitectura de l'Acadèmia i un dels 

arquitectes més significatius del neoclassicisme a València, va presentar dos 

projectes. <• 1 l.'.elecció de Joaquim Martínez com a arquitecte encarregat 

del projecte de la biblioteca universitària no degué ser estrany a la seua 

13 2 

55. Bi°:RCI-ILZ, J., i COIU:LL, V, 
op. rif., f1. 3 8. 

5 6. PEVSNER, N., op. rit ., ps. 
l l 3 i scgürnrs. Lcspulsió dels 
jesuïtes a Espanya, l'any 1767, 
i cl conscgLicnt ,1f,rofitamcnr de 
Ics imporrams llibreries dels 
seus col·legis, va originar pro
jectes com ar,1 cis Lluc cl I 775 
va rcalitz,1r l'arLlllitecte Ventura 
Rodríguez per als Estudios de 
San Isidro de M,1drid, ,11 <]UC 

roll Col·legi Imf,erial dels 
jesuï tes. No re,1litzats, cis dos 
¡, rc)jc-cces - amb cis pn·s t,llgl'S 

de• ¡'.1 ret d.: doble pis n·cobri1ir 
lrs paret:- i f,1 !.:r i,1 w 1b b;1k ú 
intcr1nèdia, grans FinL~stres 
allotj,1dcs als trams ales de la 
volta o decoració amb globus 
tcrra,1(iis- seguien cl model 
més csrandardirzat i runcional 
de la biblioteca de l'època; 
vegrn El a1·quitcrto D Ventura 

Rodr(R11cz (1717-1785), cat}lcg 
de l'exposició, Madt·id, J 98 3, 

ps. 173-175. 

57. AASC, junta partirnl.1r de 
l 3 de juliol de 1773. 

58. Pérez i Baier v;1 ser cnca1Te
gat de la planificació dc 
la biblioteca de la Universitat 
de Salamanca i també dels 
remes escultòrics de la sala, 
Vegeu ALVAREï'. VILLAR, J., 
U11ivcrsidad de Snla111n11ra. A ric y 
Ii-ndirio11cs, Sabm,111c.1 , 197 3, 
ps. 98-100. 

59. En ac1ucsr ,111y, b ciutar es 
va ,1drc~ar a l'Ac;1dèmi;1 dL' Sant 
Cirlcs pci- comunicar c¡ue -en 
ag1·aïment pe r "cl incsrim,1blc 
rcg,1!0 de su copiosa bibliote
ca"- havia decidir col·locar "cl 
Rcrrarn de can ilustre Parricio 
en busto de m:irmol con cl 
~wdesral , e insc"ripé!Ón corrcs
pondicntc LjllC ctnnicc para b 
pos tet id,1d la mcmoria del bene
ficio, y del rcconocimirnco". 



Sol·licit;1va, pC'l' tant, un arcíli.·x 
a l'Acadèmia, la c1u,1l v;1 nome
nar ;11116 ;1c1uesr elècre Josep 
Esteve Bonet. C ARÍN ÜRTIZ Dl: 

T 1\R:\NCO, F. M., l.a Arndrmia 
Vnlrnriana de Bri/as II rtcs , 
Valènci,1, 19-J.5, p. 96. 

60. Ci1\SCÓ, R., ÜL,\CLÍI:, G., 
C/\Ri,11.1.0, J. L i G,\RCÍA 

B/\1.\_\:S T l·l,, L., "f:l Plan de 
Escudios del Recrnr Blasm 
(1786) y la 1-cnov;K11>n de las 
disciplinas cicntífi -.1,- en la 
Univcrsidad de 'v'.1lciKi~: la LjUÍ
mica y la cnscíianza clínic;1", 
Es111dis, 6, V,ilència, l 977, ps. 
157-169. 

61. AUY, caix,1 17, informes i 
reprcsenrac1 011s rci"crcnts a Li 
consrrncc ilí de la biblioteca, 
1790. 

62. Jo.1c1uim Martínez !-"ou, 
sens dubte, un dels més 
genuïns rcprc· ~..- ntanrs de 
]'Acadèmi;1 de Sa nt Carles, ;1c;1-
bada de funcbr. Amb uns 
amplis esrndis univcrsit;11·is, 
els seus mcmori;ils ;1c;1dèmics 
evidencien la scu;1 form;1ció. 'v'.1 
rcr cis primers estudis a Ics 
Escoles Pics de Valènci;1, i des
prés a la Universitat , l'!1 la LJual 
-com ;11-"irma cii marcix cl 
l 788- va c•srudiar "los tres 
a1ïos de filosofÍ;1". Emprengué 
la carrera d'Arc1uircctura a 
]'Acidèmia de Sanr Carl es, i va 
començar en primer lloc pel 
Dibuix , '\1ue es la gram;ítica de 
las Arres" , sora la direcció 
d'Ignasi Vcrgara i, després de 
dos anys, "las M;1thc m;íticas, 
cuya c;1rrcr;1 ha seguid ll larga
menre, asisricndo tres años a 
las dos aulas de los Profesores 
de esta UniversicLid" Per 
ampliar ;1c1ucsts esrudis, assistí 
a Madrid als estudis de "la 
Àlgebra y Cílculo con s us api i
cac i ones ;1 las dem;Ís partes 

personalicac acadèmica, alhora que universitària , descacada i primerenca , en 

gran manera expressió de la parcicular fusió que havia uiscal·litzélt en la seu 

del mateix edifici. Prototip d'arquitecte acadèmic, amb una cultura refinada 

que anava més enllà d'una estricta consideració professional Joal1ui111 

Martínez va estudiar Filosofia i Matemàtiques a la Universitat de València, 

dominava idiomes i, com ell mateix afirmà, tenia "una tintura de las huma

nidades". La seua obra arquitectònica, escassa o potser mal coneguda, fou 

sens dubte admirada pels seus contemporanis. Home del seu tern.ps, acudí 

a les Corts de Cadis com a primer diputat per la ciucélt de alència, on vn 

morir l'any 1813.62 Però comem als projectes presencats per Joaq uim 

l iarcínez el I 789: el primer d 'aquests no significava un canvi substancial 

de l'estètica de l'edifici, i es limitava a prosseguir les obres empreses anys 

abans; no obscanc això, un segon projecte presentat per Joaquim Martínez 

per al cas que e volgués "darle al Edificio la altura correspondiente y la 

decoración que le conviene .. . ", alterava tant l'escala com la composició del 

vell casal universitari. Per informar la Universitat del projecte de Martínez 

fou requerit el I 790 Vicent Gascó, director d'arquitectura de l'Acadèmia 

de Sant Carles, el qual va manifestar que la 
decoración es sencilla y magesruosa, conforme corresponde a un edificio pública 

de esta naturaleza, de forma que ninguna cosa substancial puede, ni debe omitirse 

sin faltar al decoro conveniente. 

No obstant això, com que el cost total del projecte de Martínez pujava a 

186.775 rals de billó, i a fi d'aconseguir alguna economia, Gascó va sugge

rir que es podria suprimir la balustrada i els permòdols del fris que figura

ven en el projecte de la façana. També foren consultats els doctors Tomàs 

Vilanova i Gaspar Pérez, els quals al·legaren una clara preferència pel segon 

projecce. Entre les diverses raons que van exposar per justificar-ne l'elecció 

en destaca una, emesa a manera de conclusió, la qual expressa perfectament 

el caràcter simbòlic, parlant, amb què es concebia l'obra nova de la 

Universitat: 

... la grandeza, magnificencia i buen gusto con que com1enza y continúa esta 

Biblioteca, pide una obra que en alguna manera acorn.pañe i como que señale con el 
dedo el rico tesoro que en sí encierra .l·l 

La biblioteca, el projecte de façana de la qual es pot veure a través d'un esbós 

d'aquesta conservat a l'arxiu de la Reial Acadèmia de Sant Carles, començà 

a alçar-se al cantó de l'edifici universitari situat entre els carrers de la Nau i 
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\ ÏiuÀ,,,I,,, r (¡;,!/l,(/:J/l ,Ír. tl 17/,,-., 'l'".~, t'4¡,11:r r. ·,ul,u, , nt~ {f/n,;,nv/ 

rJn.,/ /,Írw :,~, • v'r✓/,, ('w."v,t¡.-~•• f/,J,.,';.¡,,,;., {'/,,;,,,',n, y ( 'Íur,,, 1f. ,,:, 

.. , )l¡ uwn,,,;;l'. 

M,1thc111,íric,1s, oirndo Lis lcc
cioncs de D. Anronio IZos,·11 su 
l)irc·cror en cl IZc1I Colcgio de 
S. lsidrn". Com va rcnir ocasió 
de dcmostr;1r en divnscs ses
sions ;1c,1dè111i,1ucs o c.dmcns, 
domina1•,1 'l1s lcguas francesa 
é ir.1li,111a, cstudios -,1rir
mar~- indispcns;1blcs ,1 los 
Ar·c¡uirccros )' Marhe111,íticos 
por estar c,-r i tos los m,1jorcs 
libros de c' stas cicncias en 
csros ,diomas'' i .,regeix LlllC 1',l 
posse11 "una tintura de Lis 
humanid,1des, cos,1 mui impor
t,111tc p,1r;1 ror111;1r cl bucn 
gusrn (AASC. lligall 65. 
núm. l lJ6). V,1 sn, primer de 
rot, dciscblc de· l',1rc¡uircctc 
Vicent C,1scó, ;1111b c1ui va 
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;1prcndre a dclinc,1r a l'Ac1dè-
111Í;1 i .1 s,1 c;1s.1 p;irricuLir du
r,rnt molts ;rny:;. El seu p;1s per 
l'Acadèmia de Sant C1rlcs 1·a 
ser fulgur,rnt: obtingué cis 
p1·c111is més imf,ortants, als 
v1nt-1-trcs ;111ys ja era ar
'luitcctc 1 ,1c;1dèmic de 111èrit, cl 
l 77lJ tinent dirccrnr de M,1te-
111;1riques, cl I 7lJ l director de 
Li secció d'A1·c1uirccrnr.1, 
entre 179, i I7lJ6 di1·ecto1 
gener.i! d,· l'Ac;1dè111i.1. Porscr 
cl projcnc de bibl1otec.1 per ;i 
l,1 Unil'nsitat és b scu;1 obr·a 
de major cn,·ngadur.1 nHrnt1-
1m·nt;il, sobretot a l.1 vista de Li 
posterior projcccicí co111posiri-
1•,1 ,1 l'edifici univcrsitar·i, cnc;1-
1·a <]UL' obres co111 Li c;1pclb d,·1 

bc;H (jaspar Bono (l 786) ,l 
l'c·sglésia de S;1nt Sebasri~ de 
\~1lènci,1 -un;¡ de Ics crc;1-
cions més clcg;1nts de l'episo,-H 
dhsic i ac;1dè111ic v,1lenci~-. <> 

cl projecte de pont sobre cl riu 
Xú,1ucr (vers I 7lJ5), prop 
d'Albnic, a b zon,1 dita lhrca 
del Rei, van 111nèixrr l'ad111i1.1-
ció i l'elogi no s,ils dcb a1·L1ui
tecrcs valencians contClllflOr·a
nis, simí també. en cl c;1s del 
pont sobre cl XC1L1urr, de l'im
portant ;11·,1 u i t cerc ncoclhsic 
Silvcsrrc l\'rc z. Amic de Josep 
Fr.rnccsc Orri z i S,111z, cl rr.1-
ductor v;i\cnci~ de Virru1·i, , •;i 

tenir-, com cii, activit.1t políric,1 
coneguda, i va f"lrticif,,lr en Ics 
Corts de Cadis rn111 ,1 f11 inll'r 

Projecte per a un laboratori químic i 
observatori astronòmic, 1791. 
Universitat de València. 

AU-c96S 

dif'Ut;lt f'l'l' Li ciutat de Vilèn
cia. Allí, ,1 l'lsb de Lcón, 1·a 
mor,r cl 2--!- d'octubre de 
1813. l~Acadè111ia de Sant 
Carles, cl l 8 J --J-, va ho111L•n;1tjar 
b SCLl;J rigura ;1111b llll elogi 
ac;idèmic <]UL' 1•;1 pronunciar cl 
seu ;1111ic i r;1111b,' diputat ;1 
C;idis Llorcn~ Vi!Lmucv;1 . 

63. Sobre a,1ucsrs infor111es 
acadt·mics vegeu Li.ORL\, F., Li 
/3it,/iotan Ll11ivcrntnrin de 1;1/mna, 
V,1lè11cia, s.a .. ps. 6 3-6--J-, 

6--J-. 13(:itCHEi'., j .. i Coiz1:1.1., V, 
op. rit., p. 327. 

65. AUV. cai.,.1 lJ65, i11forn1,·s 
rc!'crcnts ;1 Li construcció del 
bbo1 ,Hori c1uí111ic i observatori 
astronòmic, l79l-17lJl. 



de la Universitat .<' ' La biblioteca s'ubicà al pis principal i les altres 

dependències van ser aprofitades per a aules. D'acord amb les previsions de 

Joaquim Martínez, se n'augmentà l'altura respecte de la resta de l'edifici 

regruixant-ne pilars interiors i les parets que donaven al pati. La façana, la 

composició de la qual havia d'evidenciar els rics fons donats per Pérez i 

Baier, fou concebuda amb noblesa i sobrietat seguint la línia monumental 

il·lustrada per a edificis públics, amb grans ecos de l'arquitectura madrilenya 

realitzada els anys immediatament anteriors per Francesca Sabatini o Juan 

de Villanueva: sòcol de pedra, superfície mural de rajola vista (" esmolada" 

en els cantells exteriors), buits senzills amb llinda segmental al primer pis, 

balcons amb embocadures de traça clàssica i creant sèries rítmiques amb els 

frontons corb i recte, potent cornisament amb mènsules a tall de mútuls, 

balustrada com a coronament del conjunt i, per últim, cadenes al cantó. 

Joaquim Martínez, en relegar la pedra a les parts més actives de la façana 

configurant la superfície mural amb un net parament de rajola, traduïa al 

llenguatge neoclàssic una tradició vernacla però alhora comuna a la resta 

d'Espanya, precisament en uns moments en què la importància assignada a 

les masses simples o a las geometries senzilles coincidia amb el retrocés 

econòmic de la fi del segle XVIII. Tot i que el projecte es va aprovar el I 790, 

les obres de la biblioteca no van concloure fins al I 79 5. De l'any I 797 es 

conserva un disseny de Cristòfol Sales ( I 76 3-I 8 3 3) -arquitecte acadèmic 

i major de la ciutat des d 'aquest mateix any- amb la planta del rebedor des 

del qual s'accedia a la Pabordia i a la biblioteca de la Universitat, que mos

tra l'alçat d'una de les portes, d'elegant perfil acadèmic coronat amb un 

escut de la ciutat. 

Alhora que es duien a terme les obres de la biblioteca, el rector Blasco 

impulsava els projectes d'obres necessaris per a la materialització del pro

grama proposat en el pla d'estudis. Un d'aquests fou la construcció d'un 

laboratori químic i un observatori astronòmic, per a la qual cosa es van enca

rregar plànols el I 790 a l'arquitecte n1.ajor de la ciutat i acadèmic de la Reial 

de Belles Arts, Josep Garcia ( I 760- I 796). r, s Laboratori i observatori van ser 

projectats l'un damunt l'altre, aprofitant el solar que havia ocupat la casa 

rectoral en aquells moments en ruïnes, confrontant amb la plaça del 

Patriarca i, cosa que revela la importància de l'obra assignada a Joaquim 

Martínez, uniformant la façana de les noves dependències amb la de la 
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66. AUV. ca1.\a 96 5, J..¡. de 
novembre de I 79 J, esborrany de 
carta de Vicent Bhsco, rector de 
la Universitat, al 1-ci Carles IV: 
"Pasé los planes con cl pape! de 
D. Salvador Ximcncz [ catedràtic 
d'Astronomia a M;1drid] al 
arc1uitecto D. Juan de Villanueva 
... 1·a1·ió Li distribución del edifí
cio y dio al Obscrvatorio toda la 
c;1p;1cidad co1wcn 1en te par;1 
haccr sin cstrecheccs y con l,ici
lidad las obscrvaciones". Ciixa 
965. ni:'1111. 6; instniccions per ;1 
la construcció de l'observatori de 
Josep Jlércz, 20-9-1791. Cai.\a 
965, núm. 7; rcspost;1 de 
S;1]vador Ximénez Coronada, 
di rector de l'observa tori de 
M;1drid, ;1 Ics instruccions de 

Josep Pérez, 29-9-1791. 

67. Rrn,\ CARCÍ/\, C., l.a 
l/11ivmidad Valmria11a c11 los a,ïos de 
la C11c1 ra tir la !ndcprndrnria ( 1807-
181 5) Datos y Dorn111cntos para 

s11 histo, ia, València, l 9 l O. A 
]'Acadèrnia ck Sant Carles es 
troba un document de gran 
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interès descriptiu, en cl c¡ual cl 
secretari Vicent Maria Vergar;1 
narra, "para c1ue conste en lo 
venidero Li c;1usa de Fak1r 
muchos de los 111;Ís aprcci;1blcs 
Estudins de la misma" cl bom
b;1rdcig de l'Acidèmia i, al seu 
torn, de Li Universitat i b seua 
biblioteca, en aquests primers 
dics de gener de l 8 J l; "El día 6 
de Enero de este afio caycron dos 
grJ11ad;1s en Li ·.1b de )bo y 
d,·~Lrtl\'Clldo casi rnd.1s b ~ ~pre
ci.1 blcs bs tatuas <¡u.: ~e co nSl'rl'a
ban en ella, en Li noche del 
111ismo día, de resulr;1s de Lis 
inccdiarias Lllll' caycron en Li 
Univcrsidad Litcr;1ria comcnzó ,l 

ardcr su preciosa Biblioteca; 
f1l'l'O no se advirtiú cl fucgo 
hast;1 f10r Li mai'íana del siguicn
tc día 7 en cl c1ue dandomc aviso 
de csto en Li 111ur.1lb en c¡ue me 
halbba mandando una Com
pañía de Milicianos, pedí al ins
tantc cl corrcspondientc pcrn1i
so al Gd°,• de aquella Dil'isión y 
acudí a La · ,1sa Acadcmia a tiem
po en c¡uc ardicndo l"uriosamrn
tc la Biblioteca de b Universidad 

)' comunidndosc por instantes 
a b Sala del Natural, no permi
tía ya podcrsc atajar cl i11cc11dio, 
h;11l,( solo ;11 Tenien te del Rey de 
esL1 Pln~1 Don Scb;1stifo Díaz 
de Porca, cl c¡uc con cl cuidado 
de que 110 se propagasc cl fuego 
al in111edi.1to Colcgio de Santo 
Tom;Ís en cl que cstaba cl dcpó
sito de pólvora, marchó a ac¡ucl 
punto, comision;índomc con 
todas sus Cicuk1dcs y dcjando 
unos pocos zapadorcs urb,mos. 
or ·e i<) ,:nbiannc 111115 rropa. 
lnmcdi~rn111c1irc s..- ¡,r..-scnr.iron 
los arql11 tccros Don M.mud 
Fornés y Don Vicente Belda, 
ofici;1lcs de Zapado,·cs Urbanos 
)' postcriormcnte don Mariano 
Peleguer Director del Crabado 
\' don Vicente Peleguer Aca
~-lémico Supernumcr;~rio de Li 
misma clasc. En este cstado )' 
comunidndosc cl fucgo al 
tccho de b Sala del Natural se 
fo rn1ò una corcadura en cl pi,o 
de dicha sala )' otra mayor ,• 11 cl 
techo de la S;ila co11tigu;1 ,l•I 
Ycso quiLmdo con la prontitud 
,1uc precisab;111 bs circunscan-

Decoració per a una biblioteca uni
versitaria. Jeroni Martín, 1776 

cias bs barandillas del natur;il 

)' ... del ycso y librando varios 

dibujos cabczas y ycsos t¡uc 
<1uedaban en los cstantes, todo 
con cl pcligro cmincnte de 

Lis bombas <1uc cafon en Li 
Universid;1d pues cl humo pro

f1orcionaba un punto fijo f'ara 
su dirccción, procur<Í coloca1· Li 

tropa en la pucrL1 )' cscalcr;1 sin 
f1Crmitir subicr;rn otros c¡uc los 

Zapadores y custodi;rndo rn la 
Pbza muchos mueblcs y cfcctos 

que se sac1ron par;1 c1uc no 
aumcntascn cl fucgo, tcnicndo 

la s;1tisl"acción de c1uc por 
cl cuidado de los indicados 

Profcsorcs )' Arc1uitcctos nada 
falcarc a exccpción de lo dcstrui

do al lluitarsc con tanta precipi
taciún. Al día si,,uiente otra o 
bomba dcstruyó en un todo la 
Sala del Estudio de Flores, y un 

dcparcamcntn inmcdiato en c1uc 
se conscrvaban varias obras 
impresas". AASC, junt;1 p;1rticu

lar del 20 de maig de 18 I 2. 



biblioteca. Cal remarcar també que aquests plànols van ser portats a Madrid 

i sotmesos a l'opinió del cèlebre arquitecte J uan de Villanueva precisament 

un any després de començar les obres de l'observatori de Madrid. J uan de 

Villanueva els va corregir canviant-ne completament la distribució, segons 

les necessitats científiques i funcionals d'aquests edificis, cor i que en va res

pectar la façana.l·l• El 1793 es van aprovar els projectes i s'encarregà la direc

ció dels treballs al m~lte ix Josep Garcia; no obstant això, com canes aleres 

projectes il·lustrats pensats en aquesta època d · ri i, no arribà a materialit

za r-se, i en aquest encir coneixem la notícia que el I 04 les pràctiques de 

laboracori es realitzaven encara a l emplaçament provisional del Col·legi de 

Sant Tomàs de Villanueva, y que l'en enyam.ent de la química s'impartia el 

I 807 a les dependències de l'Hospital. 

A la crisi econòmica i social que es va manifestar amb cruesa els últims anys 

del segle XVIII s'afegí la destrucció de part de l'edific i universitari pel bom

bardeig dels primers dies de l'any l 8 I 2 durant el secge dels francesos a la ciu

cac, en ple fra
0

or de la guerra de la fodependència. El 7 de gener de I 8 I 2, 

l'edifici universitari , i en particular la seua biblioteca amb els vint mil volums, 

tan laboriosament aconseguida, cremaven.C'7 Una vegada ocupada la ciutat, 

segons Cruïlles, la Universitar va servir d'hospital de presoners. Del lamenta

ble estat en què quedà l'immoble universitari, en dóna compte l'informe rea

litzat -l I I per l'arquitecte major de la ciutat Cristòfol Sales sobre les obres 

més imprescindibles que calia realitzar per començar els estudis: 

Colocnr rodas las mnderas de la cubierc:1 )' formar cl cejado, con lo que se prec:wcd 

del perjuicio que podra resulrac a las paredes pilares y alg unos :ircos que han que

dada al raso .. . , trabarse y encadcnarsc codos los pilarcs y paredes de l;i parte :isola

da, expuescos a desprenderse el día menos pensado. 

L:incerès del Claustre universi cari era que, a més de realitzar-se les repara

cions més urgents, es cornés la Universitat a l'" estada que tenía antes del 

bombardeo, empezandose por la Biblioteca". No va ser així. A la situació de 

ruïna i crisi, s'hi afegí la penúria cultural del moment polític que vivia 

Espanya. Tal com s esdevingué amb quasi races les reformes il·lustrades, el 

pla d e tudis de icenc Blasco va er proscric definitivament el 1814, amb 

la qual cosa les reformes arquitectòniques que els nou avenços científics i 

culturals reclamaven van patir una paràlisi similar. 
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Plànol del vestíbul í l'alçat de la porta 
de la pabordia i de la biblioteca uni
versitària. Cristòfol Sales, 1797. 
Ajuntament de València. 

Llibre d'Instruments del Capitular. 



Projecte per a la façana de la biblio
teca universitària. Joaquim Martínez 
1790. 
AU-cl 160 

Projecte per a la façana de la biblio-
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teca universitària. Joaquím Martínez 1---~----- - ---'-- .......; · ¿ 
1790. 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 

Carles 

Sig. caixó 9, núm. 677. 
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EL SEGLE XIX: 
LA CRISTAL·LJTZACIÓ DE LA SEUA IMATGE MONUMENTAL 

Partint d'un comentari realitzat per Miguel Velasco 

en la seua Reseña Histórica de la Universidad de Valencia 

(I 868) , pel qual la reedificació de l'arruïnat edifici uni

versitari es va dur a terme "según parece, alla por el año 

l 8 3 o", ha estat freqüent datar en aquest any la fisono 

mia neoclàssica actual de l' edifici.<•S No obstant això, 

com ja hem vist, la realitat és ben diferent, i es pot afir

mar que entorn de I 8 3 O només s'emprengué el condi

cionament de la biblioteca, tornant-la a l'estat que tenia 

a final del segle XVIII. En efecte, el I 82 7 encara conti

nuava l'estat ruïnós de l'edifici, comprovat directament 

per Ferran VII i pel ministre Calomarde durant la seua visita a la ciutat. Amb 

aquest motiu se'n va ordenar, per mitjà de la Reial Ordre de 13 de novem

bre d 'aquell any, la reedificació. No es va acomplir aquesta ordre ni tampoc 

les altres posteriors, perquè l'any I 829 encara s'elevaven sol·licituds recor

dant que "los Catedraticos tienen que enseñar algunos por los rincones, y 
que muchos discípulos han de sentarse en el suelo". El l 8 3 O es va dictar una 

altra reial ordre que, amb termes categòrics, ordenava la reedificació de la 

part destruïda . S'hi van realitzar algunes obres, concretament la de la biblio

teca, la qual es va inaugurar més tard, el I 8 3 7. No obstant això, encara l'any 

18 3 O l'arquitecte Cristòfol Sales informava que les fustes de les bastides de 

les obres empreses, exposades a les inclemències del temps i abandonada 

l'obra des de feia anys, es podrien. A més de la reconstrucció de la bibliote

ca en l'estat en què estava l'antiga, es reconstruïren igualment les aules de 

Física Experimental i Química el I 8 3 9. A pesar de tot, seran novament els 

projectes arquitectònics per a concursos i titulacions que es realitzen a 

l'Acadèmia de Sant Carles els que ens do_naran una idea de les intencions 

més que no de les realitats. Així, al juny de l 8 3 3, J osé Ramón Cuevas, aspi

rant al títol d'arquitecte, presentava a l'Acadèmia de Sant Carles un projec

te d"'Universidad Literaria en esta Ciudad de Valencia" que ens adverteix de 

l'estat d'opinió procliu a l'abandó de l'històric edifici universitari quan pro

jecta una universitat "imaginada extramuros de la misma, en el local que hoy 

día ocupa el Jardín Botanico y huerto contigua"; el projecte s'emmarca dins 

d'un pla més ambiciós d'eixample de la ciutat.69 
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Retrat de Cristòfol Sales. Museu de 
Belles Arts de València 
Núm. inv.: l 000 

68. VEI..\SC:O Y SANTOS, M. , 
Remin histó,·irn cie la U11ivcrsicl,1cl cie 
Viilrnria . S11 or(~c,1 y f1111clari611. 
València, l 868. 
69. Al-irmava Cucv:1s Lluc Li 
l;1ça11a principal de Li univusi
rat t'rnjcctad,1 cali:1 col·locar-la 
"a 1nedio dí,1 1 en cu yn c;1so 

dcbcrí:1 c11s:111charsc h Ci ud:1d 
pm aL1uclla parte, siguicndo la 
línc.1 del Rio Turia , la cua! es 
sin dud,1 ,1lgu11,1 h m:ís f".ºr1i,1, 
hl'lmosa, ,1lcgl'e y saludable de 
todas sus salid:1s. y este ensan
chc scría utilísimo, :1tc·11did:1 d 
número de sus habit:111tcs ... " 
AASC , lligall 50, 11(1m. 1 5. 
Vegeu cl projecte en 131':RCl·lEI', 

J., l COIZl'l.1., V , op. rit. , p. 208. 
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Façana principal de l'Estudi General. Antoni Martorell, 1886. AU-e 271 

Baix: 

Façana posterior de l'Estudi General. Projecte de reconstrucció. Antoni Martorell, 1886. AU-e 271 
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Fou precisament, durant el segon terç del segle XIX quan 

s'emprengué l'autèntica reforma de l'edifici universitari. El 
I 8 3 9, el Claustre universitari, davant les diverses propostes 

de reforma, va formular la necessitat de posseir un plànol 

general de l'edifici a fi d'atenir-s 'hi per· tal de completar-

ne l'arquitectura.l" És, doncs, a.quest any, I 8 3 9, el que 

cal fixar com a origen de bona part de l'actual edifici. 

Se n'encarregà la realització a Timoteo Calvo Ibarra 

(I 799/ I 800~-~ 8 79), important arquitecte i acadèmic 

d'escassa fortu~u historiogràfica, de la qual és una 

bona prova aquest edifici universitari, fins ara atribuït 

vagament a Joaquim Martínez i a Sebastià Monleon. 

Timoteo Calvo, com a arquitecte de la Universitat, va 

pa.nicipar eu totes les millores que es van dur a terme a 

les diferents dependències universitàries, entre les quals 

es compta una estufa del Jardí Botànic, ja desapareguda . 

Autor dels nous projectes del Seminari Conciliar el I 8 5 3, 

dels plànols de la Casa Hospici de la Beneficència o, en unió 

d'Antonio Sancho i Sebastià Monleon, del projecte d'eixample 

de València el I 8 5 8, Timoteo Calvo mereix ser destacat també per 

haver estat dels primers arquitectes valencians que, abandonant la nor

mativa neoclàssica, va assajar en la primerenca data de I 860 un rotund neo

goticisme en el seu projecte de retaule per a la catedral de València, realitzat 

en col·laboració amb Ramon Maria Ximénez, o el I 8 64, les portades late

rals neogòtiques de l'església de Sant Nicolau de València. Pel que fa a l'e

difici universitari, pertanyen a Tirno_teo Calvo les reformes practicades entre 

I 8 3 9 i I 845. En el projecte presentat-per Timoteo Calvo havia de figurar, 

entre altres coses, "la fachada del patio interior en los dos lienzos que lo exi-
" b, gen. .. , com ta m e 

pa ra la completa uniformidad del edificio ... el plano de la mitad del lienzo de la 

calle de la Nave, donde deben designarse aun las pue r tas que corresponden a la 

Arquitectura de la Obra nueva. 

Pel projecte realitzat es va decidir, en el claustre del I 5 de maig de I 840, 

pagar a l'arquitecte 3.000 rals .7 1 ~ ~ 

Tot i que no s'esmenta específicament, una de les primeres obres mam

preses per Timoteo Calvo després de la realització del projecte fou l"' obra 

del lunado pequeño", de la qual se sap que només -entre el I 8 d'abril i el I 7 
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Retrat de Timoteo Calvo. 
Col·lecció Car/os Calvo. 

70. AUV, cai.\a 3, acres del 
Claustre de 3 d'abril de 18 39; 
I 5 de març de l 8.+0, 19 de 
novembt-c de I 841. Cirat en 
Li.ORCA, F, l.a Bibliolcra l 11iver

sitaria de Vnlc11cia, 'v'.ilènci.1, s.a., 
ps. 126-127. 



71. AUV, cai,a 3, acres dd 
Clausrre de 3 d'abril de l 839: 
l 5 de març de l 8.+0, l 9 de 
1101·ernbre de l 8-+ l. Reccnr
ment , en /_a Srn de la Ci11/al. 

C111àli;~ de l'là110Ís, Tmrcs i Dibuixos 
de /'¡J 1xi11 de la Catcdtaf de l/afi'11ri<1 

(fons l·list,,rirí, ,·d1ci,í ,1 drrec de 
Juan J. (;,\\.·IR,1 JliULW, ps. 5 8 i 
i ,6, s',11-,urr.1 un ¡,l,11101 d,· 
Tirnureo C.il1'<1, r,·alirz;¡¡ ,1 

prnpòsit d,·l lucil ,1ue cl capírnl 
de l.1 C1t,·dral rrnia ;1 l.1 s.11.1 
c,1f,itul.11· d,· l.1 l'repositu1·i,1. 
ubicad,1 a l'edirici ut1Íl'Cl'SÍr;1ri . 
De gr,111 111tnè·s, un p1·i171rr dis
seny cc)ITL'Sl-1lrn ;i Li m ei t,ll de 
l'cdi/Ïci u111versita1·i, l.1 ,1ue 
d,'rn,1 ,11 c;1r,-cr de Li N,1u, i 
rcilecleix ks d,1,rndèncics d,·1 
¡,is ,ilt cl 18.+ll, i u11;1 ¡,l.111t,1 

Cllll1f'ln,1 del pis alt cl 18-+-+ 
nwstr,1 ja l ',1b.1st de Ics ubrcs 

c171prcscs i prujcctadcs per 
Timot,·o C1lvn, i11cli1s cl pi>rtic 
colull111at del ¡iati princip,11 o l.i 
f'la11t.1 dcl te,Hrc ;mrnior ;1 l.i 
reforma de Monlcon. 

72. AUV. c.1i \;l l I-+. J lll1[CS 

d'l-lisc11,h . 19 dc 111.11-ç de 
l 8-~ll . .2, d'ocrub1T de 18.+0, 7 
de desembre dc l 8.+ll, l l) de 
desell1br,· de l 8.+ll, l l de juliol 
de l 8.+ll, 20 de desembre d,· 
18-+ l, .2-+ de desl'tl1brc de 
I 8-+J, .2 de maig de I 8-+2, 5 d,· 
julinl de I 8-+-+. 7 d,· sUel71bre 
de l 8-+-+. l) de setembre de 
l S-+.+. 

7l. AU\/, c,111,1 l l·l, Juntes 
d'i-\ isrnda, 2ll d,· dcsrn1brc de 
l 8-+ l. 

.. ,,. t. .... 

..,_':'.i:_-"C.;_ • ., 

d'octubre de 1840 se'n va gastar en la con;êruct1"t'i--Í7.&,;5JO rals .72 El 1842 

es degué concloure, ja que aquest any figura en una d~ ,les portes d'accés. 

Aquest pati, mencionat ja per Valda el _s~_gle XVII i visible en el plànol de 

Tosca de 1704, es va remodelar d' acord ·amb un caràcter neorenaixentista 

que, com a variant d'un classicism1:".' acadètUIÍ(~f?Pª vegada més versàtil i 
¡,.. . . 

obert, començà a difondre's precisament durant aquests anys, en particular 

en projectes d'arquitectura privada. Malgrat la seua escala reduïda, es té la 

impressió d'estar davant d'un petit cortil romà del segle· XVI, on els arcs 

de mig punt, les pàteres, els nínxols amb estàtues, els medalloJ;LS i buits amb 

relleus s'ordenen amb una medicada harmonia i simplicitat clàssica, obtin

guda a partir d'un disciplinat i dibuixat classicisme, com correspon a la 
cultura acadèmica del segle XIX. D'altra banda, aquest desllunat de tres 

altures constitueix una al·legoria dels ensenyaments impartits en aquell~ 

moments per la universitat valenciana, amb medallons i nínxols en què es 

representen simbòlicament les facultats de Ciències, Medicina, Lletres i 

Dret a través de bustos en relleu de Newton, Hipòcrates, Petrus 

Lombardus i Justinià respectivament a l'àtic, i genis alats amb objectes 

específics de cada professió als nínxols del pis principal, realitzats per 

l'escultor Bernat Llàcer i Viana. 

Alhora que es remodelava el pati menor de la Universitat, el 1840 

començaren les obres que haurien d'estendre el model de façana projectat 

per Joaquim Martínez per a la biblioteca a tot el llenç del carrer de la Nau i 
part del que dóna a la plaça del Patriarca. 7; El projecte de Timoteo Calvo 

destacava al centre de la façana del carrer de la Nau la portada principal i, 

d'altra banda, implicava alinear el cantó que es formava amb la plaça del 

Patriarca, obrint una porta a aquesta plaça. Amb respecte rigorós, Timoteo 

Calvo va mantenir l'esquema format en eix per sòcol de pedra, finestra amb 

llinda segmental al primer pis, balcó amb balustres i frontó corb o triangu

lar al segon, com també el coronament de mènsL:les i balustrada superior. 

Original, però, fou la portada principal destacada de la façana per una super

fície de pedra amb degollada horitzontal ílanqu~jada· per pilastrons llisos a 

tall de marc. Adossada de manera lleument ixent, s 'obri la porta l'ascètica 

embocadura de la qual només es veu alterada per unes estilitzades mènsules. 

Al pis principal es manté un buit paregut al de la resta de les façanes, però 

s'hi emfatitza amb una balustrada ixent i mènsules de vigoroses fulles 

d'acant. Igualment, la balustrada general de la façana s'interromp en aquesta 
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portada albergant un frontó característic, recte amb acabaments decreixents. 

A l'altra portada, oberta al llenç que dóna a la plaça del Patriarca, va seguir 

el model de la principal, però hi suprimí la degollada de pedra, el frontó 

recte i les mènsules. Aquestes obres es van realitzar entre I 840 i I 842, i va 

participar en l'obra de pedra picada el mestre Vicente RodríguezJ 1 Una 

vegada acabades, s'uniformava aproximadament la meitat externa de l' edifi

ci universitari: la façana del carrer de la Nau, tres buits de la plaça del 

Patriarca i sis del carrer de la Universitat. 

Reformada la imatge externa de la Universitat , s'emprengué entre els 

anys I 844 i I 84 5 la del pati major. Per això, Timoteo Calvo, la formació 

del qual havia estat acadèmica, va recórrer a un esquema compositiu fre

qüent en tots els projectes neoclàssics destinats a liceus, col·legis, semi

naris o universitats, cons istent a rodar el pati d'un peristil a fi que facili

tés l'entrada a les aules d'alumnes i professors i d'arrecerar-los contra les 

inclemències del temps. Es tractava d'una recuperació més de l'arquitec

tura de l'antiguitat descrita per Vitruvi i Albertí, concretament de les 

palestres o gimnassos grecs, el tipus i les dependències dels quals, extra

polades a les necessitats de la societat dels segles XVIII i XIX, trobava una 

perfecta acomodació en edificis destinats a l'ensenyament. En aquest sen

tit, resulta interessant comprovar que dos tractats d'arquitectura, com ara 

els escrits per Manuel Forn és el I 84 5 i per J uan Miguel del In clan Val dés 

el I 84 7 -llibres que en realitat resumeixen ensenyaments acadèmics 

impartits al llarg del segle i que constitueixen el cant del cigne del 
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Esquerra: 
Remodelació del pati rectoral. 
Anton i Martorell, l 886.AU-c27 l . 

Dreta: 
Detall decoratiu del pati rectoral. 

7 +. AU V, cai x;1 I J+, Juntes 

d'J--li scnd a, 5 de j uli o l ck I 8-H. 

75. Manuel FORNl'.S Y GuRRb\, 
cn l 'IÍ /l,1.1111 de ¡,roycrtos or(~inalrs de 
11rq11itcr111ra .. . , Madrid, I 8-1-5 

(vegeu nora 2), present.l prn

jcctcs ljllC en realitat consti

tueixen exercicis realitzats al 

11.il'g de h seua c11Tcr;1 com ,1 

.ll't¡u itcctc i acadèmic de la de 

.",rnt Carles. En d cas de Li 
"sala d'acres públics pet' a una 

uni,-c rsitat litn,1ria", va ser p t'e

scntad,1 com a exercici de sobte 

,i! concurs general de primna 

classe de l'any I 798 (g(:izu-11,z, 
J., 1 Coiz1:u., V., op. rit., p. 81); 
CS pot i°CI' not.1r així mateix ljlll' 

cl jol'C Fornl~S v,1 tenir present 

cl teatre de la Universitat de 

\l;dència, tot i que t-celaborat 

amb un cspCt'it d~ssic ,f,1cot·d 



,1111b Ics di1-rctrius ac.1dè111iL1ucs. 
No deix,1 de tcnii· intnrs Llue 
f-ornc's , tan vindic,iriu del text 

vitru1·i.\. en cl scu text de I 8-+6 
rcL1cionc cis tL'atrcs unil'crsit.1-
ris ,1111b ks ,rntigucs ~,,1kstrcs 
grcgucs. Per l.1 seu.l j),llT, ju,111 
l'vl1gucl de INC:1..-\~ VA1.11i":s, cn 
Ics l.crrioncs de ;l 1·q11i1cr111n1 Ci1•il 
lrídas a los al1111111os de s11 Lsmrla 

Ls1,m,1' m cl prcsrnlc 111io ,m1di111iro 

dc46,1'47,M1di·id, 18-+7,dcdi
c.1 un.i lliçó ,1 ks univcrsit,its, i 

insiscci s en b St' ll.l sitlt.Kió en 
l.1 ciut,lt -"Li dc un,1 csp,1cios,1 
pL1z,i, o entre calles ,111clwrosas 
dist,1ntcs de los sitios )' c,rncu

rrcn ci.1 del comercio )' 111ac.1-
dos, f1,1r,1 e1·ir;1r todo r-uido )' 

bullicio"- en Li co111f'L1sició 
-"un gr.u,dc p;1tio con g.,lcrí
as p,11·,1 csp,ircii·se I co11!"crcn
ciat· los cstudi,mtcs ,111tcs d,· 
cnti·ar en las ,iuLis, las Lllll' han 
de csL1r dist, ibuidas ,drcdedor 

en cl oi·dcn misnrn Liuc cntt-c sí 
,,u,1rd,111 las dii"ucntcs L1cult.1-
"' des Lllll' en cii.is se h,111 de CSf1li-
c,ir, con Lis L' lltr.1das ~101· Lis 
galcrfos de diclrn patio, t;111to 
en cl f1L1n tctTL'no como en cl 
principal o noble"- o també 
rn Ics dilúrnts dq1rndi:ncics 
-"s,11.i cbustr,11, con picz,1s 
dcstimdas ,1 sccrct,1rL1 )' ,1rchi
vo y otr,1s de ac1dcmia; biblio
tcci, c;ipilL1 1 un salón tcatr,il 

p,1r,i los ,icros públicos dc ºf'º
sicioncs , de grados y de otros 
ejcrc icio propi,1s de su institu

ro"- (f' · 6-+)-

76. AUV, caixa I I-+. Junta 
,fl·liscnd,1 de 5 de juliol de 
I 8-+-+, contr;ictc de 2-+ de m,1rç 

dcI8-+5-

77- AUV, c1ix,1 5 22 , any I 87 I , 
prnjccre per ,1 Li conclusió del 
pòrtic del p,Hi central i cntr.1-
dcs a Ics ,lllks de b Uni,·usitat 
Li tet :iri,1. 

neoclassicisme-, tracten per primera vegada a Espanya i de forma espe

cífica la tipologia de sala d'actes públics per a una universitat, o d 'edificis 

destinats a universitats, recomanant els pòrtics o galeries amb columnes 

per als seus patis .ïs 

Sobre la forma trapezoïdal del pati i a fi de "proporcionar a los alumnos 

de la misma el abrigo y defensa de las intemperies de que siempre ha careci

do", el mestre picapedrer Ramon Rodríguez, sota el projecte i la direcció de 

Timoteo Calvo, emprengué, segons es menciona en els documents, l'execució 

del pòrtic "por ahora, de la parte correspondiente al lado del lunado que for

man las paredes del Teatro y Aulas contiguas".,c, Al mes de setembre de I 844 

es van col·locar les vuit primeres columnes dels angles, i al desembre del 

mateix any les altres cinc del centre. Cobra d'aquesta part de la galeria s'acabà 

el març de I 84 5. Amb la construcció del pòrtic al costat contigu a la biblio

t eca, format per unes altres set columnes, se'n donà per acabada l'obra el 

setembre de l 845. Com anys més tard afirmarà Sebastià Monleon en con

cloure els altres costats de la galeria, "la penuria de los fondos y los cambios 

políticos y administrativos" 77 ~an ser la causa que quedés incompleta, tot i 

que a aquesta cal afegir el fet de trobar-se encara l'Acadèmia de Belles Arts de 

Sant Carles a l'angle dels carrers de Salvà i de la Universitat, 

El resultat fou un pòrtic d'una monumentalitat greu i serena, format per 

columnes senceres d'ordre dòric amb un potent entaulament també d'una 

sola peça entre columna i columna. Corona el pòrtic un ampit amb pedestals 

a plom de les columnes i balustrada de pedra entre ells. Lascetisme de les for

mes pures, el qual havia influït en les altres façanes a través del parcial dis

seny de Joaquim Martínez, trobava una plasmació perfecta en aquest pòrtic. 

És una llàstima que les reformes del segle XX, les quals implicaren l'alçament 

de la columnata jònica del segon pis, per un efecte d'amplificació, alterés la 

serena i ben equilibrada concepció clàssica d 'aquest pati. 

Durant la segona meitat del segle XIX es van consolidar les reformes 

mampreses anteriorment. Al davant d'elles, i fins a l 87 5 aproximadament, 

va estar l'arquitecte Sebastià Estellés ( 1815-1878) , arquitecte de formació 

també acadèmica que participà en gairebé totes les obres més rellevants que 

es van dur a terme en el segon terç del segle XIX a València. El teatre 

Principal, la plaça de bous, l'estufa metàl·lica del Jardí Botànic o el projecte 

d'eixample de la ciutat van ser obres en què va participar decisivament o 

realitzà personalment. Entre l 86 l i I 87 5, Monleon efectuà l'observatori 
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meteorològic ( I 8 6 I ) , la reforma del teatre o saló d'actes públics 

(I 8 64-6 5), la conclusió del pòrtic del pati gran i entrades a les 

aules (I 871...) i el Museu d'Història Natural (I 872), sense 

oblidar moltes aleres obres realitzades en dependències univer

sitàries però fora de l'immoble central. De totes elles , en desta

ca la reforma del teatre, en la qual, sense alterar-ne l'estructura, 

va obrir una nova porta al pati principal i tancà l'existent, cosa 

que donà al recinte la disposició actualJ~ Crida l'atenció la com-

posició de la planta, deutora de l'estètica neoclàssica en la qual 

• 
Monleon s'havia format, en configurar-la com un amfiteatre amb una 

àmplia galeria que a la banda de la taula rectoral pren la forma corba. Les 

sis grades de la reforma anterior les va reduir a tres, donant la mateixa cur

vatura. Cadopció del model d 'amfiteatre per a un paranimf o teatre univer

sitari és molt freqüent en els nombrosos projectes realitzats pels alumnes 

de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, i va significar un nou avanç en 

la lenta transformació neoclàssica de l'edifici universitari . D'aquesta refor

ma prové la decoració del requadre que emmarca el llenç de la Immaculada 

d'Espinosa i dels marcs dels retrats dels catedrà~ics il·lustres de la univer

sitat valenciana. 

Amb un gran respecte per l'obra alçada en el passat immediat, Monleon 

va concloure el pòrtic del pati central, obra que, segons va manifestar per 

escrit, s'havia de fer "siguiendo el mismo orden de decoración y sistema de 

construcción", per a la qual cosa va tancar els dos llenços restants amb I 5 

columnes més d'idèntica factura clàssica. Igualment, va disposar portes 

d'ingrés a les aules seguint el model de les ja existentS,7') Com a única novetat 
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• 
Façana que dóna a la actual plaça del 
Patriarca.Antoni Martorell, l 886. 
AU-c271. 

Martorell. Detalls del frontis. 

78. AUV, cai,,1 522, prnjL·i:te de 
rel-or111;1 del re;1t1T L) s;1ló d'acres 
pi'1blics ell' h Univnsirar 
Lirer:\ria de Val,·ncia pn l'ar
quiteète Seb.1sri:\ lvlonkon, 
186-+- AUV, c1i,a 522, npe
diem l'l'r .1 ks obres de la rçl-or
m;1 del te;1cre o saló d',1cres 
públics I de la sab rectoral. 
186-+. 

79. AUV. cai,,1 522, projccLc 
per a la conclusió del pè,nic 
cenrr,il i cnt1-;1des ;1 ks ,1uks de 
la Universitat Litn:\ri;1 de 
València , f'l'r l'arqui tenc 

Seb,1sri:\ lvlonlrnn, ;l!l)' 187 l. 



/1·· l - ' l ' l 

~~~~- ... . 
• l • , j _ .. ., 

' t-,, 
¡, 

Retrat de l'arquitecte Antoni 

Martorell, obra de Teodor Andreu 

Sento mons. 

Museu de Belles Arts de València. 

So. Ro111_1:s, L, "L,i esratua de 
J. L. Vives del cl.iustrn univer
,irario", l'ri111rr Coloq11io de ilrtc 
kíilrnrin110, \l.ilència, l 981, f'S-
111-120. 

8 l. P,\l.,\NC,\ i'ONS, A., "Los 
mcdalloncs del dausrro de l.i 
Uni1Trsid;1d", /.(Is l'ro11i11rias, 

Vdènci,i, l d'octubre de 1959. 

82. AUV, c;iÍ\'a 522, f1rojecte 
d'un museu dï1istòt·ia natural 
per a ;i,1ucsta Universitat Litl'
r:iria, per Lirc1uitecte Sebasri:i 
Monlcon, any 1872. 

8 5. Com indica en Li memòria 
del f'rojccte, AUV, caixa 271, 

"en su conjunto ;1parccc la 
r;1Ch;id;1 scnci!Li y grandiosa 
dcco1-;1da en estilo t·c1i;1ci111iento 
de Li época de nucstrn gran J'C) ' 

Carlos lli m rn yo glo1·ioso rei
nado r;111tos )' t.in humosos 
cdil'icios públicos se rnnstrnye
ron en Espaiïa". 

8-+. AU\~ çai\a 271, prn¡cctc de 
reçnnsrrucció de Ics Liçanes 
posterior i Literal de Li Univer
sir,H Lircr:iria ck Valènci,i, pu 
J';1 rquitectç Antoni fVLirto1·cll, 
;lll)' l 886. 

va projectar un petit jardí amb una font central al pati, i disposà una filera 

d 'arbres a cada banda, paral·lels als intercolumnis. Es desconei x si aquest 

projecte arribà a culminar-se; el fet cert és que el 1880 es va col·locar al 

centre del pati l'estàtua fosa en bronze de Lluís Vives, modelada per l'escultor 

Josep Aixà (1844-1920) , i fosa pel mestre Ríos als tallers de La Primitiva 

Valenciana. ·'º A les parets de la galeria del pati es van col·locar diversos meda

llons amb bustos en relleu de diversos personatges vinculats a la Universitat 

des de la seua fundació. 51 

Tot i que desaparegut actualment, entre l 8 72 i l 8 77 es va construir el 
Museu d 'Història Natural, molt celebrat en el seu moment. Obra també de 

Monleon, i acabada per Antoni Martorell , s'instal·là en part del recinte uni

versitari que havia deixat lliure l'Acadèmia de Sant Carles en traslladar-se a 

l' ex convent del Carme a mitjan segle. Malgrat que en aquests anys començava 

a generalitzar-se a València l'ús del ferro fos , val la pena remarcar la coberta 

envidrada sobre armadures de ferro que Monleon va utilitzar per a aquest 

museu, amb la qual cosa va aconseguir una àmplia llum zenital, necessària 

en tot edifici destinat a finalitats museològiques. 52 

Antoni Martorell i Trilles (1845-1930) substituí Sebastià Monleon el 

l 876 i va concloure les obres començades per ell. Martorell fou qui dugué 

a terme la conclusió de les façanes seguint amb un zel extraordinari la com

posició inicial de Joaquim Martínez, per a la qual cosa realitzà, amb una 

voluntat gairebé historicista, un detallat estudi compositiu d 'aquesta obra, 

com bé es pot observar en els plànols del projecte. s; Aquestes obres (l 886-
1890) evidencien l'interès no sols per l'edifici en si, sinó també pel seu 

entorn urbà. Com el mateix Martorell argumentà en la memòria descriptiva 

de les obres, es tractava 

de concinuar y terminar una obra ya empezada y en mas de una mitad llevada a 

cabo; y es también que se conseguira al par dar unidad y decorosa aspecto al inte

rior del edificio y rectificar y ensanchar las calles de Salva y de la Universidad mejo 

rando notablemente la viabilidad y pública ornato en esta parte céntrica de la 

población. ~" 

Resultat d'aquesta reforma fou la configuració gairebé completa de les faça

nes als carrers de la Universitat i de Salvà, alineant alhora aquests carrers. 

Només quedava pendent de reforma el llenç que donava a la plaça del 

Patriarca ocupat per edificis particulars adossats, els quals no van desa

parèixer fins als anys seixanta d'aquest segle. 
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Projecte per a la conclusió del claus
tre major i accés a les aules. Sebastià 
Monleon, l 871. 
AU-c522 
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Es van dur a terme aleres obres de menor importància en aquests últims 

anys del segle XIX, com ara el nou observatori meteorològic i el vescíbul 

d'entrada a la façana del carrer de la Universitat, com també aleres 

dependències, la major part alterades posteriorment. $; En algunes 

d'aquestes últimes reformes va intervenir l'arquitecte madrileny Arturo 

Mélida y Alinari ( 1849-1902) , el qual, no obstant això, va participar més 

activament en aleres obres universitàries, com ara la de l'umbracle del Jardí 

Botànic. 

Durant el segle XX, i ja en època pròxima, es van executar obres que, tot 

i que van respectar el caràcter classicista de l'edifici, can propi de l' rquicec

tura del segle XIX, palesen un classicisme extemporani, artificiós , situat ja 

fora del suport teòrica que havia sustentat durant segles el llenguatge clàs

sic. Entre l 94 3 i l 944, l'arquitecte Javier Goerlich Lleó juxtaposà la colum

nata del segon pis del pati, d'ordre jònic i amb un ale ampit de balustres en 

una intervenció can pròpia del moment com ho era la impregnació monu

mental 11 de l'edifici del costat11
, en aquest cas del pati renaixentista veí del 

Col·legi del Patriarca. Es percep una cerca feixuguesa en el conjunt, sobre

tot si es compara amb el pati neoclàssic del segle XIX. La coronació que 

alberga el rellotge, dalt de la galeria que enfronta l'entrada, en buscar al seu 

disseny un vocabulari 11neoescorialenc 11
, hi introdueix una variant inesperada 

en la perseguida harmonia de disseny del conjunt. De 1948 era l'escala de 

marbre -desapareguda en la reforma recent- que donava a la biblioteca des 

del carrer de la Universitat. Al voltant de l 960 es va unir la façana incon

closa de la plaça del Patriarca amb la del carrer de Salvà; destacava en el mur 

adossat al de la capella universitària sis buits en correspondència amb els 

trams d'aquesta; igualment es realçà amb tambor i coberta vuitavada de 

teula la cúpula de la capella. El l 964, segons el projecte de Goerlich, es va 

col·locar una font amb estàtues al·lusives a la fundació (Reis Catòlics i 

papa Alexand re VI) i florim ent ( rector Blasco) de la universitat valencian a, 

pres idint al centre una estàtua d e la Saviesa. Amb aqu estes obres quedava 

l' edifici de la Universitat completament exempt, i ocupava una superfície 

total de 9.200 metres quadrats. 
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Núm. inv.: l 129. 
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Façana que dóna a la plaça del 
Patriarca. Javier Goerlich, l 950. 
AU-cl 168. 

Projcte i decoració de la escala rec
toral . Javier Goerlich, 1950. 
AU-e 1168. 
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Patia de la Universidad Literaria 
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Pàgina anterior: 
Claustre major de l'Estudi General. 
Imatges de final del segle XIX. 

Dreta: 
Actual plaça del Patriarca en tres 
imatges històriques: 

- Façana de l'Estudi General i edifi
cis dels voltants a principi de segle. 
- O bres de conclusió de la façana 
després de l'eixample de la plaça. 
- La façana conclosa abans de la ins
tal·lació de la font de Javier 
Goerlich. 
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l. Segons SLRRA ( I 990: l I 2) , 
hospil/11111 por design.1r t,rnr un 
habit.uge p,1rticul.ir com un 
grup de cascs l]UC, de vegadL~s, 
comparre1sen un pati interior. 

2. Protocols de Casf1ar E.\imrno 
(9.5 ), I d',1bril de J-+93, fs. 
100v-105r, Al'.\iu Municipal de 
V,dènci,1 r,AMV~. 

' L'ENTORN URBA 
DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

M ARIA JESÚS TEIX! DOR DE Ü TTO 

JOSEP VICENT BOIRA I MAI UES 

DEPARTAMENT DE GEOGRAEIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Travessar la història d'una ciutat és una tasca arriscada. L'.ull de l'home 

actual destaca concomitàncies i coincidències que, potser, fins i tot als con

temporanis passaren desapercebudes, la qual cosa no vol dir que no existi

ren. Parlar d'una porció de la ciutat des de l'actualitat, escriure sobre carrers 

que han desaparegut, sobre funcions que mai no es tornaran a exercir, amb 

edificis dels quals no resta ni la cimentació, amb grups socials i ètnics que 

no són més que un record és, com a mínim, compromès. Però també és ine

vitable. La memòria històrica d'una urbs es construeix des de l'actualitat, 

refent-ne quasi diàriament el passat, en el millor dels casos amb documents 

inèdits o troballes arqueològiques recents però, sovint, senzillament des de 

noves interpretacions de les dades ja conegudes. 

Això passa amb l'entorn urbà de l'edifici històric de la Universitat de 

València al carrer de la N au. Com en els estrats d'una excavació arqueològica, 

al voltant d'aquest indret se succeeixen cultures, funcions, monuments, 

muralles , portes, cementiris, cases humils, patis, palaus, horts i fins i tot 

barris, com la jueria, dels quals no resta ni el mínim record material... 

Nosaltres, en aquest text, volem oferir un breu repàs a l'espai que agombo

la tot açò, al barri que envolta el venerable edifici de l'Estudi General. Hi 

serà present l' abans i el després, tot i que necessàriament resumit: dissortada 

la ciutat que pot escriure la seua història en unes poques línies! 

L'INICI DE LA UNIVERSITAT I ELS SEUS PRECEDENTS 

La història urbana de la Universitat de València pot començar l'any 1493, 

quan el Consell de la ciutat de València decideix comprar a Isabel Saranyó unes 

propietats -un hospítium I amb horts i patis- per situar-hi el futur Estudi 

General. 2 No és aquest el lloc per a tractar el fet, però sí que destacarem una 
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dada que ens dóna una preciosa i precisa indicació de l'entorn urbà on naix la 

nostra Universitat. Aquell document de compra, en assenyalar els límits de la 

casa de la vídua Saranyó, cita de forma expressa unes propietats del comer

ciant Lluís March ("et cum domibus honorabilis Ludovici March mercatoris", 

diu el document). Doncs bé, no creiem errar en dir que aquest Lluís March, 

un honorable mercader el 1493, és el mateix que apareix vint-i-cinc anys des

prés com a presoner del Sant Ofici. 

Efectivament, aquell Lluís March citat en el document de compra de 

l'edifici de l'Estudi General, el trobem empresonat l'hivern del l 5 22 acusat 

de pràctiques judaiques. El l 526, un document del procés inquisitorial 

-citat per GARCÍA (1987: 278, nota 100)-, ens parla fins i tot de la 

Universitat: 

A 26 de abril de 1526, recibí 190 sueldos, por el precio de unas casas que el dicho 

Luis M:irch avía dado en contcmplación de matrimonio a Juan Artés casado con su 

hija Angela, sitas en la parroquia de San Andrés al costada de Estudio General, que 

son dos patios. 

Aquests dos patis, situats al costat de l'Estudi General, podrien ben bé ser 

les mateixes possessions esmentades el 149 3 quan la vídua S aranyó va ven

dre la seua propietat al Consell de la ciutat. 

Aquesta coincidència entre el March comerciant i propietari de cases 

prop de la Universitat i el March convers acusat de criptojudaisme no és cap 

casualitat. És, en tot cas, una senzilla qüestió de probabilitats. Lentorn urbà 

i social on va nàixer l'Estudi General en finalitzar el segle XV havia estat 

tradicionalment la jueria de València, el call. En aquell moment, era el barri 

dels conversos i ja no hi havia murs, ni sinagogues públiques, ni banys, i les 

velles escoles talmúdiques havien tancat feia anys. Continuaven, però, els 

ritus familiars i amicals, expressió tardana i efímera d'un fet públic i normal 

tan sols un segle abans. 

Però fins a· la compra, el 1493, de l'edifici per a la futura Universitat de 

València, hi hagué un llarg procés que va passar per una fase de dispersió de 

les escoles medievals. La coneguda cita de l'any 1499 del dietari de Francesc 

March (" en lo mes de Agost del dit any foren los estudiants de les escoles 

de Valldigna, de mestre Tristany y de la Vallada al Studi General que hui és 

per orde dels jurats, los quals havien comprat la casa ... ") i és significativa 

d'una nova etapa caracteritzada pel tancament de les velles escoles i el nai

xement d'una sola unificada sota el títol d'Estudi General. 
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-+- L111~lisi hisrò1·ic,1 més rccrnr 
,'s pocscr Li de Jos,' M. 
Ciws1:u.1 ,s ( Esrncla y Soricrlad c11 
la 1/almcia bajo111cdicval, 1997). 
En ella, hom cit;1 cis prcccdcnrs 
de Vicent V1v1,s Lirn.N (!-ns 
rnsas de los cs111dios c11 /lalcncia 
r401·111c accrra del s//io CII que éslas se 

hallaba11 c111plazadas. l 902) . 
Antonio Ill: L1\ TORRI: Y DEL 

C1:RRO (l'rtrcdc11/cs de la 
U11ivmidad de Vi1lrncia, 1926) i 
J osq, SAN CHIS SJ\'J:IZi\ (l-a msc
iianza c11 Valcnna rn la épora Jorn/, 
19,6). A més d'ac1ucsta rrilo
gi,i bàsic.i, de la ,1ual l'escudi de 
Vives Licrn és fonr indiscuri
blc , podem citar, entre altres, 
l'apon.1cic'i d'Amadco SI0 RIZ ,\ 

(" L.is ,·scucbs mcdicv,ilcs y la 
primiriv.1 obra del E~tudi 
General ( 12-+2-I 5ll2)", 1990) . 

5. Citat per SI:RRi\ ( 199ll: 
113, nota 18). 

6. Cit,lC per VIVFS LJJ:RN 

(1902: 28). 

Certament, la creació de la Universitat de València el 1499 tanca un 

procés de dispersió de l'ensenyament urbà que, fins aleshores, havia estat la 

característica destacada de la València docent. El fet ha estat profusament 

estudiat·f i ací tan sols en recordarem alguns extrems. Fent recapitulació de 

les escoles de les quals hom té memòria, podem dibuixar el següent mapa de 

la València docent preuniversitària [Fig.l]. 

El panorama que dibuixa aquesta figura resta ben definit per algunes 

frases encertades de les autoritats de l'època. J a el I 3 7 3, el Consell de la ciu

tat recordava 
com les escoles de gramàtica e lògica e d 'altres arts que es mostren en la dita ciutat 

no haguessen loch cert ne alberch propi, e per ço s'esdevengués que els maestres [ .. . J 
havien a discórrer ça e la per diverses parts de la ciutat a cercar e trobar alberch. ' 

El I 40 I, la situació, lluny de millorar, esdevenia pitjor, amb expressions 

punyents del mateix Consell: "com les escoles de gramàtica de la Ciutat 

vaien a redolons". 6 

Tan sols al segle XV, podem comptar-hi fins a una quinzena de llocs dedi

cats a l'ensenyament. Gairebé tots, menys un ( el de la rambla de Predicadors), 

es concentraven al quadrant nord-occidental de la ciutat històrica, sempre dins 

del traçat històric de la muralla musulmana. Concretament, les escoles cone

gudes es troben a les parròquies de Santa Maria, Sant Bartomeu, Sant Nicolau, 

Santa Caterina i Sant Llorenç. Cal dir que a Sant Martí n'eren dues més sense 

localitzar exactament. No sembla que n'hi hagués cap a les demarcacions de 

Sane Andreu (fins a la creació de l'Estudi General), ni a Sane Esteve ( tret de 

la de la rambla de Predicadors), com tampoc a Sant Tomàs, Sant Salvador, Sant 

Joan, Sant Miquel ni a la de la Santa Creu. Tot i la dificultat de caracteritzar 

aquests espais, seguint García Carcel, podem dir que les escoles es concentra

ven a les zones de component noble i religiós, com ara les parròquies de Santa 

Maria - Sane Pere, Sant Nicolau i les àrees tocant aquesta de les parròquies veï

nes de Santa Caterina i Sant Bartomeu. Les raons que poden explicar-ne la con

centració en aquesta zona de la ciutat medieval són diferents: la presència de la 

Seu ( on s'impartien alguns ensenyaments lligats a l'estament religiós), l'e

xistència de casals amplis capaços d'allotjar funcions educatives i un prestigi 

social i nobiliari. Lògicament, del procés medievai de creació d'escoles restaren 

exclosos els espais de la moreria ( després dins de la parròquia de Sant Miquel), 

el bordell (Santa Creu) i la jueria. Les parròquies de Sant Andreu, bona part 

de Sant Martí, Sant Joan, Sane Tomàs i Sant Esteve -justament les més 

poblades-, hi restaren també fora, potser pel seu caràcter comercial i agrari, 

gremial i popular i, per què no, també agermanat. 
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ESCOLES DE GRAMÀTICA A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
(SEGLES XIV-XV) 

0 ESCOLES LOCALITZADES A CARRERS 

(3} ESCOLES LOCALITZADES A PARRÒQUIES 

• CASA DEL MESTRE ANTONI TRISTANY 

~ RECONSTRUCCIÓ DEL TRAÇAT DE LA MURALLA MUSULMANA 

Fig. l Plànol de València amb les escoles de gramàtica, segles XIV i XV (original de Josep M. Cruselles) 
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Fet i fet, la creació de l'Estudi General a la parròquia de Sant Andreu 

-tocant ja la de Sant Tomàs, que era la que agombolava pròpiament 

l'antic call-, fou tota una novetat, i exemplifica una nova etapa fins i tot 

en açò. Allunyant-se de les velles escoles medievals, sembla que el Consell 

va cercar una operació d'apropiació i transformació d'un espai urbà fins al 

moment pertanyent a la comunitat jueva -conversa ja-, que encara con

servava gran part de la propietat. Podem pensar que el Consell volia, amb 

operacions com la de l'Estudi General, esborrar del tot el record hebraic 

amb la instal·lació de noves funcions de la categoria i el prestigi i de la 

importància qualitativa i econòmica de la universitat. La presència posterior 

del Col·legi del Corpus Christi, obliterant qualsevol rastre dels vells carrers 

medieval de la jueria, en podria ser una altra prova. Fet i fet, les antigues 

sinagogues del call ja havien estat transformades en convents (Sant 

Cristòfol, per exemple). València creixia i, sobretot, canviava i no podem 

deslligar, urbaníscicament parlant, aquesta nova situació de la creació de la 

seua universitat. 

LA CIUTAT DE VALÈNCIA A LA FI DEL SEGLE XV 

Quan finalitzava el segle XV, V:1lència es trobava immersa en una etapa 

de creixement econòmic i demogràfic -agombolava uns 7 5 .000 habitants 

el 1483- inaugurada el 1412 en esdevenir la ciutat centre polític i financer 

de la Corona d'Aragó. La nova muralla que Pere IV va fer aixecar a partir de 

l 3 5 6 havia ampliat l'espai urbà a una superfície aproximada de l 42 hectà

rees que quasi triplicava el recinte islàmic. 

Institucions com la Fàbrica vella de Murs i Valls, constituïda el l 3 5 8 , 

que va dirigir la construcció de la nova tanca defensiva, com també la de 

portals i torres, i tota una sèrie de disposicions urbanístiques emanades 

dels òrgans de govern ciutadans, especialment el Consell, van donar con

tingut a les principals realitzacions en matèria d'ordenació urbana 

d'aquesta època. Es continuava i es reforçava així una nova concepció de 

l'espai urbà que era un clar reflex de les influències eiximenianes. Era la 

recerca del traçat recte, de la simetria i bellesa formal, enfront d'un "ordre" 

urbà irregular, d'herència islàmica. Era la consolidació d'una polícica de 

reformes que, en modificar i reutilitzar l'espai urbà, pretenia esborrar i 

superar l'anterior imatge de la ciutat. 
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El XV és el moment de la finalització i construcció de fites tan repre

sentatives de la ciutat com les torres de Serrans, la Generalitat, el portal de 

Quart (1441-60), la Llotja ( 1498) o el pont de la Trinitat, per citar-ne 

només algunes, i és el moment en què s'erigeix també l'Estudi General. 

D 'altra banda, alguns eixos urbans van ser objecte d'esment especial, atesa 

la seua importància viària i urbanística, com els tres carrers majors de "Sent 

Nicholau", de "Sent Berthomeu" i de la Mar. Per al primer, anomenat també 

de Cavallers a partir de l 3 72, el Consell n'havia proposat, ja el l 3 78, la regu

larització, car el seu traçat era de " ... tanta estretura que sens gran affany e 

encara perill els gents [ ... ] no poden bonament passar ... "7 (TEIXIDOR, 1996). 

Entre el 1414 i 1416 el carrer va ser "exemplar e adobat", i diferenciat lla

vors en dos trams, l'anomenat Cavallers -entre la Caldereria i la plaça de 

Sant Bartomeu- i el que anava des d'aquest enclavament (actual plaça de 

Manises) fins a la plaça dels Apòstols (Tosca, l 704), denominat rnrrer de les 

Corts. El carrer Major de Serrans o de Sant Bartomeu, prolongació intra

murs de l'important camí de Morvedre, va ser així mateix regularitzat, igual 

que el de la Mar ( RuI1Io, 1993 ) , per al qual, el 1409, es proposa al Consell 

una alineació que permetés una millor connexió entre allò que avui és el seu 

tram inicial, vo ra la plaça de la Figuera o de Santa Tecla (pròxima al 

convent de monges agustines d'aquesta advocació, del 1520) i el carrer 

Major de la Mar pròpiament dit que, després de travessar el barri de la jue

ria, s'encaminava a la porta de la Mar i que va ser, al seu torn, ampliat el 

1432 (CARCEI_, 1992). El mateix que el carrer de la Sabateria el 1424, que 

anava si fa no fa en paral·lel al de la Mar i prenia el nom ( o el donava) a 

una de les portes de la jueria nova. O el carrer Nou de Sant Cristòfol, 

ampliat també el 1431, i situat en aquest mateix sector. Són reformes que 

afectaven directament la zona nord-oest de la jueria i, per tant, el barri on 

va nàixer la nostra Universitat. 

En el context de la societat del Quatre-cents es perfila, doncs, una nova 

organització espacial mitjançant la prolífica normativa que a tal fi es for

mula des de les institucions públiques. Té el seu marc en les polítiques de 

reglamentació urbanística comunes a les ciutats medievals europees durant 

els segles XIV i XV, amb dos objectius prioritaris: l'embelliment i la viabi

litat, per a l'èxit dels quals les disposicions preveuen els aspectes següents: 

en primer lloc, esponjar un teixit urbà atapeït, amb modificacions de traçat 

que possibiliten alineacions més rectes, sobretot als carrers de major rang i 
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i\. AMV, MC, A-25, f ..¡.o6r. 

Escena amb jueus. 
Fragment del retaule de Sant 
Esteve. Museu Nacional d'Art de 
Catalunya. Barcelona 

especialment en els gue con necten amb els portals de la muralla; en segon 

lloc, es va presrnr especial atenció al san jamcnr amb la promulgació de ban 

per a la neteja de s guies i valls, com també prohibicion explícice de 

llançar-hi res; un tercer aspecte es refereix al condicionament dels llocs 

públics més significatius, amb vista a la celebració d'actes religiosos, cívics 

o lúdics, que entren a formar part de la vida ciutadana a partir de la segona 

meitat del Tres-cents; finalment, la normativa considera així mateix canvis 

en la construcció, amb la millora estètica de façanes i l'enderrocament d' ei

xides, especialment a les vies que, corn Cavallers, Sant Bartomeu o Bosseria, 

entre moltes altres, oferien dificultats de pas a causa de les seues '' ... diver

ses e moltes eixides ... "/ la qual cosa impulsa al Consell, el 14-+7, a de rinar 

la quantitat anual de deu mil sous dels diners comuns de la ci utat per a la 
taxació de les volades de cases que havien de ser enderrocades per l'orna

ment urbà ( CÀRCEL, I 992; TEIXIDOR, I 996). 

LA JUERIA, L
1

ENTORN URBÀ CARACTERÍSTIC 

A l'interior de la ciutat, la Universitat naix, com hem vist, en un extrem 

de l'antiga jueria i tocant el vell mur de la tanca islàmica. Dins una política 

urbanística de renovació de funcions, la decisió -fins a cert punt sorpre

nent respecte al procés seguit fins al moment- de situar el nou edifici 

escolar ací mereix que dediquem unes línies a tractar aquesta porció de la 

València medieval. 

Van ser diverses les delimitacions que va tenir la jueria (RoDRIGO PERTEGÀS, 

I 9 r 3; SANCHIS GUMNl:R, 1968). El primer call, la jueria vella, és del 1244; el 
segon, la nova, cl més ex r.ens, del 1390-91, i l'últim, considerablement 

reduït, es va mantenir fins a l' expulsió dels jueus, rot i que ense delimitació 

emmurallada. Dins la demarca ió parroquial cristiana, aquest barri s':1dscriu 

a la parròquia de Sant Tomàs ( ubicada llavors a l'.1crual carrer de les 

Avellanes), però l'últim recinte va formar part íntegrament de la de Sant 

Andreu. 

La jueria vella només comprava amb due portes pròpies. La de la 

Figuera, la més importan t ( tram inicial del carrer de la Mar) i la dels 

Cabrerots, a la plaça d'aquest nom -esdevinguda centre neuràlgic de la jue

ria nova-, que va ser coneguda així mateix, segons Carboneres (1873), 
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amb les denominacions de Val/crio/a ( 1542) -llinatge 9ue va tenir palau al 
carrer de la M, r- i d Carn i Cols (1831). El carrer de Carn i Cols de Tosca 

( l 704) és l'accual de ant Joan de Ribera (RossEu.6, 1992.) i, d'alera b;rnda, 
abans de la dara gue dóna Carboneres per al nom de Valleriola., ja existia el 
143 5 un carr r de Mo èn icolau V.1lleriola (CARCEI., 1992) . La porc. dels 
Cabrerot va ser enderrocada el 1390 i se'n van aprofitar els materia ls per 
a construir el Portal ou de la jueria nova (però s'obriria de nou en el 
tercer recince) . Acès 9ue el mur islàmic anava pel carrer de 'Esplugues 
(avui de L Univer icac) i pel del all Coberrde l'Olivera (acrual Comèdies), 
on avui és la plaça de ;inc Vicent Ferrer, hi h, via el porc:11 de la X. rea, con

tigu per cant al mur del cn ll p~rò sens formar-ne part. 

Dins de 1a primitiva jueria, la sinagoga major escava sirnada entre els 

carrers de la Carni seria (Mar) i cl que Rodrigo Percega (1913) esmema 
com 'espacl les de Sant Criscophol" (actual Ruiz de Libori), anomenat 

despré Tom de Sant Cristòfol i el I 5 3 . del ·r,-;q11et dels Pilons, segons 
Carboneres ( l 73 ). si bé l'emplaçament d'aquesc criquec, seguint Rossell.ó 
(19 3), se l di pucava també el carrer de Boncvida, av ui de Cascellvins. La 

inagoga menor estava pròxima a la citada plaça dels Cabrerot , prop de 
l'actual carrer de la Creu ova, topònim que designava aban un carrer (cl 
1512) i un.l plaça. Existien al barri jueu un.s banys a la plaça de la Figuera, 
conegues com 'dels jueus" pels cristians (B 1cuEs. 19 9) . Rodrigo Pertegas 
esmenra, n més a mé , cl bany de T.unaric, que col·loca vora cl GHTer de la 
Sabareria i el fa coincidir amb cis d bd al- f. lik, o de l'Almirall, els quals, 

com se sap, estaven davant del call i no lluny de la porca de la Xarea 

(ROSSELLÓ i TEIXIDOR, I 99 I) 

a ser amb l'ampliació de la jueria, l.\ nova, cncre el 13 90 i l 3 91, quan 
el call va as olir la màxima expansió, incorporant espais nous com el que 
més card acollirien la Universitat i el Col·legi del Corpus Chrisci . El vi.ari 
que delimitava cl recinte era cl segi.ienc: carrer de l'Ho. pica! de Pobres 
Estudi, ne (avui d al à), de l 'E plugues, del Vall Cobert d l'Oli vera, 
rnrrer de la lar, d'En Cristòfol oler (comunicava amb el carrer de la Mar 

pel ca rreró de les Pene i va canviar el nom pel d Fo sar de ant Joan atesa 
la eua proximicat al cement iri dels ho pitalers) , de la abaccria , novament 
de la M, r (a l eccor dels Pujade , on cl 14 8 ceni. casa icolau Pujad s, 

bacil gcnern l; CAitCEI., 1992), de la T.1vcrna del Gall, que desembocava al lloc 
on estava la casa de Joan Lluí Vives , és a dir, a la plaça d 'E crivans ( després 
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EVOLUCIÓ DE LA JUERIA DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA [S. XIII-XV] 

........ 
Muralla islàmica 

Dibuix basat en el plitnol de Roca 
Traver. Los judíos va/encíanos en la 
Boja Edad Media. p. 121. 
Ajuntament de València, l 998. 

-• PORTALS • BANYS A:Tanca encomanada pel rei Jaume l 

D SINAGOGUES • CEMENTIRI 
B: Recinte jueu cap a l'any 1392 

C: Darrera tanca entre 1392 i 1492 

de Lluís Vives i avui de Margarita Valldaura), places de Vila-rasa ( on con

flueix el carrer d'En Sala, topònim ridículament transcrit com "Ensalada" 

per diversos autors) i de les Dames (òlim Mossèn Ramon Boïl , el 1416 i 

l 4 3 5; des de l 3 29, la baronia de Bétera va estar vinculada a Ramon Rocafull 

de Boïl), carrer dels Llibrers ( òlim plaça del Senyor de Bétera), plaça de 

l'Estudi General ( després del Col·legi del Corpus Christi), carrer del Forn 

de les Rates ( l 5 2 3, i el l 8 62 de Cavanilles), on avui és la plaça del Col·legi 

del Corpus Christi i al punt de partida. 

La jueria comptava amb quatre portals: el de N'Esplugues, que conduïa 

al fossar dels jueus, el Nou, el de la Sabateria i el de la Figuera. S'havia cons

truït una tercera sinagoga al costat del lloc després denominat pla§a de les 

Comèdies. Disposava d'unes carnisseries, les dels conversos, al carrer d'aquest 

nom (actual Mar), on era la sinagoga major, i que serien suprimides ja el 
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165 8 perquè cmblav.1 improcedent la seua presència davant el convenc de 

monges agu cines de anc Criscòfol, que des del 1409 va ocupar el lloc de 

l'amiga inagog:, major. Cal dir que aquest convenc va rebre el seu nom pel 

cescimoni d'un jueu que a segurava haver visc, cl maceix dia de l'assalt a la 
jueria el 9 de juliol del 1391 , "sobre lo cern.H de lur Sinagoga la Maior, un 

fort, gran e soberch hom, ab una criatura en lo coll, per la manera que hom 

pinta Sent Cristòfol".9 

Amb cl portal d · 'Esplugue , r::imbé anomenat del Trabuquet, ocorria una 

cosa scmblanc al que s'ha dic a propòsit del de la Xarea. Era una de les por

tes de la ciuc;ir cristiana de principis del XIV i es va rcutilicz::ir, en construir-

e la mur, lla del l 3 56, com :1 enc.rad:1 a l, jueria, i esdevingué, .1 mé a més, 

el punt de comunicació directa amb b necròpolis jueva cmplaçad, a l esp,, i 

delimitat pels actuals carrers del Ooccor Romago a (òlim de l'Empedra t , en 

Tosca, a l'oest), del Pintor Sorolla - plaça d'Alfons el Magnàn im i a crnvés 

de l'illa ntre Cerdà de T.1llada i Poeta Quintana (1 ), Colom (E) i Joan 

d' ' ustria (òlim Llarg de la cquiola, al sud). En 1c intervencions que hi 

realitzà el SIAM entre 1993 i 1996, s'hi van localitzar més d\111 centena r 

d'inhumacions. E pai potser rancac, el cementiri jueu es va mantenir des de 

mitjan segle XIV fins als anys noranta del mateix segle (CALVO i LERMA, 1996). 

La roponímia dels carrers de l'aljama h braica respon en moles casos a 

dates posccriors al 1392 és a dir, , l'úlcima etapa en la històri, d'aquest 

barri. Rodrigo Pcrcegas cim i dibuixa, per xernplc, dos carrerons, denomi

nacs A rgentcria i Alg11t~ria, que ocupaven el lloc en què es va construir, en el 

cglc XVI , el Col·legi del Corpus Christi. El primer, un atzucac, anava si fa 
no fa paral·lel al carrer de la au, i el segon era una via en angle que desem

bocav;¡ a la plaça dels Cabrerots. 

Dins la jueria vella, a més del banys e mentats, 'hi inclouen també els 

de 1:1 Palaua, ituats en una parc del alar després OCLtpac per l Escudi 

General, a l"acrnal carrer de la r au. El 1424 se l'anomena ca1-re1· de Na Palaua, 

i el 1443, del Bany de Na Palaua. Amb aquest topònim es va designar també 

el carrer de N'Esplugues, segons recull un document de la Sotsobraria de 

Murs i Valls de 143 3, on s'esmenten les despeses en jornal p r la neceja 

dels valls de la ciutat a les voltes del carrer de N'E plugues o del Bany de 

Na Palaua (CARCEL, 1992: 50.¡.). El 1440 es parla del carrer d -1s Cristians 

Novells, situat davant els banys ( CARl>ONERES, 1873), suprimit en construir-se 
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el col·legi del patriarca Ribera. Un altre enclavament destacat de la jueria 

nova era el "soc" o basar, pròxim a la plaça de la Figuera, al carrer de les 

Salines Velles (Carboneres li atribueix en distints moments els noms de les 

Gallines i el Coc). Ací va estar la manufactura de la sal després de la 
Conquesta, abans de traslladar-se, a partir del segle XVI, a l'actual carrer de 

les Salines, entre els del Portal de la Valldigna i de Cavallers. 

A partir del I 3 92 i fins al 1492, la jueria va veure molt minvada la seua 

extensió. Havia estat objecte d'un atac per part de la població cristiana el 

l 3 9 l i el barri va restar q u a si desmantella t, i se'n va fer necessària la 

reconstrucció. El nou recinte possiblement ni tan sols comptava ja amb 

tancaments, si bé Rodrigo Percegas esmenta el petit portal de N'Esplugues, 

potser només un porcell de comunicació amb l'exterior, ja que la porta 

anterior d'aquest nom va començar a enderrocar-se el I 390. El mateix que 

havia succeït amb la dels Cabrerots que, segons Sanchis Guarner (1968), 
va restar com a accés exclusiu a l'últim recinte, pròxim a l'única sinagoga 

del c~II, confrontant amb el carrer de l'Olivera. Els límits d'aquest es 

trobaven pels actuals carrers de la Universitat, Comèdies, tombava pel del 

Pollastre ( o Pollastres) per eixir al elf" Mf'.dines en direcció a la plaça dels 

Cabrerots i cap al carrer de la Creu Nova, plaça del Col·legi del Corpus 

Christi i pel desaparegut del Forn de les Races al de Salvà i a la confluèn

cia d'aquest amb el de la Universitat. 

Desaparegut el call, les famílies d'origen jueu o bé van romandre als 

límits de la parròquia de Sant Tomàs o es van veure forçades a instal·lar-se 

a termes parroquials veïns, com els de Sant Andreu i Santa Caterina, i 

entre elles algun familiar de Joan Lluís Vives, segons indica García Cfrcel 

(I 975). La supressió de la comunitat jueva va obrir la possibilitat 

d'emprendre diferents reformes urbanes en un barri on el perfil social al 

final del XV i principi del XVI venia marcat per una presència destacada 

de persones de l'Administració i professions liberals ( GARCÍA CARCEL. I 975). 

Diferents palaus i casals, juntament amb la singularitat d'edificis com 

l'Estudi General i el col·legi i església del Corpus Christi, componen la 

imatge urbana d'un sector de la ciutat on els canvis d'usos en la trama i 

toponímia d'anys successius tingueren com a objectiu esborrar el record 

del seu significat anterior. Potser aquesta siga l'explicació dels motius que 

van portar els jurats de la ciutat a decidir el 1493 d'instal·lar-hi la 

Universitat. 
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L'EVOLUCIÓ DEL BARRI DE LA UNlVERSlTAT (SEGLES :XVl-:XVlll) 

Acostar-se al paisatge urbà de la València d'aquests segles és possible 

gràcies a la imatge plàstica dibuixada pel pintor Anton van den Wijngaerde 

(1563) i als plànols d'Antonio Mancelli (1608) i de l'oratorià Tomàs 

Vicent Tosca (1704 i la versió de Fortea de 1738). És cert, no obstant això, 

que en la bella vista de la ciutat feta pel flamenc resulta dificultós identifi

car de manera clara la fesomia del barri de l'Estudi General. Però si no és 

possible endinsar-nos-hi, sí que es poden individualitzar, en l'atapeïment de 

carrers, algunes construccions veïnes a la Universitat. Wijngaerde va dibui

xar i va retolar el portal dels Jueus ("p de judeos"), amb les seues dues 

torres, juntament amb el desaparegut cementiri hebraic, i prop d'aquest 

punt, el convent de monges dominiques de Santa Caterina de Sena 

("s Catalina de Sena monzes"), comunitat a la qual el rei Ferran el Catòlic 

havia donat el terreny de la necròpolis. També va representar el temple 

parroquial de Sant Andreu ("Andre") i el convent de Sant Cristòfol 

("S Cristoffol rnonzes"), mentre que el veí de Santa Tecla no s'hi identifi

ca, potser per la seua fàbrica modesta i perquè manca de torre de campanar, 

detall que sempre és un clar punt de referència (TEIXIDOR, I 990). 

Entre els convents de Santa Caterina i Sant Cristòfol (aquest en línia 

recta amb el portal dels Jueus, un exemple més de les "llicències" amb què 

es va realitzar el dibuix), hi apareix un espai on s'individualitzen diverses 

construccions. Una d'elles, corn a hipòtesi, podria ser l'Estudi. En qualsevol 

cas, és estrany que Wijngaerde no el retolés. 

És a partir del primer plànol de la ciutat, el de Mancelli de I 608 i, sobre

tot, del de Tosca d'un segle més tard, que es poden percebre les reformes expe

rimentades per la trama urbana i propiciades arran la desaparició de la jueria. 

Per a la construcció del col·legi i l'església del Corpus Christi, finalit

zats quatre anys abans de la data del plànol de Mancelli, l'arquebisbe Joan 

de Ribera havia adquirit solars de l'antic call, precisament per la proximitat 

a l'Estudi. Ledifici, esplèndida mostra de l'estil renaixentista italianitzant, 

va ocupar tota una illa, esborrant així de la llista de carrers algunes de les 

travessies del barri jueu, com les de l'Argenteria, de l'Algutziria o dels 

Cristians Novells, i reordenant la plaça de l'Estudi General (la del 

Col·legi del Corpus Christi). 
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treta: 
lànol d'A · . . ntonio Mancelli ( 1608) 

,a1x: 

ragment del plànol de València d 
,nton van de w·· e . . n IJngaerde ( 1563) 
,bhoteca Nacional d'Àustria 
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• • • • • PRINCIPALS REFORMES URBANES POSTERIORS AL SEGLE XVI 

Plànol del centre de València amb la configuració urbana als temps de Tosca (S. XVIII), segons V. M. Rosselló. 
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l. Convent de Santa Tecla h. Carrer del Torn de Sant Cristòfol 

2. Convent de Sant Cristòfol i. Carrer de Carn i Cols 

3. Sant Martí j. Vall Cobert de l'Olivera 

4. Sant Andreu k. Tertúlia 

5. Col·legi del Corpus Christi l. Vestuari 
m. Carrer de la Nau 

a. Plaça de la Congregació n. Plaça de Mirasol 

b. Casa dels Pujades o. Plaça de la Figuera 

c. Casa natal del venerable fra Simó p. Carrer de la Creu Nova 

d. Casa dels Valleriola r. Santets 
e. Casa dels Pertusa s. Plaça de l'Estudi o del Patriarca 
f. Alberg d'en Roger t. Palau dels senyors de Bétera 
g. Carrer de les Salines Velles u. Carrer del Forn de la Seca 
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El Col·legi del Corpus Christi va quedar delimitat pels carrers de la Creu 

Nova ('N), de Carn i Cols (E), de la Nau i plaça de l'Estudi General (S) i 

per l'actual carrer del Cardenal Paià (N), obert en el sector on havia escat la 

sinagoga menor. Des del carrer de la Nau fins al del Pollastre, el plànol de 

Tosca representa una illa allargada, en L, un dels laterals de la qual corres

pon al Vall Cobert de l'Olivera. Des del sector d'aquest carrer més pròxim 

al de la Mar i fins al de la Creu Nova, s'alineen d'est a oesc eres petites illes, 

l'última de les quals condueix en angle al carrer de Carn i Cols: és el de 

Medines ( l 624). Sobre l'espai on, a partir dels anys setanta del segle XIX, 
s'inicia l'obertura del carrer de la Pau, s'alineaven cinc illes delimitades, d'est 

a oest, entre els carrers de la Creu Nova, al qual donava un dels laterals del 

convenc de Sane Cristòfol ( renovat el l 791), i el del Forn de Santa Tecla 

que, vorejant aquesta comunitat, eixia a la plaça de Lluís Vives. 

El canvi en la toponímia (pràctica sempre repetida en aquesta ciutat) 

reflecteix la nova funcionalitat del barri antigament jueu. Així, la plaça de la 

Figuera va prendre la denominació del convenc veí de Santa Tecla (ja el 
15 3 6); el carrer del Soc passà a anomenar-se de les Salines Velles ( el 15 5 7); hi 

apareix el carrer de la Creu Nova -tot un símbol de la repressió anti

jueva-, un dels eixos regularitzats per les reformes del XVI i XVII, on 

havia estat la plaça dels Cabrerots i una de les portes de la jueria; el carrer 

de la Carnisseria és reabsorbit pel de la Mar, corn també el de Na Maçana 

pel de Carn i Cols; es reforma el sector de la plaça dels Hams ( o "Ams", 

confluència dels carrers de la Mar i Altar de Sant Vicent, òlim Fossar de 

Sant Tomàs); hi desapareix el carrer de la Sabateria i d'En Cristòfol Soler, 

etc. 

Entre les diferents places del barri, la de major amplitud era la de Vila

rasa, avui embeguda en el carrer del Marquès de Dosaigües. Com a plaça 

funcionava també l'actual carrer dels Llibrers, la ja citada del Senyor de 

Bétera, en realitat una placeta que ja apareix en els Diàlegs de Joan Lluís Vives 

(RossELLó, 19S3). Segons Carboneres, es trobava al lloc que -el 1873- era 

pati i hort de la casa dels marquesos de Dos Aguas (1873: 114). A més de 

les que ja han estat citades, cal esmentar, finalment, la plaça de l'Estudi, en 

la confluència dels carrers de la Universitat ( conegut també com de 

N'Esplugues, de l'Estudi General el 15 3 O, i de l'Acadèmia, provisionalment 

ja el 1825) i de l'Hospital de Pobres Estudiants, amb la plaça de les Barques 
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Imatge d'un palau ja desaparegut .i 
l'antiga plaça de Vila-rasa, (accu.it 
Eanconada dels carrers Marquès de 
Dosaigües i Dames). Encara es poc 
veure el rètol de l'hotel lnglés. 



o del Vall Cobert. Un espai delimitat per l'edifici de la Universitat i pels 

Tomasíns, com hom coneix ia el Col·legi de la Presentació que havia fundat 

Tomàs de Villanueva per a estudiants necessitats el l 5 50. 

Amb canvis en el traçat í modificacions en la nomenclatura de carrers i 

places, el barri de b Universitat es consolidà al llarg d' aque rs anys, i va man

tenir una morfologia urbana que fi n a mitjan segle XX no es veurà alterada. 

La construcció de l'Estudi, primer, i del Col·legi de l Corpus Chrisci, després, 

va donar al barri un caràcter emblemàtic i entranyable. Fet i fet, sense ser un 

enclavament de caracterització nobiliària, com era, per exemple, la parròquia 

de Sant Nicolau, acollia diferents palaus i casals en nombre important. 

Per exemple, al carrer de la Mar, on vivien els comtes d'Anna, de cognom 

Pujades, família ennoblida el l 604, i els Valleriola. La mansió dels Pertusa, 

senyors de inalesa, es trobava al carrer dels Santets, vora la p laça de la 

Congregació de l'Oratori de Sant Felip er i. En el que avui és el carrer del 

Marquès de Dosaigües, hi havia el pab u del com tes de Peralada i Li casa de 

Lluís Calataiud, i pròxima a aquesta, la residència del baró <le Bétera. 

Finalment, cal esmentar la casa o alberg de Roger ( entre ds carrers Cullereta 

i dels Saigs, absorbits pel modern del Vestuari) ja citada en un document 

amb data molt anterior, de 1402, relatiu a un acord pres pel Consell per a 

enderrocar-ne la torre i on s'al·ludeix a la seua ubicació vora el portal de la 

Xa rea ( CARCEL, r 992: 319). Possiblement de condició més modesta ( o potser 

no) devia ser la casa del venerable fra Simó, situada a l'esquena de Sant 

Cristòfol, al carrer del Gall, on donava la porteria del convent, carrer que 

amb data indeterminada va tenir el nom de Mossèn Simó. 

En un barri vinculat a la població estudiantil, la presència d'espais lúdics 

era, sense caure en tòpics, explicable. Així, com ha assenyalat Rosselló 

(198 3), comptava amb tres criquets de pilota. El de Pilons, abans citat, al 

carrer del Torn de Sant Cristòfol o de Bonavida; el del Trabuquet o de 

Mossèn Corts, al sector de la plaça de Sant Andreu (anomenada de la 

Morera el 1604); el tercer era el de Na Segarra (1566) o de la Morera, a 

l'actual carrer de la Tertúlia, òlim del Triquet de Montblanc ( 13 84) i del 

Triquet de Na Segarra (1526). El de Cavallers, un dels més coneguts, ja 

quedava fora d'aquest àmbit universitari. I, juntament amb els criquets, els 

teatres. El més conegut, el Corral de l'Olivera, a la plaça de les Comèdies, 

topònim que, com els de Vestuari o Tertúlia dels carrers pròxims, en són ben 
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significatius. No lluny d'aquest lloc existia un altre teatre, la Casa dels 

Santets (SANCHIS GUARN ER, 1969), a les proximitats de la plaça i el carrer d'a

quest nom ( esmentats, respectivament, el 1448 i l 5 42, en sengles aveïna

m.enes) i que van donar lloc a la plaça de la Congregació amb l'enderroca

ment, el l 77 4, de les cases que els formaven. 

LES PRINCIPALS TRANSFORMACIONS URBANES RECENTS (SEGLES XIX l XX) 

Aquest espai històric va patir fortes transformacions en tombar el segle 

XIX i també a mitjan segle XX. La ciutat es modernitzava i les reformes 

interiors començaren. La confrontació de l'itinerari que per la València del 

segle XVI fa Joan Lluís Vives en les seues Exercitationes linguae latínae (vid. 

diàleg XXII, Leges Ludí o Varius dialogus de Urbe Valentia) amb el traçat dels 

carrers i les places de l'actualitat ha donat peu perquè investigadors com 

Rosselló (1983) ens aclaresquen un poc més els canvis patits per aquesta 

zona. Del plànol següent -reproduït del treball citat-, en podem deduir 

que Ics transformacions més importants -a més d'altres parcials, com 

l'eixamplament del carrer de les Comèdies (avui de la Universirnc) , amb els 

edificis racionalistes de l'arquitecte Luis Albert del 19 3 1-, han estat l'o

bertura del carrer de la Pau i, bastant més tardanes, les intervencions d' am

pliació i regularització de les artèries urbanes al voltant del carrer del Poeta 

Querol fins a les Barques i, en connexió, la nova plaça del Patriarca. 

El carrer de la Pau fou obert definitivament cap al 1912, però ja el 1898, 

la corresponent a Espanya de les famoses Cuides Bleus deia d'aquesta via: "A 

l'E. de la plaza de la Reina s' ouvre la large calle de la Paz, parcée tou t récem

ment et qui compte parmi les plus belles rues de la ville". La història con

creta del carrer arrenca del 1862, quan es va produir l'obertura del carrer 

medieval del Forn de la Seca, atzucac que començava prop de l'església de 

Santa Caterina i que no s'estenia més enllà de l'actual carrer dedicat a Joan 

Lluís Vives. El 1868, la Junta d'Obres de l'Ajuntament de València va deci

dir enderrocar una sèrie de convents desamortitzats que impedien qualsevol 

prolongació: el de Santa Tecla i el de Sant Cristòfol. Amb llur desaparició, 

restà oberta la possibilitat de dissenyar una via nova que ennoblís aquesta 

porció de la ciutat. El 1869, el primitiu projecte "de apertura de una nueva 

calle entre la plaza de Santa Catalina y la de la Aduana" va ser presentat pels 
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arquitectes Manuel Sorní i Juan Mercader ( TABERN ER, 1987: 76, noca 136), tot i 

que, davant una forta oposició, l'Ajuntament va decidir aturar-ne les obres el 

1874. La construcció del carrer va progressar en diferents etapes i no sempre 

d 'una forma lineal: pocs anys després de l'aturada de la iniciativa, l'aprovació 

de la proposta del regidor Tomàs Falcó el I 878 per a la continuació va ser 

capital. El l 8 8 5, l'empedrat era parcial i alguns trams eren encara teixit de la 

ciutat medieval. El I 8 8 7, el carrer s'estenia des de la plaça de la Reina fins al 

carrer de Joan Lluís Vives; el 1890, fins al carrer del Bonaire, i ja hi vivien 43 

famílies. El I 90 3, es va reformar el carreró del Paradís, que era el gran obs

tacle per a obrir la nova via al Parterre, i a partir d'aquest moment es va com

pletar el carrer. La construcció de grans edificis a les cantonades (per exem

ple, a la intersecció amb Comèdies o Bonaire) marcaren la fesomia caracte

rística del carrer de la Pau, amb mostres d'arquitectura eclèctica, modernista, 

romàntica, casticista i fins i tot racionalista, Cal dir que, el I 9 l 2, es va dene

gar la sol·licitud de prolongar el carrer de la Pau fins a les torres de Quart, la 

y_ual cosa hauria significat b destrucció de l'església de Santa Caterina. 

taltra gran zona reformada de l'entorn urbà de la Universitat fou conse

qüència lògica de la primera. Amb l'obertura del carrer de la Pau i l'augment 

de la motorització de València, va nàixer la necessitat, des del punt de vista de 

la canalització del trànsit, de millorar les connexions entre el carrer de la Pau 

i l'eix Pintor Sorolla - Barques. No obstant això, als plànols de la reforma 

interior de València d'Aymamí (I 910) i Goerlich (I 928) ja apareixen inter

vencions regularitzadores en aquesta àrea. Les grans alineacions foren apro

vades per l'Ajuntament de València el novembre del I 92 5 i el febrer del 

I 942, però va ser als anys seixanta quan es va procedir a la plena regularit

zació i obertura dels carrers de Maria de Molina i del Poeta Querol. Amb 

aquestes reformes van desaparèixer carrers com el de Fidalgo, o places com 

la de Sant Andreu i de Mirasol -on era el primitiu col·legi dels Maristes-, 

i es van enderrocar els edificis que els envoltaven. 

Ensems, i aprofitant els enderrocs dels carrers anteriors, es va obrir la 

plaça del Patriarca amb l'absorció de l'antic carrer de la Creu Nova, es van 

tombar més cases i edificis, es va construir la façana posterior del vell edifici 

de la Nau, i s 'hi va instal·lar una font el I 967 amb una petita zona enjar

dinada, a més de condicionar la confluència del carrer de Salvà amb aques

ta mateixa plaça. 
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Ben rnriosamcnt, les reformes dels segles XIX i XX 

acabaren amb sengles testimonis de la destrucció de la jue

ria el 13 9 I i de la repressió "urbanística" del segle XV 

Convents i col·legis, universitat i palaus nasqueren en 

aquells segles amb la pretensió d'esborrar físicament, i de 

forma simbòlica també, la vella jueria. Avui, alguns 

d'aquells testimonis també han desaparegut. El convent i 

església de Sant Cristòfol, fundat el 1409 amb monges 

agustines i enderrocat el 1868 per obrir cl carrer de la Pau, 

havia estat construú sobre la sinagoga major de la jueria 

vella després de la seua destrucció. El mateix Joan Lluís 

Vives parlà d'aquesta església en una carta seua escrita a 

Bruges i adreçada a Galceran Cepello, on diu, segons la 
traducció d'A. García (1987: 153): 

així, doncs, si no m'erre, recorde 9uc vaig visitar ~ovint la teu,1 

casa, ja 9uc no vivies lluny de b meua, :il costat de l'església 

de S:int Cristòfol.. .. 

A més, en ella havia estat acollida una confraria sota l'ad

vocació del mateix sant i composta per conversos. D'altra 

part, la Creu Nova -feta pel mestre Pere Compte- que 

donà nom a un carrer i una plaça on hi havia una ermita, 

havia estat edificada tot just sobre cl solar que ornpà la 

casa del convers Miquel Vives, prop de l'Estudi General, i 

on el 1500 els inquisidors afirmaven haver trobat una 

sinagoga clandestina. 

La successió d'intervencions és realment una successió 

de cultures en un entorn urbà molt ric, com és el que 

envolta l'històric edifici de la nostra universitat. 
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Primitiu edifici del Col·legi de Sant 
Tomeu, en la confluència dels carrers 
del Pintor Sorolla i de Salvà. l 926. 

Tram final del carrer Comèdies (avui 
de la Universitat) abans del seu 
eixamplament definitiu per l'ende
rrocament de les cases situades a 
l'esquerra. 1927. 

Fotos de V. Ramírez. 
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LE S EXCAVACIONS 
' ARQ1JEOLOGIQ!JES 

INTRODUCCIÓ 

A L'ESTUDI GEN ERAL 

MA ISABEL GARCÍA VILLANUEVA 

ASUNCIÓN V!ÑES PÉREZ 

A les ciutats europees ha anat experimentant-se, des de les últimes dèca

des, una gran expansió de l'arqueologia com a font essencial per a la com

prensió del desenvolupament de la vida urbana a través del temps. València 

es va sumar a aquesta dinàmica arran de l'aprovació del pla general d'obres 

i urbanisme de l 988, i seguint la Llei General de Patrimoni Històric de 

1985 i la Llei de Patrimoni Cultural Valencià de 1998, ja que l'arqueologia 

constitueix, amb les fonts escrites, un element clau per al coneixement de 

l'evolució de les diferents cultures històriques que s'han desplegat a l'urbs. 

Les excavacions han permès, a través de l'anàlisi del registre arqueològic i 

sedimentari, investigar i completar l'evolució de la ciutat des dels inicis, en 

època romana, fins a l'actualitat. 

Les intervencions arqueològiques en contextos pluriestratigràfics com

porten nombroses dificultats en el plantejament de l'anàlisi arqueològica, 

dificultats que s'incrementen pel desenvolupament urbanístic de les pobla

cions. Això ha influït en la recerca d'un mètode de treball ràpid que, al seu 

torn, permeta la recuperació de tota la informació que ofereix el subsòl. 

Aquesta metodologia s'ha basat en un sistema acurat de registre i interpre

tació de totes les dades proporcionades per cadascuna de les intervencions 

realitzades a la ciutat. Aquestes no s'han d'entendre de manera aïllada, sinó 

com a part de la unitat que és el jaciment de València, jaciment que posse

eix entitat històrica pròpia i peculiar. 

Dins d'aquest marc global urbà, es va dur a terme una intervenció arque

ològica a l'immoble de la Universitat entre febrer i setembre de l 998. 

Aquest edifici emblemàtic ocupa una illa delimitada a l'oest per la plaça del 

Col·legi del Patriarca, la configuració actual del qual data de mitjan segle. 
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Sabem que aquesta plaça va ser coneguda també com a pla{n de l'Estudi General 

almenys des de 1565. El límit oriental de l'illa és el carrer de la Universitat, 

dit també de N'Esplugues (any I 379), de l'Estudi General (l 3 50) i de l'Acadèmia 

(1825). 

Al nord, hi trobem el carrer de la Nau, el qual ha tingut nombroses deno

minacions al llarg del temps. Durant el segle XV va ser conegut com de ]acme 

March, Bany de Na Polaca, Bany de Na Palaua i Hostal de la Nau successivament. Ja 

en el segle XVI va rebre els noms de carrer de la Nau i carrer Perla. Al sud, hi 

trobem el carrer de Salvà, que va ser conegut anteriorment com a ca?Tcr dels 

Pobres Estudiants (1873), Confraria de Pobres Estudiants i Hospital de Pobres 

Estudiants, prenent el nom de l'edifici que hi havia a l'entrada oriental 

d'aquest carrer. 

En emprendre l'excavació arqueològica es tenien alguns antecedents de la 

zona i, concretament, de la mateixa edificació universitària, ja que anterior

ment s'hi havien realitzat dues intervencions. La primera d'elles es va realit

zar l'any 1987, quan es van dur a terme obres al sector oriental del vestíbul 

d 'accés des del carrer de la Universitat (PoRCAR: 1987). Aquestes obres obli

garen a fer una petita intervenció de resultats negatius a causa de les altera

cions provocades pels treballs de construcció . La segona va ser executada al 

mateix vestfbul el l 996 ( BuRRIEL: r 996). S'hi va descobrir un tram de la mura

lla islàmica clacada en el segle XII i una torre de planta quadrada, com també 

diversos nivells d'habitació de la baixa edat mitjana i època moderna. A més 

a més, hi ha via una referència a troball es arqueològiques al claustre de l'an y 

1844 quan , en obrir el fonaments per a les columnes del pòrtic, s'hi va tro

bar un trient d or de Suimila juncamenc amb ossos humans i ceràmica, a més 

del descobriment de ec pilars (C,t1EZ1,: 1989) . 

1..'.excavació arqueològica de I 998 s'incloïa en un projecte global de rehabilita

ció de l'edifici, cosa que implicava la coordinació entre les dues actuacions, arqueo

lògica i arquitectònica. Es va realitzar seguint les pautes del projecte arquitectò

nic,' de manera que s'excavà únicamenr en aquelles zones en 9uè els nivells arque

ològics anaven a ser alterats per obres al subsòl i, excepcionalment, es van inves

tigar àrees o estructures de forma més completa. 2 Així, a causa de les caracterís

tique · de la rehabilitació, els treballs arqueològics van afeccar gran part de la 

sL1perfíci c de l'cdifi_ci, tot i que no e va poder intervenir en la totalitat del regis

tre arqueològic en cots els plints [Fíg. l]. 
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Fig.l 

Zones d'intervenció arqueològica a 
l'edifici. 

~ Zones d'intervenció 

l l S l O t ,... 
!'l i;,,. 2 ,:r ,.....,,_ 

CARRER DE LA NAU 

LA CIUTAT ROMANA l VISIGODA 

La ciutat de Valentia va ser fundada per soldats romans l'any I 3 8 a.C. 

Van assentar-se en una petita illa vorejada pel riu Túria i envoltada d'un 

entorn al·luvial fèrtil i benigne ( CARMONA: 1990), des d'on el primer establi

ment anà prosperant i configurà la seua trama urbana durant l'Alt Imperi. 

No obstant això, aquesta dinàmica florent es va trencar durant el Baix 

Imperi, quan la ciutat començà a declinar, fet que va quedar palès en el regis

tre arqueològic a través d'evidents signes de destrucció i deca·iment de 

l'activitat urbana. 

L arqueologia ha demostrat que el lloc on es troba l'edifici de la 

Universitat era una zona marginal i que, encara que pròxima, devia trobar-se 

fora del recinte d'hàbitat romà. A la sala sud-oest de l'immoble -on es va 

excavar tota la seqüència arqueològica fins al nivell natural- hi havia un 

estrat de terra argilosa amb ceràmica residual d'època romana tardana sobre 

el qual es van dipositar els primers nivells islàmics. 

183 



- - MURALLA CRISTIANA 

- MURALLA JSLAMICA 

~ UNIVERSITAT 

LA CIUTAT ISLÀMICA 

Les diverses excavacions a la ciutat de València han posat de manifest una 

mancança d'informació sobre l'evolució històrica de la ciutat entre els segles 

V i IX, que es tradueix en l'espoliació de construccions antigues, la 

instal·lació d'abocadors a l'àrea urbana i, finalment , el declivi de la dinàmica 

de l'urbs. Però, a partir d'època taifa, és simptomàtic el canvi que mostra el 

registre arqueològic: s'observa una gran activitat constructiva que culminarà 

amb la realització de la muralla de la ciutat. 
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Fig.2 
Recintes emmurallats de la ciutat de 
València d'època medieval islàmica i 
cristiana. 

Fig.3 
Muralla islàmica del segle XII. 



Fig.4 

Situació de la muralla islamica dins 
de l'edifici. 

Cedifici universitari es troba al límit del recinte 

emmurallat islàmic i a l'interior de la muralla d'època 

medieval cristiana [Fig. 2). D acord amb el traçat pro

posat per al recinte musul mà ( BADÍA i PASCUAL: I99I), i 

d'excavacions al mateix edifici de la Universitat 

( BuRRIEL: r 996) , aquesta construcció defensiva, proce

dent del carrer de Minyana ( GARCÍA i Ruiz: r 998) , tra

vessaria el carrer de Salvà i circu laria pels carrers de la 

Universitat i de les Comèdies de sud a nord. Són 

nombroses les referències documentals i arqueolò

giques que esmenten la muralla islàmica de la ciutat 

de València i, gràcies a elles, actualment és bastant 

conegut el seu traçat. 

Les nombroses excavacions realitzades al nucli antic de València, sobre

tot al barri del Carme, han posat al descobert una part important del traçat 

de la ca nca is làmica . Aquesc mur és de tàpia de fo rm igó amb to rres massis

ses de maçoneria de plan ta sem ic ircu lar, i se n'ha dacar la construcció en el 

segle XI. o o bscant això, les excavacion reali czades al sud i a l'est del 

recin te han descoberr un mur de la mateixa fà br ica però amb torre de plan

ta q uadrada que a més , s 'ha datar en el segle XII. Això fa pensa r q ue el 

recince pri mi cill d el segle XI devia se r mé reduïc q ue el que es coneix av ui, 

i q ue el pa rarnen c amb tor re quadrades dev ia er més av iac un a ampliació 

del primer. 

Larq ueo logia ha permès constatar que, al sud i a l'est de la València del 

segle XI, es van desenvol upar barris extramurs durant el segle XII que, en un 

momenc decenn i.nat , hagu ren de ser engloba cs per un nou tra m emmu rallat 

amb torres quadrades, tal com s'ha pogm obse rvar en les excavacion s del 

carrer de la Nau. S'hi van excavar 62 met res de mu ra lla [Fig. l] q ue es d es

plegava paral·l ela al carrer de la U niver itat pel flanc oriental de l'immoble, 

p rocedenc del ud i en d irecc ió no rd . A més, va aparèixer una torre de plan

ta quad rada ( Bu RRI EL: 1996) . La m odulació i el ritme amb què han aparegut 

aquestes torres en altres intervencions arqueològiques de la ciutat -cada 

22,5 metres- fa pensar que, a una profunditat major de l'assolida per l'ex

cavació i arrasades pels nivells medievals tardans, hi hauria dues torres més 

[Fig. 4]. El mur era de tàpia de formigó amb pedres de mitjana dimensió, i 

tenia una amplària de 1,90 m en aquest punt. 
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Posteriorment, s'adossà a la muralla un mur de reforç paral·lel a ella, 

construït de ràpia de terra, que presentava crosta de formigó en l'alçat 

oricncal i un potent fonament de pedres i morter. Aquest nou mur s'obria 

en di . gonal prop de les torres [Fig. S] de manera que es veien reforçades en 

grandària i en forma, i passaven a ser construccions de major envergadura 

externa i d'aparença trapezoïdal. Aquesta construcció de terra té enrit si 

s'entén com una ampliació del mur inicial en un intent de reforçar les 

defenses de la ciutat, probablement, en moments precedents a la conquesta 

cristiana de València. 

Lexcavació a la Universitat no va permetre documentar el sistema defen

siu totalment, però excavacions realitzades al carrer veí de Minyana van ofe

rir una idea clara del que degué ser aquest sistema. Al mur inicial, amb la 

torre i el parament de reforç ja comentat, cal afegir una avantmuralla o bar

bacana de formigó, allunyada uns 4 metres aproxin)_adament de la muralla. 

Entre aquesta i el mur de reforç hi devia haver un pas de ronda. Davant de 

la barbacana s'estenia el vall que envoltava la muralla on, ja en època cristia

na, es va construir una gran canalització anib volta que s'ha excavat a dife

rents punts de València. Les canals de desguàs procedents de les cases situa

des intramurs devien passar sota el camí de ronda i, travessant la barbacana, 

abocarien al vall. Un exemple parcial d'això es va regi~trar a l'excavació de 1a 

zona sud de l'edifici universitari [Fig. 6]. 

Aquells àmbits de l'immoble en què la profunditat d'excavació va per

metre arribar a estrats d 'època islàmica van ser la sala sud-oest de 1' edifi

ci (antiga hemeroteca), el claustre i les sales del flanc oriental on, com 

hem dit, va aparèixer la fortificació islàmica. Al claustre es van trobar 

estrats de terra i restes d'un pati amb un pou circular del primer terç del 

segle XIII [Fig. 7]. 
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Fig.S 
Parament de reforç de la muralla 
islàmica. 

Fig. 6 
Muralla islàmica i canal de desguàs. 



Fig. 7 
R.estes d'un pati islàmic amb un pou 
circular. 

Fig.8 
Pati d'un habitatge islàmic. 

Fig.9 
Murs de tàpia de formigó d'un habi
tatge islàmic. 

Pel que fa a l'hàbitat musulmà, fou el registre millor documentat a la 
sala sud-oest, ja que s'hi va poder excavar en extensió fins a nivells natu

rals. Sobre un estrat de la romanitat tardana inicial hi havia un nivell resi

dual islàmic del segle XI sense indicis d'ocupació . Lexcavació va posar al 

descobert restes de quatre habitatges del segle XII que posseïen una 

estructura regular i reiterada en l'època. Es tracta va de cases amb esta nces 

articulades entorn d 'un pati amb platabanda i co rredors de pas al voltant 

[Fig. 8]. Per a la construcció es realitzava un ~ra n clot que ocupa a aprox i

madament la su pe rfície del jardí central i als quatre laterales es construïen 

murs petits de fo rmigó. El centre s'omplia amb terra de conreu i al voltant 

es construïa un passadís pavimentat. Era també freqüent que aquests 

espais oberts presentaren pòrtics en el trànsit a les habitacions . Les estan

ces dels habitatges estaven construïdes amb murs de tàpia de formigó o 

tàpia de terra que solien revestir amb calç i sòls que eren de morter o sim

ples capes de calç [Fig. 9]. 

No es conservava la planta completa d'aquests habitatges, ja que aparei

xien molt alterats per construccions modernes i contemporànies i es des

plegaven més enllà de l'à rea d 'excavació. Es va comprovar que les cases 

hav ien pat it di verses re formes en el segle XIII, reformes que van afectar 

ubscanc ialmenc els patis ja que se 'n van reduir les dim.ensions a costa d'una 

ampliació de l'espai habitable. 
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LA CIUTAT CR1STIANA 

Després del setge de la ciutat per part de Jaume I, iniciat el 22 d'abril de 

123 8 i que es va prolongar fins al 28 de setembre del mateix any, els musul

mans valencians es van retre i van ser reclosos a la moreria, barri situat a 

l'oest de la ciutat emmurallada. Els habitatges que els habitants posseïen 

dins de la ciutat van ser arrasats i repartits. El primer repartiment tingué 

com a conseqüència la divisió de la ciutat en tretze barris pertanyents cadas

cun d'ells a un consell. València va quedar dividida en dos sectors; el sector 

oriental era ocupat pels consells catalans, i l'occidental pels aragonesos. Les 

cases localitzade a l'excavac ió arq ueològica es van indoure dins d'un barri 

cancac, la jueri a o call, ja que Jau me I, l'any 1246, va fer donació als jueus 

, alencians del seu barri, si cuat dins de la jurisdicció de l'actual parròquia de 

Sant Tomàs (RooRIGO: 1913). 

La ciutat anà ex pand int-se durant les primeres dèc~des del segle XIV, 
encara qLte mantenia la configurac ió d'època musulmana i, l'any I 3 56, a 

conseqüència de l'amenaça dels atacs del rei _caste llà Pere el Cruel, el rei Pere 

el Cerimoniós va enca rregar :ils jurats de la ciutat la construcció d'un nou 

recinte emmurallat que havia d'incloure els ravals que havien anat formant

se [Fig. 2]. L obra va ser encomanada a una junta municipal que, l'any 1406, 
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Fig.10 
Mur del segle XIV que anul·la 
estructures d'època islàmica. 

Fig.11 
Canal de desguàs del segle XV. 



es va organitzar a la Fàbrica de Murs i Valls, constituïda per dur a bon terme 

els treballs. Això no va significar la destrucció immediata de l'antic recinte 

islàmic, sinó que aquest continuava reparant-se i condicionant-se fins que 

va perdre definitivament la utilitat i s'englobà dins la trama urbana de la 

València cristiana. 

La ciutat inicia en aquests moments una florida de la seua dinàmica que 

quedà plasmada en el registre arqueològic. La prosperitat del comerç, unida 

a la de l'artesanat i l'agricultura, encetà un període de creixement urbanístic 

important que es va fer palès tant en la construcció de la muralla corn en la 

realització de grans obres privades i civils. 

És en aquest marc de desenvolupament de l'activitat urbana on es pro

dueix la creació de l'Estudi General, l'origen del qual cal buscar-lo en un 

intent dels jurats d'aplegar en un únic lloc els diferents centres d'estudi 

existents a València. Aquests intents van culminar l'any l 499 amb l'aprova

ció de les Constitucions per al regiment de l'Estudi General, de manera que 

la inauguració oficial corn a universitat va poder fer-se definitivament al 

setembre de l'any l 5 02. 

Lexcavació dels nivells de la baixa edat mitjana a l'edifici del carrer de la 

Nau fou parcial, i les restes que pertanyen a aquest moment es van localitzar 

principalment a la zona sud, corn també al claustre i al sector nord-oest. 

Sabíem per les fonts escrites que, en el procés de constitució de la seu uni

versitària, havia estat adquirit l'any 149 3 un "alberch" amb dos patis a la 

vídua Isabel Saranyó i a la seua filla, al carrer de la Nau, i que el 1498 es 

van iniciar les obres de reforma pertinents a càrrec de Pere Compte i Pere 

Benia destinades a habilitar l"' alberch" per al futur ús universitari. Aquesta 

informació documental era una base important per a la interpretació de les 

troballes arqueològiques d'aquesta època però, en qualsevol cas, es va quedar 

sense dilucidar la ubicació exacta d'aquest alberg a falta d'un suport docu

mental més ampli i de l'excavació de tot el registre arqueològic, inclosa 

l'estratigrafia mural. 

Al claustre van aparèixer restes d'una construcció del segle XIV amb dues 

estances delimitades per un parament de tàpia de formigó [Fig. 10]. Del segle 

XV, se'n van trobar dos murs que es desplegaven en sentit nord-sud i que 

separaven dues habitacions amb sòls de calç, sota els quals es trobava el sis

tema de desguassos [Fig. 11]. 
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Com dèiem, al sud de l'edifici l'excavació va posar al descobert noves 

estances d'aquesta època. Alguns dels murs de la baixa edat mitjana servei

xen encara avui de façana sud del claustre. Es tractava de grans espais deli

mitats per murs de tàpia, alguns d'ells emblanquinats, associats a sòls de 

maó disposats en espiga sobre una preparació de morter que, al seu torn, 

cobrien la xarxa de canalitzacions de desguàs que anaven a desembocar cap 

a l'actual carrer de Salvà [Fig.12]. 

A l'antiga hemeroteca es van excavar restes molc parcials i mal conserva

des que no pertanyien a l'edifici universitari original -aquesta sala es va 

afegir a la Universitat en el segle XX-, sinó a habitatges dels segles XIV i 

XV. També va aparèixer a l'angle nord-oest de l'estança una sepulcura aïllada. 

Es tractava d'un individu adule de sexe masculí dipositat en posició de decú

bit supí amb els braços creuats sobre l'abdomen. La tomba era una fossa de 

planta rectangular i l'individu havia estac soterrat en un taüt, del qual només 

es conservaven els claus de ferro. La inhumació havia estat alcerada per la 

construcció d'un mur contemporani que li va segar les extremitats inferiors 

a l' alcura de les ròtules [Fig. 13] 

A l'ala occidental de l'edifici es van descobrir murs de la baixa edat mit

jana aprofitats en una construcció medieval tardana. Cal destacar l'aparició, 

en un d'aquests murs, d'una inscripció feta amb incisions sobre el maó del 

parament que va ser datada en la segona meitat del segle XV per la tipolo

gia de la grafia [Fig. 14]. Aquesta inscripció va aparèixer amb una alera, pràc

ticament il·legible, de cronologia més avançada en el temps. ; 
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Fig. 12 
Segle XIV: estances amb paviments 
de maó comunicades a través d'una 
obertura. 

Fig.13 
Sepultura apareguda a l'angle nord
oest de l'antiga hemeroteca. 

3. lnforn,ació de D. V Algarr;1 
P,11·do i D. E Gimcno Blay. 



Fig.14 
Inscripció de la segona meitat del 
segle XV, amb detalls d'aquesta. 

Fig. 15 
Habitació medieval tardana amb 
paviment de maons. 

A l'ala occidental es van excavar, per tant, construccions que aprofitaven 

murs anteriors i, a més a més, perduraven en el temps amb diverses refor

mes. Lexcavació fou parcial i no arribà a documentar els nivells fundacionals 

d'aquests espais, però la realització de diversos sondatge va p · rmetre apo r

tar més dades a la datació d'aquests. 'h i va n troba r q uacre gra ns escances 

delimitades per murs de maó i pavimc-nc, d es :i m b sòls de m:ions en esp iga 

sobre preparació de morter. 

Aquestes habitacions eren de planta rectangular, amb l'eix major en sen

tit oest-est, i tenien accessos en escala a l'oest. De mitgera occidental ser

via la muralla islàmica, i cal assenyalar que no hi havia cap comunicació 

entre les habitacions, ja que no es van trobar restes d'obertures o accessos 

de les unes a les altres. Desconeixem el límit oriental , ja que degué ser des

truït per la construcció de l'actual façana que dóna al carrer de la 

Universitat, fet que va impedir esbrinar si a aquestes sales s'accedia també 

des d'aquesta via. En qualsevol cas, això sembla bastant probable, ja que el 
nivell de sòl es corresponia amb el del carrer de la Universitat -més 

baix- i no amb el de la zona del claustre, d'ací l'existència d'escales a l'o

est per salvar la diferència de desnivell entre els dos 

punts. Totes les habitacions van ser destruïdes en la 

segona meitat del segle XVI i, amb les runes, es va alçar 

el terra fins a una altura aproximada a l'actual, més 

d'acord amb les construccions de l'època localitzades en 

la resta de l'immoble. 

De sud a no rd trobem una primera babitaci6 de planta 

rectangu lar a la qu, l s\ ccedia originalmenc per una esca la 

amb quatre esglaons de ped ra picada (Fig.15). Poscerionnent, 

aquest accés va ser tapiat i s'hi va construir una nova 

escala de maó s ituada a l'angle nord-oesc de l 'esc.inça. 
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S'hi van trobar els murs del límit nord i oest; al mur 

del límit nord, de tàpia del segle XV, hi apareixien els 

grafits abans esmentats. A la segona habitació, que era 

de dimensions menors en amplària, s'hi accedia per 

una escala de maó amb dos esglaons [Fig. 16] al costat 

de la qual, i al mur occidental, hi havia una banqueta 

rectangular lluïda que podia haver servit de rebost o 

arman. 

La tercera habitació, de dimensions ma¡ors que 

l'anteri or, tenia murs revestits amb guix emblanqui

nat sobre el qual s ' havien realitzat, en l'època, nom

b rosa grafits q ue rep resentaven figures geomètri

ques, escaires, cercles, rosasses a compàs i nombro

ses línies i traços descurats. Laccés no es conserva

va, i al mur oest va aparèixer una fornícula amb base 

de taulells decorats en blau i blanc amb motius flo

rals i del "mocadoret" que daten de la primera mei

tat del s. XVI [Fig. 17]. El mur sud presentava també 

una fornícula revestida de calç. El terra, de maons en 

espiga, estava mal conservat, i un sondatge que s'hi 

va realitzar evidencià l'existència d'un altre sòl ante

rior. Aquest nou paviment era de les mateixes carac

terístiques que el primer i estava associat a parets de 

maó que van ser enderrocades en el moment de la 

construcció d'aquesta estança. 

Laccés a la quarta habitació també es realitzava 

des de l'oest per una escala de quatre esglaons [Fig.18] 

fins al sòl de maons [Fig. 19]. Des d 'aquesta última 

sala, i cap al nord de 1' edifici actual, les construccions 

medievals no es conservaren, ja que van ser destruï

des per la instal·lació de noves edificacions en el segle 

XVIII. 

En la resta de l'edifici de la Universitat, l'excava

ció, a una profu nd itat definida pel projecte arqui

tectònic, no va permetre assolir nivells de major anti

guitat que l època moderna avançada. 
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[Pàgina anterior. De dalt a baix] 

Fig. 16 
Escala d'accés a una habitació de l'e
dat mitjana tardana amb sòl de maò. 

Fig. 18 
Escala d'accés a un espai d'habitació 
de l'edat mitjana tardana. 

Fig. 17 
Taulells de la primera meitat del 
segle XVI. 

Baix: 

Fig. 19 
Paviment de maons del segle XV. 

Fig. 20 
La seu universitària el 1704 segons 
el plànol de T. V. Tosca. 

Fig. 21 
Gerres de final del segle XVIII. 

LA CIUTAT POSTMEDIEVAL 

En època moderna és fonamental, per al coneixement de la ciutat, l' apa

rició de les seues primeres representacions cartogràfiques. En elles, s 'hi pot 

observar un dibuix en perspectiva de l'estat de la ciutat i, concretament, de 

l'edifici universitari de l'època. La primera rep ·esencació cartogràfica que 

recull aquesta edificació és el plànol elaborat el 1608 per A. Mancelli 

(Cnrtogrnfia valencíana: I 997) . Po teriormenc, l'any I 704, el pare T . Tosca 

va e.laborar un nou plànol cartogràfic de la ciucac en la m.areixa línia que 

l'anterior, però més detallat (HERRERA: I985). 

La distribució de la seu universitària que es pot veure en aquest plànol és 

semblant a la coneguda avui dia, amb un gran pati central i un altre més petit 

on se situaria el pati rectoral [Fig. 20]. Al sud i a l'oest s 'observa una cons

trucció que ocuparia part de l'actual plaça del Paci:iarca. Aquestes edifica

cions tindrien un pati al sud-est i se situarien després de la capella univer

sitària, és a dir, dins del recinte de l'antiga hemeroteca. 

Aquest fet ha escac corroborat arqueològicament, ja que l'excavació en 

aquesta sala ha revela t 1 existència d'un nivell de terres d'hort que apareixia 

delimitat, al sud, pel fonaments d'un mur de pedra que es desplegava 

paral·lel a l'accual façana i, al nord, pel mur meridional del pétranimf. En 

aq uest espéli obert es van localitzar dues grans gerres que havi en ervic de 

desguàs o la crines i que es van datélr a la fi del segle XVTII [ Fig. 21] . Cal asse

nya lar que el nivell modern apareixia arrasat per les restes d'un ed ifi ci d'ha

bitatges amb planta baixa .en semisorerrani respecte del carrer de Salvà. 

Aquesta construcció degué formar parc del conjunt de cases precedents a la 

configuració de la plaça del Patriarca cal com la coneixem actualment. La 

construcció presentava pavimencs hidràulics i murs de maó revestits amb 

calç. Aquesta sala sud-occidental es va afegir a la Universitat a mitjan segle 

XX per com.pra de l'edificació confrontant. En la resta de l'immoble es van 

excavar també habitacions dels segles XIX i XX, com també les xarxes de 

canalitzacions que s'hi associaven. 

Els nivells del segle XVII es van documentar únicament en determinats 

punts, ja que en uns aleres havien estar. destruïes per les intervenci ons arqui

tectòniques del segle X Ill i, fins i cor, d'època contemporània. Rebles de 

terra amb materials ceràmics d'aquesta època van aparèixer a l'angle nord-esc 

de l'edifici, i moltes construccions d 'aquest període es troben avui dempeus 

formant part de la distribució actual de l'edifici. 
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El registre del segle XVIII es va 

documentar també als flancs est i 

nord-est de l'immoble. A l'est, hi 

havia un poderós reble datat en la 

segona meitat del segle XVIII que 

anul·lava una estructura d'habitació 

amb restes d 'un sòl de rajoles de 

pinastre amb preparació de morter 

delimitat al sud, est i oest amb murs 

de maó. A l'ala nord-est van aparèixer 

restes de construccions de final del 

segle XVIII i inici del XIX, l'excavació 

de les quals, ateses les profunditats 

establertes, va ser merament parcial. A 

més, es va localitzar una gran estruc

tura de planta circular realitzada amb 

mur de maó i associada a un sòl de 

còdols la construcció de la qual data

va de les mateixes dates. 

Al flanc nord, vora les construc

cions medievals tardanes, hi va aparèi

xer un ampli espai d'habitació amb 

divisions internes de murs de maó i sòl 

de rajoles bescuitades el límit sud del 

qual era un parament d'època anterior 

tornat a aprofitar, estucat en blanc amb 

sòcol roig [Flg. 22]. En aquesta estança 

s'ubicava un soterrani de volta de plan

ta rectangular amb accés en escala al 

nord-oest que aprofitava la muralla 

islàmica com a mitgera occidental 

[Fig.23]. Diversos dels murs de maó que 

es conserven actualment dempeus 

en aquesta zona daten d'aquests 

moments, segons es va poder compro

var en el procés d'excavació. 
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Fig. 22 
Parament estucat en blanc amb 
sòcol en roig. 

Fig.23 
Soterrani de volta de planta rectan
gular. 



EPÍLEG 

Les excavacions arqueològiques dutes a terme a la seu universitària dins 

del projecte de rehabilitació desplegat per la Universitat de València han 

aportat informacions de gran interès per a la comprensió de l'evolució histò

rica de la ciutat. La recuperació i l'escudi de les troballes han possibilitat la 
realització, d'una banda, d'una anàlisi exhaustiva del desenvolupament 

d'aquesta zona en els segles previs a la construcció de la Universitat, segles 

en què l'escassedat i la dificultat de les fones escrites són compensades i 

ampliades pels resultats de les excavacions arqueològiques que, des dels anys 
vuitanta, van realitzant-se de forma sistemàtica a la nostra ciutat. 

D'altra banda, l'excavació ha contribuït a la reconstrucció històrica del 

desenvolupament arquitectònic de l'edifici universitari edifici d 'una gran 

complexitat arquitectònica a causa de la seua antiguitat i les consegüents 

reformes viscudes al llarg del temps. És en aquest aspecte quan pren 

importància la coordinació entre les diferents disciplines de treball necessà
ria per al bon terme de l'estudi històric. La documentació escrita, unida no 

sols a l'arqueologia del subsòl, sinó també a l'arqueologia mural i l'arqui

tectura, esdevenen indispensables per a l'autèntica comprensió de l'evolució 
de qualsevol edifici medieval o postmedieval de la nostra ciutat. La història 

de la Universitat és la història mateixa de la ciutat de València, que va quedar 

registrada en la memòria dels seus murs des de final del segle XV; història 

que, gràcies a les excavacions arqueològiques, ha pogut ser recuperada. 
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CLAUS POLÍTIQI)ES I CRITERIS 
PERA UN PROJECTE 

UN EDIFICI VIU I PERMANENT 

Si el visitant posseeix una memòria amb edat 
suficient o s'esforça a mirar amb una sensibili
tat delicada i penetrant, ben aviat s'adonarà que 
transitar per l'edifici històric de la Universitat 
de València s'assembla molt a recórrer les 
entranyes d 'un organisme viu, un poc com llegir 
la història d'una arquitectura biològica. 

Els mapes de la ciutat de València i els plà
nols de l'edifici, dipositats al llarg de la histò
ria, confirmen aquesta sensació. També els estu
dis històrics, feliçment i rigorosament elaborats 

pels experts. 

Primitius forns, habitatges sepultats pels 
anells sobreposats amb els quals creix una ciu
tat, hospital en moments d'urgència, aules que 
es transformen, incendis, habitacle paleontolò
gic i mirador astronòmic, primera emissió 
radiofònica, adhesió activa a la II República i 
durant anys i anys, fins a sumar-ne cinc-cents, 
espai proteic dels diferents ensenyaments i 
facultats. De tot resta memòria material o 
intangible, a tot això s'adaptà l'edifici, dotat pel 
que sembla de l'estranya virtut de dilatar o com
primir els seus teixits arquitectònics, sense per
dre la identitat per això. 

l'.ocasió d'un nou "salt" orgànic, és a dir, la 
necessitat d'imaginar noves funcions s'entreveu 
des de la fi de la dècada dels 80, quan l' expan-

ANTONI TORDERA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

"Dir que el futur és obert 
només significa que ningú no ha escrit 

la història del present" 

ARTHUR C. DANTO 

sió de la Universitat de València es concreta en 
tres nous campus -renovació de Blasco Ibañez, 
consolidació de Burjassot i projecció de 
Tarongers-, requerits pel creixemenc de les 
seues responsabilitats edL1catives i investigado
res i alhora fidels a la voluntat de la Universitat 
de València d'implantar-se físicament i concep
tualment dins l'entramat urbanístic de la ciutat 

a què pertany. 

En buidar-se gradualment de continguts 
docents i administratius, l'edifici del carrer de 

la au es va posar en compàs d'espera, ocupat 
mentrestant amb la gestió de projectes culturals 
( ens agradaria esmentar, fins i tot a risc d' obli
dar uns altres noms, la importància de la Sala 
d'Exposicions, i el claustre com a recer de les 
nits de Sant Joan o les inauguracions de la Nau 
dels Xiquets) , mantenint la seua decisiva tasca 
bibliogràfica i oferint-se com a noble estança 
dels actes acadèmics més significatius a la sala 
de juntes i al paranimf. 

Faltava un motiu i una decisió, i tots dos 
van ;irribar el l 994 quan l 'equip rectoral 
entrant va cenir el ptivilegi històric de celebrar 
els cinc segles d 'història de l:t Universirnc, i la 
valentia i imaginació de reconvertir, restaurar i, 
en gran manera, refundar els usos de l'edifici 
de la NAU. 
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La NAU, la Nostra Antiga Universitat, per 
veracitat històrica, la Nau per memòria al carrer 
on ha estat situada des de sempre, i la Nau, en 
fi, com a metàfora que plasma la seua biografia 
itinerant i que il·lustra la seua decisió de futur. 

Aquesta situació és, francament, llegendària, 
i així hem encetat aquestes línies, i ben cons
cientment: si alguna cosa necessiten els valen
cians són, permeteu-me dir-ho així, epopeies, 
és a dir, autovaloracions que apel·len a l' imagi
nari col·lectiu, a l'afirmació de símbols. No 
obstant això, i per al cas que ens ocupa, l'esta
tut Uege.ndari de la AU, la Nostra Antiga 
Universitat, requeria i de fet exigia operacions 
ideològiques i gestions intel·lectuals de gran 
precisió, concretament una definició política 
del projecte i unes anàlisis sistemàtiques de les 
preses de decisió. 

LA NAU, IMATGE URBANA SENSE FRONTERES 

Al marge de la definició política, a la qual 
cornarem toc seguir, aque.Ua queda matisada, si 
oo condicionada, per la mateixa encirat de l'edi
fici, encesa com un estatut urbà i històric de 
fortíssima presència. 

Estatut que, en tanc que històric, es planteja 
com a desenvolupament en el futul'. De fet per 
a les preses de decisió calgué parcir de la ubica
ció fisicosimbòlica de l'edifici, cosa que s' ofe
reix com una mena d'anells concèntrics inter
connectats entre si. 

El primer d'aquests anells, i que és el •nus 
irrenunciable, rau en la presència de l'edifici de 
la Nau en un barri fonamental a la part històri
ca de la ciutat de València, conformat amb una 
altra sèrie d'edificis, institucions emblemàti
ques i absències puixants: des del Col·legi del 
Patriarca, el Museu Gonzalez Martí o el carrer 
de la Pau fins a buits notables com ara l'extint 
Club Universitari i la desapareguda Casa de les 
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Comèdies de l'Olivera, o les restes ocultes de la 
muralla de la ciutat. Si a tot això afegim segu
retat i envelliment de la població ( o el seu pas 
al sector serveis), es dedueix a l'instat un primer 
principi que hauria de guiar la restauració (d'ací 
endavant farem servir aquest terme com a sinò
nim, per economia descriptiva, de reutilització, 
rehabilitació, etc.). I aquest principi, que enuncia
rem succintament, ens va semblar que havia de 
ser el de dinamització de l'entorn històric i 
urbanístic, almenys erigint i oferint l'edifici 
rehabilitat com un focus d'activitats amb capa
citat de convocatòria, però sobretot dotat de 
personalitat diferenciada que prové del seu 
caràcter decididament universitari, des del qual 
és possible articular allò que, per abreujar la 
descripció ara, perfectament podria anomenar
se, amb tot el que comporta, el "campus" intra
murs de la Universitat de València. 

Si tot aquest entorn immediat de significació 
històrica i problemàtica urbana implica poten
cialitats, tot i que ara mateix desfigurades por la 
lectura urbanística que sembla condemnar-lo a 
la condició d'objecte turístic deshabitat, el barri 
ofereix, en canvi, altres dades avantatjoses, si se 
saben afavorir, com ara el veïnatge amb el pulmó 
financer a la valenciana, vies i centres comer
cials, instal·lacions culturals ( teatres, museus i 
cinemes) amb unes possibilitats que explotaran 
algun dia i, en fi, impagable, una xarxa articula
da i freqüent de mitjans de· comunicació. Doncs 
bé, aquesta cruïlla plena de contradiccions és el 
primer repte. 

Per donar-hi una resposta, l'edifici posseeix 
recursos, precisament els que provenen del 
segon cercle concèntric, això és, la multiforme 
realitat de la Universitat de Valéncia pel que fa a 
línies d'investigació, àrees de coneixement, pro
blemàtica elevada a debats, trobades interna
cionals, en una paraula, el conjunt d'éssers 
-professors, estudiants i personal d'administració 



i serveis- que ponen amb ells una pluralitat d'i
niciatives, ciències i sabers i que són, alhora, 
membres de la societat en la qual s'emmarquen. 

D es d 'aquella materialitat d ' instal·lació i des 
d'aquest cabal de coneixements i interrogants 
es produeix , en conseqüència amb el propi 
dinamisme, la inserció als dos espais següents: 
la ciutat i el país valencià, i s'incentiven les 
condicions idònies perquè l'edifici de la Nau 
s'oferesca com una plataforma d'intercanvis i 
reflexions. 

Finalment s'obri el darrer cercle, aquesta 
vegada porós, literalment sense fronteres, en 
conceptes i en geografia, d'una banda en el 
camp de les arcs, i de l'altra, encara que íntima
ment lligat per ideologia i per òptica amb l'in
terior, en el de la preocupació pels països més 
deprimits. En aquest sentit, no és ociós recor
dar, i com a mostra d'una inquietud implantada 
a la Universitat de València, que el Patronat 
Sud-Nord de la seua Fundació General se sub
titula, precisament, de Solidaritat i Cultura. 

Si fins ací hem utilitzat l'edifici de la Nau 
com a imatge condensadora d'una actitud, la de 
la Universitat, que es reflecteix en els seus esta
tuts actualment vigents, és hora d'aturar-se en 
els continguts específics del projecte, aquells 
que van marcar al moment oportú el disseny, 
allò que sol anomenar-se la "filosofia", les deci
sions del programa de la rehabilitació. 

LA NAU, CULTURA UNIVERSITÀRIA 

Entre els titubeigs inicials hi hagué la fugaç 
temptació, com a opció més afavorida pels 
corrents de moda, d'imaginar la restauració de 
l'edifici històric de la Universitat en termes de 
centre cultural, però la força dels fets va margi
nar ben aviat aquesta ideació. En primer lloc, 
porquè ens va semblar difícil de contrarestar la 
imatge imposada per la proliferació actual de 

centres culturals, deformats, com ara molts 
museus, per la pràctica d'aquests com a sinistres 
parcs temàtics de la cultura, com si realment 
fossen centres comercials de 1a relació social i, 
en segon lloc, perquè la força de la cultura uni
versitària se situa, com veurem després , en un 
altre lloc i no en la competència o suplantació 
d'unes altres iniciatives aparentment semblants 
però, en tot cas, responsabilitat d'iniciatives 
cíviques d 'altra mena, siguen privades o públi
ques, institucionals o fundacionals. 

Des d'un altre ordre de coses, van ser 
necessàries més reflexions per rebutjar identi
tats falses o estèrils. Per exemple, la idea. de 
museu, de no ser dins l'accepció descrita per 
Calvo Serraller del museu hel·lenístic i, més 
concretament, alexandrí, és a dir, la de l'" edifici 
o lloc destinat a l'escudi de les ciències, les lle
tres humanes i les arts liberals". A més a més, 
s'hi van afegir unes aleres raons que enumera
rem succ.inrament: la multiplicació indiscrimi
nada de museus al nostre entorn, almenys i fre
qüentment mers edificis, va saturant el panora
ma i, per cant, la Universitat es considera alli
berada d 'ocupar aquest espai , distorsionat al 
seu corn per les exigències dels índexs d'audièn
cia (assistència) i pels cascos de mantenimenc 
necessaris, cot i que no sempre disponibles; 
d 'altra banda , un museu ha de proveir-se de fons 
suficients o ha d 'establir estratègies de "rendi
bilitat" intel·lectual d'aquests. 

En aquest sentit i per fer servir una expres
sió encunyada no verbalment però sí en la prac
tica la au havia d'evitar projectar-se, en l'ús 
posterior, com un motel de la cultura, al qual ds 
usuaris i agents accedeixen, hi rea litzen la seua 
activita t, desapareixen i s'evapora, amb la velo
citat de les notícies, sense deixar rastre. 

Una vegada rebutjades aquestes i altres varia
bles semblants, la ideació i definició de l'edifici 
de la Nau començà a recuperar identitat, 
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i adquirí precisament allò que s'espera d'un nou 

espai, que posseesca personalitat i perseverança 

en aquesta. 

I no podia ser de cap altra manera: la Nau 

havia de ser un laboratori i una sinergia de con

tinguts universitaris declaradament en diàleg 

amb la realitat de l'entorn social, intel·lectual i 

polític. I per a aquest diàleg la Universitat pos

seeix diverses veus, tantes com els seus corrents 

investigadors, docents i culturals. 

Aquest espai, i concretament el panarimf, va 

ser anomenat el I 662 per J. B. Valda "un sun

tuoso estadio de Minerva". La fórmula no és 

banal si rclaciviczem l'apreciació de sumptuosi

tat i no deixem de banda la connotació esporti

va: a Roma, aquesta divinitat presidia les arts 

manuals, és a dir, les arts, però també la saviesa 

i la guerra des del seu vessant tècnic, trets als 

quals es va afegir, després de l'hel·lenització, el 

de protectora de la ciutat inherent a l'assimila

ció de Minerva a Atenea. Perquè aquest valor 

d'atletisme mental, de pràctica de les arts plàs

tiques i d'esperit combaciu de la injustícia sem

bla que s'adiu amb la Universitat. 

Però, reprenent el discurs que ací pertoca, tot 

això es concretaria dins l'eix vertebrador de la 

rehabilitació, que resumirem en tres punts o cri

teris innegociables: I. Caràcter interdisciplinar 

del projecte. 2. No hipotecar irreversiblement 

els usos futurs. 3. Fidelicac arquitectònica a la 

història de l'edifici. 

PROGRAMA DE TREBALL 

Explicitada i concretada així la política de 

l'equip rectoral el I 994, vam tenir l'honor i la 

responsabilitat de coordinar-ne el desenvolupa

ment i la materialització, i això es va traduir tot 

seguit en la constitució d'una comissió assessora. 

Com a resultat destacable d'aquesta comis

sió caldria subratllar dos aspectes o decisions: 
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l. Després d una documenc.lció rigoros;i sobre 
la història de l'edifici, es van agrupar els espais 
en dos grans aparcats: els 9ue posseïen un 
v;ilor patrimonial i una rrajecròria històrica 
innegables i que c;ilia escometre amb el 1nàxim 
respecte volumètric material ( decoració, 
dimension.llitat, etc.) i arquitectònic, com arn 
la biblioteca cl paranimf, la capella i l'aula 
magna; i un altre grup de dependències de cre
ació més recent, mancats en l'arciculació de 
valor patrimonial, en les quals podria plante

jar-se la intervenció per instal·lar-hi les noves 

necessitats. 2. Davant la probabilitat que amb 

el sanejament d'espais ( desfigura(s superficial

mene per usos recents ja obsolets) sorgissen 
troballes de cal valor que meresquessen la 
reconsideració (i així s'esdevingué amb les 
aules de cobertes al subsòl, les resces de mma
lles, determinades obercures als murs, etc.), la 
comissió es va constituir en situació perma
nent, a fi d'anar quali.ficanc aquesce croballes 
i les decisions necessàries, tenint en compre l_a 
hipòtesi inicial. 

Doncs bé, la Universitat, com a "client" de la 

restauració, va el.l borar un program.l d'usos 

futurs, al marge d'opcions cercamcnc òbvies, 

com ara introduir-hi les mesures de seguretat 
percinencs, .ltenció a l'accés de discapacitats i 
un primer criteri organ.itz_aciu: sobre .els rres 
nivells disponibles, les dependències que previ
siblemenc rcbrie1, més visitants al nivell més 
b.lix (planta baixa) , i progressivame11t anar 
reduint els usos superiors d'acoi:d amb el menor 
nombre d'usuaris, cautela lògica per fomentar el 

manceniment de l'edifici. 

El programa va est;iblir prèviament una sèrie 
d'(te111s generals sobre la idea de l'edifici, 9ue 
podrien ser descrits cdegràficamenc: lloc de 
crobada Universicac/societat, fòrum de creaúvi
tat universitàri.l, conjunt monumental i artístic, 
espai de les arts contemporànies, dependències 



acadè1niques emblemàciques, dispositius efi
caços per a la invescigaci6 bibliogràfica, lloc 
plaent descada i, finalment, zones de serveis i 
gestió de l'edifici. 

Però el nucli essencial del program;i estnblia 
una sèrie rancnda i prec isn d'usos posteriors, 
alguns ja exisrencs i uns alci:cs de nous. 
Precisament, l.i preexiscència d'alguns usos, dis
persos, com un lnberim poc pràctic per tot l'e
difici , provocà l'cxplicitnció d un altre criteri 
general de caràcter organitzatiu: reagrupnr 
aquests serveis per cal de racionalirzar-ne la dis
tribució i afavorir l'eficàcia i economia quoti
diana de la seua gestió i seguretat. 

Doncs bé, conscients dels usos que es desit
j.tven i del caràcter hipotètic de l'anàlisi general 
de l'arquicectu .t hiscòrica de l'edifici, van esta
blir-se Lm.t sèrie d"'à rees" conceptu.tls i una pri
mera :1proxi111aci6 de la distribució que, certa
ment, s'ha complert amb només excepcions sin
gulars (com ara la ubicació de les infraestrucw
res tècniques i l'intercanvi d'ubicació encre la 

ala d'Exposicions i l'Espai Mulciusos) . 

Aquestes "àrees", repecim que conceptuals, 
són Ics següenrs, enuncides amb els noms pro
visionals de l'inici: 

l. Àrea del llibre: reagrupament de la 
Biblioteca Històrica, serveis d'informació 

bibliogràfica, programa de restauració de llibres 
històrics, Saln de Preciosos, dipòsit de Uibres, 
sala de lectura, dependències per al personal d'a
tenció a cota nquesca àrea. o reiterarem ací ni 
en els aparcats següents la voluntat aplicada 
d'anàlis i i resolució ntenca del conjunt de detalls 
sobre decoració, mobiliari, il·luminació, etc. 

2 . Àrea d 'activitats contemporànies, subdivi

dida al seu r.orn en dos programes: el de les Arts 
(sala d 'exposicions temporales, snla de la 

col·lecció Martínez Guerri cn beicia i Espai 

Multiusos), amb els dispositius de suport 
corresponents (magatzem, taller, cambra de 

conservació d obres no exposades, taqudles, 

etc.); l'altre programa podríem definir-lo com el 

de Debats, és a dir, congressos, seminaris, con

ferències, etc. (fonamentalment l'aula magna, 

dues sales menors de reunions sectorials, i l'ús 

eventual de l'Espai Multiusos i el paranimf; tot 

això dotat dels necessaris serveis tècnics de tra

ducció, projecció audiovisual, etc.). 

3. Àrea acadèmica institucional: va ser volun

tat ferma que l'edifici històric de la Nau es 

mantingués disponible i operatiu com a lloc de 

referència de la vida institucional de la 

Universitat de València, i a aquesta finalitat res

pon l'àrea formada pel paranimf, les dependèn

cies del Rectorat i la sala de juntes. 

4- Àrea patrimonial i històrica: les encertades 

restauracions executades amb rigor els anys 

previs al paranimf o teatre acadèmic i a In cape

lla de la Sapiència, a les quals s' h:i afeg ir un 

espai destinat a l'exhibició dels fons patrimo
nials de la Universitat de València i la seua 

història, havien de formar aquesta àrea d'una 

forta implantació simbòlica. 

5. Àrea comercial i de serveis: la previsible 

activitat del conjunt de l'edifici i la mateixa 

producció editorial i d'imatge de la Universitat 

de València, va convèncer de la necessitat de 

preveure una sèrie d'atencions, i per això en 

aquesta àrea s'inclouen dos tipus de programes: 

a) Lestrictament comercial o de difusió: cafe te

ria, llibreria universitària, botiga de la 
Universitat de València i oficina d'informació 

cultural valenciana i de les activitats pròpies de 

la Universitat. b) Programa de coordinació de 

l'edifici i de gestió de determinades activitats 

extracurriculars, concretament les desplegades 

pels oportuns patronats de la Fundació General 
de la Universitat de València. 

Aquests van ser, en aquell moment, i expres

sats ací amb la sequedat de 1':ibreviatura, els 
constituents articuladors d'un programa de 
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necessitats, usos i imatges futures, per a un edi

fici que és una història viva i un lloc ple de 

latències estimulants. 

LA NAU, UNA CONSTEL·LACló 

La Nostra Antiga Universitat, quan el lector 

s'aturarà davant aquestes línies, ja haurà reprès 

el pols de la vida. Tots esperem amb deler i 

curiosa expectativa, almenys qui escriu açò, de 

veure com reacciona l'organisme de l'edifici, els 

seus habitants, els programes i els somnis. 

Però d'una cosa estem segurs, i és que aques

ta realitat se 'n sortirà per la força que li donen 

els anys i pel caràcter obert de què se li ha vol-
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gut dotar. Dels universitaris i dels ciutadans 
depèn, per la força de les seues iniciatives, per la 
urgència dels problemes que la societat valen
ciana té plantejats. Aquest és, al capdavall, un 
projecte democràtic i d'aposta per la raó i la 
bellesa. No tot és possible però rot és desitja
ble, si allò que es vol és modificar o, almenys, 
entendre la història. 

Pertany a la substància universitària la conti
nuïtat més enllà dels noms, però avui voldríem 
tancar/obrir aquest capítol reconeixent la nostra 
gratitud a tots els que han col·laborat i s'han 
compromès en el projecte, sense els quals ara no 
s'obririen les portes. Por la meua part, guarde 
en secret l'honor d'haver rebut l'encàrrec d' ani
mar el projecte i la satisfacció d'haver-hi estat. 
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COM VAM 
REHABILITAR L'EDIFICI 

DEL CARRER DE LA NAU 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

ANTON 10 ESCARI O 

Lu1s CARIU\TALA 

VICENTE TAilAZONA 

)OSÉ MIGUEi. SANCHIS 

Arquitecte de la Universitat 

Arquitecte 

Arquitecte tècnic de la Universitat 

Arquitecte tècnic 

ALIIERTO ALIIERT 

VICENTE l)ERl'IÑÀ 

)AIME VALLÉS 

CARLOS MONTESINOS 

Enginyer de camins 

Enginyer indurrial 

Enginyer indurrial 

Arquitecte 

"L'ambient de treball dels investigadors també es compon del so de la fusta al terra".Aquestes paraules, 

o unes altres semblants, pronunciades durant una visita a l'obra pel consell assessor, van sensibilitzar espe
cialment el vicerector d'Infraestructures i Planificació, Francisca Morales. Durant tres sessions, al llarg 
d'un mes, les mostres de fusta van patir, en un silenci expectant, l'elecció de la que havia de substituir el 

sòl mut de linòleum previst inicialment. 

Aquesta anècdota mostra una de les situacions peculiars que s'han succeït al llarg dels treballs; d'altres 
han estat molt més crítiques. 

UN PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

Quan la Universitat de València encarrega la rehabilitació de l'edifici del carrer de la Nau, l'equip redac
tor del projecte i director de l'obra, conscient de la gran responsabilitat que assumeix, sol·licita la crea
ció d'un consell assessor, format pels usuaris, els experts en patrimoni i els arquitectes redactors, per tal 

de crear el lloc en el qual, una vegada plantejats els problemes i debatudes les alternatives, se sancionen 
les solucions que es consideren adients, en un procés complicat i complex com és aquesta actuació, a fi 
d'acordar el programa rectoral amb el valor patrimonial de l'edifici i el desenvolupament de les obres. 

En arribar el final, volem expressar el més profund agraïment a aquest consell assessor per la col·labora

ció, sense el qual no haurien estat possibles els encerts que aquesta intervenció puga tenir. 

El consell assessor ha estat format per: 

El Sr. Joaquín Azagra Ros, vicerector d'Economia i Planificació. 
El Sr. Francisca Morales Olivas, vicerector d'Infraestructures i Planificació des de juliol de 1998. 
El Sr.Antoni Tordera S:iez, vicerector de Cultura. 
El Sr. Juli Peretó Magraner, vicerector de Cultura des del 4 de febrer de 1999. 

El Sr. Daniel Benito Goerlich, conservador del patrimoni històric. 
El Sr. lgnacio Casar Pinazo, arquitecte inspector de la Unitat del Patrimoni Històric. 
El Sr. José María Peris Soriana, arquitecte en cap de l'Excm.Ajuntament de València. 
El Sr. Salvador Lara Ortega, arquitecte president de l'Associació Edilícia. 

A més de l'equip redactor. 

Com a objectius bàsics de la intervenció, s'ha definit com a primordial el protagonisme de l'edifici sobre 
qualsevol altra consideració, amb els valors que en si mateix té com a bé d'interès cultural, dels quals es 
pressuposa que podrien aparèixer en el procés i que hi han aparegut fora de previsió. En qualsevol cas, 
l'edifici no havia de perdre la imatge per la qual ha estat reconegut al llarg de la seua història. Com a segon 
objectiu, el compliment de la destinació decidida per la Universitat. 
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2IO 

L'EDIFICI EL 1997 

Descripció de l'edifici 
Els cinc-cents anys d'història de l'edifici de la Universitat són cinc-cents anys d'un edifici viu, en procés de 
construcció o de rehabilitació permanent a causa del seu creixement, els freqüents canvis d'ús i les signi
ficati ves catàstrofes que ha patit. 

Des de 1966 s'ha configurat com una illa independent; la seua imatge exterior, de composició neoclàssi

ca unitària en dues plantes de pedra i maó, és deguda al projecte de l'acadèmic de Sant Carles Joaquim 
Martínez de 1790, ampliada per Timoteo Calvo, Antoni Martorell, Javier Goerlich i Emilio Rieta, només 
modificada necessàriament per aquest darrer en construir la façana de la capella de la Mare de Déu de la 

Sapiència, anteriorment inexistent, a la plaça del Patriarca, amb la font ornamentada amb estàtues 
d'Octavio Vicent l'any 1966. Tres portes amb diferent jerarquització compositiva, de les quals destaca la 
del carrer de la Nau sobre les de la plaça del Patriarca i el carrer de la Universitat, donen accés a l'inte
rior del recinte , els espais del qual es disposen al voltant del claustre i del pati rectoral, neoclàssic el pri

mer segons un projecte de Timoteo Calvo acabat per Sebastià Monleon, el qual completa la columnata 
inferior d'ordre dòric i posteriorment sobre elevació en o rdre jònic per Javier Goerlich als anys 30, que 
hi dóna l'aspecte actual, i neorenaixentista el segon, també segons un projecte de Timoteo Calvo que el 
reforma entre 1840 i 1842. 

Els anys 1988 i 1991 es van concloure els treballs de restauració del paranimf i de la capella de manera 
que, el 1997, els únics àmbits representatius que mantenen condicions escaients són aquests i, en menor 
manera, l'aula magna i la biblioteca. 

Necessitats funcionals d'acomodació dels serveis de la Universitat fan que la resta de l'edifici estiga molt 
compartimentat en despatxos i entresolats. 



Usos 
El 1997, fa temps que l'edifici ha deixat de ser utilitzat per a la docència: el nombre d'alumnes i les espe
cialitats que ofereix la Universitat requerien un agençament adequat als aleres campus; les noves necessi

tats del treball diari del rectorat s'han hagut de reso ldre en un altre lloc. Continuen els usos protocol·laris 
al paranimf, el Vicerectorat de Cultura, alguns usos administratius, l'arxiu, la sala d'exposicions i la biblio
teca històrica, insubstituïble per als investigadors i entranyable companya de les hores d'estudi de molts 

alumnes. El claustre és encara el marc idoni per a activitats lúdiques i representacions culturals. 

Consideracions sobre alguns elements i intervencions 
El creixement per ocupació d'edificis adjacents, intervencions funcionals puntuals i altres realitzades per a 
l'adaptació a les necessitats del moment, es trobaven a l'edifici; les unes, circumstancials, no arriben a inte

grar-se dins els valors ambientals que l'edifici evoca, i les altres. adequades. 

Entre les circumstancials es troben les cobertes, de teula i planes, fragmentades, de diferents alçades i pen
dents i faldars contraposats amb aiguafons inte riors, que transmeten una imatge heterogènia, oposada a la 
continuïtat i a l'harmonia compositiva de les façanes exterio rs i interiors. Com a component de les cober·
tes, la cúpula de la capella només té un valo r expressiu des de l'exterior, com a indicador de l'existència 

d'aquesta; l'escala del magatzem de la biblioteca, d'àm bit sobredimensionat i traçament secant als buits de 
façana; l'escala principal d'accés a la biblioteca històrica i a la sala d'investigadors, de 1948, de composició 
monumental, la implantació de la qual suprimeix el penúltim arc rebaixat de la sèrie que pertany a l'anti

ga Acadèmia de Belles Arcs de Sant Carles i cega dos buits de la planta baixa i un de la planta primera. A 
aquesta escala es fa una referència especial en l'informe de la Conselleria de Cultura previ a la llicència, 
per la seua disposició inadequada; els revestiments murals de la sala d'exposicions, amb falsos arcs de 
descàrrega amb forma de fo rnícules que ceguen tres portes de la planta baixa que donen al claustre; els 
entresolats de les oficines situades al costat del vestíbul del carrer de la Nau, amb uns falsos arcs de mig 
punt a imitació dels reals del vestíbul; el fals arc de mig punt de transició entre aquest vestíbul i el claus

tre que disfressa l'arc rebaixat real; el fals arc que amaga el suport adovellat de fusta amb tornapuntes de 
l'escala rectoral. 

Entre les adequades, cal destacar l'elevació del claustre superior en ordre jònic amb terrat i balustrada 
que li ha donat la imatge interio r harmoniosa i actualment coneguda a l'edifici de la Universitat, com també 
la implantació de la tercera balustrada, que conserva la cornisa interior de l'edifici. 
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REFERÈNCIES GRÀFIQUES 

Sense voler ser exhaustius, seleccionem els plànols històrics més representatius en què apareix la imatge o,traçat 
de l'edifici i permeten fer un seguiment històric de la seua evolució. 

L'edifici en els plànols de la ciutat 
Han estat presos de Cartografia històrica de la ciutat de València. 1704-19 l O, de J. M. Herrera, A Llopis, R. 
Martínez, Luis Perdigón i F.Taberner. 

a) "Valentia edetanorum, vulgo del Cid, delineata a Dre. Thoma Vincentio Tosca Congr. Oratorij presbitero". 
Data estimada: 1738. Escala aproximada: l: l 680. Perspectiva.Arxiu Històric Municipal de València. Reproducció gra

vada en negre per Josep Fortea. 

b) "Proyecto general del ensanche de la ciudad de Valencia. Formado de orden de su Exmo.Ayuntamiento por 
los arquitectos Sebastian Monleón,Antonio Sancho yTimoteo Calvo". 
Data: 1858. Escala: l: 1250. Planimetria.Arxiu Històric Municipal de València. Manuscrit.Aquarel·la i tinta xinesa sobre 

paper. 

Conté la representació de la València romana i dels límits de la ciutat goda i àrab. 

e) "Plano geométrico de Valencia. Sección 9".Anònim. 
Data: 1892. Escala: l :300. Planimetria. Arxiu Històric Municipal de València. Manuscrit acolorit sobre paper telat. 

Té 14 seccions. Representa amb un gran detall els carrers de la ciutat i la planta dels edificis principals, entre ells la 

Universitat. 
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Plànols històrics de l'edifici (proporcionats per l'Arxiu de la Universitat) 
a) "Reforma del teatro o paraninpho de la Universidad Literaria de la ciudad de Valencia". 

Arquitecte: Sebastià Monleon.Any 1864. 

Làmina l a: disposició actual; planta i secció. 

Làmina 2a: projecte; planta i secció. 

S'hi anul·len les entrades des del pati rectoral i se n'obri una al claustre. 

F 

b) "Proyecto, para la conclusión del pórtico del patio central e ingresos a las aulas de la Universidad 
Literari a de Valencia". 
Arquitecte: Sebastià Monleon.Any 1871. 

Conté una planta general i dues seccions-alçat interior del claustre. 

e) "Universidad Literaria. Proyecto de reconstrucción". 
Arquitecte: Antoni Martorell. Any 1886. 

cl- Estat actual. Planta principal.Amb la correcció d'alineacions al carrer de Salvà. 
cl- Façana lateral.Amb dibuix sobreposat de l'estat actual (Sant Carles) i projecte al carrer de la Universitat. 

cl- Façana principal.Amb dibuix de l'alçat al carrer de la Nau i esquerdes a la façana encara recognoscibles a 

l'edifici. 

c4- Façana lateral.Alçat a la plaça del Patriarca. 

cS- Façana posterior.Alçat al carrer de Salvà, amb l'observatori meteorològic. 

c6 -Detalls de frontis. Amb dibuix de l'alçat parcial de façana, secció vertical i dues seccions horitzontals. El 

detall ha estat confirmat en executar les obres. 

d) "Planta general de la Universidad de Valencia". 
Arquitecte: Antoni Martorel l. Any 1889. 
Plànol de la planta baixa amb projecció de la planta de la torre de l'observatori meteorològic. 

e) "Fachada Universidad Literaria" 
Arquitecte: Emilio Rieta.Any 1965. 
Nova façana a la plaça del Patriarca abans de la fontana d'Octavio Vicent. 

Plànol de resum cronològic 
Planta general amb identificació de les intervencions principals. Elaboració pròpia. Fases, autors i dates de 
construcció de les façanes exteriors i interiors segons l'estat actual. 
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OBJECTIUS l PROPOSTA DEL PROJECTE 

Després d'una anàlisi, reflexió i debat minuciosos dins la comissió assessora sobre la informació històri

ca, l'estat actual de l'edifici i els objectius generals de l'equip de govern de la Universitat, es van definir els 
objectius del projecte, que agrupem en cinc apartats: 

- Definició d'elements que cal mantenir 

- Definició d'espais que cal recuperar 

- Tractament de cobertes 

- Obtenció de nous espais interiors 

- Espais i elements arquitectònics i monumentals que cal restaurar 

- Dotació dels elements necessaris de seguretat i accés 

També es van definir els criteris d'intervenció, l'aplicació de la qual ha estat valorada, debatuda i decidida 
al llarg del procés d'execució de les obres: 

- Per a les noves intervencions sobre espais i elements, l'ús de formes, tecnologies i materials actuals en diàleg 

amb les preexistències. 

- Per als espais i elements que es mantindran, tractaments de neteja i restauració puntual per valorar-los. 

- Per als espais o elements que es recuperaran o es restauraran, definició de les característiques històriques que 

cal obtenir i ús de tècniques tradicionals de construcció i restauració. 

- Per als elements testimonials arquitectònics i arqueològics, delimitació d'aquests, tractament de conservació i 

elecció de la manera d'exposició. 

- Per a la implantació de les noves instal·lacions, integració respectuosa amb els espais a què serveixen. 

Més detalladament, els objectius enunciats es van concretar en: 

Definició d'elements que cal mantenir 
amb intervencions de neteja. restauració, conservació o condicionament ambiental: 

- Façanes exteriors 

- Façanes interiors, claustre i pati rectoral 

- Pavimentació de claustre i pati rectoral 

- Paranimf 

- Capella 

- Biblioteca històrica 

En ells es troben els trets que defineixen l'edifici. 

Recuperació d'espais. 
Alguns coneguts i altres intuïts, els quals s'investiguen en el procés de l'obra 

A la planta baixa: 
- Recuperació de la sala d'exposicions on es trobaven les oficines d'atenció als alumnes. 

- Nova sala de lectura, per l'agrupació històricament documentada dels locals del Consell Social, sala d'exposi-

cions i escala d'accés a la biblioteca i al claustre superior. 

- Renunciació i organització de l'escala i dels magatzems de la biblioteca. 

- Reordenació del vestíbul pel carrer de la Universitat, amb canvi de la seqüència d'accés al claustre i nous ele-

ments de comunicació vertical (escala i ascensor) davant la porta. 

- Reconstrucció de l'escala sud-oest amb obertura de l'àmbit fins a la façana sud amb nous llums. 

- Recuperació de l'àmbit perimètric del pati rectoral, amb l'eliminació de la sala de calderes i del transformador. 

- Supressió dels entresolats del vestíbul a la plaça del Patriarca; se'n manté l'alçada des de la porta fins al pati. 
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A la primera planta: 
- Reforma de l'accés a la zona rectoral, amb incorporació de la porta del claustre superior, implantació d'una nova 

escala a nivells superiors i accés principal a la sala de còdexs a la biblioteca. 

- Prolongació de l'escala interna de la biblioteca fins a la planta segona de manera que se'n comuniquen totes les 

dependències. 

- Formació del Museu de la Universitat com a suma dels espais de la biblioteca d'investigadors i l'àmbit recupe-

rat de l'escala del 48. 

- Formació de la sala d'art modern per eliminació del envans i cels rasos de les oficines de la biblioteca. 

A la segona planta: 
- Recuperació d'un espai continu per substituir antics habitatges sobre la zona rectoral. 

- Recuperació de volums en antics sostres i espais entre trespols i cintres als carrers de la Nau, de la Universitat 

i de Salvà. 

- Unificació i continuïtat del tractament de cobertes; se'n mantenen les del paranimf, de l'impluvi del pati recto-

ral i de la cúpula de la capella. 

Cobertes 
Després d'un minuciós estudi previ d'alternatives i un debat al si de la comissió assessora, es va prendre 
la decisió d'una substitució total de les cobertes, amb l'objectiu doble d'eliminar patologies funcionals i 
compositives i aplicar al coronament de l'edifici la unitat, la continuïtat i l'harmonia presents en la com
posició dels paraments de les façanes exteriors i interiors, tret de la cúpula i les cobertes del paranimf i 
del pati rectoral. 

També es decideix la substitució dels tendals que cobreixen el pati del claustre amb nova tecnologia d'ac
cionament i en un pla més elevat que permeta l'ocupació del terrat i una ventilació adequada. 

Obtenció de nous espais interiors 
A l'angle S-0, cantonada del carrer de Salvà i plaça del Patriarca, després de buidar una estructura de for
migó recent, respectant un vestíbul ja present en els plànols històrics, de triple altura, que comunica amb 
el claustre, s'obtenen nous espais diàfans per a la sala d'usos múltiples a la planta baixa, i oficines de ges
tió de l'edifici a les plantes primera, entresolat l a i segona. 

Restauració d'espais i elements arquitectònics i ornamentals 
- La biblioteca, subdividida en biblioteca d'investigadors i sala de còdexs, comunicades visualment, i aquesta últi-

ma també amb el claustre superior. 

- La sala de juntes. 

- Els despatxos i les oficines rectorals. 

- Eixides funcionals del paranimf. 

- Superfícies interiors del claustre. 

Seguretat i accessos 
La dotació dels elements necessaris s'ha concretat en completar l'equipament d'escales als quatre angles 
del claustre i, al costat de tres d'elles, un ascensor, i s'ha resolt també l'eliminació de barreres arqui
tectòniques. 

215 



EL PROCÉS D'OBRES 

Ha estat de confirmació de moltes previsions de projecte, de matisació d'unes altres la informació de les 
quals no era evident fins al moment de la intervenció i de l'aparició d'elements amagats, l'existència dels 
quals desconeixíem o només se'n tenia referències.Aquests darrers han estat de tres tipus: 

- Arqueològics, amb implicació en el disseny final per haver estat vistos, com ara la presència del fonaments de la 

muralla àrab; l'existència de traces de murs d'antigues estances i inscripcions, després del parament al carrer de 

la Universitat, al subsòl, i l'existència d'un antic molí entre el claustre i el carrer de la Nau; els dos primers es 

veuen a través de paviments transparents al vestíbul del carrer de la Universitat i a la sala de lectura, i el molí 

s'ha documentat, s'ha protegit i s'ha cobert per no anul·lar l'ús de la sala d'exposicions. 

- Arqueològics, sense implicació en el disseny final; com ara totes les estructures i una sepultura existents al 

subsòl de la nova sala d'usos múltiples, la memòria de les quals es recull només a fotografies, dibuixos i a la 

memòria arqueològica. 

- Arquitectònics, l'aparició dels quals ha permès millorar la qualitat dels espais a què pertanyen. Així s'ha esde

vingut en els casos següents: 

- Vestíbul al carrer de la Universitat, amb la restauració de l'arc, els pilars i els capitells de pedra que s'havien 

revestit de guix. 

- Les restes de l'arc rebaixat de pedra demolit per construir l'escala de la biblioteca, les quals n'han permès la 

reconstrucció. 

- Les restes d'una porta que donava al carrer de Salvà, anterior a la regularització d'alineacions, després de l'es

cala S-0, que n'han permès la millora ambiental. 

- Les amagades façanes nord i sud del paranimf, avui interiors. 

- La pilastra del mur de la biblioteca a la primera planta, amb la presència d'antics buits de façana, avui també 

interior. 

TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ APLICADES 

Estructurals 

Preàmbul. Estat de l'edifici el 1997 
L'estructura inicial de l'edifici està formada per murs de càrrega de maó massís que constitueixen les faça
nes exteriors i interiors de l'edifici, ambdues sensiblement paral·leles entre si; quan la separació entre elles 
supera els 5/7 metres s'ha intercalat un o dos pòrtics, també paral·lels, formats per pilars o pilastres de 
maó massís o maçoneria de pedra amb arcs de dovelles de pedra o bigues de fusta. 

Sobre aquesta estructura vertical recolzen els forjats, resolts inicialment mitjançant biguetes vistes de 
fusta amb revoltó de maó d'una rosca, tot i que actuacions posteriors de reforç, reparació o canvi d'ús 
n'han originat un cert caos en la tipologia, i se n'han trobat de reforçats per mitjà de bigues metàl·liques 
trencallums, doblegament de bigues de fusta amb altres metàl·liques, substitucions parcials de biguetes o 
bigues de fusta per unes altres de metàl·liques, etc. 

Alguna cosa de semblant ha succeït amb la coberta de l'edifici, en la qual la tipologia original de bigues de 
fusta inclinades que conformen la coberta de dos aiguavessos i recolzats sobre murs o llindes de fusta, 
han estat substituïdes a moltes zones per bigues i biguetes metàl·liques o fins i tot cintres metàl·liques. 

La fonamentació s'ha resolt recolzant directament sobre el terreny natural i, en alguns casos, aprofitant 
fonaments antics o fins i tot els fonaments de la muralla àrab. 
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Una menció especial mereixen els forjats dels terrats del claustre, els quals s'havien resolt, al sostre de la 
planta baixa, amb biguetes de fusta i revoltó de maó recolzades sobre els murs de la façana i les llindes 
horitzontals de pedra calcària que salven la llum existent entre les columnes d'ordre dòric del claustre, 
també de pedra. El terrat, sostre de la primera planta, es resol de la mateixa manera, però amb biguetes 
de formigó armat i prelloses que han servit d'encofrat perdut per al recolzament d'una capa de formigó 
lleugerament armat, sobre el qual descansa el paviment, cosa que n'evidencia la construcció recent. 

El criteri seguit en les actuacions estructurals ha estat el de respectar al màxim la tipologia existent i com
patibilitzar-la amb els aspectes resistents imposats per la normativa actual o els usos nous, resistència al 
foc i conservació i manteniment davant l'atac de tèrmits o altres xilòfags. 

Realment, aquests darrers aspectes afecten menys l'estructura vertical que no l'horitzontal, perquè la pri
mera es constitueix de maçoneria de pedra o de maó massís i només cal actuar sobre la seua capacitat 
portadora, mentre que a l'estructura horitzontal, la presència sistemàtica de fusta com a element resis
tent origina problemes afegits de resistència al foc i atac de xilòfags. Per tot això, les actuacions sobre l'es
tructura vertical han estat menys severes que sobre l'horitzontal. Seguint aquests criteris, les actuacions 

estructurals han estat les següents: 

Estructura vertical 
Només s'ha procedit a la consolidació dels elements verticals resistents quan presentaven signes objec
tius d'esgotament (esquerdament) o deformació (aplanaments) o quan experimenten augments de càrre
ga apreciables, com a conseqüència de les obres projectades o dels nous usos. 

La consolidació s'ha efectuat per mitjà de tècniques de gunitatge o d'encercolament amb formigó armat 
i, en alguns casos, mitjançant gafes metàl·liques, quan ha estat necessari transmetre les noves càrregues 

directament als fonaments. 

Els arcs resistents, quan eren de maó, s'han reforçat engafant-los amb plaques metàl·liques laterals injec
tades amb resines epoxídiques, o amb gunitatge lateral quan no ha estat determinant l'augment de gruix. 
Quan els arcs han estat de dovelles de pedra vista s'han adovellat amb bigues metàl·liques, ja que per 
raons formals no han estat possibles els reforços anteriors. 

Estructura horitzontal 
Els forjats de nova execució (entresolats) s'han construït amb llosa massissa de formigó armat recolza
des per mitjà de forats de bastida discontinus, als murs de càrrega i a les bigues metàl·liques encloses dins 
la mateixa llosa, per minimitzar-ne el despenjament. 

Als forjats existents, s'hi ha hagut d'actuar sistemàticament amb els criteris següents: aquells que tenien les 
biguetes de fusta en bon estat s'han reforçat amb el doblegament de bigues metàl·liques per damunt, situa
des al si dels revoltons i a la capa de formigó amb malla, i s'ha mantingut la cota superior del forjat primitiu. 

Els forjats que, pel seu estat de conservació o per la deterioració de les biguetes de fusta per podridura o 
atac de tèrmits, no han pogut mantenir-se, s'han reconstruït amb estructura metàl·lica i revoltó, i se n'ha 
configurant l'acabat inferior amb peces de fusta recuperades de la mateixa obra en seccions de gruix adient. 

L'estructura de la coberta, a causa del nou disseny unitari de la coronació de l'edifici, es construeix total
ment nova, a base de llosa de formigó armat que permet al seu torn falcar amb tornapunta per dalt els 
murs de la façana. 
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Actuacions singulars 

De les actuacions més singulars, se'n poden destacar les següents: 

Actuació sobre la coberta de la zona rectoral en la qual, una vegada alliberada de cels rasos i teulada, s'hi 

ha mantingut l'estructura bàsica de fusta sobre la qual s'ha construït una llosa de formigó autoportador 
que suporta el cobriment de teula, una vegada refeta, i a la qual també s'uneix el bigam antic de fusta que, 

una vegada restaurat, queda vist. 

El canvi del sistema de suport dels forjats de les terrasses del claustre, que ha permès transmetre direc
tament les càrregues als capitells de les columnes dòriques alliberant de càrrega les llindes de pedra, i s'ha 

utilitzat el nou forjat per subjectar-los per mitjà d'un sistema d'articulacions que n'evita el despreniment 

en cas de trencament. 

Finalment, i per la dificultat de l'execució, cal destacar el sistema de substitució de bigues carregadores 

de fusta per metàl·liques, en els casos en què recolzen sobre pilars de maó, els quals queden totalment 
interromputs en la continuïtat vertical pel pas de les bigues.Aquestes substitucions s'han efectuat després 
d'un pontatge amb plaques i angulars metàl·lics dels 1:rams inferior i superior del pilar, i la posterior ~ubs

titució fragmentada i per fases de les bigues de fusta. 

Noves estructures 

Ens referim a la zona situada a la cantonada del carrer de Salvà i la plaça del Patriarca, la qual s'ha buidat 
amb la substitució de l'estructura existent, i s'hi han deixat únicament les façanes degudament falcades 
amb tornapunta per l'interior mitjançant una estructura metàl·lica auxiliar. L'estructura d'aquesta zona 

s'ha reconstruït amb pilars de for migó armat i forjats a base de lloses massisses també de formigó armat, 
les quals han servit, a més a més, per fixar horitzonta lment les façanes. 

En aquesta zona s'ha realitzat un soterrani doble amb murs executats per dames i llosa de fons , els quals 
queden units rígidament entre si formant un buit monolític que serveix de fonamentació general a l'es

tructura superio r de formigó armat. S'utilitzarà com a magatzem. 

No estructurals 
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NOVES Pel que fa a la configuració de la segona planta, retirada de les balustrades que la flan 
COBERTES quegen i que coronen la façana exterior i la façana interior, són de dos tipus: planes 

de tipus filtrant les trepitjables que circumden la segona planta, amb rajola de for

migó, i de coure de baix pendent les que la cobreixen, amb una configuració que 
completa la continuïtat i unitat compositiva de l'edifici. 

SÒLS Es restauren els sòls de pedra de Godella-Montcada que hi ha al claustre i al vestí
bul del carrer de la Nau i es generalitza l'ús d'aquest material a les altres zones de 

circulació de l'edifici, tant les interiors com les exteriors (claustre superior). 

A les zones més representatives, com ara el rectorat, la sala de juntes i la biblioteca, 

s'ha utilitzat la tarima de la fusta més adient per conviure amb la restauració dels 
prestatges i baguls de la biblioteca i la sala de còdexs. 

Als altres espais, segons la idoneïtat per l'ús específic, s'hi util itza la moqueta a la sala 
d'usos múltiples, el linòleum gris a la sala de lectura i semblants, i terratzo verd fosc 
als magatzems i les oficines. 



SOSTRES S'han restaurat els sostres que hi ha de bigam de fusta allà on n'hi havia a la vista i 
on han aparegut en suprimir cels rasos, a zones de renovat valor ambiental, com ara 
totes les plantes al voltant del pati rectoral entre la capella, el paranimf i el vestíbul 
del carrer de la Nau i a la nova sala de lectura a la planta baixa. La resta s'ha resolt 
amb enguixades aplicades a les lloses de forjats nous o amb cels rasos de plaques de 
cartó-guix. 

PEDRA TALLADA S'ha treballat en restauracions i en reposicions. 

Com a restauracions, s'ha intervingut sobre les cornises interiors del claustre ante
riorment enguixades, els capitells dels pilars de les arcuacions interiors, l'arc del ves
tíbul al carrer de la Universitat i el sòcol del claustre inferior. 

S'ha reposat la tercera balustrada que era de pedra artificial, l'arc demolit per la 
construcció de l'escala del 48, el sòcol i els fusts de pilars del vestíbul al carrer de la 
Universitat i les bases de les columnes dòriques del claustre inferior. 

FUSTES L'edifici pateix atacs continus de tèrmits i altres xilòfags. S'han eliminat fustes ataca
des i s'han sanejat les zones afectades. 

Es protegeix l'edifici amb barrera perimètrica i les fustes que s'hi conserven es pro
tegeixen amb tractaments específics. 

Les fustes estructurals sanes o sanejades s'han reutilitzat. 

Les fustes ornamentals i d'equipament de la sala de juntes i la biblioteca s'han res
taurat amb procediments tradicionals no agressius, de la mateixa manera que les fus
teries de tancaments i les poques que hi resten de partions interiors. 

COLOR S'han estudiat les estratigrafies cromàtiques del claustre i del pati rectoral per repo
sar amb la màxima fidelitat els tons inicials dels paraments, els qual estimem al seu 
torn més coherents amb la composició de l'edifici. 

ALTRES A més de les esmentades, cal fer una menció especial de la restauració de la 
RESTAURACIONS sala de juntes, de la qual destaquen els estucaments, les dauradures i els recercats 

interiors de buits; les plaques commemoratives; els medallons i les motllures del 
claustre; les estatuetes del pati rectoral; els paraments exteriors del paranimf; les 
columnes de la biblioteca; les fàbriques interiors de maó i morters de calç; la neteja 
de paraments i les restes arqueològiques que queden a la vista. 
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Instal·lacions 

El conjunt d'instal·lacions amb què s'ha dotat l'edifici en aquestes obres de rehabilitació ha estat dis
senyat d'acord amb dos paràmetres fonamentalment; d'una banda, el programa agrupat d'usos a què es 
destina, com ara oficines, museus, exposicions, conferències, actuacions teatrals, etc., que comporten un 
conjunt d'instal·lacions complet i modern que permeten la realització d'aquestes funcions amb como
ditat i garanties; i d'altra banda, el respecte a l'edifici, que ha condicionat la ubicació de sales de màqui
nes, xarxes de distribució i el disseny de solucions particulars per implafltar-les en cadascuna de les 
diverses sales. 

Les instal·lacions amb què s'ha dotat l'edifici són les següents: 

Instal·lació elèctrica: 

S'hi ha ins tal·lat un centre de transformació propi, que ha estat traslladat de l'anterior ubicació a la planta baixa a 

la planta segona de nova construcció, a fi d'alliberar d'eilements estranys les plantes originals. 

A través de la segona planta s'ha plantejat la distribució de la xarxa elèctrica a les diferents sales, i s'ha arribat fins 

a aquestes verticalment, a través de badius d'instal·lacions i canalitzacions, de tal manera que s'ha evitat travessar 

les diverses sales singulars. 

La distribució final fins als punts de preses de corrent i enllumenat ha estat condicionada pel disseny particular de 

cadascuna de les sales, i s'ha adoptat, generalment, el sistema d'instal·lació vista per mitjà de canal d'alumini i tub 

d'acer, que permet les possibles modificacions futures de llocs de treball, etc. sense que comporten obres. 

A fi de garantir-ne el funcionament i la seguretat, s'ha adoptat una sèrie de sistemes per evitar la fallada del sub

ministrament elèctric: 

S'ha dotat l'edifici d'un embrancament doble des de les xarxes de la companyia subministradora amb commuta

ció automàtica des d'una xarxa a l'altra en cas de fallada de subministrament. 

Si això falla, disposa d'un grup electrògen situat a la planta segona capaç de donar subministrament als elements 

essencials de l'edifici; i, per completar el sistema, hi ha un sistema d'alimentació ininterrompuda per als sistemes 

d'ordinadors, xarxa de dades i sistemes de seguretat. 

Instal·lació de climatització: 

La instal·lació de climatització permet un tractament individual dels recintes, de manera que es pot subministrar 

fred o calor segons les necessitats de cadascuna de les sales, i tots els paràmetres de funcionament es controlen 

des d'un ordinador central situat a la sala de control. 

Les sales de màquines han estat disposades a la planta segona, i l'ai re climatitzat s'ha distribuït a través dels badius 

d'instal·lacions col·locades amb aquesta finalitat. La distribució final de l'aire climatitzat a les dife rents sales ha obli

gat a dissenyar solucions particulars en cadascuna d'elles a fi de respectar, segons els casos, un~s vegades els tegi

nats dels falsos trespols existents, i d'altres no amagar a la vista les bigues de fusta, els murs originals, etc. 

Igualment, als llocs que ho requerien, s'hi ha ¡nstal·lat un control minuciós tant de la temperatura de les sales, amb 

variacions d' lº C, com de la humitat relativa d'aquestes. 

Aquestes sales han estat fonamentalment les destinades a allotjar les col·leccions de còdexs i quadres pertanyents 

a la Universitat de València i les sales d'exposicions, que són: 

La sala de còdexs 

Magatzems de llibres i quadres 

Tallers de conservació 

Museu de la Universitat 

Sala d'exposicions 
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Instal·lacions de seguretat: 

Les instal·lacions de seguretat són les destinades a la detecció i l'extinció d'incendis i les de control d'accessos. 

L'edifici disposa d'una xarxa de detectors d'incendis a tots els recintes, de tecnologia digital, que permeten iden

tificar la sala on puga originar-se un incendi i, per tant, actuar sobre ell amb la màxima rapidesa. El senyal originat 

és rebut a la pantalla destinada a aquesta finalitat al lloc de control. 

Per a l'extinció de qualsevol incendi hi ha una xarxa de mànegues d'aigua que permet arribar a qualsevol punt i, 

d'alera banda, un sistema d'extinció automàtica per mitjà de gas FM-200 a les sales on s'acumulen els elements 

més valuosos i, per tant, sensibles a l'aigua, com ara magatzems de llibres i quadres, sala de còdexs i biblioteca. 

Per al control d'accessos hi ha una xarxa de càmeres de vigilància manejades des del lloc de control que perme

ten la visió de les façanes exteriors, els accessos a l'edifici i diverses salas d'aquest, completades amb detectors de 

presència que indiquen als vigilants del lloc de control la presència dels intrusos. 

EQUIPAMENT l MOBILIARI 

Sala Multiusos 

A l'àrea on es troba situada la Sala Multiusos, una de les cantonades de l'illa que ocupa l'antiga Universitat, 

hi havia una estructura recent de formigó armat que no s'adaptava a les necessitats requerides, i se'n va 

decidir la demolició. 

Com a conseqüència del disseny i la distribució dels diferents usos del conjunt arquitectònic, es va pro

posar destinar la planta baixa i la planta soterrani de la nova estructura com a espai idoni per a la Sala 

Multiusos. 

Amb aquestes premisses, es van projectar nous espais que mantenen les façanes, els murs i les restes 
arqueològiques, d'interès indubtable, i que posseeixen les característiques espacials següents: 

La planta baixa, que es destina a la Sala, es troba dividida en dues altures per un entresolat que conté els 

camerinos i el balcó tècnic i que es comunica amb aquesta a través d'una nova escala. Té una forma sen
siblement rectangular, amb façanes a la plaça del Patriarca i al carrer de Salvà. Confronta amb el paranimf 
i la sagristia de la capella, per una de les cares, i per l'altra amb un espai de gran alçada a manera de ves
tíbul, amb accés 9es del pòrtic del claustre principal; l'entresolat té accés independent des d'un corredor 
exterior.Té una alçada lliure de 5,30 m, amb bigues de formigó que en redueixen l'alçada útil a 4,90 m, i 

uns pilars cilíndrics de 0,50 m de diàmetre, també de formigó, i situats als laterals de la Sala. 

La planta soterrani, de superfície menor, comunica amb la planta baixa per mitjà d'una escala sobreposa

da a l'escala exterior. 

Es planteja la creació d'una sala d'usos múltiples, sense ubicació fixa d'escenari, amb grades i butaques 

mòbils que es puguen eliminar deixant l'espai diàfan per a unes altres necessitats. No obstant això, com 
a espai escènic, n'hi ha dues distribucíons principals, les més utilitzades: a la italiana o de visió frontal, i 

amb escenari central i públic circumdant; per tant, es realitza un "sostre tècnic" sobre tota la superfície 
de la sala, proveït de varals manuals i motoritzats, com també dos balcons laterals, situats darrere les 
columnes, que van del balcó tècnic a la façana de davant d'aquest i suporten l'amarratge dels varals. 
D'aquesta manera, la maquinària escènica no elimina espai útil de la sala i n'afavoreix la polivalència. 

El soterrani s'utilitza com a espai tècnic auxiliar i magatzem de la sala i, per afavorir aquesta relació, s'hi 
instal·la una plataforma elevadora, amb altura regulable, que servirà també com a escenari central. 
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A més de la dotació exposada, s'ha proveït la sala d'unes altres característiques tècniques, de las quals cal 
esmentar les següents: 

- Unes plataformes modulars i regulables, amb bastiment d'alumini; serviran per a la construcció de l'escenari 
frontal (de dimensions variables) i per a les grades de públic, que podran prendre diferents posicions. 

- Els camerinos es troben a l'entresolat: n'hi ha un de petites dimensions a peu de sala que pot ser utilitzat com 
a tal o com a camerino de transformació per a canvis ràpids. 

- Es fa practicable la reixa del buit central de la façana que dóna a la plaça del Patriarca a fi de permetre la càrre
ga i descàrrega del material escènic.Així mateix, s'hi instal·len fi nestrons a buits exteriors per aco nseguir la fos
cor total de la sala i permetre l'ús de la il·luminació escènica, que ha esdevingut indispensable en espectacles 
d'aquesta mena. 

- L'espai d'ús públic se separa del privat per mitjà de cortines americanes. que poden situar-se a diferents posi
cions, s'adapten a les necessitats espacials i fu ncionen com un tancament visual lleuger i amb un caràcter mar
cadament teatral. 

- Al balcó tècnic se situaran les taules de control de llum i so, com també els armaris de regulació, amb una bona 
visió de la sala i de l'espai escènic, en qualsevol posició. 

- Les condicions acústiques han estat millorades per mitjà de panells abso rbents de llana de roca, al sostre, i 
panells llistats de fusta a les parets, proveïes, a més a més, d'es tructures metàl·liques auxiliars que permeten la 
ílxació. si cal, de diferents elements escènic.s. 

Amb aquestes característiques tècniques, la Sala Multiusos es troba preparada per resoldre diferents pro
postes de caràcter cultural i particularment escènic (recitals, concerts, teatre, etc.) de petit format, que 
les necessit ats i la inquietud del públic demanen. 

Mobiliari específic 

A fi de resoldre necessitats concretes d'ús d'algunes dependències, s'han dissenyat algunes peces de mobi
liari; les principals són les taules de vidre dels còdexs, com també expositors per veure'ls des de l'exte
rior de la sala. S'ha utilitzat el recurs dels murs rodadors per a la sala d'exposicions temporals, la sala d'art 
modern i el museu de la Universitat. També són específics els taulells d'atenció al públic a la sala d'usos 
múltiples, el panell expositor, les taules de lectura i els presratges expositors. 

Mobiliari representatiu 

Una part és restaurat, per a despatxos rectorals, sala de juntes i paranimf, i d'una altra part s'ha realitzat 
una selecció de peces que es distribueixen puntualment a les dependències principals, dissenyades per 
alguns dels millors autors del segle XX. 

CONSIDERACIONS SOBRE EL RESULTAT 

La imatge de les façanes , tant les exteriors com les dels patis, no s'ha modificat. 

La presència dels coronaments de la segona planta, quan són visibles, ajuden a la valoració de les balus
trades de coronació. 

Les cobertes reforcen la unitat compositiva del conjunt. 

La solidesa de l'edifici queda garantida. 

S'han valorat tots els espais que originalment posseïa l'edifici. 

Els nous elements de comunicació hi donen seguretat passiva a l'evacuació, a més d'integrar-se a l'edifici. 

L'equipament i les instal·lacions amb què es dota permeten una versatilitat que no hipoteca usos futurs. 
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L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L' ESTUDI GENERAL VA SER 
ADJ UDICADA, EL 23 D'OCTUBRE DE 1997 
A LA UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES FORMADA PER: 
DRAGAD0S Y C0NSTRUCCIONES, S.A. - NECSO. ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. I 
C0NSTRUCCI0NES VILLEGAS, S.L. 

L'equip técnicoadministratiu que ha dut a terme l'execució de l'obra 
ha estat format per les següents persones: 

GERENT: 

CAP D'OBRA: 

OFICINA TÈCNICA: 

EXECUCIÓ D'OBRA: 

Rafael Escobar Carrasco 

Rafael Bernabeu Sapena 

Joaquín Martínez Sanchez 
Antonio Paco Gil 
Javier Sandalinas Fernandez 

Vicente Rubio Caballero 
Vicente Pérez Folques 
José Blasco Merín 

OFICINA ADMINISTRATIVA: Francisco Arocas Salinas 
Jerónimo Nogales Marín 

SEGURETAT l PLANIFICACIÓ: Carmen Bayona Arroyo 

APROVISIONAMENTS: 

SECRETARIA: 

M. Teresa del Castillo Serrano 
Antonio Alcaraz Castejón 

M. Angeles León Ruiz 
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RELACIÓ DE COL-LABORADORS QUE HAN INTERVINGUT EN AQUESTA OBRA: 

ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A. 
Planxes d'acer 

ACÚSTICA RUIDO,VIBRACIÓN, S.A. 
Insonorització de cabines de traducció simultànoa 

ANDAMIOS IN, S.A. 
Encofrats especials 

ANTONIO EGEA, S.L. 
Prefabricats de formigó 

ASCENSORES PERTOR, S.L. 
Aparells elevadors 

ASLAND,S.A. 
Subministrament de ciment 

ATES VALENCIA, S.L. 
Mitjans auxiliars 

BAYARRI LUCAS, JULIO 
Metal·listeria d'acer inoxidable 

BENÍTEZ CARRIEDO EMPRESA CONSTRUCTORA 
Mà d'obra 

BETON CATAUÍ-N, S.A. 
Formigons de planta 

BETTOR MBT. SA 
Materials de restauració 

BOMBEO DE HORMIGÓN DEVALENCIA, S.L. 
Bombament de formigons 

C.R.B.,S.L. 
Dessecament de murs 

CENTRO DE DISEÑO MARTÍNEZ MEDINA 99, S.L 
Mobiliari 

CERAMICA DE TERUEL. S.A. 
Material ceràmic 

CERAMICAS Y ALICATADOS ALPA, S.L. 
Pavimentació i alicatats 

CERBERUS PROTECCIÓN, SA 
Instal·lació de seguretat i detecció d'incendis 

CESAREO MUNERA, S.L. 
Armament d'estructures 

CONTENEDORES DOMA, S.L. 
Retirada de runes 

CRISTALES Y PERSIANAS CERVERA, S.L. 
Envidrament general 

CROS PINTURA$, S.A. 
Pintures intumescents 

DECOPARK C.B., S.L. 
Paviments de fusta 

DEJANO, S.L. 
Restauració de cornises de pedra 

DELTORO,S.L. 
Perforacions 

ENGINYERIA CLIMATITZACIÓ INST., SA 
Instal·lació de climatització 

ESTUDIO 80. DELINEANTES, S.L. 
Delineació de plànols d'obra 

FALSOS TECHOS ESTEVE, S.L. 
Sostres oberts i llisos 

FERNANDO SACEDA, S.A. 
Grua torre 

FERRETERÍA LA ESTRELLA, S.L. 
Subministraments de petit material 

FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, S.A. 
Mobiliari 

FRANCESC CHIVA OCAÑA 
Restauració d'elements singulars 

FRANCISCO LLORENS E HIJOS, S.L. 
Pedra tallada 

FRANCISCO ROS CASARES, S.L. 
Subministrament d'estructura metàl·lica 

FRANCISCO SALVADOR ESTELLÉS, S.L. 
Moviment de terres i transports 

FUTPER, S.A 
Fusteria i panells 

GRÚAS RIGAR, S.A. 
Muntatge i desmuntatge de grua torre 

GUILLÉN PAVIMENTO$, SA 
Paviments de terratzo 

HEREDEROS DE MANUEL SERRA, S.L. 
Restauració de portes i finestres 
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HILTI ESPAÑOlA, SA 
Ancoratges 

HORPROVAL, S.L. 
Formigons gunitats 

IMPERMEABILIZANTES MANUEL ANDRÉS PÉREZ 
Impermeabilització de terrats 

INDUSTRIAS MAQUIESCÈNIC. S.L. 
Material escènic 

INGENIERÍA TÉCNICA DEL SUELO. S.L. 
Micropuntals 

INPASVAR. S,L. 
Instal·lació de canonades i xarxa contra incendis 

INSTAlACIONES ABENGOA, SA 
Xarxa informàtica 

INSUPAR, S.L. 
Paviment de linòleum 

J.PONS.ALQUILER DE MAQUINARIA, SA 
Lloguer de maquinària menor 

JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 
Gestió centralitzada 

JOSÉ ARNAU BELÉN 
Restauració de l'escala rectoral i del paranimf 

UMPIEZAS A PRESIÓN, S.L. 
I\Jeteja i restauració de façanes 

UMPIEZAS MIGUEL ALBORCH, S.L. 
Neteja final d'obra 

MATEOS MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL 
Expositors i prestatges de fusta 

MECALUX LEVANTE, SA 
Magatzems de quadres i arxius compactes 

MEDINA METAL. SA 
Cobertes de coure 

MONRABAL SAPIÑA, MAGDALENA 
Restauració d'artifici 

NEMCAR. CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. 
Mà d'obra 

PUERTAS PAVER, S.L. 
Portes blindades i tallafocs 

PIRÓ. 
Orfebres. 

R.M.D. IBÉRICA, SA 
Apuntalaments de façanes 

RIBERCOST, S.L. 
Guixos projectats 

SANCHIS ARNAL, RICAR.DO 
Control de qualitat d'instal·lacions 

SILMAR PINTURA Y DECORACIÓN, S.L. 
Pintures 

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA. SA 
Control de qualitat de l'obra 

SONENSE DE GRANITOS, S.L. 
Pedra tallada, formació d'arcs 

TALLER DE RESTAURACIÓN EL BARCO, S.L. 
Restauració de fusta de la sala de còdexs, sala d'investigadors, 

Museu de la Universitat, sala de juntes, biblioteca de Dret l para· 
nimf 

TALLERES J. CONCEPCIÓN, S.L. 
Manyeria de portes de disseny 

TECNOLOGÍA CERRAJERÍA MAQUINARIA, S.L. 
Reixes i baranes 

TECNOLOGÍA DE MONTAJES ELÉCTRICOS, SA 
Instal·lació d'electricitat 

TOLDOSVALERO. S.L. 
Tendals motoritzats 

TRANS RIC LEVANTE, SA 
Retirada de runes 

TRANSFORMADOS ESTRUCTURALES Y CALDER. 
Manyeria general 

ULMA CY E, S.COOP. 
Bastimentades de protecció de façanes 

UNISERSA 
Tractaments de protecció de fusta 

UNIVERSAL DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
Pintures 

VALENCIANA DE DERRIBOS, S.L. 
Demolicions i enderrocaments 

VICENTE RAFAEL PICÓ VALERO 
Fusteria 

ZANAPUL, S.L. 
Poliments i abrillantaments de paviments 
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' PERCEPCIONS LITERARIES 
DE LA UNIVERSITAT. 

UN PASSEIG DE CINC SEGLES 

En una comèdia d 'ambient universitari inti

tulada El bobo del colegío que es representà als 

corrals de comèdies de cot el país, vora el I 606, 

Lope de Vega es contemplava així una cerin1ònia 

universitària: 

No pienso yo, que el Imperio 

quando a su elección se hallan 

los Príncipes Electores, 

ya con mttras, ya con armas, 

resplandece en rnayor vista, 

que quando ocupan sus gradas, 

tantas borlas de colores, 

verdes , azules y blancas, 

carmesíes y amarillas, 

porque este jardín esmalta 

la madre Universidad, 

naturaleza del alma.1 

El passatge forma part d'un elog i de la ciurac 

universitària per excel·lència, Salamanca, però no 

hauria escac molt diferent en cas d referir-se a 

València. En un cexc inclòs en nqLJest catàleg, 

escric pel "macscro Gregori o Ferrer", membre de 

JOAN OLEZA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

l'Acadèmia dels Nocturns, es destaca també la 

coloraina que revesteixen els fasts universitaris, 

ara a València, i torna a destacar-se a un Dietari 

barcelonès, de J. Pujades, començat el I 60 I: 

Diumenge a 7 de juny l 60 I, la universitat de la 

Escola de aquesta ciutat féu festa de sant Ramon 

[ ... J diumenge de matí fou en la aula general lo 

senyor bisbe com a cansellcr de ella y allí se ajun

taren tots los doctors cathedràtics y agregats en los 

collegis de les focultats. 

A Pujades, allò que més li crida l'atenció és, una 

vegada més, els variats colors de la indumentària 

acadèmica, "el setí leonat" dels professors de 

Retòrica, les "togues y flochs o borles negres y 
morats" dels "artistes", "los metges ab los afo

tTos de la toga y borles grogues". De Salamanca 

a Barcelona, passant per V:1lència, la imatge 

barroca de la Universitat roman lligada a 

l'espectacularitat dels seus rituals. A banda, clar 

està, el seu significat doctrinari, que Lope 

expressa bellament; la universitat com a escenari 

ideal, com a medi ecològic de l'esperit: "natura

leza del alma". 

1 C itl" ,·b t~.,c~ ,1 p.1 n 11 d.- 1.-~ ,·crsmns ong111,1 I, o d,· l,·~ ,·di,·1on~ u t1 l1Cz,1<1 <', , l:tnt ,·11 ,,isrd l.) ,·0111 ,•11 ,·.1 !.-11.:ià. s,·11,~ 
incrnd t1 i1-hl .:,1p 111ndifi,.1.:iL\ ,w1og1:\ l1.:.1 . El l~•¡ ,1".1rro: pl,·g,1r t,•x1s J! ll.1 rg d.- ón.: ~.:g irs i m dm·, lkngik>- d 1r,, r,·111,.. ,1111 l 
no rni.-, u, ro,1 r.1'1,¡u,•s l Jll<' lu n ,.111,·i.11 , l ' ,,·gl,· ,•n "·g l.:. prt>1.·,·dcnts ,ic 1•,:r,. i,111 s 1>1'1\! 111,1!,. o ,l't·d1d,,ns r,:.1l11z,1,l,•s 
a)ll b , rir ,·n, J,• 1•,·~.1 ,ks ,011" '1'1 .1dor~. ,h· ,·,•g.1J,·s mode~·111 cz~do1·,. . nbl ig.1r i,1 si 11 11 fos ,1~xí .1 1111,1 1nt.· n·,·nc1ú (if ,1h'1g1.:,1 
~•'lh'r.il itni., ¡ ,· r ~.1! d 'ho1110~,·116t1:,1r-los .1111b un únic (!Ít,·ri ¡,,·r lk 1:gu,1 1 .1 1·,•.: 1if'ic.11 .1 lg11n~ ,:kl~ ,·diwr, 1110 :i :rns 
.-Is to:rs ,fris ,¡ua b h,·111 in· ll7'0l',H. :\t ,·s ,•l C,11';1,tcr d".1,¡u,·si rn:b.ill h,· prd-a 11 ,·n tot n1n111 ,·111 1\·sp,· ·t.n l., r,·sl'o11-
s;1bilitat dels cdit o1·s d 'o ,i gr n. 
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I és que cada època ha tingut la seua pròpia 

imatge de la universitat: del Renaixement al 

Barroc, de la Il·lustració al Romanticisme, de 

la Restauració a la fi de segle, de les avant

guardes a la postmodernitat, es conforma una 

percepció civil necessàriament complexa, hete

rogènia, suscitadora de sentiments dissem

blants, que l'escriptura literària refracta al seu 

torn, multiplicant-ne la disseminació. Les 

pàgines que segueixen, com també l'apèndix 

aspiren a ser llegides com un passeig de dia de 

festa per la lirerarura i la Universitat almenys 

de cinc segles. amb la laxitud de qui està més 

atenc a la seua curio irat o al seu delit que a 

perpetrar un programa turístic exhaustiu. No 

es tracta -des del meu punt de vista, és 

obvi-·- de museïtzar les imatges que l'Estudi 

General, les Escoles Majors o la Universitat 

(paraula que no s'imposa com a tal fins al Sis

cents) han deixat impreses en l'escriptura 
literària entesa en un sentit ampli (no podria 

ser d'una altra manera en un període can abas

tador), cosa que podria tenir interès única
ment per al col·leccionista, ans he preferit anar 

arreplegant en passant imatges significatives 

dels moments més definidors de la nostra 

història civil, literària i acadèmica. Són imat

ges en llatí (traduïdes), en castellà i en català, 

en anglès, en alemany i en francès (traduïdes), 
de valencians i de forans, imatges entusiastes i 

crítiques, anecdòtiques o analítiques, superfi

cials i pregones, antigues i modernes, que afec
ten les cases, els professors, els estudiants, 

l'ambient viscut pels testimonis. La resultant 

és calidoscòpica, com no podia ser menys, però 

jo espere que serà capaç de suscitar en la ment 

i en els sentiments del lector (potser més en 

aquests que en aquella) una impressió versem
blant del que ha sigut la història d'aquesta 

un1vers1tat, en aquesta ciutat, i amb aquestes 

literatures. 
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De l'època anterior a la fundació ens queda 

el cescimoni ben interessant de les veus que 
reclamen reiterndamenr la necessitat d'uns estu

dis universitaris regularitzats. Vicent Boix, 

seguint en gran manera la documentació arre

plegada al Viaje !iteraria a las iglesias de Espai'ia 
( l 703-175 z) del tambè: valencià Jaume Villanue
va, n'ha deixat una precisa crònica en la seua 

Historia de la ci11dad )' rei no de Valen cia ( 1 845- 1 847) 
que, jL111t:11nent amb la de Velasco y Sancos 
( Rcsciia histórica de la Universidad de Valencia ... , 
l 8 6 8), tanca el cicle dels primers estudis sobre 

la nostra universitat (Escolana, Teixidor, Villa
nueva, Ortí i Figuerola ... ), antecedent dels 

escudis contemporanis. 

D'aquesta ernp:i prefundacional he inclòs en 

l'apèndix fragmen es del Tractat de regiment dels prín
ceps e de comuniMts, part de Lo Dot<] llibre del Crcstiñ. 
de Francesc Eiximcnis, fragments que ex.plicicen 
una visió medieval i il·lustrada de la ciutat i del 
paper substancial que hi correspon als "s tudis 
specials de diverses sciències". Com recorda A. 

Ha uf, "Eiximenis va intervenir [ ... ] en la redac

ció i discussió d'uns esc:uu rs sobre l'ensenya
ment a la ciutat de València , cl l 399", i és 9ue 
"tota l'obra d'Eiximenis v:i descinada a ensenyar" 
(D'Eiximenis a sor Isabel de Víllcna, 1990) . 

Es llàstima no haver pogut comptar amb un 
text escaient de Fr. Vicent Ferrer, a qui la tradi
ció situa com a ensenyant d'una càtedra de Teo
logia de fundació bisbal i ubicació a l'Almoina, 

com cambé Lll1 paper determinanc ( encara que 
discucic p r un:i parc de la bibliografia) en la 
decisió del 1412 d'agrupar totes les ensenyan

ces disperse per la cill[at en una sola escola, 
looliczada :il c:irrer de In Fonda de la Nau, a la 
qual se li van acordar uns estatuts pel Consell 

de la ciutat i pel bisbe, Hug de Llupià, que avui 
conservem, i que representa el precedent imme
diat de la nostra universitat, fins i tot en l'aco
tació de l'assentament urbà. 



Tampoc no hem pogut trobar texts dels 

escriptors implicats en l'enscn ament bé en 

aquesta escola precedent bé en l'Eswdi General 

dels anys que seguiren la triple fundació 

d'aquest (1499, mllnicipal; 1501, pontifícia; 

l 502, reial), escripror tan característics de 

l'esplendor valenciana de la tardor medieval i 

del primer Renaixement com Joan Roís de 

Corella, mestre en teologia almenys des de 

1471; com Bernat Fenollar, catedràtic de 

Matemàtiques des del l 51 O; com Jaume Ferrús, 
catedràtic de Súmmules, d'Hebrell i de Vell Tes
tament, entre 1541 i 155 , delegat al concili d 

Trenta l 1550, on particip~ acciv;imenc, dctcn-
or del seu deixeble Jeroni Conqucrs d:wanr la 

lngui ició cl l - 6 3, paborde de Teologi.1 el 

I 5 89, canceller de la Universitat el l 5 9 I, autor 
d'un notable Auto de Caín y Abel ... 

Oferim a canvi al lector un parell de texts de 

qui va ser estudiant però no professor de l'Estu

di, i que ha simbolitzat la nostra universitat 

durant 
0

eneracions, presidint les seues cases. El 

Lluís Vives vell que el l 5 3 8 evoca amb nostàlgia 

des de Breda ( on era preceptor de na Mencía de 

Mendoza, futura duquessa de Calàbria i virreina 

de València, a més de mecenes de l'humanisme 

valencià) un passeig per la ciuc;ir de la seua 

infantesa, en els di:dcgs de Li11g11ac lati11ae excrrita
tio ("L.Is lc es del juego. Dialogo v;irio de la ciL1-

dad de V.1lencia"), recorre els trinquets de la ciu

tat ( el del Miracle, el dels Carrosos, el de Barcia, 

el de Mascons), Sant Esteve, la porta i el palau 

Rei.1l, el carrer del Mar, la plaça de la Figuera, 

l'església de Sane fortí, la plaça de ila-rasa, el 
mercat, la fercè, la Bosseria, el carrer de Cava

llers o el carrer de la Taverna del Gall, on ell 

mateix va nàixer i encara vivien les seues germa

nes, catorze anys després que son pare morís 

cremat per la Inquisició i deu nomé després que 

sa mare ( que morí l'nny l 509, el mateix que 

Lluís isqué de València per no tornar) fos desen-

terrada i les seues despulles cremades pública

ment; aquest Lluís Vives vell s'oblida d'evocar 

l'E cudi General. malgrat passar ben prop, i això 

ens ha privat del que hauria pogut ser el primer 

besllL11n d Ics Cises de la Saviesa en el seu con

text urbà. No obstant això, els professors Jordi 

Pérez Durà i Josep M. Estellés ens aporten una 

petita j ia que ells m;iteixo han traduït: un 

opuscle de jovenwt, Joa1tt1is Lodovici Vivis Vi,;gi11ís 

Dei Parentis 0 11atio ( l 5 l+) , en cl gual C\'OC.l el cu 

professor de Gramàtica, Daniel iso. m novo 

g) mnasío" de València, i la idònia dispo i i' de 

le aules en la planra alta de l'edil~ci, com cambé 

una curiosíssima "!apis inge.ns ( ... ] caerulcus ", 

una grossa taula (?) de pedrn, d color blau, 

situada al vestíbul de [;i planta baixa on cl · lli

breters exposaven i venien als escudiants cis cu 

llibr s. Juntament amb aquest testimoni ben pri

merenc de les Cases he inclòs en l'apèndix un 

altre text de Vives, el diàleg XlJI de Lí11g11ac lati
nae exercitatio on exposa, ja en plena maduresa, la 

seua concepció de l'ensenyament universitari, 

una concepció plenament humanística i no 

exempta de gestos de bel·ligerància respecte als 

adversaris de ['humanisme. 

I.Jrnmanisme entrà a l'Estudi General sota el 
guiatge de Joan Andreu Estrany, deixeble de 

l ebrija a Alc;i[a i gradu;ir despré a P;irís , que 

foli caredràti de Llatinitat a J'Esrndi eles de 

1515 i rector el 1517. El 1524 s ' insriwïa la 

càtedra de Grec, que ocup;i Cosme D:i1ni~ 

Savalls, deixeble d'Estrany. 611 cis últims 

moments de l'esplend r que s havia iniciar al 

segle anterior i de la qual hi fundació de l'Esw

di fou una de les criatures reeixides. Encara i 

així, i malgrat els conflictes que no tardaran a 

trencar la societat valenciana, l'Estudi viu una 

etapa gratificant per a les disciplines humanís

tíquc , de què donen testimoni cis propis pro

tagonistes. El professor J Lil io !onso ha tingut 

la cortesia d'aportar-me di verse nocície ben 
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simpco111at19ues dels sentiments de sa risfocció 
dels humaniste dmanr at1uesrs anys, ben dife
rent dds que no crigarnn él mostrar en anys 
venidors. Així, Alonso de Pro::iza , en l. seua Ora
tio l11C11lc111a de la11dib11s Viilw1ic (" ... oraria hélbita 
'vhlcnti in scudio gene rali presenti et preci
pience sen:uu in eiusdem nobi lissime at9ue flo
rcnci si me civirn tis laudcm"), public.1da cl 
15 5, lloa la Universitat, de la quél! diu que 
alguns la comparen a Ics de Parí , Bolonya i 
Sal.i manca, i en un romanç ''en loor de In cibdnd 
de Valencia'', arrep leg.1r ;¡J Ca11 cio11cro grncral 
(València, r 5 J r), p:1rla d'una ciutat "coda 
e cuela de virc udes/ y de abios yllusrrada '' . Per 
l.i scL1a parc, Joan Bapri ca A1Jyés, en cl seu Collo
q11i11111 Pasrhi11i cl Co1111ari, fo dir a Pasquín: 

¿Dónde reina m~s [ que :i \f.,lènci« ] la docr:i Mincr

\':J? En p:irrc nlgunn íloreccn m5s Ins lcrras, ni l.i 

cicncias sagrndas bror:in mh en In ciudnd d • l¾rís. 

l Dónd,• como aquí hay mi l Cicerones? iDóndc mil 

Virgil ios? e dirfo lJUC roda Accnns s hn crasi. dado 

nd. Mil Oioscóridcs :19uí h:iy; aquí, mil G:ilcnos 

[ ... ] L, insigne princc :1 Mcncfo (su nombre saben 
"mcntc") c:¡plcndor de las musas ... 

Per a un Anyés ran oprimisca com aquest, 
Valènci:i iguala Roma. J al tre t:int sentia Angcl 
Gonz,ílvez, cl qual en cl eu Pcrlcpid11111 Colloquium, 
quod in agt11da111 [ ... ] E1111uclm111 publicc rai1a1w11 rsl 

( l 527) , fo dialogar dos estudiants valencians, 
Ascanius ( format :i Roma) i Cami llus (fo rmar a 
l'Eswdi) , que disputen sobre Ics qualirats i cis 
professors en l'una i l'alera universitat. 

Una c.1rca dels jurats de V.1 l~ncia a Carles V, 
del 12 de juliol de 1525, demana cl suport 
econòmic del monarca per poder incorporar a 
l'Esrudi, com a profes or, "un gran doctor de 
Parí , natmal d', questa vostra ciurnc de V.llè.n
cia, nomenac mescrc Joan de Sala ia". Mai més 
no s'h;i produït a la Universitat de València un 
alri·c Cit de ftcxacge per ;¡clamació com el de 
Cclaia, ni dl' promoció c;m vertiginosa: cl 
marc ix .-iny que va ser reclamat pels jurat es 
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consélgrava també com a rector, i rector a perpe
r-uïcac. Com ha esc ri c farc Baldó (La Universitat 
de Valè11cia, 1986): 

La consolidació [ de l'Estudi] començà precisament 

en l'època post-agermanada, sobretot a partir de 

I 525, data en què v~ ser elegit Joan Celaia rector a 

perpetuïtat. 

La llarga etapa del rectorat de Celaia ( I 5 2 5-

15 5 8) significa per a molts dels nostres histo

riadors la fi de l'humanisme i l'inici de la Con
trareforma: 

El patriciat urbà, especialment després de les ger
manies, ré por a la renov.,ció i a la reforma. També 
té por -com és obvi- l'aristocri\cia. Quan el 
Con cii de b Ciutat, el I 525, nomena rector de 
l'Esrudi Joan Cclaia, i aquest escomet l'endemà 
contra l'erasmisme, la sort de la renovació 
intel·lectual s 'ha afonat 

escriu Marc Baldó. 

El I 528 Celaia vetà el nomenament com a 

catedràtic de Pere Joan Oliver, "el més impor

tant erasmista valencià després de Vives", 
segons J. M. López Piñero i V. Navarro Brotons (Histò
ria de la ciència al País Valencià, 199 5). Oliver escri

ví a Alfonso de Yaldés, el secretari erasmista de 

l'emperador, encara en la plenitud del seu poder: 

L:t dirc.cción de este Estudio se ha confi:ido :t Juan 
Cd:i)':t , 110 por ocra r:tzón sino porque e doccor 
pnrisicnsc. Con escos nombres se engañ:i a !:i plcbe, 
así se In somccc n los rirnnos. Y este bucn mozo no 
con icnrc que los hombres de provecho enseñen 
m1d:1 de bucnas lecras. A Erasmo, en insulsísimos 
sermones, le llama herejc )' gra11111rico. Y cl l'lalgo 
esta can pendiente de sus lnbios cuando scrmonc:i, 
que estima el Evangclio cualc¡uicr ncccdad que dig;¡. 
A los sujetos docros les solcmos llnmar no 1·ulgarcs, 
pero él es m,ís que vulgnr_ L,bios scmc.jnnccs a los 
suyos los tienen las lechugas. En esta ciudad se las 
clan de sabios los artesanos y los carniceros. Nadie 
mas versada que ellos en Escoto y en Durando. En 
ninguna parte encontraras tanta arrogancia ni tanta 
supersrición como en esta ciudad. 

(citat per Bataillon,ErasmoyEspaiía, 1950, cap. 
VII, n. 2). Oliver hagué d'emigrar i en l' mi
gració es dispersa bona part de la nòmina de 



l'humanisme ~lencià: :i més a més de Vives i Oli
ver, hi h:i Joan Martí Població, Jo:in Gèlida (que 
refusà una càtedra a l'Estudi), Fredcric Furió 
Ceriol (l'autor de Bo11011ia (I 5 5 6), a qui l':iutorttat 
de l'emperador tragué de les urpes de la lnquisi~ 
ció), Francesc Joan Escobar, Joan M:1rcí Cordero ... 

Tanmateix, el rectorat de Celaia, de qui es 

burbva en privar Jeroni Conquers quan deia que 
havia de ser " ecrerario de 0ios. si Oio le rienc'' 
(c itat per Bt1raillon) no va aboljr per complet 
l'humanisme a l'Esrudi General, j:i que durnnc 
l'època del seu rectorat ensenyen a V.1lència Fran

cesc Décio i Cosm' Damià Savalls, deixeble d'Es

crnny, i sobretot Miquel Jeroni Ledesma, autor 
d'una obra rellevant, Craccornm i11s1i111/iom1111 com
prndi11111 ( 1545). I en la segona meitat del segle 
regencen càtedres hum, nisces com Llorenç Pal
mirena, home d'acciv:i influència en la vida de la 
ciucat i molc parricularmenc c.n el desenvolupa
ment de la prikcica escènica erudit.t, o Pere Jonn 
Nunyes, de qui va dir Gregori Maians qL1e cm "cl 
que mas ha sabido en España de esrn lengu:i [ cl 
grec] que an Agusrín no se arrcvió a :iprendcr" 
(citar per Pcscc, a l'Epistolari, I. 1972) . D'ell, 
n'oferim al lector una carca sense dara dirigida ,1[s 
seus estudiants. Un hum. nismc que sobrevis9L1é 
dcsempallcganc-se de la gr:iv idcsa ideològica. 
Com c.scriví Joan FL1scer, cis humanistes que hi 
rom,lllgueren e reconvercircn a la gramñtica i 
s'oblidaren de l'heretgia. 

L'.activitat científica i intel·lectual valenciana es 
va inclinar massivament cap al replegament en un 
escolasticisme cada vegada més paralitzat. 

escriuen J. M. López Piñero i V. Navarro Bro

tons ( I 99 5), i :ifcgeixen: 
Es poden considcrnr com n combnncs històrics sig
nifirntiu~ cl 1568, d.1t:1 del procés de l'cr.1smisrn 
Jeroni Con9ucrs per In ln9uisició, i l 569. nny en 
què .1nc Joan de Ribcrn ,,n prcndt·c possessió de 
J'.1rqucbisb.1r. A partir d'.19udl moment V.1lènci:1 es 
,,,1 cOnl'crtir en un típic escenari del ncoc col.1sri
cisme contrareformista. 

Potser caldria afegir una altra data en la domes

ticació intel·lectual del país, la de I 564, en què 

el cavaller Gaspar de Centelles i Montcada, 

membre de la poderosa família dels comtes 

d'Oliva, va ser cremat en la foguera acusat de 

luteranisme. 

Si la primera meitat del segle és dominada 

per la figura del reccor Cclaia no ho é menys b 

segona pe.r la del patriarca Joan de Ribera , argue
bisbe de la diòcesi entre cl l 5 69 i cl I 61 J, i que 

va ser canceller i visitador de l'Estudi General i 

fundador del Col·legi del Corpus Christi, a més 

de lloctinent i ct1pità general, president de 

l'Audiència i virrei. No és que l'extraordinària 

concentració de poders del Patriarca fos decisiva 

en l'extirpació de l'humanisme, perquè quan ell 

va prendre'n possessió la Contrareforma era ja 

irreversible i ben poc quedava de l'humanisme 

valencià, com ja demostrà S. García Martínez 

( 197 5), però sí que ho va ser en el gir que 

emprengué el conjunt de la societat valenciana 

cap a la plena integració en la monarquia hispà

nica, perdent en aquest trajecte cis signes d'una 

identitat forjada a l'esplendor de la tardor 

medieval, al segle XIV però, obretoc, al XV 

Licerñriamenc fou un.i època d'espb1dor, 
un,1 mena de cant del cigne que la cultura va len
ciana, en incorporar-se a la c.isccllana dels Àu -
tria, li aportà la maduresa i l'espectacularitat 

del seu propi moment, baldament siga al preu 

de tancar-se les vies del futur. Després de la 

generació del canonge Tàrrega, de Guillem de 

Castro o de Gaspar Aguilar, la literatura valen

ciana serà, et ramen r, literatura castellan.1, 

encara que elaborada des de la perifèria, al 

marge del centre únic del poder polític (la cort, 

al voltant de la persona del monarca) i de la 

influència literària, i privada, d'altra banda, 

d'enll.1ços amb la tradició catalana medieval, 

factors tots aquests que la condenmaran, al 
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segle següent, al més recalcitrant provincia

nisme. A partir d'aleshores els escriptors ambi

ciosos de reconeixement hauran d'emigrar a la 

nova capital de les E pan res, Madrid, la seu de 

la cort, l'exclusiu ccmrc del prestigi i de la 

iníluència, el lloc on es concentren quasi tots 

els mecenes possibles -rigorosament nece

ssaris per a l'escriptor de l'Antic Règim-, el 

Gran Client. El m és ca racterístic dels escrip

tors d'aquesta generació, Guillem de Castro, 

~crà l'encarregat de exemplificar aquest destí 

amb la seua instal·lació a Madrid el I 6 l 9 i la 

seua posterior acomodació al servei de la casa 

d'Osuna, i també amb l'escriptura d'algunes de 

les obres cabdals de la ideologia "nacional" de 

l'època dels Àustria, com Las mocedades del Cid o, 

en una escala privada, El pcifecto caballcro, de la 

qual oferim un fragment relatiu a l'ideal educa

riu del cavaller contemporani, inclòs el pas -

gairebé de tràmit- per les Escoles Majors. 

A València ;1quc t moment d'esplendor 

s' inici;i en cis an 'S d l canvi de monarquia i 

d'accés ,1 1 tron de Felip II, i es reílecteix en l'o

bra i en cl proragonism cultural de Joan Timo

ncd,, o en la brillant produ ció, edició i consum 

d'una literatllr, eminentment cortesana com la 

pastoril, en què intervenen escriptors de fora i 

de dins, com Jorge de Montemayor, Gil Polo, o 

un dels més característics escriptors autosatis

fetament àulics de l'època, el comte de Bun ol, 

Gaspar Mercader. Però la fase de plena madure
sa d'aquesta etapa la representa l'Academia de los 
Nocturnos, un nucli d'escriptors-scn 1ors que es 

reuneix al voltant de Bernat Català de Valeriola, 

al palau que avui és seu de la Societat Econò

mica d'Amics del País, per practicar una litera

tura de sal6, esmeradament cortesana i erudita. 

No sols hi és present tota una generació d'es

criptors, d'historiadors, de dramaturgs ( els que 

elaboraran les primeres fórmules del drama 

bnrroc), sinó que en ~ilguns casos aquests 
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escriptors 611 enyor feuda ls cie nornble 

influència, i en altre regenten d rrccs rellevants 

en la jerar9L1ia eclesiàstica o en l:i civi l. Oc la 

literatura dels l octurn , n'oferim en l'.1pcndix 

un parell de 1110 eres, per la seua referència a 

aspectes de la vida universitària, seleccionades 

per la seua coeditora, la professora Ev,mgc lina 

Rodríguez Cuadros. Es rr.1cta de lc ·• ranç;-1s a 

luescra eñora de la ap iençia', de l'acadèmi 

"Esrudio" ( pseudònim de Jeroni de irués), i 

del '' igundo disCllrso de Ins exelencias y signi

ficarione de los colore "de l'acadèmic ''Indus

tria" (pseudònim del maestro Gregorio Ferrer). 

El grnn acte central d 'aquest darrer moment 

d 'e plendor culrural valenci:ma fou , i no podia 

ser més significatiu del nou paper que corre -

pondrà a València en 1:i 1iova sitL1ació, la cele

bració l':1n , 1599 a la ciurac de le.s noces de 

Felip lIJ i de Margarida d'Àu cria. d'un;i band:1, 

i d'ls:ibcl Clar:i Eugèni. i lberr d'Àu cri:t, de 

Ldrra. Aquest, doble aposta política per 

l'alianç;i d'E-sp:rnya i de l'Imperi va ser cl pri 

mer acte del totpoderós valiment del marquès 

de Dénia i futur cluc de Lcrm:1, cl qLtal v;i fer 

v nir el nou rei i la seua germana a casar- e als 

seus dominis. Le noces foren d'una cspecracu

laritat umpruosa i mobilitzaren tota la ocie

tat valenciana, transformada no ja en la cort 

virreina! que havia estat durant el Renaixement 

sinó en autèntica cort reial per uns efímers 

me os, corc eminentment festiva. El reflex en 

l:i literatura va ser nbund::mc, com no podia ser 

menys atesa l'afluènc ia i h parricip:ició activa 

dels escripror v;ilcnci.in , i especialment dels 

Nocturns. H em seleccionat, amb la col·labora 

ció de la professora Teresa Ferrer, un fr:1gment 

de la Relación de las Jicstas celebradns en Vnlwcia con 
1110/ivo del casamiento de Felipe III, de Felipe de 

G:wna, que narra la visita dels reis a l'Estudi 

General per presenciar un acte arndèmic, con

templat no casualment com un espectacle. Per 



a9L1clls dics circulà per \/;dència '\111 roman e 

[ ... ] qu e rr.irn [ ... ] de las grandes .i r mar.i
villas de la in igne y noble ciudad de alcncia'', 

una mena d'autopanegíric de l:i ciuc,H i de Ics 

seues institucions redactat per un cal Miguel 

de Vargas, estudiant valencià, del qual hem 

extractat cl fragment que pertoca als estudis 

universitaris, menys lúcid que entusiasta però 

no per això menys curiós. 

En Poetes, 111oriscos i capellans, Joan Fuster padà 

del "catastròfic desgavell de la vida valenciana 

del XVII" i en féu cl segi.ient diagnòstic: 

El segle XVII és, en l'evolució hiscòri c,1 d,·1 Pnís 
V;ilcncit una etapa de crisi prOÍl1nda, d.: dl'sb~llcs
camrnt econòmic i soci:1 !. d'ens rrada políric~, ljUC 

marca cl destí del nostre poble de cara al Cutm. 

És, en efecte, cl segle de la decadència per anto

nomàsia, per més que la investigació recent ha 

dest;1cat cl moviment dels 11ovatorcs i una relativa 

recuperació del país durant cl llarg regnat de 

Carles II. En la literatura en castellà no hi ha un 

sol autor literari de relleu, com no siga l'histo

riador Francesc de Montcada, i predomina Li 
poesia de justes poètiques, una poesia de 

circumstàncies i cclebr,,1cions oficials. Quant a 

la liter.i rnra carnl.-111:1, que desapareix quasi per 

complet , l'única personalitat noc;ible és Li del 

dominic France e hd cc, cl qual, malgrat Li seua 

condició "honorable" de prcdic:idor i catedràtic 

de la Universirnr ha passat a la història i a la lle

genda com a genuí representant del geni groller 

i satíric del país, per obres com La i11fa11ta Tclli11a 

i cl rei Matarot o La co111èdia bribo11a de Gayferos i 

Mclise11da, Ics ducs úniques comèdies barroques 

en català, ambdues de gènere burlesc, pujada 

tonalitat escatològica i probable representació 

conventual. 

Però el segle XVII és, a Espanya, cl segle del 

teatre, cl segle de la ro111cdia nucva que, justament 

a València, en el període que s'estén entre Timo

neda i els Nocturns, i impulsat des de la 111;1teixa 

Uni1•er itar per profi ssor com Décio o Palmi
rena, ;id9uirí l:, ct1a primera saó, que cl jove 
Lopc de Vega, que hi vingué ex ilia t cl 15 9, 
conc.gué, nssimi l~ i de envolupi\ ·egons Lm.i fór

mula ja indis L1tiblc111cnc personal, de cari\cccr 
popu l.i ricznnt (cnfronr del caràcter entre erudir 
i orcesà de la comèdi:i valenci:in:1) . ón moires 
les obre de Lope dedic:idcs a la ciuc:it de V.1lèn
cia, de 1..i vida de la qu;i! li imprc ionà molr 
espec ialment unn in scícució, la de l'Hospiral dels 
Innoccnrs. al qual sovint s'hi refereix ranc en l 
seu re.i rre (Los /oros de Val m cia) om en la scu:1 
obra no reacral (El peregrino fil su pairin ) . Atesa l.l 
vinculació universitària de l'Hospital, on impar

tien les seues classes els professors de Medicina 

de l'Estudi, i cl prestigi que Li medicina prornrà 

a aquest (cl propi Lope se'n féu drrec en un:i 

altra obra, La viuda valenria11a, on poden llegir-se 

aquests versos: 

¿Cómo hc,·ido? Si no Cuera 

en V.1lcncia, no escapara [ ;1 Li morc] 
ljLIC es la cirugía muy rar;i 
)' así su salud se espera. 

He extractat per al lector uns fragments de Los 

/oros de Valmcia. D 'alera banda hi ha una curio

síssim;i comèdia de Lope, d'ambient universi

tari, La do11cclla Tcodo1; que degué fer les delícies 

dels csn1diants, en què apareix com a personatge 
rellevant un catedràtic de l'Estudi General i 

com a comparses alguns deixebles seus. N'he 

cxtract:it uns fragments i n'he resumit per als 

lectors l'argument. 

En e.l terreny cscricramenr lircrari, com 

gairebé en coc , el X Ill no omcnç:1 fins rras 

passar l:1 fronrcra de 1:i mcirac del segle. D';19ue -

ca època procedeixen cis primers rcxcs cleccion:ir 

ací. Es tracc:i d\111 fragmcm de.l Frny Cm111dio de 
Cn111pn~s, alias Zotrs (I 758-I 768) , del jc uït:1 

Jo é Francisca 1 b, 9ue ranc d 'avalo t provocà en 

el momenc de la seu:i aparició, acompanyada d\111 
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èxit de públic insòlit (inclogué entre els seus 

entusiastes els propis reis i el papa) en la litera
tura espanyola fins aquell moment, tan gran com 

gran i indignada fou la resposta dels sectors més 

conservadors de l'Església que no s'aturaren fins 
Fer prohibir cl llibre per la lnquisici6 (l 760). El 
fragmenr. ;:¡porcat pel professor Ricard Rodrigo 
reivindica la figura del 11ov11tor valencià Vicent 
Tosca, professor de l'Estudi, i de la seua lluita 

antiescolàstica ( amb la qual s'arrenglera el P. Isla, 

com bon jesuïta), gràcies a la qual una universi
tat com la de València pot vanar-se d'haver assi

milat els moderns i d'estar a l'altura d'allò que 
s'ensenya a Berlín o a París. No gaire diferent era 

la idea d'un altre il·lustrat, el coronel gadità José 

Cadalso, el qual en les seues Cartas marruecas 

(publicades pòstumament el I 789, però escrites 
entre I 768 i I 77 4), es fa càrrec de l'opinió que 

corre sobre els valencians, que 

estan rcnidos por hombres de sobrada ligcrcza, 
atribuyéndose este defecco al clima y suelo, prcccn
diendo alguno que hasr~ en lo mismos alimcmos 
falca aquel jugo que se halla en los de los otros paí
ses. Mi imparcialidad no me permite someterme a 
esta prcornpación, por general que sea: antes debo 
observar que los valcncianos de este siglo son los 
españoles que mas progre os hacen en las ciencias 
positivas y lenguas muerc.1s 

( cita que dec al professor R. Rodrigo). El text 

molc optimista de Cadalso i el bel·ligerant del 
P. Isla tenen molt a veure amb la disposició 

polemista, el coratge científic i el designi irre
vocablement reformador dels il·lustrats valen

cians, Gregori Maians al capdavant, però també 

el seu germà Joan Antoni, i Francesc Pérez i 
Ba ier, Josep Teixidor, Vicent Ximeno, Joan Bap

tista Berni, Marc Antoni Orellana, Joan Sempere 
Guarines, Antoni Josep Cavanilles, Jordi Joan i 
Santacília, Francesc Cerdà i Rico, Vicent 
Blasco ... El nucli, en definitiva, del reformisme 

valencià, de l'aventura intel·lectual que s'entestà, 

en la segona meitat del segle, en un redreçament 
cultural i civil ple d'entrebancs, de vegades ins u-
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perables, però que constituí el primer pas -no 

menys cortuós ni necessari que el segon , d'alcr:i 
banda- del trencament de l'Antic Règim pels 
liberals. L:i carca al paborde Calatayud, de Gre
gori Maians, peça fonamenral estudiada pel pro
fessor Antoni Mestre, o la polèmica al volcanc 
de la llibercac de lectura de Llibres "av;inç;1cs" en 
la Universicac, entre l'arquebisbe Fabian y 
Fucro, el rcccor Blasco i Gregori 1aians, els 
docllmencs de la qllal van ser publicats pel pro
fessor Salvador Albiñana (1988), que repro
duïm en l'apèndix, són mostres ben rcpresenc-a
cives de la breg;i ideològica dels il·lustr.us. 

Un fet determinant en la reforma del vell 

Escudi General va ser la donació per Francesc 
Pérez i Baier, el poderós preceptor dels prínceps 
i impulsor de la reforma universicària en el con
junt del país, de la seu;i biblioceca privada a la 
Universicat, que fins en aquell moment no dispo
sava dels suficiencs recmso bibliogràfics, com 
era queixa habicual des de l'èpoc;i dels humanis
ces (com em recorda el p..-ofessor Julio Alon o, 
Palmireuo, ;il segle XVI havia de recórrer , la 
biblioteca de la duquessa de Calàbria, Mencía de 
Mendoza, "para que de aqm·Ha gr,in librería m 
prestase cada sema na algunos de hiscoria ", ja 
qll e no eren a !'Escudi els llibres que necessi
cava cl cst11dioso ,ortcsa110 ni "bascaba mi beisa" per 
poder comprar-los, per b qua l co a "me p.1res
ci6 que tenfa obligación a ·declarar con qué favor 
llegaron escos libres a mi mano") . La biblioteca 
de Pérez i Baier va ser cl nucli inici. l de l'accual 
biblioteca Llniversitària, coc i ser greument perju
dicada pel bombardeig francès de l 8 I 2. Hem 
deixat l;i paraula a l'enfervoric bibliògraf Just 
Pascor Fuster perquè anys després de In donació 
en fes un balanç. 

Toc l'esforç dels il·lustracs en la reforma de 
Ics universitats espanyoles criscal·l icz~ en la de 
V,ilència en cl pla d'estudis de 1786, impulsar 
pel rector Vicent Blasco, reccor perpetu de la 



Universitat imposat des del poder central pels 
il·lustrats, i molt especialment per Pérez i Baier, 
en contra de les reticències dels poders locals. 

Anys després, en De la instrucción pública en España 
(Madrid, I 8 5 5), dirà A. Gil y Zarate que fou 
"el plan mas perfecto de cuantos se presentaron 
al Consejo el pasado sigla". Tanmateix, M. 

Peset, S. Albiñana i M. F. Mancebo (l 994:75) 
no n'han fet un balanç crèdul: 

El pla conegué una aplicació lenta i plena de difi
culc;1ts que ;1rrib;1rcn :l col·l;ips;ir alguns del seus 
propòsits. Ser~ víctima de !'"endurida ignorància", 
com dirà des del seu exili londinenc el liberal Joa
quim Llorenç Yillanucv:i, form;it , les nu les vnlen
cianes. En general, el babnç del reformisme minis
terial és modest, com ho és la il·lustració cspnnyota, 
la qual reflecteix el múltiple i continuat desajust 
entre els objectius de la reforma i els instruments 
conceptuals, materials i socials que l'havien de fer 
possible. 

Potser siga útil per al lector contrastar aquest 
balanç des de dins i des d'ara amb la visió que 
tingueren altres que nosaltres, els viatgers il·lus
trats contemporanis. l.'.erudit Manuel Bas apor
ta dos texts ben interessants, per ben distints, 
sobre la situació de la Universitat i la figura del 

rector Blasco; l'un és del metge anglès J os ep h 
Townsend, autor d'un Viaje por España en la época 
de Car/os Ill (1786-1787), i l'altre és el Diario de 
viaje a España. 1799~ 1800, del filòleg alemany 
Wilhelm von Humboldt. 

El segle XIX va ser un segle de viatgers, molt 
especialment durant el Romanticisme, en què 
viatgers procedents de França i del nord d'Euro
pa acudiren a Espanya, el país més romàntic del 
món, segons Balzac, a la recerca d'experiències 
noves. D'aquests llibres de viatgers, que ens per
meten constatar la mirada dels altres sobre 
nosaltres, la col·laboració del bibliòfil i erudit 

Manuel Bas ens en permet oferir un altre parell 
de fragments sobre la Universitat, correspo
nents a la molt precisa Guía del viajero en Valencia 
(1866) de Joseph M. Settier, i al Paseo por España. 

Relación de un viage a Cataluña, Valencia, Alicante, 
Murcíay Castilla (València, 1875), de la comtessa 
de Gasparin, la qual es complau en l'encís 
romàntic del Jardí Botànic. 

El segle XIX va ser també un segle de lluita 
ininterrompuda entre l'Antic i el ou Règim, 
que s'enfront .. ren de diverses maneres i eo diver
ses combinacions en la guerra de la Independèn
cia, en els processos revolucionaris i contrarevo
lucionaris que s'allarguen emre I 8 l 2 i l 87 5, en 
les guerres carlistes, en e.Is pronunciaments mili
tars de diferent signe ... Concemplac a convenient 
distància es tracta del difícil accés a la moderni
tat d'aquestes terres de l'emergència històrica 
del sistema liberal. A València hi ha una decalla
da crònica del tram inicial d'aquest procés, la 
que va escriure un decidit partidari del libera
lisme, l'escriptor i historiador Vicent Boix, una 
de les figures més representatives del segle, amb 
el círol d'.Historia de la ci11dad y rcino de Valmcia 
(València, I 84 5-4 7). A aqueixes pàgines enco
manem el lector curiós; les nostres, més breus, 
les aprofitarem per deixar consignades aquestes 
lluites per mitjà d'algunes notícies que afecten 
directament la Universitat, escenari si no prota
gonista sí rellevant d'aquestes. Es tracta d'un 
tcscimoni de Tramoyeres sobre l'activitat de les 
societats secretes, d'unes notícies anònimes i 

manuscrites col·lectades pel professor Ricard 
Rodrigo en la biblioteca Serrana fornies, la pri
mera sobre l'escriptor romàntic i liberal Escan is
lao de Cosca V.1yo, en la seua època d'agitador 
Lmiversicari , l'alera sobre un candid:1t a una plaça 
de professor de la Universitat que al·lega entre 
els seus mèrits l'adhesió a "la causa del Altar y el 
Trono" i el fet d'haver passat per la sinistra Junta 
de Purificacions, per la qual co a "se 11:l!la puri
ficada desde 27 de enero del presente año". 

He dit ja que l'escolapi i catedràtic Vicent 
Boix (1813-1880) és una de les figures més 
represcncatives del segle, des d'una perspectivn 
valenciana, humanística i liberal. Dos ccxr ben 
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curiosos i de caràcter anecdòtic ens el presenten 
vinculat alhora a la Universitat i a la institució 

de Lo Rac Pen:it, procagonista de la molc parti
cular Renaixença valenciana. Lun és !'"Elogi de 
Don Vicent Boix' (1 880) de Fèlix Pizcueta, i 
l'altre un fragment de la biografia que li dedicà 
Constantí Llom.barr en Los fills de la morta viva 
(València, 1883), en la qual relata una anècdo
ta bastant semblant a una altra de més recent, 

però pitjor resolta, ocorreguda a Alacant, entre 
autoritats polítiques i acadèmiques. Amb ells 
torna el valencià a a9uest petit catàleg de testi
monis literaris i històrics. 

Dos fragments més, aquests de Teodor Llo
rente, ens situen de ple en la Renaixença valen
ciana, l'un és !'"Endreça al senyor Don Marià 
Aguiló" (1885), manifest ple de decisió i d'ar
gu ments sobre la unitat de l.i llengua caralana i 
cl seu redrcçamcnc hi tòric, en cl qual cl 
mallorquí Marià Aguiló jugà un paper can deci
siu i l'alrre és un text vivenci:il que evoca la 
coneixença que va fer de Vicent V. Querol a la 
Universitat, quan tots dos eren estudiants, i el 
naixement d'una amistat constitutiva per a la 
renascuda l iceracura valenciana, tex e qL1e Llorente 
va fer servir de pròleg a la publicació de les 
Rimas de Querol (Madrid, 1891). 

Altres dos texts tanquen el nostre segle XIX 
amb les signatures de dos escriptors d 'una 
importància cabdal en la cultura de la Restaura
ció. Em. referesc al valencià (d'Alacant) Rafael 
Altamira i a l'asturià Leopoldo Ains Clnrí11, el 
novel·lista i crític literari que, juntament amb 
Ben i ro Pérez Galdós, dominà cora la segona part 
del segle. El d 'Altamira és una Brcvc autobiogrnfía 
inèdita fins fa ben poc, qu aporta cl profes or 
Ce ilio Alonso i 9ue contempln cl seu pas per la 
Universitat de alència. El de Clarín és una 
divertida anècdoca universitària continguda il la 
novel·la curra "Zurica'' ( IS 4) , contemporània 
de.La Regenta (I 4-85), i publicada al recull de 
contes que du per títol Pipa (1886). 
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El segle XX ha estat un segle propici a la 
memòria, sota el prestigi de la qual i el seu reno
vellat concepte s'inaugura la literatura contem

porània. A més més, en els seus moments més 
lúcids, s'ha complagut en l'autoreflexió, de 

vegades fins i tot al preu d'una irreprimible ego
latria. La generació del 98, amb la qual s'inicia el 

segle, reuní tots tres trets, el culte a la memòria, 
l'autoanàlisi o autodiàleg ( que diria Unamuno) i 

l'egolatria ( que diria Baroja però també 
Unamuno), per això iniciem la tria dels texts 
amb dos eminentment evocadors, un d'Azorín 

(1941), i l'alcre de Baroja (1945, aquest darrer 
seleccionat pel professor Cecilio Alonso), tots 

dos escriptors degans que tornen als seus anys 
d'estudiants a la Universitat de València a la fi del 

segle passat. En aquesta mateixa ona, però trenta 
anys després, en la València dels roaring twenties, i 
amb la qualitat afegida de l'exquisidesa, se situa 

el fragment de Juan Gil Albert, tret de la Crónica 
general ( 197 4), inclòs en l'apèndix. Un altre és el 
caràcter dels dos texts que tanquen la primera 
meitat del segle, el de Presentación Campos i el 

de Max Aub. Al primer, arreplegat per M. Fer
nanda Mancebo (La Universidad de Valencia enguerra. 
La FUE, 1936-39), batega l'experiència dramàtica 
de la guerra i de la postguerra sobreviscudes 
-en el cas de Presentación, no en el de José Bar
trina- per una parella d'universitaris valencians 

compromesos amb la causa de la República. He 
preferit aquest testimoni a qualsevol altre per la 
seua intensitat: quan començava el meu currícu

lum com a professor jo vaig ser company d'insti
tut, a !'Isabel de Villena, de Presentación; no vaig 

saber aleshores de la seua peripècia, però puc par
lar amb coneixement de causa de la seua dignitat 
moral i del seu coratge. 1'.altre, un altre text 
intens, procedeix de La gallina ciega, el llibre confe
ssional que escriví Max Aub arran del seu encon

tre amb la ciutat i el país que havia hagut d'aban
donar el I 9 3 9. El 1969, només arribar a Barce
lona, Max, tan apassionat per l'agudesa verbal i el 



conceptisme, va declarar: "He venido pero no he 
vuelto" , i el seu llibre, publicat a Mèxic el l 971, 
és la constatació d'un desencontre, el que provo

quen gairebé de forma irreversible trenta anys 
d'exili. El reconeixement de l'escriptor pel perso
nal de la biblioteca de la Universitat, la retrobada 
dels seus ll ib res, que hi e caven dipositats, i la 
consegüent devolució conformen una de les 
poques anècdotes ;11nables d'aquella experiència. 

El clima de b poscgucrra a la Universitat, des 
del pLLnt d visca dels es tud i:111 s, atrec pel pati i 
per la estàtua de Vives, p r l'atmosfera de les 
classes o per la vid:1 de fonda i cercúlies al vol
ranc del ca rrer de la Nau, ens és reviscohc pels 
cexcs de J. L. Aguirre (Pcq1.wïn vida, 1955), Enric 
Valor (L'ambició d'Aleix, 1960) , Joan Fuster (Toni 

follà: Joan Fuster. Convcl'Scs inacabades, l 992; 
rambé per una ca rta de Fuster a icenç R iera 
Llorca, de I 9 50, aportada pel pro fe sor Francesc 
Pérez Moragon) , o més recentment per Manuel 
Vicent (Ii-anvía a la Malvarrosa, l 994). 

Els últims anys 60 i la dècada dels 70 signi
fiquen la superació de la postguerra. La Univcr-
icat canvia de si gne i es convercc ix en un esce

nari de revolta: revolta con tra la dictadura, 
revolta del valencianisme polític, revolta dels 
hàbits i del codi moral, revolta estètica. Són 
anys d'avantguarda que abocaran, amb la mort 

del general, a una transició plena de conflictes i 
d'adaptacions. Els testimonis que hem incorpo
rat són d'un tarannà ben divers però tenen en 
comú el seu criticisme, la seua vivència indivi
dualitzada, i la importància que per a tots els 
actors del moment cobra l'espai universitari. 
Podria dir-se que no hi ha c;ip al tre mo ment de 
la nostra història en què la Universitat s'haja 
constituït en un rcfcrcnc ga irebé incxcus;ible de 
l'educació sentimental dels escriptors i, en con
seqüència, en un dels escenaris privilegiadament 
literaris de la ciutat. 

l..'.assentament definitiu de la democràcia, 
entracs ja en els últims vint anys, la incorporació 
a Europn l'acomodació dins el marc cons titucio
nal i autonòmic, la redefinició de la ociernc 

valenciana ( i de l' espanyol;i en gcncr:i l) en 
l'anomenat primer 111611 i en una circumstància ide
ològica que ha disseminat en grnn manera la 
dialèctic. dels contraris com també les noves 
condicions de treball i d'experiència cultural, 
l'anomenem o no postmoderna, modificaran sens 

dubte, i una vegada més, la percepció dels prò
xi ms any d'a9 uesr escenar i històric i li erari , 

però potser és massa prompte per parl.1r-ne, poc
ser ,·;ildrin la pcnn crnir u11 poc de pnciènciél i 

esperar que pnssen, almenys, altres cinc segles. 
Llavors farà el mil·lenni. 

257 









SELECCIÓ DE TEXTOS LITERARIS 





l. VICENTE Boix: Historia de la ciudad y reino de Valencia (1845-1847) 

AA.VV: Historia del País Valencümo, Barcelona, Cupsa Editorial - Editorial Planeta, 1980, vol. II, ps. 53-61. 

UNIVERSIDAD 

Por este mismo tiempo, y antes de expirar el 
siglo }l.'Y, eran ya en efccLo famosa · asaz las scuela · 
de ;tlencia, CU) a universidad no dcbe su origen, 
com trn · cit: Espa.füt aJ pode.r de al ún prin •ipe, 
sino a los conatos de algunos pocos sabios y de un 
rnn '.l trado cel so que vcncicndo lcntamente lo 
csfüerzo · de la ign nu1 ia pudieron al fin zanjar y 
lcvaotar e te edificio tan úLil ,tl r i.no y a la nación. 

[ ... ] 

La primera memoria qu • hay de e ·c_uela • en esta 
ciudad d ·pué · de su conquis a • d •t año 12 O, 
en que el obi po Ferrer de anmarrí con u 
cabildo, distribuyendo entre sí las rentas, cargos, 
etc., seüalaron al preceptor, que ntonces era un 
maestro D .mingo, do. cientos bes:mces y el cargo 
de cuidar de la escuela de la ciudad.Así consta de 
la escritura que autorizó Pedro Salvat, notario de 
dicho obi po, en la sacri -ría de la Seo, a 23 de junio 
de d.icbo año, cuya copia se halla en el libro lla
mado de la Bisbalia, fol. 8, que se guarda en el 
achivode dicha iglesia, donde se lee: in j)raecento
ria autem ita statuimus et ordinamus quod j)ra
ecej)tori asignal episcopus d1rce11tos bese1111ios 
in s,w j)ttrte reddiluum vel in pn'111iliis ecc:lesit.1-
nt11l aliq11ttru111. ftem assignamus ei scbola111 
ei italis. o parece que estas palabms d ·ban 
ent nder e d e ·cuela eregid.a en e ·ra igle ·in, tal 
que pudíem llamar ·e e ·cuela del obispo o del 
cabildo. Porque en esta cia e no se erigieron hasta 
pasado · al •un . añ ·, e a saber: la de gramatica 
en 1r9, y la d · ceol gía en 134-, umplicndo en 
la primera épocn con el pre epc del concilio lme
ranense lli, cap. 18, y en la egun.da n el del lare
ranense IY, cap. 11. Y pues entonces dicen expre
·amente que estas dos c:ítedra cl ·bfan regenta1"·c 
en la iglc in en la otra anterior con ignación de 
es uel.t ólo ·e dice: scbolt.tm ell ítalis, no hay 
fundament para afirma.r que fue e e cu la ere
gida en e ta igle, ia ni aunque la regenta e el 
mism chancrc; ·ino que probablement se !e 
encomendó el cuidado, o digamos superintenden
cia de las que se iban estableciendo en la ciudad. 

[ ... ] 

No dejó de contribuir a estos establecimientos 
del clero el celo y ejemplo del rey don Jaime, que 
apenas conquistada la ciudad, trató de establecer y 
fomentar en ella toda suerte de ilustración. Ortí 
publica en su libro un breve del papa lnocencio IV, 
dado en León a 15 de julio, aüo tercero de su pon
tificado, que fue el de 1245, por donde consta el 
proyecto que había formado dicho rey de erigir en 
esta ciudad un estudio general: cum tu, le dice el 
Papa,Jerventi cuj)ias animo in ípsa civitate Valen
tia studium ordinari, quod utique non solum 
regno praedicto, sed aliis etiam vicinis erit utile; 
y seguidamente concede a todos los maestros ecle
siasticos que en él se hallasen empleados la libre 
percepción de los frutos de sus beneficios, a 
excepción de las distribuciones cotidianas. 

Hizo ademas este rey un fuero sobre la libertad 
de escuelas, el cual, como se vera después, se halla 
indicado por los jurados en una deliberación del 
aüo 1374, lib. IX, título de metges, apotecaris é 
speciers. rubr. XXXII, núm. 17, y dice así: atorgam 
que tot clergue ó altre hóm pusque francament, 
é sentot serví é tribut tenir studi de graméitica é 
de totes altres arts, é de física (medecina) é de 
dret civil é canónich en tot loch j)er tota la ciu
tat. Si la intención primera del rey don Jaime fue 
erigir un estudio general, como parece por el 
breve del papa Inocencio, algunos estorbos debió 
de experimentar en ello cuando se vio obligado a 
establecer un fuero tan opuesto en sus efectos a 
los que se propuso en su primer plan de estudios. 

[ ... ] 

Verdad es que por aquellos tiempos hubo en 
esta ciudad personas doctísimas de todos estados. 
Los conventos, singularmente el de Santo 
Domingo, conservaban en sus archivos memorias 
auténticas de muchos religiosos profesores de len
guas arabe y hebrea, teólogos y oradores eminen
tes. Mas nada de esto prueba que hubiese estudios 
públicos de las ciencias eclesi{1sticas. 
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Por lo que toca a la medicina, se infiere lo 
mismo del decreto del rey don Alfonso IV de Ara
gón, expedida en 1329, en que manda que se eli
jan cada año dos médicos examinadores de los que 
pretendiesen ejercitar esta facultad en Valencia y 
su reino; y encargando que sean fisichs de ctucto
ritat, no hace mención, como pareda regular, de 
los maestros que enseñen esta arte por encargo 
del gobierno, ni aun de los que tenían escuelas 
separadas a su arbitrio. Lo mismo debemos conje
turar de las demas facultades mientras no se des
cubran documentos que prueben lo contrario. 

Pasado el primer siglo, después de la conquista 
de esta ciudad, ya se muestra muy otro en ella el 
estada cie la literatura. En el año 1345, a 30 de 
marzo, el obispo don Raimundo Gastón instituyó 
en la catedral una lectura pública de teología. Esta 
es la memoria mas antigua que nos queda de cate
dra de esta ciencia; erigida y dotada perpetua
mente en esta capital en la escritura de su crea
ción, que publicó Diago (His. de la prov. de Ara
gón, lib. l.º, cap. 21), se estableció que fuese siem
pre regentada por religiosos dominicos, y que se 
diesen al profesor doce libras en reales cada año 
por el obispo, y por cada uno de los doce pavor
des veinte sueldos en su mes. Así se cumplió por 
espado de un siglo, comenzando en el año sobre
dicho Fr. Guillermo Anglés, y leyendo hasta el de 
1368. Siguiéronse Fr. Juan Matheu hasta el de 
1380; Fr. Juan Monzó, natural de Valencia, hasta 
1385; San Vicente Ferrer hasta 1390; Fr. Antonio 
Canals, y por su ausencia su hermano Fr. Pedro 
Canals, basta 1405; Fr.Juan Zaera basta 1427; y Fr. 
Arnaldo Corts basta 14:43. Muerto este última en 
agosto de ese año, a 11 de septiembre del mismo, 
el vicaria general del obispo don Alonso de Borja 
y el cabildo resolvieron que en adelante, exclui
dos los religiosos, regentasen dicba catedra un 
canónigo o beneficiada de la catedral, y en su 
defecto cualquier clérigo de la diócesis que estu
viese graduado.Así se lee en el epítome constitut. 
sed. Valent., tom. X. 

Esta lectura, cuya provisión pertenecía al obispo 
y cabilclo, no se tenía, como algunos creen, en el 
aula capitular cie esta iglesia, la cua! no se cons
truyó basta pasados trece años, en el de 1358, sino 
en la casa Hamada de la almòina o limosna, domini 
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de capitulo (clicen la con tírucione título VI) 

ordinarunt quod in domo e/c/emOSJ nae sedis 
non j) s it legi scientia c11jusc11mque facultCltis 
e.-.:istal si· e legum, sive ccm.onwn ni i dumtaxat 
teologica, quae ibídem legi est consuetum. De 
esrn l alabra onsta Lambién qu ·ólo p •rffut1a 
n eñar teología; ma que e to e hiciese por el 

cexro del rnae tro cie la entencia • on ta por una 
carta que se encuentra en el arcbivo de esta ciudad 
(tomo VII de carta ), en Ja cual l jurados con 
fecha cie 29 cie ner cie 1401, expooicndo al papa 
8e.neclicto XIU lo méritos del actual leccor Fr. 
Pedro Canals, dicen de él lo siguiente: cum libenter 
assumpsit (capitulum) ejusdem valentinae eccle
siae in lectorem, in qua per duos annos ela¡1sos 
et lerlium in quo sumus, tenens cc1tbeclrtt1ll 
ma ,;stralem legendo sententias, jam circa finem 
JV libri exislens etc. 

Parece que con el establecimiento de esta cate
dra despenaron lo animo de aJguno maestros, )' 
e movieron a abrir e tudio de otras ciencias )' 

arce . Por l meno hacia lo año 1 2 se v n )'ª 

autorizada. p r e l gobierno, junto con Ja escuelas 
de gmmatica , lógica, las de otra arec auoqu no 
la esp cifica Ja delibcración d l con ·ejo general de 

le m,u-zo de ese año, que e cie ver en l manual 
núm. 16, folio 136. Mancla e en ella a Jos juniclos 
que del clinero común compren una casa donde se 
reúnan todos los estudios, con lo cua! se remedie la 
incomodiclad que padecían los mae tros, especial
mente el llamad del capilol, que anclaban con u 
escuelas divagando por la ciudad, sin ballar casa 
conveniente para la enseñanza. Si por maestro del 
ettjJllol entenclían el de la catedral, ería l profe or 
de gram.ítica que a ma de un iglo cenía esca igle-
ia y no e.l de teología,cuya díceclra cenía u a iento 

fijo en Ja almòina, que era casa perteneciente a la 
iglesia desde los tiempos del obispo don Fr. Rai
mundo Despont, a fines del siglo Xlll. 

Por otra parte parece que hacia el mismo 
tiempo se suscitó cierta competencia entre el 
obispo y el magistrada sobre el derecho de esta
blecer y arreglar las escuelas. Llegó el negocio a 
términos que el obispo don Jaime de Aragón echó 
mano de Jas excomuniones, y mandó encarcelar a 
un P dro Costa, bachiller en artes, que por encargo 
cie la eiudad tenía e cuela en Ja casa que para este 



fin se había comprada en la parroquia de San Bar
tolomé: A esta pretensión y a los pracedimientos 
que de ella dimanaran se había ya opuesto el 
magistrada en 14 de agosto de 1374; pero con 
mayor energía el domingo 17 de septiembre 
siguiente, en que el consejo general pratestó por 
medio de mensajeras al obispo, de esta violencia, y 
lograda la libertad de Costa, mandó se publicase al 
día siguiente un pregón, en el cua! se mandaba que 
nadie se opusiese a la libertad concedida en esta 
parte por los fueras y privilegios antiguos, y en su 
cumplimiento pudiese cualquier clérigo o !ego 
enseñar libremente, dónde y cómo !e pareciere, la 
gramií.tica y otras artes, entre las cuales expresan la 
medicina y el derecho civil y canónico.Aludían en 
esto al fuero ya alegado del rey don Jaime L 

No es difícil calcular los daños que debía pro
ducir esta libertad verdaderamente opuesta a los 
progresos de la literatura, fomentada antes al pare
cer con la reunión de las escuelas.Aun cuando los 
maestros que las querían abrir sufriesen el corres
pondiente examen de su suficiencia, y se tomasen 
otras precauciones oportunas, era casi imposi!Jle 
que abierta una vez la puerta a muchos maestras, 
no se abriese igualmente a la división de sistemas y 
partidos; y siendo regular que en esta situación 
cada maestro intentase humiliar a sus rivales, bien 
se echa de ver cuií.n poco progresarían las ciencias 
y artes por este medio. Al contrario, podía espe
rarse que la reunión de todas las escuelas en un 
cuerpo de universidad praporcionase a la juventud 
una instrucción ordenada y metódica, cual es la 
que nace y se perfecciona hajo unas mismas ideas. 
Cierto es que si este plan fuese parta de la igno
rancia vendrían a ser las universidades los baluar
tes mas inaccesibles al buen gusto y a la sólida 
literatura. Los sabios de aquel tiempo, a quienes 
tocaba remediar un daño sin ocasionar otro, traba
jaron inútilmente mucho tiempo en unir estas 
escuelas separadas. 

Con este objeto encargó varias veces el magis
trada que se formasen nuevos estatutos. En 28 de 
septiembre de 1389 mandó el consejo general que 
dos juristas, dos médicos, cuatro notarios y algun os 
prahombres de la ciudad examinasen los que 
había formada Pedra Figuerola, maestra en artes y 
en medicina, y a 12 de octubre del mismo año 

resolvió que fuesen puestos en ejecución, siendo 
aprobados por el obispo y cabildo. Ambo acuer
do · e encuentran en el manual d la ciudad, núm. 
19, donde no se insertan los estatutos. 

Lo mismo sucede con otras que se presentaron 
en 27 de septiembre de 1399, disput:stos por el 
célebre Fr. Franci ·co Egiménez, de la orden de San 
F~mci co, miccr Pedro atalfl, li nciado en decre
to ·, Franci co Tallat licen iado en leyes, y alvador 
Ferrando,. notario (manual 21 folio 294). o ba -
tando tampoco ta constituciones para el prove
cho o establecimiento de las e ·cuelas, la ciudad, 
que n perdia de vi · ta objcto de canta consider;1-
ción, encargó de 11i1evo su reforma y arreglo en -8 
defebrero de 1410. Ma ni aun esta cliJigencia bastó 
ni bastaran cuantas se hubiesen hecho de nuevo, 
mientras no se allanasen dos dificultades radicales, 
que dab;m p r el pie a ésto · orros cualesquiera 
t:Statut . Una era la repugnancia del Obispo y 
cabildo en aprobar los forma do - por per onas 
legas; y otra 1m1 ho mnyor la que se ha indicado 
sobre la separación de las escuelas. Es muy verosí
mil que contribuye e mucho a vencer estos estor
bos el ilu trado bijo de esta ciudad San Vicente 
Ferrer qu e hallaba en ella a fine d e ·t añ 
l -10, el ual sobre el re ·peto con que era oído de 
rodo por su virtud, con cía por u doctrina y larga 
experiencia la ventajas que había de acarrear a su 
patria la reunión d escuela , y la armonfa y concor
dia con que cl bían procecler lo· enc:ug:idos de su 
establecimiento. 

Produjeron al fin t dos e tos afanes el fruco 
de eado y miércole , a de ocLubre de 1411 , 
decretó egunda vez el con ' ejo general la reunión 
de todos los estudios de la ciudad en la casa que 
era del noble mosén Pedro Vilaragut, mandando 
c1u l jurado trata en con el c:1bildo de la eo 
sobr · l · capíeu lo · que debían regir, nsí en la doc
trina como en la dotacione y lo denuís tocante al 
gobierno del nuevo ec.lificio literario. con ecuen
cia de esto, a 5 de enero de 1412 f11 ron leídos y 
aprobado e n el mismo con ejo lo nu vo e catu
tos de ·pués de haberlo i<.lo por l obi po de e ra 
lgl ia don l·lugo de Lupi.l Ba é con . u cabildo. 
El citada Ortí anticipa equivocadamente un año 
esta cesión; y es bien extraño que no publicase 
aquel documento tan digno de la luz pública, por 
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ser como la base de las constituciones que se for
maran mas adelante y una muestra de las ideas lite
rarias de aquel tiempo. Por lo mismo, aunque no se 
han podido señalar los autores de dichos capítu
los, ni si fueron enteramente nuevos o sólo 
reforma de los propuestos anteriormente, hemos 
tenido por muy útil el trabajo que se tomó el padre 
Villanueva sacando una copia, que se conserva en 
el archivo de esta ciudad. 

Muy pronto mostró la experiencia la utilidad 
que debía esperarse del nuevo estudio general en 
el número crecido de estudiantes que acudieron a 
él de todo el reina, en tanta grada, que a pesar de 
lo mandado en Jos estatutos,núm. l.º, tuvieron que 
sacar las escuelas de gramatica de la casa señalada 
y fijarlas en distintos parajes de la ciudad. El magis
trada, por su parte, no descuidó en fomentar por 
los medios posibles la literatura. En el año 1420, 
para estimular al estudio de la jurisprudencia, 
logró del rey don Alfonso V un privilegio en que 

concedía los honores militares a todos los valen
cianos que ejerciesen los oficios de justicia civil o 
criminal, jurados, mustaçaf, etc. En 1424 dio cien 
florines de oro al macstro Guillem veneciana, para 
que leyese y explica ·e l poecas latinos que le fue
sen señalados, continuando entretanto la lectura 
de la Eneida de Virgilio y de los libros De conso
latione d Bo cio. En 142 on iguió que alterna-

n lo · valenciana · con lo · at~1lanes y aragoneses 
en e l rectorado cie la unlver idad de .Lérida. Trac 
esta noticia Escola no (pag. l, lib. 5 cap. 24), que no 
se puede onfirmar por no hallarse en el archivo 
de la ciudad e l manual de los año 1426 y l 27. 
Con esto y otro e tímulo se fomentaran maravic 
llosamente los estudios, y vio nacer esta ciudad en 
su sena una porción de maestros ilustres, seculares 
y regulares, que la honraran con su doctrina en 
todo e l di cur ·o de este iglo X , cuyo catalogo se 
puede ver en la 1emariCI · cie Ortí, cap. XI, y en la 
biblioteca de Gimeno y Fuster. 

11. FRANCESC H EXIMENIS: Tractat de regiment dels prínceps e de comunitats. Lo dotzén llibre del crestià 
Ara novament reproduït per Antoni Bulbena. Barcelona, Biblioteca de la Revista de Catalunya, 1904, ps. 21-42. 

CAPITOL xm. Com per informar les gents la 
sancta sgleya ha fetes specials prouisions, e de la 
dignitat dels homens seients. 

Per rnho, donchs, que en les ciutat ca cu haja 
materia de informar si mateix, ha rdenat la :meta 
mare Sgleya, segons que appar in .v. Decretalium, 
titulo De Magistris, que cascuna sgleya cathedra! 
haja mestres qui ensenyen a aquells qui volran 
appendre Gramatica o altra fac ultat que ligen· e en 
le us merropoUtancs hagen vn tb olech qui lija 
Theologia. E tots aquc t dit ligen francament nen 
demanen r , specialment al pobres. E mana aqui 
lo Papit, que les clites esgleye sien tengudus de 
assignar prouisio als dits Iegents, per tal que no los 
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calga res reebre del pobres scolans a qui ensenyen: 
e mana aqui papa Alexandrí, sots gran pena, que 
negun no gos empatxar aquell qui volra legir Dret 
o altra leguda sciencia e bona, si empero sera lo 
legidor aquell apte per legir. 

Per tal, deya Tragus Pompeius, que los nobles 
prínceps e naturals senyors en special deuen 
attendre, per tal que tota !ur senyoria sia illumi
nada e plena de Ium de veritat, que facen per les 
ciutats lurs fer studis specials de diuerses 
sciencies, specialment de Gramatica, Logica e Phi
losofia; e en qualque ciutat apta de lur senyoria, o 
ciutats, facen fer s tudis generals on sos vassalls tra
meten !urs infants per apendre alio mateix, o Dret 
ciuil o canonich, o Theologia, o Medicina o aço 



quils sia pus profitos. E ells, per fauorejar la scien
cia, de lurs propries rendes o regalies deuen aquí 
los regents prouehir copiosament, e vedarlos que 
de negun no gosen res pendre, per tal que per fre
tura negun nos haja a star de apendre. E posa un 
document fort assenyalat, que daltres poetes e 
philosofs posen, e es aquest: Que regne ne ciutat 
on sciencia abunda no pot esser sens grans bens; 
e que tostemps la on la sciencia es per excellen
cia en lo mon, que aquí de continent ha excellen
cia de caualleria, axi que, excellent sciencia e 
excellent caualleria tostemps se son acompanya
des en qualque part del mon. 

Posa Ouidi, que lom es acabat si es seient, virtuos 
e lenguat: mas si es ignorant, malvivent e mal parler, 
dix que era femer. Si era solament seient, deya que 
valia argent; si seient e lenguat, era apparençat; mas 
si era seient, lenguat e virtuos, valia mes que cent 
daltres e que aur precios. E si era solament lenguat, 
era com a sepulcre pudent, defora pintat. 

Deya Seneca, que senyal que lo princep se feya 
tirn.n era, quand nos assaltaua de homens seients ne 
de sa uis, nels fauorejaua: car tiran, quand veu sos vas
salls sauis e seients, tostemps se tem que ab lur saber 
noi aucien, o que a la fi no li tolguen 1a senyoria. 

CAPITOL XIV. Qui ensenya quals coses deu 
saber ciutada cascun, segons son stament. 

[ ... ] 

Per raho daço posa sanct Hieronim en lo pro
lech de la Biblia, que los grans homens passats, qui 
entenien en regiment de les comunitats, per tot lo 
mon perseguien sciencia. E donen exemple de infi
nits aqui mateix: car diu, que aytant gran differen
cia ha dom seient a hom ignorant com de lum a 
tenebres, e que la sancta rusticitat e pagesia sola
ment sap profitar a si matexa; mas !om seient e saui 
es axicom lo gouernador en la nau, qui per son 
bon regiment e gouern salua si mateix e tots los 
altres. Per raho daço, Roma hague tostemps en 
sobirana reuerencia lo senat, ço es la multitut dels 
consellants, dotant los de grans honors, e de grans 
priuilegis e de grans riqueses; car deyen que 
aquells eren pares de la ciutat, mares del poble, 
vida de la comunitat, exaltacio de la cosa publica, 

corona del imperi, hulls del mon, lum de les leys, 
ajuda dels mesquins, armes dels nobles, patrons de 
tot lo popular. 

[ ... J E lauors , diu [Platone Magna] que giras a sos 
dexebles, e dix los axi: Fills, aquesta sia la derrera 
paraula que james daqui auant haueu a oir de mi, 
ço es: Que ameu sauiesa e bon saber, apres Deu, e 
que per occasio de ella no us sia car diner per 
aconseguir bons mestres ne bons libres. Car aques
tes coses abdues no han preu, en quant fan hom 
aquell qui les ama, e en aquestes dues sta tancat tot 
lo tresor, e riquesa e noblesa daquest mon. 

[ ... ] 

CAPITOL XVI. Qui ensenya per altra via ço que 
dit es, ço es, que ja en lo començament del mon 
foren edificades grans ciutats e lochs per scien
cia, e foren trobades diuerses arts. 

[ ... ] E daqui, passa limperi als Romans: per que 
tantost en Roma hague studi principal de totes 
sciencies. Car aqui se tractaua singularmente de leys 
e de tota philosofia; hoc encara de Deu e de Theo
logia, segons ço que podia conexer lur enteniment. 
Lauors floriren entre ells innumerables poetes e 
diuerses dones, per Deu inspirades de parlar en spi
rit de profecia, qui eren appellades Sibilles. 

E daqui vengue, apres la edificacio de Paris en 
França, la sciencia e studi de sauiesa aqui. E daqui 
passa en Englaterra, on ha diuersos e notables stu
dis. E apres del dits lochs, es se scampada per tot 
lo mon. 

Vet, donchs, com la sciencia segueix les grans 
edificacions, e viles e ciutats; e aço, per ordinacio 
special de nostre senyor Deu, per tal que les ciu
tats sien lochs specials e pus couinents que tots los 
altres a foragitar lom de si tota ignorancia, e per 
saber ço que es al hom necessari en cors e en 
anima. Per tot aço, appar acabada la segona raho 
principal, que era, que les ciutats son specialment 
ordenades per esquiuar e foragitar de si mateix 
tota ignorancia e per saber ço que es al hom mes
ter, segons que ja damunt es dit. 
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I I l. J. L VIVES: Ioannis Lodovicí Vivis Vírginis Deí Parentis Ovatío 
JI]sewijn,A. Fritsen, Ch. Fantazzi (eds .):juan Luis Vives. Early Writings, 2, Leiden, E.J Brill, 1991, p. 93. 

[ ... ] 

Y esto es lo que tenía que decir sobre la ova
ción de la Virgen; terminaría aquí si no consi
derara que importa contaros lo que Daniel Sisa, 
tu profesor de gramatica, expuso hace algún 
tiempo sobre este mismo tema en Valencia, en su 
nueva Universidad. 

Hay un lugm: nada ma ntrar n la ni ersidad, 
que habitualmente se llena de bauo a cau a de la 
lluvia, el polvo y el transito de los estudiantes. 

IV J. L. VIVES: Diiílogos y atros escritos 

Apenas lo franqneas encuentra una, empinada 
caleras, que conducen a un apo enro y aula 

bien equipada , en lo que e da cia e, un e pacio 
ciertamente muy idóneo pam lo mejores ¡)fofe o
res que, espero, han de venir en un futuro . El vestí
bulo esta en ocasiones en penumbra, no obstante 
el p rtico no deja de ser agradable. Al pi de la 
escaleras ha , una gmn piedra azul junta a la cual 
se reúnen la mayoría de lo lfürero , cuando tienen 
alguna novedad, para vender los libros, como si 
fueran esclavos de subasta pública ... 

Ed., traducción y notas de Juan Francisca Alcina, Barcelona, Planeta, 1988, ps. 64-68. 

XIIl LA ESCUELA [Schola] 

TIRO Y ESPUDEO 

TIRO. ¡Qué escuela tan elegante y tan suntuosa! No 
creo que haya otra mejor en esta zona. 

Esr DEO. Tu opinión e muy exa ca. Añade, lo que 
es mas im1Jortante para e te a unto, que no hay 
maestro ma erudita 11i mii prudente , ni que 
expliquen con mayor habilidad su disciplina. 

TIRO. Forzosamente, aquí e bara mucho por las dis-
ciplinas y apro echaran. 

EsruoEo.Y en verdad se aprende en breve tiempo. 

Tmo. ¿Cuanto cuesta el aprendizaje? 

EsruoEo. Vete de aquí de prisa con esa pregunta 
tuya tan mezquina e inoportuna. ¿En una cues
tión de tanta importancia se ha de hablar de la 
paga? Ni los que enseñan llegan a acordar la 
paga, ni a los discípulos conviene ni siquiera 
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pensar en ello. ¿Pues cua.l puede ser el precio 
justo? Nunca oíste aquel dicho de Aristóteles, 
que a los padres, a Dios y a los maestros no se 
les podía agradecer suficientemente lo que te 
habían dado? Dios creó a todos los hombres, el 
padre engendró el cuerpo, pero el mael?tro 
formó el animo. 

TIRO. ¿Qué enseñan éstos y durante cuanto tiempo? 

EsruoE0. Cada uno tiene su grupo escolar sepa
rada; y son varios doctores. Unos repiten a los 
alumnos todo el día, con esfuerzo y trabajo, los 
primeros elementos de la gramatica latina. 
Otros enseñan las cuestiones mas complicadas. 
Otros explican retórica, dialéctica y las derna.s 
disciplinas que llaman liberales o nobles. 

TIRO. ¿Por qué se les da ese nombre? 

EsruoEO. Porque conviene que todos los hombres 
nobles las aprendan; por el contrario, son pro
pias de siervos y gentes torpes las artes sórdidas 



que no on genuinamente libentle , la qu e 
ejercen con la m.tnos o con esfuerzo fi ico. 
Entre éscos hay alguno que son aprendices, 
tirones, y otros que ya son bachilleres. 

TIRO. ¿Qué significau estas palabras? 

EsruoEO. Tanto tirones (tyrones) como bachilleres 
(bC1tallcu-il) son nombre que proceden del len
guaj mili rar. 7j ro e - una :rntigua paJabra que 
de •igna a lo que empiezan a ejercitar ·e en la 
milicia; bc1tallc1rius jgnifica en frtmcé el s 1-
dado que ya ha parti ipado una vez en ombate 
(que llos llaman batalla y ha Juchado contra 
el enemiga. En Parí • empezó a Jhunar e batct
/larius de la pale tm literaria el que ya ·ostu o 
una di puta sobre cualquier di ciplina de forma 
pública. Después se !e habilita. como docente 
que por la licencia que e te · da ·e llaman lic n
ciado aunque erfa mejor llamarlos habilita
do . Por último alcanzan el gracio de doctor de -
pu cie r clbir el bo11et en un acto público de 
la universidad. E como i le di la Libertad 
y s · convirtiesen en jubiJados. Ése e aquí el 
gracio cie honor y djgnidad ma alto. 

TIRO. ¿Quién e aquel que va con tantos ac mpa
ñante , precedid por los bedeles con las lla e 
de plata? 

EsPUDEO. Es el rector de la universidad. Muchos le 
siguen por razón de su oficio. 

TIRO. ¿Cuiintas veces se enseña al día a los mucha
chos? 

EsruoEo. Durante algunas horas: una casi antes del 
alba, dos por la mañana y dos por 1a tarde. 

TIRO. ¿Durante tanto tiempo? 

EsP DEo.Así lo dice la antigua co tumbre y los e ca
turo de la univer idad. También to - discíp\llos 
repasan durante dos horas lo que los maestro 
les han enseñad y se dedicau a rumiar y ma ri
car el alimento. 

TIRO. ¿Con tantos gritos? 

EsPUDEO. Ahora se ejercitan. 

TIRO. ¿Para que? 

EsPUDEO. Para aprender. 

Tm . Mas bien para gritar. Porque en vcz de cj rei
tar en una dis iplina haceo de pregoneros. Y 
aquel otro e ra totalmente lo o, pues si e tu· 

viera en su ano juicio no vociferaría, ni gesticu
laría, ni se retorcería. 

EsP ono. on spañole · y francc es un poéo apa
siooado ; y com on de e cu las contraria . dis
puran con mucho ma ardor, com i luchn en 
por la rcligión y la patria como clicen . 

TIRO. ¿Cómo es esto? ¿Los doctores siguen aquí opi-
niones y conocimientos diferentes? 

EsruoEo.A veces enseñan opiniones contradictorias. 

TIRO. ¿Qué autores se explicau? 

ESPlH>EO. No explicau todos los mismo , ino que 
cada uno los escoge según su perida e inreli
gencia. Lo · m:í erudito y cie mejor juicio cocan 
los mejore. e critore a lo que vo orros lo gra
m:'ttico lla mai cl:ísi o -.1-fay qu ien, por ignorar 
quiéne · n mejores, se r baja a los proletado , 
vulga.re y ruine . Entremo os enseñaré la 
bibli teca pública cie e ra e cuela. E ta e la 
biblioteca que egún prece¡ túan los grande 
hombre estú encarada hacia dondc ale el sol 
en verano. 

Trno. ¡Vaya! ¡ uancos libros,cuúnco bueno aurores, 
griego , latino , oradore poeta , hi t riadores, 
filósofos, reólogo ·, con los retrato cl lo autores! 

Esl' DE . Y ciertamente, en la medida en que e 
pud , pintad al vivo, y por eso son mít valio
sos. Todo - lo cajones y e tant de lo libro n 
de encina o de ciprés, con sus correspondientes 
cadenillas. Y los libros, casi todos son de perga
mino y estan miniados de diversos colores. 

TIRO. ¿Quién es aquel primero con cara de campe
sino y la nariz chata? 

ESPUDEO. Lee las inscripciones. 

TIRO. Es Sócrates, y dice: "¿Por qué me colocan en 
una biblioteca si no he escrito nada?" 

EsPUDEO. Platón y Jenofonte, que le siguen, contestau: 
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'' Porq1-1e tú diji te d palabra lo que atros pu ie
ron por e crito ." cría dem: iado largo miraries 
todo de uno en un . 

Tmo. Oye, ¿quiénes son aquellos tirados en un gran 
monrón? 

EsP m, . Son el Cttlolic6n, Alejandro Hugucio, 
Papia , lo ennonarios, dfaléctica · y fi icas 
ofística . É tO n los que he lfamado ante 

autores ruïnes. 

TIRO. Mas bien castigados y hundidos. 

EsPllDEO. Todo estan sin cadena. Que se l s Ue e 
quien quiera y nos liber:mí de un p · ·o incomodo. 

Tmo. Bah, ¿cuantos asnos harían falta para trans
portar a éstos? 

Est> DEO.Yo me extrañ.o de que no e lo · hayan lleva
do habiendo tal cantidad de a no · por codas par
tes.Algún clía se echariin en el mismo monróo los 
Bftrtulo , Bald y demft bombres cie ese e tilo. 

Tmo. Mas bien hombres de esa misma calaña. 

Esl' l)W. No sería nada malo para la tranquilidad de 
t dos. 

Tmo. Fíjate, ¿quiénes son aquellos con los capuces 
tan largos? 

EsPUDE0. Bajemos. Son los bachilleres que entran 
en la pale tra para hacer una disputa. 

Tmo. Por favor, llévanos allí. 

EsP ow. Entrad, per en silencio y con re peto. 
Quícate el sombrero y mira con aten ión rodo lo 
que pasa, puc e habla cie a unto d gran im
portancia que convieoe mucho conocer. Aquel 
que ves entado oio en aquel lugar alto es el pr • 
id ote c.lel certamen. Es como un oi·ganizador y 

juez d las di putas,como lo era en l:1Antigüedad 
el agonoteta. u füoción principal e la de asi ,_ 
nar lugar a lo · que e cnfrent:m, para que no haya 
confusión ni nadie perturb • el orden. 

Tmo. ¿Qué significa el manta de pieles de marta? 

Esl' oEO. E el ·ímbolo del cloctorado, la in ignia 
de ·u jerarquía y dignidad. Es un hombr ern
dito como pocos. Obtu o el ran mft alto 
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entre los candidatos a la catedra de teología y 
todos los mas doctos de su nivel le conceden 
el primer lugar. 

Tmo. Y dicen que ha leído el Baldo como texto 
principal en su curso. 

EsPUOE0. En realidad ése ha vencido a sus competi
dores por sus adulaciones y astucias, no por la 
ciencia. 

Tmo. ¿Quién es aquel hombre palido y macilenta 
que recibe los ataques de los demas? 

EsPUDE0. Es el aponente que sufre los ataques de 
todos, y por el excesivo estudio nocturna se ha 
vuelto palido y macilenta. Tiene un nivel muy 
alto en filosofia y teología. Ea, callate ya y escu
cha. El que disputa ahora suele inventarse argu
mentos muy agudos y sutiles y presiona con 
dureza a su adversario. En opinión de todos se 
puede equiparar a los mejores de esta disci
plina, y, a menuda, obliga a su aponente a can
tar la palinodia. Fíjate como aquél intentó enga
ñarle, cómo el otro lo confutó con fuerza a tra
vés de un argumento irrefutable que no le 
podía rebatir. Este tiro es a muerte, es un argu
mento absolutamente invencible, como de 
Aquiles, y le va directa al cuello. El aponente no 
podra protegerse. Se rendira en seguida, a 
menos que algún santa le insufle en el pensa
miento algún subterfugio. ¿Ves? La disputa esta 
decidida y acabada por la sabia decisión del 
presidente. Ya puedes abrir la boca y hablar 
cuanto quieras. El que lucha ahora es un tronco 
que combate con un cuchillo de plomo y sin 
filo, pero grita mas que los atros. Veras cómo 
sale ronco de la lucha, siempre pasa lo mismo. 
Y aunque sus disparos y ataques sean rebaticlos 
sigue luchando con insistencia, pero no logra 
nada; nunca quiere aceptar que un argumento 
suyo ha quedada inutilizado, ni quiere some
terse a la decisión del presidente ni atender a la 
respuesta de su enemiga. Esc que empieza a 
luchar ahora pide la venia del presidente con 
demasiaclos miramientos, habla de forma cortés 
pero no tiene fuerza al argumentar; sale siem
pre cansada de la disputa, casi jadeando, como 
el que ha acabada con esfuerzo una ardua 
tarea. Salgamos. 



V. Els JURATS DE VALÈNCIA A CARLES V 
Epistolari del Renaixement (a cura de Max Cahner),València, Clàssics Albatros, vol. II, 1978,ps. 73-75. 

València, 12 de juliol de 1525 

Sacra Catòlica Cesàrea i Real Majestat: 

Un gran doctor de París, natural d 'aqu sta vo tra 
ciutat de València, n menat me. tre Joan de alaia 
és vengut ací a i --irar a mare i o J arents, e 
segon m informat · va a Vostra Ce ~u-ea e Real 
'laj stat de.m. oac per aquella . E perqu r<l molt 

g11111 crve::i d Vo ·tra Maje tat e benefici univer al , 
no sols d l e tudi,\nt d'aque ta universitat, me 
encara de les altres universitats e estudis generals 
d'aquestos seus regnes d' · ·p.tll)'a, que sent tan 
famós doctor, lo qual contínuament, des que és 
vengut, ha preï ·at en aquesta ciuta i en e · preï
cacion ha fel gran fruit així per la gran do trina 
com per la b na vicia d 'aquell re '.idís e tingué 
dttedra d()ctoral en l'e LUdi general d 'aqu m vos
tra ciutat, la qual ne eria molt honrada que fill 
natural d'aquella la tingués, cie itja e volrícm ab 
totes nostres forces procurar que Jo dit mestre 
Salaia se volgués aturar i assentar en aquesta ciutat, 
jac ia la dita ciutat al present, per les grans adversi
tat · e clan · que ha sostengut a cau a de les 
rebel·lions e commocions populars, no puga satis
fer ni donar-li tan gran salari que correspongués al 
que en França cascun any li donell" que allà segons 
havem sabut, fan molt gnu1 cas d 'ell , e per la gran 
fama e doctrina sua li han donat una dignitat, de la 
qual r t cascun any set-cenes ducat· de ·alari" e 
ultra açò, é vicari •enernl de d u bi bat · en les 
tcrre de França; de forma que cascun an d totes 
e tes di •nitat té pu d mil ducats de salaris 
renda certa lo que é impo ible aque m ciutat 
p d r-l'hi donar per la raó despús dita. Emperò. 
confiam que, per ·er lo elit me tre alaia narural 
d 'aqu<:: ·ta ciutat si no altre per algurn1 ia li 

p dem procurar al una dignitat eci ·ï:tstica, e 
d nar-li per altra part al •un raonable ·aJari , legidt 
pu pre t re car en aquesta ciutat, que é mare d 'a
quell, que no tornar-se'n en França. 

E per o, recordant-n s qu Vo t.ra Majestat té 
una ·:mongia en la seu cat dral d'aque ta ciutat de 
la qual a Maj tat no rep ningun emolument ·, inó 
quan és per ·onalment en aquesta ·ua ciutat, i e sent 
absent d 'rLquella, la dita canongin tostemps aga; i 
creem n altres que, per é cr lo elit mestr · a1aia 
home de molt bona vida tenint la dita canongia en't 
content, ab lo salari que no ,litres li constituirem, 
residir i aturar en aquesta ciutat i estudi general d'a
quella i fer-li ral fruit, que nostre eny r Déu i Vo era 
Mílje. tat ne eran servits i aquesta vostra ciutat molt 
dec rada e honrada: havem dellib rat criure e 
·uplicar a Vo era Maje tat ia mercè d 'aquelJa fer grà
cia de c.lirn canongia al dit me ·tre Salaia cl vida ·ua 
tan solament, e manar-li que resideixca en aquesta 
vo tra ciutat permetent a Maj tat en nenguna 
maner.t que un tm1 gran doctor com é aque t e 'n 
torne a ·rança inó qu re te en aquesta ciurat e 
r gne, per a qu rota ho.ca que d 'ell 'n oirà ·ervir 
·i,l pu · promptJ per a tot lo que e n inga al ervei 
d no -rre eny r Déu i de C)Str:l Cesàr a Maje ·tat, i 
salvació de les ànimes. 

upli ant la Divina Majestat con erv • aug• 
mence la vida imperial e tat de Vostra Maj stat ab 
triümfo e victòria cl Is ncm.ics de la ua imperial 
e real corona, de la vostra ciutat de València, a 
dotze de juliol, 1525, de Vostra Catòlica Cesàrea i 
Real Maje tat humils súbdits e feels vassalls, que 
besen les mans de Vostra Majestat, 

Los jurats de València 
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VI. .PERE JOAN NUNYES. HEL·LENISTA l CATEDRÀTIC, ALS SEUS DEIXEBLES 

Epistolari del Renaixement (a cura de Max Cahner), València, Clàssics Albatros, 1978, ps. 80-82. 

València o Barcelona, sense data 

L'estudiar i apendre és obra particular d'hò
mens, i així no pot ser perfecta sens prudència i 
discreció. La prudència té en si tres parts: memòria 
del passat, intel·ligència del que tenim present i 
entre mans, i proveir al devenidor. 

La memòria del passat o del que havem après, 
ab ninguna cosa se conserva tant i augmenta més 
que a !'ensenyar a altri lo que sabeu; i !'ensenyar a 
altri pot ser en tres maneres: o al que sap menys 
que vós, o al que és igual, o en presència dels que 
saben més que vós. 

Al que sap menys li haveu d'amostrar tot lo 
que sabeu de pura afecció i per honra, i no per 
interès algú. 

Davant los iguals haveu d'ensenyar de tal 
manera que tots ells vos sien jutges del que direu i 
ho prengau en paciència. 

Però en presència del que sap més és lo més 
perfect en ensenyar. 

La intel·ligència del que teniu entre mans és en 
dos maneres: o estudiar per vós mateix o aprenent 
d'altri. 

L'estudiar per vós mateix és més útil que l'a
pendre d'altri. Però estudiar per si mateix fa enten
dre la cosa en llegir-la en llibres correctes i emen
dats com són, dels llatins d'estampa, de Platino o 
Paulo Manuci; dels grecs d'estampa, d'Enric Esteve. 
I s'ha de llegir lo lloc moltes vegades i sempre ab 
gran atenció; i si teniu dubte en la intel·ligència 
d'ell, acudir a l'orde natural de les parts de l'oració 
que mostren los gramàtics, i al mateix que pareix, 
i ab allò que va unit; i quan tot això no hi baste, 
acudir als comentaris i vocabularis. Però, sobretot, 
procurar d'assegurar-se de la intenció que té l'au
tor i quin orde seguix. I en los comentaris i bons 
autors que estudieu, sempre atenir-se als pocs i als 
més antics, com en lo curs d'arts, a Teofrasto, a Alei
xandre Afrodisiense, Temisti i altres. 
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L'altm manera d 'enrendr és oint del me tre; en 
eixa con é l primer de roc tenir afecció al m ·tre; 
però no de tal manera que la pas ió vo dese rbe 
vò tron estudi.Tenir-li gran atenció, i les co e · que 
no entendreu feu que le declare en vulgar i ab 
exemples d 'altre facultat o co e que tingau notí
cia. É mene ter, del llibr que haveu d 'oir, pa sar
lo algune · vegad · coc an · que u lo lligen, en la 
llengua que més ho podreu entendre; i [a] cada 
lli ò que haveu d 'oir, annr-lú proveït de vo traca. a, 
e ·forçam a enc odre lo que pareu per vó mateix, 
i, obretot, tenir compte n lo autor que Jlig lo 
me tre i seguix i en l dfügènci que cJI hi fa per 
a que procureu de proveir-vo en les Hi ons cada 
dia de ral ma11e r;1 qu vingau ·1 avivar-lú la diligèn
cia. 

Per a la intel·ligència del que teniu entre mans i 
memòria del passat, importa molt l'exercici, com 
és en grec i llatí, traduir cada dia un tro d 'una llen
gua en altra· i per aprendre molt de la llengua, és lo 
millor prendre traduccions a la lletra. I obre totes 
traduccions que trobareu fetes, demanar-ho a altri: 
¿a esta fórmula, ab esta llengua, quina cosa i fór
mula li re pondrà l'alera? 

Per al proveir de !'estudiar se pot fer en tres 
manere : o proveir per a l facultat que pr ten u 
e for ar, o per -n conèi.,xcr si u aprofita lo que feu , 
o proveir per a avan de temp . 

Què é proveir per a la facultat qu pr ten m 
profe ar? Tanc e tudiant llengüe com l cur , 
han d tenir empre lo llibr d 'aquella facultat: 
com, qui pensa ser metge , e tudiar grec ab un lli
bre de Galeno o DL còride , i anant mirant en 
Galeno lo qui li valdrà lo curs; lo jurista, estudiar 
grec en une Novel·les de Juliano; i un teòleg ab 
un~ tament Nou. 

Lo proveir per al propòsit del que profe sau és 
tenir sempre un llibre en son poder d' un autor 
gra e i difícil , com une - Tu~culmws de iceró, de 
similibus bouorum, i cada 8 o 6 dies llegir en 
aqu li ab atenció una parc d'ell i veure i coneixeu 



que enteneu més que ans, i ab això s'assegurarà lo 
profit que es pren lo proveir. 

Per a no perdre temps, se fa estudiant en pocs 
llibres i bons, i sempre la ploma en la mà; i mai 
notant al marge, sinó ab un cartapàs [les notes] 
remeses. I des del primer dia, tenir un llibre blanc 
partit per rnatèrie del qu pensau que algun dia 
haureu de menester i sempre tenint aquell davant, 

anant reduint en aquell lo que us vindrà a propò
sit. Com, si penseu estudiar filosofia i algun dia 
guardar-vos, tenir partit lo llibre [en] caps per a 
demanar lo grau, altres per a gràcies, i altres caps 
de matèries dels cels, elements, animals, plantes, 
etc.; i com llegireu una cosa notable en· un altre 
[llibre J que us puga servir, fer un senyal o remesa 
d'aquell tal autor. 

VI l. E STU D l o U. de Virués J: "Stanças a Nuestra Señora de la Sapiencia" 
J. L. Canet, E. Rodríguez, J. L. Sirera ( eds.): Actas de la Academia de los Nocturnos, Valencia. 
Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, I 988, vol. I, ps. 173-17 . 

Reyoa de la apien ia oberana 
quand al mismo aber en vo · ciú:as~· 

al verbo eterno cii. r .s carne bnmana, 
llena de Dios y de saber quedastes. 
Qu'ésto sea verdad es cosa llana, 
pue que con tal maestro e tudia te , 
porque quien a la dulce mi l e llega, 
siempre dizen que d'ella se le apega. 

Fue divino retrueque y bien subido 
d'ÉI que dava y de vos que recebi ·re , 
del que divina ciencia o ha infundido 
de v qu humana leche a Christo distes. 
Mostróseos liberal y agradecido 
quien con nadie fue escaso, puc supistes 
mejor las sciencias y artes liberales, 
que supieron los sabios naturales. 

Gramatica sabéis con elegancia, 
y de concino habla ce congruamente, 
ni en vuestra vida heziste di cordancia, 
iendo en guardar las reglas diligente. 

Y sóJ¡1 vos hazéis la concordancia 
del vil hombre y de Dios omnipotente, 
y preceptos nos <lais de vuestra mano 
mejores que Nebriza ni Priciano. 

Del arte de rethórica pasastes 
su fin, pues con rethóricos colores 

enseñastes, movistes, deleytastes 
los animos de vuestros oydores. 
Y tanto en bien dezir os encumbrastes, 
que todo quanto hablays son bivas flores, 
ni llegaran jamas a vuestra sciencia 
los príncipes de toda la eloquencia. 

En lógica salistes consumada, 
lo bueno de lo falso discerniendo, 
sylogismo hazéis, aunque turbada, 
al iíngel que con vos e ta arguyenclo. 
Y la propo ición, siendo atorgada, 
en la asumpción v nci tes concediendo, 
y a Dios en vos con esto concluystes, 
y la demonstración d'El nos hezistes. 

Qué diré de las causas naturales 
que en eña la sutiJ phylo ·ophía, 
l.os principios y effecto principales 
nadie los penetró como María. 
Y d'esto no se admiren los mortales, 
pues la causa de causas conocía, 
con que a Platón su crédito le quita 
y confunde al agudo Estagirita. 

Por tan propia tenéis la medicina 
y tanta en vos le hazéis fiel hospedage, 
qu'el médico nos da.is y medicina 
con que sana.is al humanal linage. 
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De vos la confección salió divina, 
que cura nuestro flaco y vil ropaje, 
ni a vue tro pie llegó médico bueno, 
ni Hipócrme , ni ApoJo, ni Galcno. 

De astrológica sciencia como aquella 
que circuistes sola el firmamento, 
tantas cosas sabéis, que no hay estrella 
ascendente, planeta o movimiento 
del radiante sol y luna bella, 
que no tengais d'él gran conocimiento. 
Y tanto en judiciaria penetrastes 
que la natividad de Dios sacastes. 

Pues si de geométricas figuras 
querran, querran consid [ ... J 
eran qwm bien lrnzéis las quadracuras 

de V1l tra voluntad y entendimiento. 
el cfr ·ulo qu 'es Dio , en ue tra puras 

eurrafia le quadrais a nue tro intento, 
lo que ignoró aquel siracu ·an 
ni supo hazer Euclides con su mano. 

Sumastes lo sin suma, concibiendo 
a Dio en v[ue · r] ro claustro i.rginales, 
re tares d'El pr ñada, y en paricndo 
multiplicaysnos bienes divinales. 
Partistes para el cielo, aquí muriendo, 
a estar en compañías celestiales, 
y la regla de tres también supistes, 
pues las personas tres ver merecistes. 

Con vuestro cuerpo hazéis tal consonancia 
como en templado múcico instrumento, 
que nunca los sentidos disonancia 
hizieron con el alma y pensamiento. 
Llévais [en pos] de vo qualquier ubstancia 
llasta el mismo hazedor de.l firmamento; 
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cuelgue pue de }' mas ·u l ra Orpheo, 
qu' n parangón de vo rnñe mur fe 

Para ver la profunda theología 
y divinos secretos que entendistes, 
miren con atención, sabia María, 
al hijo sabia Christo que paristes. 
Qu'el mismo Dios su sciencia os descubre 
y d'ella sus grandezas aprendistes, 
y El mismo os fue maestro, Hijo y Padre, 
y vos a El criada, esposa y madre. 

Y vos sabéis qu'el Hijo eternamente 
procede, por acción de entendimiento, 
de la e enc.ia del Padre mnipotente 
tiniendo allí su ser y fundamento. 
También sabéis que en nada diferente 
por acto voluntario y de contento 
espiran un espíritu divino 
aquél que sobre vos, Señora, vino. 

También os descubrió esta clara sciencia 
aquel alto misterio tan sellado 
de la unidad de Dios y de su essencia, 
aunque en persona tre multiplicado. 
abéi qu 'el mismo Oio es u p t ncia, 

y todo lo que en EL e cií en errado, 
por donde con razón,Virgen Sagra[da] 
madre de la sapiencia soys Hamada. 

Dexen pues ya la · musas ·us parnasos, 
desagan sus guirnaldas y coronas, 
igan ya las tre · racias vuesrros pasos 

de.xada las e cuelas elicona ·. 
o lleguen a Hypocrcne con sus vasos, 

ni de Minerva fien sus per ona , 
que pues tenéis las gracias mas difusas 
tendréis Minervas, fi.lentes, montes, musas. 



V! 11. INDUSTRIA [MAESTRO GREGORIO FERRER]: 

"Sigundo discurso de las exelencias y significationes de los colores" 
J. L. Canet, E. Rodríguez,}. L. Sirera (eds.): Actas de la Academia de los Nocturnos, vol. V, en premsa. 

De aquí también nacieron las variadas insignias 
de que usan los hombres aventajados en alguna 
facultad o sciencia que por ello merecieron, pre
cediendo riguroso examen y prueva hecha de sus 
talentos por aquellos que en las universidades 
estan señalados para ello.Ansí para señalarles usan 
diferentes borlas sobre los bonetes, que en lugar 
de corona o diadema adornan sus cabeças. A los 
doctos o maestros en artes les dan la borla azul, 
por ser propio d'éstos entremeterse en las cosas 
de los cielos, planetas y de las cosas que parecen 
en la región del ayre, por ser este color de cielo o 
de ayre. A los doctores en medicina /113 v/ les 
conceden la borla y insígnias de color amarillo, 
por ser este el color del enfermo y tratar ellos de 
cómo se ha de curar la enfermedad que para los 
hombres pallidos y de color de difunctos. A los 

IX. FELIPE GAUNA: 

juri tas colorada, por tratar del buen o ierno y 
aclministración de la justícia, significada por el 
colorad , pue a la erdad no meno re ·plandeçe 
la ju ticia n el ca tigo gue en Ja mi ericordia, y cie 
lo uno y de lo tro e ímbolo l color verm jo. Al 
canoni ta e l clan insignias verde por ·er an í 
ell , que el jus pontificium nos dispone para la 
bienaventurança, en eñandonos como emos de 
confirmar nuestros [sic] costumbres y dirigir nues
tras acciones a ella, de la qual tenemos cierta espe
ran a que la poseheremos si guardamos lo que los 
sac ros canones cleterminaron . A los doto1·es en 
sacra th logía e le drtn las insignias blancas, por 
ser el color blanco, como esta dicho símbolo de la 
fe, y no admitir te color münión cie otro aJguno; 
y c. to no · en eña la agrada theología, que traca de 
Dio , Luz ina cesible , cie us misterios 'agrado . 

Relación de las fíestas celebradas en valencia con motivo del casamiento de Felipe III 
Con una introducción bio-bibliografica de S. Carreres Zacarés. Valencia. 
Acción bibliografica valenciana. 1927.Vol 11, pp 672-675. 

CAPÍTULOLV 

Que trata de como us Jlifagestudes y llessas 
fueron ttl Estudio general y ·e al/aron pre entes Cit 
gmdo de tm doctor en Te/:JologiC1 y de la valor y 
riq11essa estraiia cie la cc1rrossc1 con que fueron;y 
sal/dos de las Escue/as aquel/c1, tctrde se fueron a 
pa ectr al Guercm y de las fiestas que les hlzier n 
los ezi110· del dic/Jo ¡meblo a _ de abril 1-99./ 

Por que no se passe por alto ni dexar de escrevir 
buna cossa tan notable y digna de eterna memoria, 
sera bien que sepa de como Sus Magestades y Altes
sas fueron a visitar las Escuelas y Estudio general 

desta ciuclad de Valencia, solo por su buen con
tento, que fue viernes a los venyte y tres <lias [de 
abril] del anyo 1599, con una riquissima carrossa, 
y nunca vista en el servicio de Su Magestad asta 
agora, la cual fue la que le embio de presentar en 
los anyos pasados el gran Duque de Mantua a la 
Sereníssima Infanta de España, de cuya riquessa 
e traña o parte delia se refcrjra por agora lo mejor 
que pudiere dczir aunquc no p lre escrevir la 
quarta parte de su gran valor. 

Passando adelante con mi intencion, dígo que Sus 
Mage rades y Alt sas salieron de su pala cio aque
lla tarde, al punro de las tres horas, acompañados 

275 



delante dellos de algunos cavalleros gentiles hom
bres de palacio, muy bien apuestos con sus cava
llos, a los quales seguian dos carrossas muy vistos
sas y en ellas ivan ciertos cavalleros Grandes de la 
corre entre los quales cono ei al gran Marque de 
Denia y Duqu cl Lerma con el Marque de 

elada., con otro cavallero ·ecretarios de u Real 
Magestad; Con equiti amenrc despue ve.nia la 
obredicha carrosa de la ereni ' ima junta la ual 

h ra d traña hed1Ura y cliferente de roda · las 
demas que asta entonses se puedan aver vista en 
esta corte, [ .. . J que cierto no me atrevo a encare
seria mas por mucho que dixere y escriviere delia 
quedare muy corto, solo puedo dezir que la enrre
que ian mas y illustravan las reales persona que 
en ella yvan en e ta jornada, como fueron Sus 
Magestades y Altessas, como se dira, dexando mara
villados a todos los desta ciudad de Valencia, como 
no le víeron salir con ella en todo el tiempo que. -
tuvier n en Valencia sina fue en este dia, la cau ·a 
nunca se pudo saber. 

Passando pues adelante con mi relacion, diga 
que venian dentro de la sobredicha riquissima 
carrossa Sus Magestades y Altessas asentados en 
sus sillas de ta manera y fue que las magestadc 
del Rey y Reyna [yvan) a la popa de la dicha 
carro a, iendo la mage. Utd de la Reyna a la mano 
dredrn del Rey, su querido esp o; y a la otra 
parte y proha de la mesma carrossa yvan sentados 
en sus ricas sillas, como la de los Reyes, el Serenis
simo Archiduque Alberto con la Serenissima 
Infanta Despaña, su espassa, iendo ella sentada a la 
mano drecha del Archiduque, de modo que se 
orn: pondian los unos a lo atros de ta manera: la 

magestad del Rey defrente de la Infanta, su her
mana, y la magestad de la Reyna de cara al Archi
duque, dando infinita contenta a quien los mirava 
de como yvao tan ga llardos todos los quarro den
tro de ta carro sa tan ricamente adre. sados de 
vestidos como a tale prin ipe p rtenecian, 
iendo ellos muy h rmo os amara illa que / ha ia 

para alabar a Dios y quedar muy contentos de ver 
junto en esca carr ssa tan perfeta y a abacla cie 
bien la qu:uro lumbrerns de toda Espaiia por 
hav r infinüas gences que se lo ' ta an miranda 
por todas las calles que passaron. 
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A los quales seguian a la trassa otras quatro 
carrossas de gran valor, en las quales yvan acom
pañandoles la Duquessa de Gandia, camarera 
mayor de la magestad de la Reyna, con otra dama 
muy principal amarem de la ereni ·ima Infanta ,y 
en la demas carro a yvan llen- de:: la quericla 
dama cie la R yna y cie la lnfanra, muy galana. y 
bien pue tas y tocadas a la espai'iola y orra c.lamas 
de la Reyna a la tudesca con sus propios traxes, 
que avia mucho que ver en ellas; y ansi con este 
horden de acompañamiento breve y ya referida 
entraran en la ciudad Sus Magestades y Altessas 
por el porc.11 del Real , pa · ando por la ancha pla a 
dicha cie Predicador , clieron la buelta por la ca lle 
de la · au y por ella fueron drecbo a las Escuela 
y Estudio general, y llegados a las puertas del se 
apearon en aquella plassa por su borden como 
venian, y con grande autoridad le salieron a resebir 
a Sus Magestades y Altessas a la puerta de las 
E uefa cl n Christoval Frigola, canonigo y clean 
de la o cie Valencia, y por ser, como lo bera por 
entonses, Rector de dichas Escuelas. 

El qual salio muy acompañado de mucbos doc
tores y maestros dellas con las insignias de sus 
Facultades, y llegados a vista de Sus Magestades les 
saludaran, por su borden, bessandoles las manos 
como a su Rey y Señor, acompañandoles a Sus 
Magestades y Altessas fueron entrando todos en el 
teatro y aula general donde les sestava aprestado[s] 
sus sitiales reales, asentandose en las sillas Sus 
Mage cac.le y Altessas, y la damas de la Reyna y 
Infanta e acomodaran entada en, ima de lo rape
te / que e ·rava.Ln] alli pue to 1,ara cllas y los 
c.lemas cavallero de pala cio se acomoclaron como 
pudi ron por aquel tearro, y asosegaclos todos y 
entada el sobredicho Re tor de las Escuelas con 

los ma tros dellas en su puestos dedicados para 
ellos, que cierto pare cieron muy [bien] todo del 
modo que estavan graduados. 

Entonses con mucbo silencio se estuvieron escu
chando Sus Magestades y Altessas con todos los 
dema d aquella aula general huna elegante y reto
rica oracion que horo en lo alto del pulpito, donde 
estava puesto, el buen maestro y reverenda Blas 
Garcia, athedratico di0 nis imo de Rethorica, que 
le turo un quarto de hora, dando fin a ella con 



mucha eloquencia y comento de toc.los lo que le 
hoyeron; y de pues con la devida , erimonia ·ubio 
al pulpiro el Reverencio Bartholome Delgado el 
qual era el que se le avia cie clar el gmcl cie Theo
logia, y pu to en u pulpito leyo huna li ion de 
Thcologia muy elegantemente, 1 acabada aquella 
con Ja de ida serimonia, le arguyeron los cl ctores 
y maestros muchos :u·gumeoro y quistiones de 
Tbeologia, a las quale responclio muy bien el 
sobredicho graduam daod bucna · r ·oluciones a 
e da la quistiones que l arguyeron, a cont nro de 
lo · mae ·tro de la Escuelas y :u1si isco por ello · la 
buena abilidad de su persona se le dio el grado de 
Doctor y Maestro en Theologia con la devida seri
monia muy acostumbrada en tales autos . 

El qmtl Doctor y Reverend Barrholome D lgado 
y bcnemerito y muy clichos o en ressebir can alt 
gracio en presencia de us 1\fage rad y Alce · a y 
de ran ta nobl a de avall e ro y dama que le ' 
acompañaron , y para mayor grnnde a y bueoav n
tura del felisce doctorado re cibie.r n Sus Mage ta· 
des y Altes ·as cada uno dello ·, hun / par de guanres 
de ambar muy costo ·os on la propina hordinaria 

X. FELIPE DE GAUNA: 

que clan los doctores en su gracio, como fue que les 
dieron una doblara de horo de a quatro ducados a 
cada una de Sus Magestades y Altessas, recibiendolas 
con mucho amor por honrrar en ello al doctorada. 

Acabada que fue esta sirimonia y dado el gracio 
de Theologia al sobredicho doctor se salieron Sus 
Magestades y Altessas de la aula y general del Estu
dio muy acompañados delante dellos del sobredi
cho Rector Frigola y de los demas maestros de las 
Escuelas asta la misma puerta del Estudio general, 
donde Sus Magestades y Altessas subieron en su 
riquissima carrosa y por su borden despues sus 
cavalleros y damas en las demas carossas y, puestos 
todos apunto en ellas, tomaran el camino por la 
misma calle drecha de la Nau y por ella salieron a Ja 
plassa de Predicadores, dieron la buelta por el por
tal de la Mar, se salieron de la ciudad passando por 
Ja puente nueva clicha de la Mar y dando Ja buelta a 
mano drecha, a media posta picando los cavallos de 
las carrossas, tomaran el camino del Guerau de 
Valencia, questa ribera del mar, de tal manera que en 
poco espado de tiempo fueron per<li<los de vista de 
las muchas gentes que les seguian de vista. 

Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe Ill 
Con una introducción bio-bibliogriífica de S. Carreres Zacarés, Valencia. 
Acción Bibliogriífica Valenciana, 1927, vol. II, ps. 829-839. 

CAPÍTULO LXIX 

De hun romanse muy curiosso que trata de 
buna verdadera relacion de las grandessas y 
maravillas de la insigne y noble ciudad de Valen
cia hecho a la venida y boda del potentissimo 
rey don Phelippe tercera 

ROMANCE 

Oy se averigua una duda, 
Desse fin a huna podia, 
Todos alaben sus ollas, 

Que no son crebadas las mias. 
Ya pues sin dar mas ruydo 
A las razones prolixas 
Que atros hazen por su patria 
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Yo me sierro de campiña,/ 
Y diga que ni Toledo, 
Ni Granada, ni Sevilla, 
Ni Valladolid, ni Burgos, 
Ni Segovia, ni Medina, 
Ni Madrid, la corte agora, 
Trono desta monarchia, 
Tienen que ver en Valencia 
La noble ciudad y rica. 

[ ... ] 

Ni es menor su ciencia en letras 
Que en armas su valentia, 
Diganlo los hombres graves 
De aquestas escuelas inclitas: 
Los Ferruzes, los Navarros, 
Los Pasquales, Michavilas, 
Que de aquel doctor angelico 
Aclararon la doctrina. 
Diganlo de aquesta Audiencia 
Nuestros Bartolos legistas 
Que parezen que agotaron 
A Salamanca y Pavia. 
Los Collados, los Çegarras, 
Los Polos tambien lo digan, 
Y baste que saque plassa 
A plassa su medicina, 
Muños, Falcon y Real 
Con demostracion lo afirmau 
Y aquestos mismos concluyen 
Los philosophos y artistas. 
Suplan mis faltas agora 
Y en lengua griega y latina 
Lo digan con su eloquencia 
Viñes, Guerau y Garcia, 
Varones como estos doctos 
Aquestas escuelas crian. 
Pera el cielo sus ingenios 
Con su influencia benigna 
Tan prestos son y tan faciles 
En quantas cossas se aplican 
Que parese que su sciencia 
Es infussa y no adquirida. 
La renta destas escuelas 
Seran mas de dies mil Iibras, 
Con la mexora que (sic) agora 
Aguardando la vissita. 
Ay colegiales que estudian 
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Y passau con mediania, 
Pera el collegio sumptuosso 
Que el Patriarcha edifica 
El mexor de Salamanca 
Tiene que tenerle imbidia 
Porque su renta es muy grande 
Y su hobra principalissima. 

[ ... ] 

Tantos bravos edificios, 
Tal hornato y poliscia, 
Mil blassones por las puertas, 
Calles tan llanas y limpias, 
Tantos y tan ricos templos 
Con tanta y tal clerescia, 
Tan solemnes proseciones, 
Tantas y tales reliquias, 
Tantos sanctos monasterios, 
Frayles de tan sancta vida, 
Tan valerossos Patrones 
Hijos de Valencia misma, 
Tal hospital para pobres, 
Gente tan caritativa, 
Tantos titulos illustres 
Con tanta cavalleria, 
Tantos officios mechanicos 
Con dobladas confadrias, 
Y con tal cantidad juntas 
Armas, plumas y devissas, 
Tan gran govierno con tantos 
Tribunales y justicias, 
Tantas damas y galanes, 
Tanta gala y bissarria, 
Tantos cavallos lixeros, 
Tantas corazas tan ricas, 
Tantos torneos y justas, 
Tantas fiestas y alegrias, 
Hombres tan grandes Ietrados, 
Unas Escuelas tan ricas, 
Tan dilicados ingenios, 
Tantos colegios destima, 
Tantos frutos, tantas frutas, 
Tantas confituras finas, 
Tanta vino, tanta aseyte, 
Bañyos tibios y agua fria, 
Tanta cassa, tal dehessa, 
Tanta pesca, un mar de millas, 
Tan deleytossa Albufera, 



Tan abundantes salinas, 
Tantos jardines y flores, 
Tantas fuentes christalinas, 
Tantas parleruelas aves, 
Tal mussica y armonia, 
Tantos y tantos regalos 
Y tantas cossas tan ricas 
Que a tan breve y carta summa 
No pueden ser redussidas. 
No es mucho pues que Valencia 
Entre mil ciudades ricas, 
Que pudieran ser llamadas, 
Haya sida la escoxida 
Para selebrar las bodas 

XI. GUILLEM DE CASTRO: Btperfecto cavallero 

Del gran monarcha que aspira 
A plantar en todo el horbe 
Una fe sola y un chrisma./ 
Hufanesse pues Valencia, 
Mas que todas noble y rica, 
Pues la ennoblesse Philippe 
Y enriquesse Margarita, 
Con esta pues se averigue 
La duda sin mas poma, 
Que yo en mi dicho me afirmo 
Y a quien lo niegue una yga. 

FINIS 

Primerci parte de las Comedias de Don Guillén de Castro, Valencia, Felipe Mey, 1624. 

REY. 
Con que estilos, y cuydados 
criays los hijos queridos? 
que en siendo tan bien nacidos 
os salen tan bien criados. 

D.JAYME. 

Yo que en la pobreza mia 
me vi tan sin esperança, 
procure dalle criança 
ya que hazienda no tenia. 

REY. 
Como le criaste? 

D.JAYME. 

Si 
tu me lo mandas, direlo; 
que he de cansarte recelo. 

REY. 
Gustare en estremo, di 

D.]AYME. 

Doña Beatriz de Cardona 
(que sintiendo mis desgracias 
a pocos años despues 
murio en opinion de santa,) 
fue madre de don Miguel, 
diole al mundo quando el Alba 
nos paredo que rebia 
de ver que el niño lloraua. 
Criole su propia madre, 
temiendo el ver que en las amas 
a vezes la mala leche 
a la buena sangre gasta. 
Que a mi parecer Señor 
es esta la oculta causa 
que a los que heredan nobleza 
algunas vezes les falta. 
Impuse en dexando el pecho 
en el, por cosa ordinaria, 
en la comida concierto, 
y en la beuida templança. 
Con la competente edad 
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nuestra Doctrina Christiana 
ya se entiende que ha de ser 
deste edificio la basa. 
A cinco años fue a la escuela, 
con orden quien le lleuaua 
de que antes viese la Missa 
norte del cuerpo, y del alma. 
Y el vella todos los dias 
vn Cauallero, es sin falta 
obligacion tan precisa, 
como en otros voluntaria. 
Leer supo, y escriuir, 
sina buena letra, clara, 
con bastante ortographia 
que en vn Cauallero basta. 
Fue a las escuelas mayores, 
y despues de oir Gramatica 
a sola su inclinacion 
reduxe sus esperanças. 
Pero en todo este discurso 
no sufri que le llegaran 
al cuerpo con los açotes, 

XI I. LüPE DE VEGA: Los locos de Valencia 

ni con la mano a la cara. 
Que quien a temer se enseña, 
y desde la primer cama 
aprende a sufrir agrauios, 
desconoce las venganças. 
Y al bien inclinada, mas 
le castigau las palabras; 
y al que es mala, y muerde el freno 
ningun castigo le basta. 
Por mentir solo, aunque niño, 
puse mi mano en su cara; 
para enseñalle a entender 
que la mentira es vengança. 
Aprendio luego a ponerse 
en vn cauallo, y con gala 
afirmarse en las dos filas, 
y herir con las dos lanças. 
Y en dando brio a la fuerça 
aprendio a jugar las armas, 
digo, a imitar con las negras 
los rigores de las blancas. 

Trezena parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, 1620. 

Acto I. Escena l 

VALERIO. 

[ ... ] 
pero escuchad que a vezes son mas raros 
los primeros conceptos de la idea, 
sabreys hazeros loco, y disfraçaros? 

FLORIANO. 

Y que me importa quando loco sea? 

VALERIO. 

0yd, que aueys de hazeros tan furiosa, 
Que todo el mundo por fürio o os crea, 
Tiene alencia vn H pital f. moso, 
Adonde los freneticos se curau 
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Con gran limpieza, y zelo cuydadoso: 
Si aquí vue tro peligro se auen uran, 
Y o ne rrays en una carcel de tas, 
Creed, que de la muerte os assegurau, 
Que guien ha de pensar que esrny en estas, 
N1 viendoo pre o, uzio, y mal tratado, 
Con tanta paja , y de uentura acue ta 
Creer, que soys un hombre tan honrada? 

FLORIANO. 

O como dezi · bien, solo e · ·o puecle 
Un hombre redimir fün de dicbado, 
Pues dadme que en una vez fl.trioso quede, 
Que yo le baré de ·uerte que e pant , 

i el flngimiento a la verdacl ex ecle. 



VALERIO 

Para fingir basta ser amante. 

Acto m. Escena 8. 

CAUALLERO. 

De las cosas, Leonato, mas notables, 
Que n aquesta ciudad in igne he visto, 
Despu s que and por ella reboçado. 
Es aqueste ho piral obra famosa 
Entre las mas que aqueste nombre tienen, 
Que aun que el de Zaragoça l ea tanto, 
Que pi n o , que con cl competir puede, 
Este puedc a ·u lado alçar la frente , 

XII I. LOPE DE VEGA: La doncella Teodor 

Por una de las siete marauillas, 
Que la piedad en este mundo ha hecho. 

LEONATO. 

Es obra digna de ciudad tan bella, 
Y sin auella visto me pesara 
De auer dexado sus labrados muros 
[pagina] 
fuera de que la dama que te he dicho, 
dizen que en esta casa estaua loca, 
y de vella en estremo me holgaria. 
Cauallero 
Dexame ver de espacio aquestos locos. 

Doze comedias de Lope de Vega ... Novenaparte, Madrid, 1617. 

En Toledo el estudiante Leonelo se dirige muy 
de mañana a la universidad y encuentra a su primo 
Félix, el cua! le informa de lo siguiente: 

Enseña filosofia 
a caualleros, y hidalgos, 
Griego, Latin, y otras lenguas, 
junto a san Miguel el alto, 
Leonardo de Bins Maestro, 
pienso que Aleman, casado 
en Toledo con muger 
tan docta, y que sabe tanto, 
Que de los dos ha nacido 
vn monstruo, vn Fenis tan raro 
en discrecion, y hermosura, 
que pone a la tierra espanto. 
Es corto encarecimiento 
dezir que es Carmenta, o Sapho, 
si oy viue alguna Sibila, 
es en aqueste milagro . 
Teodor, Leonelo, es su nombre 
cuyo ingenio soberano 
sera presto conocido 
desde el Aurora al Ocaso 
Entré solamente a oyr, 
no entrè a ver, pero miranda 

La hermosura de Teodor, 
vi, y ohi milagros raros, 
Porque esta hermosa donzella, 
quando a la lecion entramos, 
sale tambien con sus Iibros 
a su lugar señalado. 
Oye, pregunta, responde 
arguye, y los ojos baxos 
lleua las almas al cielo 
de su ingenio soberano 
Di.xele vn dia que a solas 
por ventura nos hallamos 
que arguyessemos de amor, 
y con argumentos varios 
La persuadí que era justo 
amarme, y amarme quanto 
mi casto amor merecia, 
que no es amor, sino es casto. 
Persuadiose conociendo 
que era el matrimonio santo, 
fin del blanco deste amor, 
que yo le tomè por blanco. 
Mas como no ay sol sin sombra, 
hombre rico sin cuydados, 
virtuosos sin embidia, 
y pretension sin contrarios: 
Ansi no faltò en mi amor, 
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que vn mancebo de mis años, 
de mi facultad, y letras, 
no menos rico,y hidalgo, 
La sirue, y pienso que trata 
de pedirsela a Leonardo, 
de que estoy. 

Lo que da pie a que ambos discutan sobre la 
conveniencia de ca arse con mujer sabia. Ambos 
deciden ir a escucharla. 
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LEO. 
Mirando 
Que el ingenio, y Ja dotrina 
deuen estimarse en tanto, 
justo es amar quien Je tiene, 
pero entre doctos, y sabios. 
¿Mas que para casamiento, 
cosa que dura los años 
que vn hombre tiene de vida, 
tengays vos por acertado 
Lleuar a casa muger, 
que con ingenio tan alto 
os desprecie, y tenga en poco, 
y quiera tener el mando, 
Que dios a puesto en el hombre, 
sin otras cosas que callo, 
no es desatino, y locura? 

FEL. 

¿desatino? 

LEO. 
Y muy pesado. 
La muger propria ha de ser, 
de ingenio humilde, y mediano, 
no arrogante, ni discreta, 
que es insufrible trabajo. 
Porque con ingenio humilde 
sujetase al hombre,quanto 
es justo que le obedezca, 
y en cualquier dudoso caso 
Vereys que solo responde : 
mi marido lo ha mandado, 
esto dixo mi marido, 
y aunque Ja hiziessen pedaços, 
No la sacaran de aquí: 
mas si pica en lo delgado, 
quanto dixere el marido, 
se ha de hazer por lo contrario. 
Si la muger ha de ser 
para tratar el regalo 
del hombre, basta que sepa 

su Jenguaje Castellano. 
Griega, y Latina, a que efeto? 
si a sufrilla no acertamos, 
sabiendo sola una Jengua, 
que es la propia,no esta claro. 
Que sabiendo cinco, ó seys, 
no podra sufrirla vn marmol? 
gentil discreccion por Dios, 
ver vn marido en su estrado 
asentado a Salomon, 
y en la mesa estar hablando 
con Aristoteles Griego, 
y tener de noche al Jado 
A Licurgo,a Ciceron, 
o a Tito Liuio Romano, 
no primo que la muger, 
no por que boba la alabo, 
Ha de ser como Ja pinta 
nuestro refran castellano. 

FEL. 

¿cómo? 

LEO 
En la calle señora, 
deuota en el templo santo, 
Dama en el estrado honesta, 
cabra ligera en el campo, 
cuydadosa en su familia, 
animosa en los trabajos: 
Regocijada en Ja mesa, 
muda en enojos, y agrauios, 
fregona en casa, en la cama, 
harto os he dicho miraldo. 

FEL. 

Harto por mi vida primo, 
pues que me dexays tan harto : 
vos aueys hecho muger, 
como si fuera de barro: 
Auiendola hecho Dios, 
arti.fice soberano, 
de las costillas del hombre. 

LEO 
En ellas me den mil paios 
Si casare con muger 
por vn millon de ducados 
que sepa Griego:yo Griego 
siendo Español Toledano? 

FEL. 

¿Quereysla ver? 



LEO. 
¿Podré entrar? 

FEL. 

Si, pero el cuello quitado 
como estudiante 

Asisten entonces a una lección dirigida por el 
Maestro, en la que Teodor luce sus conocimientos. 
La lección termina cuando el Maestro anuncia que 
ha concertado la boda de Teodor con un Catedra
tico de la universidad de Valencia, de su misma 
edad, y buen amigo uyo. El Maestro corra la réplica 
iL1dignada de los jóvene con esta decJa.mción: 

MAE. 
Es Catedratico, 
es sabio, es docto,es rico, es cuerdo, es noble, 
y es mi amigo tambien, y por tu vida, 
que en negocios agcnos no te metas, 
en mi casa yo se lo que me cumple. 

Parte Teodor hacia Valencia y los estudiantes, 
desengañados del estudio, se enrolan en las tropas 
que van a Italia. 

En Valencia, el catedratico Floresto espera con 
impaciencia a Teodor, miemra · u di cípulos le 
ga tan bromas. Les Ucga enton e la noticia de que 
Teodor ha sido secuestrada en el camino. 

Vanse, y sale Floresta Catedratico, y Riselo, Lidio, 
Yrano discipulos. 

FLO 
¿Vengo galan? 
Ris 
Estremado: 
pareces vn Ciceron 

FLO 
¿Qué gentil comparacion? 

Ris . 
Es para vn galan Letrado 

Fto. 
¿No estoy lindo? 

L1. 
Da una buelta . 

Fw. 
Dare mil. 

Ris . 
Detente vn poco. 

IRA. 
El viejo se buelue loco. 

L1. 
La escuela queda rebuelta 
Con nueuas de la avenida 
de la señora Teodor 

Ris. 
Por mi fe, señor Dotor, 
que se ha de dar linda vida: 
Mas mire que es Toledana, 
moça, discreta, y briosa, 
y una persona estudiosa, 
y que ya toca en anciana, 
Tiene mas debiles fuerças 

FI.O. 
Malas pascuas te de Dios, 
no soys mas moços los dos. 

11. 
Biê dize 

IRA. 
Harto biê le esfuerças 
Que si entre los dos tenemos 
setenta años, claro esta, 
que algo mas moço sera, 
mas poco le lleuaremos. 
LI. 
Conserua de satiriones 
dizen que es cosa estremada 

Ris. 
Basta pisto y almendrada, 
que ay peligro en confecciones. 

FLO 
Discipulos poco a poco, 
que soy vn Cisne. 

IRA. 
En lo blanco. 

LI 
Oy es justo que andes franco . 
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IRA. 
El viejo se buelue toco. 

Ris. 
Mandanos dar colacion. 

FI.O. 
Andays de paua ruana, 
no basta que oy, y mañana 
no venga nadie a licion. 

Ris 
No vendremos a besar 
la mano a tu esposa? 

FLO. 
No, 
basta que la bese yo. 

Ris. 
Mas que nos ha de culpar 
De inorantes cortesanos. 

Fw. 
Esso a Francia, por que aca 
ay hombre que se andara 
desde la boca a las manos. 
Todo lo que toca a gala 
yo se bien como ha de ser. 

IRA. 
Donde piensas esconder 
de noche la martingala? 

Fw. 
Discipulos, pues conmigo 
Entra Vasco estudiante. 

Picarizays? 

VAS. 

Ya ha llegado. 

Fw. 
Teodor? 

VAS. 

No, sino vn criado. 

Fw. 
Sere Alexandro contigo: 
Toma este real de a dos 

VAS. 

Guardale para pape!. 

FI.O. 
Tengo que escriuir en el? 

VAS. 

Mil epigramas por Dios. 

FI.O. 
Como? 

VAS. 

A la prision estraña, 
que han hecho mil bandoleros 
a Teodor. 

FI.O. 
Burlas 

VAS. 

Ta fieros 
que han sido assombro en España 

Fw. 
Bandoleros a mi esposa? 

VAS. 

Y aun dizen que Catalanes, 
y que de los mas galanes, 
es ya huespeda amorosa. 

FI.O. 
Aquien sino solo a mi 
esto pudo suceder? 

Teodor y sus raptores, los estudiantes, son apre
sados por los piratas y conducidos como esclavos 
a Berbería. El padre de Teodor y el catedriítico Flo
resta se reúnen en Valencia desconsolados y 
deciden ir en busca de Teodor se encuentre donde 
se encuentre, disfrazandose de mercaderes. 

Vau se, y st1fcn Leo11a rtlo jladre de Teot/01; y f•'fore.sto 
Catedl'(f/ico, el que auitt de , er su marido en llt1h.>n
cia 

Fw. 
Sabe el cielo si quisiera 
de otra suerte recebiros 

LEO. 

O cobarde a mis suspiros 
y lagrimas fuerte fiera. 
No me pude persuadir 
que no estaua aqui Teodor, 



pues me ha forçado el dolor 
a venir mas que a morir: 
Es verdad que me dixeron 
su robo, y que recibi 
vuestras cartas, mas crey 
que hasta las firmas mintieron. 
Que nueuas teneys aca 
del traydor que la robò? 

Fw. 
Mal don Felis la gozó, 
vengado mi honor esta. 
Camino de Ilarcelona, 
y quiriendo descansar 
en las orillas del mar, 
que nuestro Reyno corona. 
Fue preso de seys fragatas 
Moros de Tremezen. 

LEO. 
Y Teodor tambien? 

FLO. 
Tambien. 

LEO. 
Ansi fortuna me tratas? 

Fw. 
A quien cua! vos ha leydo 
tantos Filosofos graues, 
a quien ha visto las naues 
que la fortuna ha rompido, 
A quien sabe como vos 
la moral Filosofia, 
a quien lee cada dia 
estos castigos de Dios, 
No tengo que consolar, 
siento vuestro mal, y el mio: 
pero ni sé, ni confio 
que se pueda remediar. 

LEO. 
Yo Floresto muchos años 
las catedras he leydo 
que sabeys, en que he tenido 
del tiempo mil desengaños: 
mas ninguno me ha llegado 
donde aqueste me llegó, 
porque imaginaua yo, 
que era lugar reseruado. 
Pero pues fortuna ordena 
que me falte tanto bien: 
no digo yo a Tremezen, 
por Valencia ó Cartagena, 

Pero a Trapisonda yre 
a la china, a las dos xauas, 
que ni a las tormentas bnmas 
de la mar temor tendre, 
Ni a los peligros mayores 
que en la tierra ¡mede auer. 

Fw. 
Si vos pensays emprender, 
y no con fuerças mejores, 
Años, y salud camino 
tan notable yre con vos. 

LEO. 

Cierto? 

FI.O. 
Y no têgo por Dios 
el buscaria a desatino. 
Lleuemos para el rescate 
dineros:pero primero, 
como hidalgo y cauallero, 
para que verdad os trate, 
Palabra me auyes de dar 
de que ha de ser mi muger. 

LEO. 

Quien os la dio en el plazer, 
no os la dara en el pesar? 

Fw. 
Pues alto en nombre de Dios, 
embarquemonos a Oran. 

LEO. 

Mil passajes nos daran, 
porque auemos de yr los dos 
En forma de mercaderes, 
y lleuar sedas, y granas. 

Ft.0. 
Mar si tus aguas allanas, 
y piadoso huesped eres: 
Deste amante, yo te ofrezco 
vn Epigrama Latino, 
en que te llame diuino. 

LEO. 

Pues dulce mar si merezco 
Que alia me dexes passar, 
yo te haré versos que excedan 
al gran Virgilio y que puedan 
tus claras aguas honrrar. 

Después de mil perip ia Teodor es endida al 
Soldfül de Persia, ante el que rei indica el valor de 
las mujere y la desigualdacl de educación ,1 que los 
hombre las m ten. Acto seguid de alfa a los 
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sabios de Persia a disputar con ella sobre cuanto 
abarcan las siete artes liberales. El soldan acepta. 
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TEO. 
Puesto que al hornbre concedo, 
corno es razon, la ventaja, 
porque desde su principio 
nuestra cabeça se llama: 
No es razon, pues que salimos 
de su carne que nos haga 
desprecios, y tenga en poco: 
porque en las letras humanas, 
Y diuinas hay exemplos 
de mugeres celebradas 
por vnicas, por insignes 
en las letras, y las arrnas. 
De las armas no me toca 
dezirte exemplos de tantas, 
como admiraren el mundo 
en Grecia, Espafia, y Italia. 
De las letras quien no sabe 
que Corinea Thebana 
vencio a Pindaro Poeta, 
que tanto la Grecia alaba 
Cinco vezes, y escriuio 
siete libros de Epigramas? 
Thespia ygualò con Ouidio, 
Erina a Omero se yguala, 
Que con afios diez y nueue 
tuuo mayor elegancia: 
Sapho fue del verso autora, 
que ahora Saphico se llama, 
Los versos de su marido 
Lucana, emendò Argentaria: 
enseñò Filosofia 
al gran Perides Aspasia. 
Damofila escriuio versos 
dulces, a honor de Diana: 
epistolas sentenciosas 
Cornelia con Anastasia. 
Astrologia Ieyò 
en Alexandrí a Hipathia, 
Femonia hallò el verso heroica, 
y el Iirico hallò Theana. 
Escriuio contra Teophmstro 
Leoncia materias raras, 
y por deidad fue tenida 
por sus ciencias Sosipatra. 
Cenobia escriuio la historia 
de oriente: Delbora sacra, 
fue Profeta de Israel, 
y en Troya la gran Casandra. 
Fue diuina en Teologia 

en Roma la Inglesa Iuana, 
y Socrates de Diotima 
aprendio cosas tan altas. 
Leyo Areta muerto Aristipo, 
y al Filosofo Pitagoras, 
declarà Dama, y a Estacio 
ygualò su esposa Claudia. 
Plutarco alaba a Targelia, 
y a Telesih1 Pausanias, 
Herodoto alaba a Istrina, 
y san Geronimo a Fabia: 
A Eustoquia llaman prodigio, 
monstruo del mundo a Costança 
Nicostrata hallò las Ietras, 
vencio Catherina santa 
Los Sabios en conclusiones: 
todas las Sibilas sacras 
fueron m uge res, las Artes 
pintadas en forma humana, 
Merecen las de mugeres: 
por ciencia, y industria raras, 
muchas llegaron a reynos, 
y alguna emprendio ser Papa. 
Que vemos por esperiencia 
que las mas necias engañan 
a los mas discretos hombres, 
y que sus industrias bastan 
A sacar!os de peligros, 
como fingiendo su estatua, 
Mico!, al santo Dauid: 
sin esto es cosa muy llana, 
Que no saber las mugeres 
mas letras que el hombre, es causa 
no embiarlas como al hombre 
a las escuelas muchachas: 
Que si en vniuersidades 
entrar mugeres se vsara, 
las catedras fueran suyas, 
pero ellos temen su infamia. 
Esto basta que te diga, 
y que hare pues que te espantas 
el precio de mi valor, 
honrando el ser, y la patria, 
Que en publicas conclusiones, 
rendidas sus suertes armas 
todos los sabios de Persia 
me confiessen su ignorancia. 

El desafio se dispone en el "teatro" (salón de 
actos) cie la universiclacl. 

Aya un dose/ con gmdas, unas sil/as arriba, un 
bufete aba:\"O, y olm s/lla, y dos bm1cos a los /(ldos. 



algtm aco111pm1a111le11to, y Flnardo, Be/ir,11w 1-ïlo
sofo, y dos l:Jfjtts s11yt1s Demetria, y Fen/sa, T/bald<> 
otro sobio, Teodor co11 taure/ eu la cabeça, y ui ol
dan: el se assienta arriba: ella detriís del bufete, y los 
sabios en sus bancos. 

Sow. 
Tomad assientos, y da. 

La obra culmina con el gran cuadro de la disputa, 
en la que la Doncella Teodor va contestando con 
éxito al examen a que la someten los sabios de Per
sia, los catedraticos disfrazados y basta el gracioso, 

Porque la mujer que sabe 
Hace gran ventaja al hombre. 

Al final ella es declarada vencedora de la dis
puta, los catedraticos desvelan su identidad y el de 
Valencia exige que se la entreguen como esposa: 

... Yo soy Floresto, 
catedratico en Valencia, 
de España a buscarte vengo. 

Pero nadie parece hacer demasiado caso de tan 
altos méritos y el soldiín la concede en matrimo
nio, con el acuerdo unanime de todos, al estu
diante D. Félix. 

XIY. P. )OSÉ FRANCISCO DE ISLA: Fray Gerundio de Campazas, alías Zotes (1758-1768), t.I,libro II,cap.VI. 

Acordaríase también de que el insigne valen
ciano don Vicente Tosca no só lo nos dio Iarga noti
cia de todas las recientes sectas filosóficas, sino 
que aun se empeñó el amo clédgo en que había 
de introducirla en · paña desterrando de ella la 
aristotélica. No logró el todo de su empeño, pero 
!e consiguió en gran parte; porque en los reinos de 
Valencia y de Aragón se perdió del todo el miedo 
al nombre de Aristóteles. Se examinaran sus razo
nes, sin respetar su autoridad; se conservaron 
aquellas opiniones suyas que se hallaron estar bien 

establecidas, o por lo menos no concluyentemente 
impugnadas; y al mismo tiempo se abrazaron otras 
de los modernos que parecieron puestas en razón. 
De manera que en las universidades de aquellos 
dos reinos se tiene noticia de lo que han dicho los 
novísimos terapeutas cie la naturaleza, como se 
puede tener en la mismísima Berlín; y hay filósofos 
que pueden hablar con tanta inteligencia en estas 
materias a las barbas de la misma Acaclemia cie las 
Ciencias de París, como los Régis y los Regaults en 
su mesma mesmedad. 

XV. DOCUMENTS SOBRE LA CENSURA DE LUBRES EN LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. 
Ultimo cuarto del siglo XVIII. Cifr. Salvador Albiñana. Universidad e Ilustración. 
Valencia en la época de Carlos III. Valencia. IVEI, Univ. de Valencia. 1988, pp 269-273. 

Edicto del arzobispo de Valencia Francisca 
Fabiéín y Fuero sobre biblioteca de la universi
dad de Valencia. Godella, 6 de mayo de 1792. 
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A.H.N. Inquisición, Legajo 2327, nº l 

Nos Don Francisco Fabian y Fuero, por la gracia 
de Dios y de la anta ede Apo tólica,Ar.wbispo de 
Valencia Caballer Prelado, ran ruz de la Real y 
Di tinguida Orcl L1 e pañola d Carlos m del on
sejo de S.M., etc., 

Como los obispos hemos recivido en nuestra 
ordenación el derecho y la autoridad de enseñar 
la fe y las materias que miran a la disciplina de la 
Iglesia y a la moral cristiana, no podemos ni deve
mos desentendernos jamas en un magisterio que 
es esencial al obispado, antes por el contrario 
deseamos y lo procuramos con nuestras fuerzas 
hasta el último aliento de nuestra vida que se 
guarde en toda su pureza el precioso depósito de 
la doctrina que recivimos de Dios y que a nombre 
suyo nos encomendó San Pablo en la persona de 
Timotheo. 

Este nativo magisterio, reconocido en todos los 
siglos por la Iglesia cathólica y sostenido igual
mente en todos ellos por la protección de los 
soberanos y al que nunca podemos renunciar sin 
destruir la naturaleza y autoridad del alto oficio 
con que nos hallamo reve tido , tanta mas pid 
en el día nuestra p~1storal in pección sobre la doc
trina, quanta es mayor el peligro de que se infi
cione incautamente la muy amable juventud de 
nuestra diócesis con las lecturas de los venenosos 
libros que, a pesar de nuestra vigilancia, se pueden 
introducir y con la de aquellos que se ven ya 
introducidos sina se tiene la discreción no diga de 
apartarlos de sus manos sina aún de alexarlos de 
sus ojos. Esta inspección y solicitud, anexa esen
cialmente a nuestro caracter, exige de nosotros 
que sufoquemos en su origen todas las profanas 
novedades que puedan alterar el precio dep ' -
sito de fe y doctrina, de buenas co tumbr , y qu 
no consintamos manejen los fieles que fió a nues
tro cuidada aquel Señor y Juez que nos ha de pedi r 
un día su alma · de nuestra. manos y señalada
mente los jovenes que por ingeniosos que sean no 
dexan de ser incautos, aquellos libros hechos de 
propósito para corromper la doctrina dd Evange
lio y las religiosas costumbres de los cri tiano 
para trastornar si pudieran el mundo de arriva 
abajo, introducir el desorden, la insubordinación, la 
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confusión y anarquia, destronar los ungidos del 
Señor, atentar sacrilegamente a sus preciosas vidas 
y hacer a un mismo tiempo guerra contra las tia
ras y coronas. Por la misericordia de Dios nos 
hallamos encargados de una diócesis que se dis
tingue tanto como la que mas por la pureza de su 
fe, por la aversión a dichas profanas novedades, 
por sus loables costumbres y por su adesión y 
sumisión a sus prelados, no menos que por su 
característica lealtad a sus reyes que le dieron este 
bien merecido timbre y, por lo mismo, es mas 
acrehedora a nuestros cuidados y paternal des
velo en alejar de ella todo quanta pueda influir o 
en perbertir la fe y arregladas costumbres de sus 
hijos o en turbar algún día la fidelidad y lealtad de 
sus ciudadanos. 

Estas mismas miras ha tenido, sin duda, nuestro 
católico monarca (Dios le guarde) en su real 
cédula de 9 de diciembre del año pasado que os 
comuniqué en 2 de enero del corriente, en la que 
sabiamente mandó no se introdugesse libra alguna 
de Francia ni se permitiese su curso basta ser exa
minada por una Junta particular que erigía a este 
fin . Poco serviran estos desvelos de S.M. si al 
mismo tiempo consintiesemos nosotros que en las 
Bibliotecas públicas de nuestra diócesis se lean 
indistintamente sino estos libros de que habla la 
real cédula otros semejantes y que continuen la 
misma perversa doctrina. 

Por lo que toca a la Biblioteca pública de nues
tro Palacio arzobispal hemos tornado todas las 
devidas precauciones, mandando estén en pieza 
separada y bajo la correspondiente clausura, encar
gando las llaves al primer bibliotecario, nombrada 
por el Rey Nuestro Señor, sacerdote provecta, de 
mucha prudencia, ciencia, circunspección y de 
toda nuestra confianza, bien seguros de que nunca 
podran dañar a nue tro fiele diocesanos; mas por 
lo que mira a la BibUoteca pública de nuestra Uni
versidad hemos sabido de personas celosas y fide
dignas, con mucho dolor de nuestro corazón, que 
indistintamente se hallan colocadas al lado de las 
obras de los Santos Padres, las de los perversos ere
siarcas Lutero, Calvino, Melancton y semejantes y 
las de los abominables filósofos y atheístas Voltaire, 
Ruseau y atros libertinos que han causado a la 



Europa la convulsione atrozes en que la vemo y 
que a í por e to como por Ja rep tidas y farga 
au ncias del Rector cie la Univcrsidad poca di -
crección de los Bibliotecari.os, jovenes, por no 
decir muchachos, ha sucedido mas de una vez fran
quear la lecnt.ra de lo di ho · libros a Jos e tudian
tes sin saber los mi mo Bibliotecari.os si e tan o 
no prohibidos y sin averiguar si los que los piden 
tienen Jicencia pant leerlos; por tanto, en cum_pli
miento de nuestra obligación y en uso de nuestro 
magisterio pastoral, como cosa que pertenece a la 
religión y que picte un pronto remedio para evitar 
el eminente riesg de infección y p r uadidos así 
mismo de que no puede ser la mente de S.M. el 
que Jibros tan perjudiciales estén colocados sin 
separación y fiados a Bibliorecarios inexperto · que 
los franquean con la m.isma libermd que los de los 
Santos Padres y otros autores católicos ni pueden 
hallarse con licencia para tenerlos así con tan peli
gro o abandono, mandam pena d cxcomun.ión 
mayor que e retiren ant coda o a de la publ.i
cidad en que estan rodo · lo mencionado · libro 
de los cresiarcas y libertinos y damos nnestra 
comisión al Doctor Don Josef Roa, canónigo, vice
canciller de dicha nuestra universidad para depo
sitarlos y cerrarlos en una estancia segura de la 
propia universidad, anotando cada uno de los que 
se depositan y especificando el modo en que se 
hallaren, que cada uno de los Bibliotecarios nos 
presente inmediatam nce la licencia que tengan 
para leerse libros prohividos que oadie lo impida 
pena de la mi ma excomunión y para que con te y 
no pueda alegar ·e ignornncia se fige e re decreto a 
la puerta y hecho que sea se haga presente a S.M. 
Dado en este Jugar de Godella a seis días del mes 
de mayo de mil et cientos noventa y dos año - = 
Francisco Arzobi p de Valencia = Por mandado 
de S.E. el Arzobispo mi Señor, Doctor Don Fran
cisca Lorente, Pro-Secretario. 

Nadie lo quite pena de excomunión mayor. 

J?epresentación del rector Vicente Blasco al 
lllquisidor G'eneral sobre intervención del a rzo
bl :po Fabi iín J Fuero en la Biblioteca de la u11i
versldad de Valencia. 1\/adrid -3 de o ·tub1·e de 
1793 

A.H.N. lnquisicíón, Legajo 2327, nº l 

ltmo. Señor 

En 12 de junio l 792 puse en mano del antece
sor de VI. una representación, acompañada de 
documentos, en la qual le exponía que el mui reve
rencio arzobispo de Valencia, usurpandose faculta
des que nunca han tenido los obispos ni corres
ponden a su ministerio, por er propias de la auto
riclad real, depo irada por nue tros oberanos en el 
Santo Tribunal de la Inquisición, se havía entrome
tido en la Biblioteca de aquella universidad y pre
textando abusos en quanto a libros prohibidos, los 
hizo cubrir con un lienzo para que no se vieran los 
rótulos, selló el estante y se llevó las llaves, dejando 
un edicto con pena de excomunión contra los que 
alterasen sus disposiciones. Todo esto se hizo 
estando yo en la Corte y s.in preceder monición ni 
aún aviso. En mi representación demostré no solo 
lo ilegal, por falta de facultades en aquel prelado, 
si.no también lo irregular y escandalosa de su 
hecho y edicto e insinué que su aparente celo no 
descubría otro ohjeto sino el de ensanchar su 
autoridad y poder por medios violentos, según 
todo consta de la dicha representación y docu
mentos a que me refiero. 

Todavía subsisten las cosas en el mismo estado 
y el muy rever ndo ar.wbi po ha manife rado con 
mas claridad su animo de m terse en lo que no le 
toca y extender sus facultades con perjuicio de las 
de .l. Porque reconociendo al parecer que havía 
usurpada la autoridad real, depositada en la Santa 
lnqui ' ición, formó después de u hecho una ·uma
ria furtiva para justificar lo supuc to abusos y la 
remitió al Consejo de Castilla, esperando, sin duda, 
la aprobación de sus procedimientos y aurorizarse 
on ella. Pero el Consejo lexo de autoriz..11-lo la

mente comunicó orden al Rector de la universidad 
para que dispusiese que se tengan con separación 
y seguridad lo. libros prohibidos, in franquear e a 
los que no acrediten t ner la corre pondiente 
licencia. Consta de la copia de dicha orden que 
presento núm. l. 

Creí yo que con esto se havía terminada la con
tienda por lo qual dexe de entregar al ministro de 
Grncia y Justícia la representación cuya copia 
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acompaño núm. 2 para mayor instrucción de VI. 
Pero se engaño mi corazón, enemigo de litigios, 
pues quando me restituí a Valencia, haviendo 
escrito a aquel prelado la carta que presento núm. 
3 embiiíndolc l:t orden del onsejo y pidiéndole las 
llave · del e mm para cumplirla, ·u respuesta fue 
dar nuevo. pretextos para r ·e ner la llave · y decla
rar mas, como he dicho, su animo de ensanchar sus 
facultades con perjuicio de la de VI. Porque 
abienclo que entonces se constrnía la fabrica de la 

Biblioteca de la universidad me pide que le baga 
constar en devida forma la pieza que tenga ente
mmente dispuesta para po11er cou ep,1mci6n y 
seguridad lo fibros proibldos,como ·ino bastase 
interinamente un estante cerrado, mayormente 
siendo sabedor cie ello el Señor Inquisidor General. 
Me pide también que le baga constar del mismo 
modo las licencias del Señor Inquisidor General 
que tengamos así yo como los Bibliotecarios, 
como si e to pertenecies a ·u jurisdic ión y no 
basrase hacerlo con tar al Tribunal de la Pro incia. 
Consta todo cie la copia que presento núm. 4. 

En esta carta y en el mencionada edicto usa el 
muy reverencio arzobispo la expresión nuestra 
universidad sin mas fundamento que el deseo de 
extender sus facultades, porque no tiene en la uni
versidad jurisdicción ni autoridad alguna sino 
meramente la de conferir los grados como Canci
ller de ella. 

Viendo yo que aquel prelada se disponía a 
mover litigios interminables y ruidosos, me deter
miné a adelantar en silencio la fabrica de la Biblio
teca y concluicla, dar cuenta de todo a J l ara que 
acuerd Jas providencias que estime convenientes 
y se termine esta contienda, movida sin necesidad 
y con escií.ndalo, que nunca huviera havido si el 
muy reverencio arzobispo contentandose con sus 
legitimas y nativas facultades me huviera daclo el 
mas ligero aviso de los abusos que supone. 

L'l obra de la Biblioteca y la pi za separada para 
los libro · pr ibidos e ·tan concluidas, solamente 
falta sacar éstos del estante para colocarlos en el 
lugar destinado; el muy r vercndo arzobis¡ o antes 
de oltar las lla pretende que se le presenten las 
licencias dada · por el Señor Inqui idor General y 
usurpar los c.lerecho · del Santo Oficio, com los 
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usurpó desde los principios. En atención a todo lo 
dicho y a quanto tengo expuesto en mis citadas 
representaciones, 

A.V]. rendidamente , uplico que tome las pro i
clencias que estime oportunas para que los libra 
prohibidos se saquen del estante en donde estan 
encerrados, se coloquen las llaves de ella en manos 
del Bibliotecario mayor de la universidad, como 
dispuso el ,111cecesor de VI., para que así pucdan 
facilitarse clid1os libros a los que acreditasen cencr 
las correspondientes licencias de leerlos. 

Dios guarde a VI. muchos años. Madrid, 23 de 
octubre 1793. 

Canónigo Don Vicente Blasco 
Rector de la universidad de Valencia 

Ilmo. Señor Inquisidor General. 

G. Mayans a José Cevallos, sobre incidente con 
Fabian y Fuero. Valencia, 28 de marzo de 1775 

B.M.VSerrano Morales, 7272-46 

Aº 

Mi amigo i Sr.: Sea enhorabuena, i para el tiempo 
que convenga al servicio de Dios, Ja residencia de 
Vmd. en essa Santa Iglesia i dé su Divina Magestad 
a Vmd. mucho acierto para ser un retor, juez, can
ciller de essa real universidad que establezca la 
doctrina convenientemente i con permanencia. 

Mi hermano el canónigo también es retor de 
ésta universidad de Valencia, cuyo canciller, que es 
el Sr. Fuero, es enemiga publico de las Letras. 

Ha intentada desterrar de esta Universidad las 
Rethóricas de los insignes maestros Antonio de 
Lebrija y Pedro Juan Núñez, de las quales la pri
mera trató de la persuasión i la segunda del adorno 
de la oración: una i otra forman una Rethórica per
feta que emblaré a Vmd., i se atrevió a mandar en 
nombre del Consejo que se enseñase la Rethórica 
por una que ni existió ni existe ni pi.iede existir i 
después huvo de desdecirse. 

Violentamente ha echado de la universidad la 
Gramatica mía para que se introduzga la de D.Juan 



de Iriarte, diminuta, obscura, falta de egemplos, 
abundante de errares torpíssimos i que si algo 
bueno tiene, fuera de lo que enseñan las gramati
cas comunes, lo ha copiado de la mía. 

Aviendo ordenado la universidad que se digese 
una Acción de Gracias a Dios por la acertada elec
ción que ha hecho el Rei Nuestro Señor cie Inqui
sidor General en el Ilmo. Sr. D. Felipe Bertran, como 
pretendía serlo i dijo la Oración el Dr. D. Vicente 
Peris, eleto Pavordre, contra quien informó al Rei 
iniquamente para que no aprueve la elección, ha 
negaclo el passe para su impressión con el ridículo 
pretexto de que el Orador no hizo preguntas i res
puestas en la salutación, siendo assí que las hizo i 
que dijo que las hacía por obeclecer a su mandato. 

Es el caso que esta Universidad, viendo que la 
Oración del Dr. Peris estava impertinentemente 
interrumpida con preguntas i respuestas, las 
redujo a seguida narrativa, usando de las mismas 
palabras del orador i con su condescenclencia. 

La universidad no es predicador pero sabe 
como han predicado los profetas, los apúsloles, los 
santos Padres i el mismo Iesu-Christo, universal i 
perfectíssimo Maestro cuyos sermones eleven ser 
la regla de todos los atros, i no aviéndose vista 
jamas que en alguna de las Oraciones de los profe
tas, de Christo Señor Nuestro, de los apóstoles i 
santos Paclres, tratando de la explicación de las ver
dades revelaclas o de los mandamientos de la lei de 
Di os, se aya visto practicada la figura rethórica sub
jecti o por desdecir de las verdades reveladas i de 
los primeros principios morales del entendi
miento humano que son infalibles, es una imperti
nencia sumamente despreciable mandar que esta 
figura se aya de usar en todas las salutaciones de 
los sermones, ahora sean oraciones, ahora homi
Iías, ahora panegíricos, ahora oraciones fúnebres, 
ahora acciones de gracias a Dios, como lo fue la de 

que tratamos, dicha en la uni e r idad delame del 
Gremio i Claustr eneral de Cathedr:íticos i de la 
Ciudad de Valencia, que fue combidada, siendo gra
víssimo el auditorio i la Oración sacada de las Divi
nas Escrituras, pues la idea fue que el Sr. Beltran es 
el Zorobabel de España, elegido por el Rei por aver 
sido un obispo qual le ideó el apóstol san Pablo. La 
universidad se ve obligada a su defensa, siendo 
cossa ignominiosa que un arzobispo quiera dar 
nuevas leyes a la predicación christiana, inten
tando hacerla ridiculamente formularia, contra la 
constante costumbre del pueblo de Dios desde su 
prime r pr dicador Enos lla ra ahora; i atribuye a 
los umo. PoDtí0ces la c:xtravagancia de que la 
doctrina dogmatica, que por su naturaleza picte 
cxplicación n:m-:1tiva, entre lo · De ies e a a cie inte
rrumpir con pr guntas y re -pue!-i ta ·, siendo assí 
que la Pregunta oo es por si instructiva •ino sola
mente la re puesta que siemp.r estií concebida 
narrativamente. 

I assí la narración es el modo natural de instruir 
las verdades reveladas i theológico-morales pre
ceptivas. Sobre esto he discurrido algo: piense 
Vmd. sobre ello, que bien sera menester para no 
clar entrada en España a ésta perniciosa novedad i 
para que no se diga que si los profetas apóstoles i 
santos padres i ieran ahora no merecerían sus 
sermones la aprovación de éste arzobispo i serían 
indignos de imprimirse. Asseguro a Vmd. que me 
escandalizo de ver estas cosas i por inquietarme 
no escrivo mas. 

Los amigos estimau la memoria de Vmd. 

Mi hermano Juan Antonio i yo quedamos para 
servir a Vmd., cuya vida Dios guarde muchos años 
como deseo. Valencia, a 28 de marzo de 1775. 

Sr. Dr. D.Josef Cevallos, 
Canónigo, Retor i Canciller 
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XVI. JUSTO PASTOR FUSTER Y TARONCHER: Biblioteca valenciana 
Valencia, 1827-1830, 11, ps. 148-149. 

[Francisco Pérez Bayer] "El amor con que mira 
esta su escuela, el celo que abriga por los adelanta
mientos de sus patricios y las exactas ideas que 
posee acerca de lo medios eficaces de conseguir
los, no le p rmiten ver con indiferencia que 
carezca de un auxilio tan oportuno como el de una 
Biblioteca; no se le presenta otro camino de ocurrir 
[sic] a esta falta, que el de desapropiarse del 
inmenso depósito de todas las ciencias que a costa 
de expensas muy cuantiosas, de investigaciones, de 
fatigas, de olicitud ince ame había logrado adqui
rir en el prolijo período de sus peregrinaciones Hte
rarias. ¿Mas qué grandeza de animo no era menes
ter para este generosa sacrificio? ¿Hay algún lite
rata que no tenga pue to t do su corazón en aque
llos libros que fueron siempre sus compañ ro 

inseparables, sus mas verdaderos amigos, sus mas 
puras y halagüeñas delicias? Un solo pensamiento 
de alejarlos de sí lo estremece, y mejor se despren
dería de sus mas preciosas alhajas que de este ines
timable tesoro: lo mas que hace es disponer de los 
libros para después de sus días, en beneficio de 
aquellos que quiere preferir; de esto podemos cole
gir el heroísmo de nuestro Bayer al resolverse a 
enriquecer esta Universidad con toda su Biblio
teca, objeto de sus delicias: todavía me parece veo 
brillar en su rostro la alegria al hacer este don, al 
presentar a su patria un homenage [sic] tan útil 
como decorosa. O día 27 de julio de 1785: día feliz, 
en que la madre patria recibe con ternura tan pre
ciosa dadiva: día por cierto feliz: día que no podran 
olvidar jamas los fastos valencianos." 

XVII. JOSEPH TOWNSEND: Viajepor España en la época de Car/os Ill 
1786-1787, ps. 394-396. 

[ ... ] 
La universidad de Valencia es una institución 

bastante respetable. Fue fundada en 141 l por soli
citud de San Vicente Ferr r, y poco despué 
Alfonso Ill de Aragón concedió carr-a de nobleza a 
todos los que se gradua ban en leyes. Aunque últi
mamente estaba decayendo, el actual rector ha 
levantado la reputación de este seminario, que hoy 
cuenta con dos mil cuatrocientos estudiantes. 
Cuando me encontraba en la ciudad, él acababa de 
regresar de Madrid, donde recibió la aprobación 
del rey a su nuevo plan de estudios (22 de diciem
bre de 1786). De sus setenta profesores, siete ense
ñan lenguas (latín, griego, hebreo y arabe) y cuatro 
matemií.ticas (aritmética, algebra, geometría, meca
nica, hidrostatica, óptica, astronomía y filosofia 
experimental). Para filosofia, que incluye lógica, 
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metafísica, física y filosofia moral, y enseñan 
teniendo como guía al padre Jacquier, disponen de 
tres profesores permanentes y otros tantos tempo
rales; mientras que cinco de los once que imparten 
medicina y química sólo estan allí tres años. Aun
que para la enseñanza de estas ciencias hacen uso 
de los mejores autores modernos, como Beaumé, 
Macquer, Murray, Heister, Boerhaave, Home, Van
Swieten y Cullen, de quien estudian su Practice, 
por desgracia no utilizan la mejor sin duda de 
entre las obras de este último autor, su Synopsis 
Noso!ogiae Metbodicae, y no conocen los trnbajos 
de Haller o de Gaubius.Al igual que en la E cuela 
de MediciL1a de Edimburgo, di ponen de un pabe
llón clÍJliCo que diariam nte visitau los estudian
tes, y los profesores imparten también clases de clí
nica. Ademas, se permite con singular liberalidad 



que éstos tomen del hospital todos los cadaveres 
que deseen sean disecados por sus cirujanos. 

Para la enseñanza de los derechos civil y canó
nico y de la disciplina eclesiastica cuentan con 
diez pro.fesores permane.nte ' y nueve a.si tentes 
e cogic.los por un tiempo limitado y cambiac.los 
alternativamente cada año. Dieciocho profesores, 
once de ellos permanentes, enseñan teología, que 
comprende historia eclesiastica y lo que llaman 
teología escolastico-dogméttica. 

Las clases empiezan a primeros de octubre, aca
ban a final de mayo y se interrumpen sólo en las 
fiestas religiosas. 

Durant jtmio codos los altunnos tiencn que 
examinar e públicamente de la materias qu ·· han 
estada estudiando ese año. Si aprueban, reciben su 
matrícula y pasan a un curso superior; en caso con
trario, repiten cur o· y si se les con •i<lera incapaci
tados, son cxpulsados de la tmi er idac.l. Para 
incentivarlos, se establecen premios en libros o en 
dinero, que se distribuyen al final de los examenes 
entre los estudiantes mas aventajados. 

Para graduarse en a.ne , el alumno debe obtenc.r 
dos matrícula ; esto e , tienen que haber a i tic.lo a 
clase y aprobado los examenes durante dos años. 
Maestros en artes son aquellos que han conse
guido u·cs matrícula . En teología leye ' On cua
tro la que se nccesiran pam ser licenciado, y cinco 
las qu requi re el títu lo de do tor. Esta última 
la cantidad nece aria para graduar ·e en medicina, 

' i e quiere obtenc.r cl última grado en esm e l e
ciali lad, hay qu ha er do añ de practicas en un 
ho piral. Se crata in duc.la de un plan m jor que el 
que existe en Edimburg , donde ólo ·e nece iran 
rres año cie e rudio o mejor dièho, de a i ten ia 
a clas , y un ligero examen para obtener el título 
de doctor. En alencia, los aspirantes a este gracio 
tien n que somerer ·e primera a un examen pri
vado ante los profe ores, y si lo aprueban, deben 
pa ·ar un ejercici público, al final del cu:11 é tos se 
reúoen en capllla y emiten su v to en creto. 

uando on favonLble , vuclven a examinar públi
camente al candidata; y en caso de que vuelva a 
resp ncler satisfa tori:1mente, tras una nu va vota
ción quedara honrac.lo con su nuevo título. 

Los aspirantes a profesores forman una clase 
diferente y eparada en la que sólo se aclmice a 
aquelJos que ban obtenido un cierto número de 
matricula en roda la c ien ·ias que pueden er 
útiles para esa función, y han sufrido severos exa
mene ¡ úblico y privados. A í , por ejemplo, para 
· r opositor n me<licina , es decir, par.t ser admi
ticlo entre aquello que podran e r en el fucuro 
canclidatos a Lma silla vacante en esta e pecialidad, 
ya ea permanente o temporal, hay que haber 
obteniclo dos matrículas en grie o y en matemati
cas y una en meciínica, ha I q_u defender una te ·í · 
y hay que somerer , a e.xamenes públicos y priva
dos sobre todas las ramas de la medicina, en pre
sencia de al menos de tres censores. Cuando aca
ban , éstos y el rector entran en Ja capill.a y de pué 
d jurar ante el altar que u juicio era impar iai, 
cleciden mediante el oco i el a pirante e ·ra o no 
cualificado. Si todos sus ejercicios son aprobados, 
es públicamente aceptado e investido con las 
insignias de su dignidad, y toma inmediatamcnte 
asiento entre lo profe ores cie la univc:rsidad. 

Sólo esta clase de estudiantes ocupa las vacantes, 
y de ella proceden los correctores de la imprenta 
de la universidad, que reciben un salaria por este 
trabajo. Cuando una plaza queda libre, es ocupada 
por opo ición, es decir, se ofrece al opositor que 
mediante examen se muestra mas digno de ella. 

Los salarios son moderados. El rector recibe 
treinta libras al año, el vicerrector quince, y los 
prof. sores permancntes eneralmente ganan cua
renra, aunque hay c,xcepcione , como los profeso
res de química, que cobran sesenta· cl de anato
mía, a quien se dan cin ·uenta en concepto de 
sueldo y diez mas por treinta disecciones, y el que 
imparte clases sobre la practica de la medicina, 
que recib , sesenta y cinco. Los veinticuatro pro
f ores temporales no cabran ma de quince 
libras al año. 

Como este establecimiento esta todavía en su 
infancia, se ha creído conveniente recompensar a 
los mejores mac ·o· . Si, despué · cl cloce años de 
aplicación continua a su oficio, alguno cie ellos 
escribe una obra útil sobre la ciencia que imparte, 
recibe una pensión adicional de diez lib ras; y si tras 
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veinte años produce una obra valiosa, obtiene 
veinte libras mas; pero si llegara a componer un 
sistema perfeccionada que pudiera ser de utilidad 
en sus clases, recibiría una pensión vitalícia de 
treinta libras, ademas de la anterior, con la condi
ción de que cediera a la comunidad la propiedad 
sobre esa obra. 

Los beneficios de la imprenta de la universidad 
se destinan en primer lugar a la formación de un 
fondo de tres mil libras. Del resto, se reservan 
sesenta libras al año para la adquisición de libros, 
y lo que sobra se divide cada cuatro años a partes 
iguales entre el rector, los profesores, los bibliote
carios y los correctores de imprenta. 

La biblioteca consta de muchos miles de volú
menes, en su mayoría modernos y bien elegidos, 
que reunió y donó don Francisca Pérez Bayer. 
Muchos de los días que fui a corner con él en 
Madrid encontraba a su mesa al rector, por lo que 
me alegré mucho de volver a vede en Valencia. Me 
hizo el honor de acompañarme a la biblioteca y de 
enseñarme en su casa una valiosa colección de pin
turas, compuesta principalmente por obras de los 
mejores maestros de Italia y Florencia, aunque no 
faltaban algunas de las obras capitales de Juanes. 

El rector es un hombre muy culto a quien le 
preocupa mucho el progreso de la ciencia en su 
comunidad. Llevada precisamente por este interés 

hizo el viaje a Madrid, y es a él a quien deben atri
buir e la recience reglamentaciones, entre ella , 
el incomparable plan de estudios que contempla 
el edict al qu ya hemos hecho referencia. Esto 
dice mucho a favor de su inteligencia; y se llegara 
a concretarse, haría de ésta una de las universida
des mas importantes de Europa. 

La universitaria no es la única biblioteca de la 
ciudad, pues en el palacio arzobi pal ha, cuatro 
galerías que contienen treinta y do mil volúmene 
entre los cuales abundan las publicaciones moder
nas de todo tipo. La colección nació con los des
pojo que dejaron los jesuitas tras su expuJ ión 
hacia 1759; pero los dignos prelados que desde 
entonce han sid honrado · con el arzobispado d 
la ciudad han aumentado mucho el catal go, aña
diéndolc mucha de las obra ma, valio. as que han 
aparecido en Europa desde principios de este siglo. 

Si la liceran1ra renacie e en Espafia , cr o que lo 
haría en Valeocia. Las obra de lo hombres de 
ingenio, que no faltan en esta ciudad, no pueden 
encontrar una imprenta que mas justicia les haga 
como la que hay allí.Tod aquel que haya tenido la 
oportunidad de ver Ja valiosa obra de Francisca 
Pérez Bayer sobre las monedas hebraico-samarita
nas, impr a por ontfort coin i<lit~í conmigo en 
señalar qu ninguna nación puede alabarse de 
haber producido una publicación superior. 

XVI l l. WILHELM VON HUMBOLDT: Diario de viaje a España 
1799-1800, ps. 226-227. 

ESTANCIA EN VALENCIA 

Me entrevisté con Don Vicente Blasco, canónigo 
de la catedral y rector perpetuus de la universidad. 
Se trata de un viejo bondadosa y amable. Una fiso
nomía pequeña con rasgos encogidos en la que no 
hay nada de grande o fuerte, como de ordinario 
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pasa en las cabezas españolas antiguas, pero con 
un gesto muy dulce. Si tuviera que compararlo con 
alguien entre nosotros, no sabría nombrar a nadie 
mas que a Feder. Bajo Baier, fue el preceptor de los 
hermanos del Príncipe de Parma, que ha traducido 



el Salustio. En realidad, el Salustio ha sido origina
riamente un trabajo del Príncipe que después ha 
sido fundido por Baier y por Blasco. Se quejaba de 
que al Pñncipe se le quitara todo l tiempo con 
cazas y viaje d recreo, etc. De él procede el plan 
de reforma de la Universidad de Valencia en el que 
ha realizado muy buenas cosas. Le parece muy 
bien que se hable bien arabe, griego y latín, si bien 
no d ja de ser cxtraño que casi n ·epa griego. 
Te.ngo que decir que oo he encontrado rudjto 
amémico de , ·ca lengua y que no hay la ma 
mínima huella de la auténtica humanidad de estu
dio fiJológico . Parece e tar muy apegado a su 
opinione reli •io a .Al menos me contó que había 
comenzado u cur o de hi toria con el Príncipe 
por la Historia Sagrada, como i ésta fuera el fun
damento de toda auténtica hi toria. Me mostró y 
me dio la copia de un informe de la Universidad de 
Valencia que él ha elaborado sobre la unión de las 
facultades de Medicina y de Cirugía y que es una 
cortés contestación de esa locura, pues no acepta 
esa unión de ambas especialidades. Es como si 
cstuviera escrito en el siglo XVI. En general fue 
muy cestarudo en sus afirmacione y se bacía ilu-
ionc de que su plan de e tudio era el ideal. Le 

pare ió imposible que enAlemania ·e estudiara en 
breve espado de tiempo y, meneanclo sin cesar la 
cabeza, pensaba finalmente que sólo los genios 
podrían con ·eguir alg con ello. Pero ral y como 
puedo juzgar el a unto, é te e triba mucho mas en 
que l) nue tro e tucliam e tún muchí imo 

mejor preparados y poseen mas método; 2) en que 
no se preocupau, como en Espruïa, de uno progre
sos individuales· 3) en que estudian mas por í mis
mos y lo pueden hacer mejor, en parte porque 
estan mas capacitaclos gracias a su actual istema 
de estudio y al trato y en parte a que la adquisición 
de medios auxiliares es mas fücil. A todo ello pue
den contribuir quizas la pereza nacional, el clima, la 
costumbre de la lentitud y la carencia de compe
tencia. Sin embargo, resulta loable que este viejo 
haya tcnido un cierto espíritu de reforma, lo tenga 

n parte todavía y que posea un celo incansable 
por alencia y la niver idad e pecialmente y ade
ma w1a formación muy liberal. Es muy aficionada 
al arte y ha ·abido crcarse una muy buena colec
ción de cuadro . Sobre el celibato de lo acerdotes 
tuve una conversación particular con él. Piensa que 
inciu o políticamente es mejor.Aparecieron lo vie
j • motí o de que así puede atender mcjor a lo 
feligre e.s i no le e torba nada, puecle ser ma b ne
factor. No veía claro que el hombre que participa 
de todo lo humano es mas humano. Los puestos de 
predicador del campo en el reino de alencia, asi 
como en general en Espruïa, tienen en general muy 
buenos beneficios con ingresos extremadamente 
considerables. Blasco es un incondicional de Valen
cia, y de la región y tiene el orgullo del terruño que 
he encontrado en casi todos los valencianos. Es tan 
archivalenciano que, fuera de Valencia y de la 
región en torno, sólo conoce de toda España 
Madrid y las carreteras que conducen a ésta. 

XIX. JOSEPH M. SETTIER: Guía del viajero en Valencia. Guide du Voyageur a Valence 
Valencia, 1866, ps. 194-200. 

[ ... ] 

INSTRUCCIÓ N 

UNIVERSIDAD LITERARIA, plaza del Colegio
del-Patriarca y calle de la Nave. Es una de las pri
meras que se crearon en España, pues en 1239 ya 

había enseñanzas públicas entre las que tambien 
se contaba la Medicina. Servia de aula ó universi
dad la sala capitular de la Catedral, según se ha 
dicho (Pag. 70.), basta que a impulsos de S. Vicente 
Ferrer, y tambieo del padre Jofré, el promovedor 
del Hospital (Pag. 168.), la ciudad hizo y plameó la 
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actual Universidad en el año 1410. En 1499 se for
maron las primeras constituciones, y obtuvieron la 
aprobacion del rey D. Fernando el Católico. En 
17 7 el ·abio c¡mónigo D. Vicente Bla co y Garcfa , 
valenciano, rector de la niver idad, hizo un plan 
de esnidios que aprobado J or el gobierno rigió 
hasta 1807. A p~ ar d la ici i.tudes de lo tiem
pos esta Universidad siguió siempre aumentando 
en reputación. 

Su edificio que tiene unos 2.900 métros cuadra
dos con 69 de frontera, se ha reedificado de 
reciente casi en su totalidad. Tiene escelentes 
gabinetes de nat mfa humana, y comparada; de 
Fí ica y de Química; de Hj toria natural ; una , electa 
Biblioteca y el Anfiteatro anatómico, y Clínica de 
que hicimos mencion al hablar del Ho pital pro-

incial (Pag. l 72.), y uno de los m jore jardines 
Bota.oico de España. 

En este mismo edificio de la Universidad esta 
establecido el Instituto de segunda enseñanza 

En esta Universidad se estudian las facultades de 
Filosofia y Letra ; de Ciencias exactas, Fí ica y Natu
rales; de Derecho civil y canónico, y de Medicina. 

El presupuesto anual de gastos de la Universi
dad ó Instituto de segunda enseñanza, asciende 
próximamente a 225 .000 pesetas, entre el perso
nal y material. 

La Biblioteca, iniciada por el patriotismo del 
sabio é ilustre valenciano D. Francisco Perez Bayer, 
que en 1785 hizo donacion de su preciosa librería, 
y cuya liberalidad imitaron otros, sufrió un incen
dio causado por una bomba durante el sitio de 
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1812.Hoy muy mejorada,ocupa en el piso alto tres 
espaciosos salones, cuya superficie es de 794 
métros cuadrados, y con una elevación de mas de 
9 y medio métros. Tiene estantería cerrada for
mando 99 armarios, divididos por columnas jóni
cas con su cornisamento. En ellos hay sobre 
50.000 volúmenes. 

De entre las muchas obras raras y selectas que 
posee, citaremos la régia Coleccion de Códices 
que poseían los duques de Calabria, con adornos 
de los mejores iluminadores que tenía Italia en el 
si lo XV: El únic ejemplar de Les Trove ·, primer 
libro que salió a l.uz n España impreso en Valencia 
en 1474. Entre los muchos de Caballerías el 
famoso Tirant lo Blanch. De entre los manuscritos 
la Biblia que regaló el papa Benedicto de Ltma a S. 
Vicente Ferrer, con notas autógrafas de este santo. 

En 30 armarios estan las obras de Geografia, de 
Historia y de Lingüística. En otros 43 estan las de 
Ciencias y Artes, las de Filosofia de Jurí prudencia 
y Cií.nones, y las numerosas coJeccione · de todos 
los ramos de materias eclesiasticas. fas obras de 
Bellas Letras y Artes, las de Arqueología y las curio
sidades bibliogrií.ficas se custodiau en los armarios 
del salon tercero, y las monedas y medallas que for
man el monetario. 

Se compone este de unas 4.300 monedas, de las 
que 39 son ases romanos, 362 consulares, 3.026 
imperiales del alto y baj imperio, 76 e ltíberas, 
586 de municipio y colonias, 171 m dernas y 180 
arabe , de oro ma de Ja cerc m pa.rte. 

[ ... ] 



XX. CONDESA DE GASPARIN: 
Paseo por España. Relación de un viaje a Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia y Castilla 
Valencia, 1875, ps. 80-81. 

[ ... ] 

Despues del bullicio de las calles, disfrutamos 
con delícia la paz del Jardin botanico. 

¿Quereis aber qué es lo que 110 deleita? Los 
setos de níspero · de flor encendida los mac rrales 
de cromatelas, con sus vastagos carmesíes y sus 
grand s botone · amaríllos, las syllas, de racimos 
azules, los colores brillan.cí imos de las camelia , la 
magnificencia de Ja colo ale e pírea , de p na
di plateado, d muro alm nado de c ipr e , bre 
el cua! e de ·mcan follag de tan variad maci
ces, los arboles exóticos, que entre nosotros enfer
mizo y raquíticos, c. tienden aquí libremente us 
rama ·, adquieren proporcione gigante cas. Pal
mera africana ele an orgullo amente u erguido 
mastil. Las deodoras dibujan en el firmamento azul 
su ramaje delicado. Una muralla de naranjos se 
eleva a treinta pies de altura , llena de frutos 
dorados y de estrellitas blancas, que perfumau el 
ambiente. 

Paseiíbamos entre aquellos iirboles, y algo mas 
procligioso que aquel paraiso, la primavera, tíbia, 
rosada , florecienre, nos acompañaba. Pasaban 
e traò s p rfum en alas de céfiros caruï.o o. · nos 
dccenian la rama colgantes de los limon ro ; llu
via de pétalos deshojados cubria de repeote los 
andenes; y sentiamos la fuerza y el impulso de 

aquella egetacion, embriagada, como nosotro , de 
los tíbios haJito del Abril y de la bondad de Dios. 
Las brisas húmedas rozaban nuestra frente, y la 
flora de los trópicos, el firmamento africano, el 
misterio de aquellas enramadas, desconocidas en 
nuestras selvas, los palmitos de los chamerops, las 
polígala d mesurada , lo bejucos que n todo 
lie.azo de pared rendían u fe tone bordado · de 
rojas corolas ó de esbelta y fr:ígil floreciUas d 
color de lila con rinaian ductora magia que 
nos tenia hechizados. 

Tened presente que aquí no ni va; no se ven 
caer en inviern esos tri tes pedacico de papel, 
que oscurecen en Enero nue tros lóbregos días y 
que, cuando han desapar cido, nos d jan el legado 
de los lodos. 

Lo que es lodos no faltau en Valencia. Nuestra 
tartana nos lleva por unos barrancos fangosos, que 
aquí llaman camjno . amo a vi ·ïtai: jardine y 
quinta ; pero no Jogram nue tro objeto. La bue
na gent que los gua.rdan ti nen probibicion de 
abrir la puerra. "Tenemos esa orden n, n · dic n 
todos, y ni Ja plata ni el oro franquean el paso. Esto 
no es muy hospitalario; pero en cambio es muy 
oriental: vida murada y puertas cerradas. 

Nos consolamos del chasco por su colorido ara
bigo, y tambien por los tipos que encontramos. [ ... J 
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XXI. TRAMOYERES: Catalogo de los periódicos de Valencia. 
Apuntes para formar una biblioteca de los publicados desde 1526 basta nuestros días 
Revista de Valencia, 1880-1881. 

"No fue Valencia de las ciudades menos traba
jadas por las sociedades secretas, cuya organiza
ción interior escapaba a las miradas de la muche
dumbre, manejada facilmente, según cuadraba a 
los intereses que aquellas representaban. Bajo el 
nombre de comuneros -en memoria de las 
Comunidades de Castilla- crearonse varios cen
tros denominados castillos, y el conjunto de 
éstos formaba la Comunidad. Como organizador 
exterior manifestóse bajo el nombre de Sociedad 

XXI l. Noticias manuscritas. Biblioteca Serrana Morales 
(Aportades pel Dr. Ricard Rodrigo Mancho.) 

"Estanislao de Casca Vayo. Este verídico histo
riador, fecundo ooveli ta, inspirado poeta y autor 
dramatico nació en Valencia el día 17 de novíem
bre de 1804 iendo u padres don Estani lao Vayo 
y doña María Lamarca. Como éstos po efan e ca o 
bien de fortuna se encargó la educación de nues
tro biografiado su tío don Miguel Vayo, beneficiado 
de Ja iglesia parroquial del Salvador. I.ngresó luego 
en la Universidad para eguir el e rndio de Dere
cho, pero los sucesos ocurridos en 1820 fueron la 
causa de que por el momento lo abandonara. 

egún el erudiro e critor d n José de Orgií, 
Vayo que a la ·azón contaba poco años y era muy 
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Patriótica, que parodiando a la fontana de ro, 
inició u reunione en el. c::tfé Hamada de D. 
Félix, ituado en la calle de Zaragoza , y olocacla 
la tribuna del pueblo soberano, pronunciaban e 
di cur os altamente revoluci nario ·. Po terior
mente tra ladó e ii la ermita de an Jai me y de a Ui 
a 1a niver idad lireraria, donde e inauguró otï
cialmen t el l 6 d Ago to d 1821 , y cuya reu
nione cl braroo e los domingos, lune y vierne 
de cada ·emana". 

fogoso, fue una de los que mas descollaran en las 
reuniones que en la Universidad celebraba la Ter
tulia patriótica Ieyendo discursos saturados de 
ideas avanzada que cran caluro amenre aplaudi
do . En 1822 publicó un periódico avanzad cuyo · 
núm ro no tenfan fecha fija de alida. Dominada 
Valencia por el ejército del general Sempere, aban
donó la ciudad agregandose a la columna de 
Ballesteros. EnAlicante fue colaborador del Diario 
constitucional y de El liberal alicantino. Resta
ble ido el régim n ab oluti ta Vayo fue impurifi
cado y se le ca tigó a no poder eguir sus estudio · 
en esta Universidad". 



XX I I I. Hojas de méritos y servicios. Biblioteca Serrano Morales 
(Aportades pel Dr. Ricard Rodrigo Mancho.) 

"El Dr. D. Peregrín Blat y Llorens, abogado del 
ilustre Colegio de esta ciudad, presenta a la recta 
consideración de V S. M. I. los méritos, títulos y 
egercicios literarios que he tenido el honor de 
haber contraído; los cuales son los siguientes. 

... m: en el aílo, colar de 1812 a 1813, haJl:ín
dosc ocupada e ta ciu lad por las tropas de apo
león, y ccrracla por esta cau a la en eñanza 
pública movido del justo eci cie utilizar a la 
juventucl, el citado año con autorización del enton
ces rector de la Escuela el difunta D. Vicent, 
Blasco, fue el (mico que impulsado de su no inte
rrumpida afición por cl bien público y pro perí
daci cie las letra , en eñó a sus cii cípulos el estudio 
del Derecho Civil o Romano; sufriendo basta la 
agradable incomodidacl de tener la Catedra en su 
ca a; cuyo año escular fue aprobado por el 
gobierno legítimo cl l Rey Nuestro Señor (que 
Dios guarde), e mo rambién los grados que se die
ron en él. 

.. . Que u adhesióu y la de toda su familia a la 
justa causa del Altar y trono atrajo durante la , p ca 
de la revolución el dio de u agentes, llegiu1do 
hasta el extremo de allanar su casa la noche del 25 
de marzo del año 1823 y llevandose preso a su 
anciano padre, que por su avanzada edad no pudo 
apelar a la fuga, como el Exponente, y por cuya 

XXIV FÈLIX PlZCUETA: 

conducta se balla purificado desde 27 de enero del 
pre nte ruio por la Junra de Purificaciones, creada 
al fecto, que lando habllitado para poder obtener 
y ascender en su carrera !iteraria, cuyo documento 
que así lo acredita tiene presentado en la Secreta
ría de V S. M. I. 

De todo lo referido resulta, que desde el año 
1801 hasta el corriente inclusive ha estado dedi
cado a la instrucción en esta M. I. Universidad, y 
que en el discurso de los referidos años, sólo tres 
de ellos han sido en clase de Substituto, y los res
tantes en la de Regente, cuyo asiduo y continuado 
trabajo es igual al de un Catedratico propietario; 
sin que haya podido haccrle desistir de su cons
tante inclinación a la en. eñanza, ni la variedad de 
planes, ni las vici ' itudes de los ti mpos, ni la dife
rencia de materia y cncargos, que acla año se le 
han confiado, consultando sólo la noble satisfac
ción y honor de emplearse en la instrucción de la 
juventud, y servi i a V. S. M. l. esperanzado en qnc 
tales méritos lleg.u-fan a tener acogida en la recti
tud de V. S. M. I. como se lo promete en la provi
sión de la Catedra de Prepositiva anexa y asigna
tura de la Novísima Recopilación de Leyes de 
España; para la que a aba de de empeñar los acto · 
!iter.trios que e tan pr enid en el plan de e ·ru
dios, que actualmente gobierna. Valencia, primero 

"Elogi de Don Vicente Boix. Discurs llegit per D. Fèlix Pizcueta en la sessió apologètica del Rat-Penat" 
Las Provincias, 28 de març de 1880. 

"Honorables senyors: 

Trenta-dos anys han passat des de que el cone
guí, com gich del vehinat; lo pati de la Universitat 

Literaria era el punt dels nostres jochs; un dia 
vérem entrar en lo que entonces se dia Teatro de 
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la oi ersitat, a gran númei: de per one que 
ompliren per complet aquell re iot. No sabia yo lo 
que allí anava a ·u eir, més, n ma calitat de giqu t 

m fiquí també, ama<>ant-me darrere de uo banch, 
y viu tre. enyor que pareixia qu di pum en; 
p rò ¡ arlaven tan bé y dien a lo meu paréix i:, 

cose tan bone , que yo esta a n ancat ouint-Jo 
y haguera donar un dit d la 111:1 per parlar com 

ells y saber lo que ells sabien. Despuntava entre 
els tres un joveoot roig, de veu ava alladora, de 
paraula impon nt, que acàs no sabia més qu els 
altres, però lo que dia bo dia tan bé, que a mi me 
pareixia que era lo més sabí entre els que se dis
putaven la victòria; perquè allò eren unes opo i
cion a la càtedra de Hi toria, y Boix era lo jove 
que tant me va impresionar". 

XXV. CONSTANTÍ LLOMBART: Los fills de la morta viva 
València, 1883, ps. 309-311. 

[ ... ] 

Poque mort , diu l distinguit Uiterat que baix 
lo p ud nim de alentino de criu la del p rs naje 
ruincnt de qui es tracta , han fet en Val ncia tanta 

impre ió com la d'En Vicent Boix: nengun enterro 
ha segut tal volta tan con urrit. Inmen a multitut 
s'agrupaba la vesprada siguient en los claustres del 
Institut, y omplia les inmediacions. Semblaba que 
nengun valencia volguera di pen arse de vorer per 
última volta al vell croniste, qu 'en totes les solem
nitats cívique · portaba la veu de la ciutat. Quant lo 
fúnebre corteig, en lo que figuraben les persones 
mes distinguides de Valencia, recorregué pausada
ment los carrers, tots ells estaben quallats d gent: 
a tot los balcons y fine tre. 'asomabeo lo vehin . 
Al pasar per enfront del Teatre Principal, rompé en 
una marja ñmebre la ocieta de Concerts y els 
ócios de Lo Rat-Penat clepositaren una corona de 

llorer sobre la descuberta caixa mortuoria. 

rprenent fi n la recepció del 
cadiívre en lo amp- ·anc. Al posarse en marja la 
funeral pro e ó babia urgit -cosa gran en 
Espanya- una questió d'etiqueta. L'Ajuntament en 
cors, ab sos macers engramallats y sos aguacils de 
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tota gala, s'habia presentat pera honrar lo soterrar 
elet croni t, cl la ciutat, y demanaba la presiclencia 
del dol. Lo Rector del di trit univer itari , en on 
cacicter de quefe uperior del In ·titut pr vincia l, 
cregué que n<> podia declinar la Presidencia. ¿Cóm 
eixir d'aquest conflicte? Per mé que se pic:í l'in
geru, no . ncontrft la eixida. L'Ajuntament 'a rre
tici nb tot o ministril · y depend nt . Pero no 
volien los concejals que s'interpretara sa retirada 
en de consideració al hi roriador de Valencia, y va 
id ar l'habil alcalde -En Vicénc Pueyo y Arinyo- un 
colp d'efecte. · tr. lada la corporació municipal 
al cementeri y quant lo caclf1 re, encarn ab nume
rós sequit, aplegaba, caiguda ja la nit, al ñmebre 
alberch, sorprengué ab desusada il·luminació la 
maysó dels que foren. Negres fantasmes, ab fatídi
q ue llum , emblaben estendres al un co rac y al 
altre d l ample ve ríbul, y v nien al encontre del 
ent rro ¿Eixien de a tumba lo ' qu 'esp rab n al 
nou hoste? No, eren lo dependent municipal · lo 
qu'allumenaben numeroso ab enccse hajcs, y 
l'alcalde ab o coJegue , de rigorosa etiqueta, el 
qu'aguardaben lo cad:ívre y se feen carrech d'ell 
ab solemnitat no acostumada. 



XXVI. TEODOR LLORENTE: 

"Endreça al senyor don Marià Aguiló en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona" 
Teodor Llorente: Poesia valenciana completa (a cura de Lluís Guarner), València, Tres i Quatre, 1983, ps. 513-518. 

Volgut amic i savi mestre: 

Estareu ben assentat en la vostra cadira de repòs, 
alfa en la gran i silenciosa cambra, rublerta de lli
bres de dalt a baix; estareu pensiu i capficat, els col
zes sobre la taula, els ulls en algun paperot gro
guenc i ple de corques, l'e 111 nt en cose d 'altre 
igle o d 'altres mon . quan lo porter de la Biblio

teca vos portarà la correspondència, i entre un feix 
de lletres i diaris, aplegarà a vostres mans este lli
bret, tot faixat i segellat. És molt possible que, abans 
de destapar-lo, vejau en la marca del correu lo nom 
de València; i estic ben segur que llavors resplanclirà 
en el vostre front un raig de llum, com si haguéreu 
sentit l'oreig de les fraures i els tarongers, de les cla
vellines i les alfàbegues de la nostra terra, i que son 
nom vos portarà les dolces remembrances d'un 
temps cie joventut, d 'entusíasme i poesia. I quan, 
desfaixat i obert lo llibre, lo trobeu tot ple cie ver
sos, pobres d' in piració, però riquíssims de patri 
amor, quan llb::cau aque ·ta endreça, direu orpré i 
complagut -aixís ho espere- : "Oh! ¡Mos inoblida
bles valencians! ¡Oh, aquell bon xicot! ¡Bé ha cum
plit! ¡Bé m'han pagat tot lo que per València he fet!" 

Si tan bona acullida logra aquest aplec cie ver
sos; si al sortir de la Biblioteca, lo porteu a casa, i 
allí, en la quietud de la vetlada, sense nosa el llegiu; 
si algun trosset, que vos parega més tendre i fami
liar, lo feu escoltar a vostra santa muller i a sa bona 
germana· -¡ li reciteu algun roman , p r a que el 
<.leprcnga, al petit .An •ètic; i a l'endemà, l llibret 
clin · la bobrnca, aneu a trobar en la Redacció cl La 
Renaixença, o en aquella raconada del café de 
Pelayo, on se congrega tots los dies, l'entusiasta 
colla dels poetes i escriptors catalans -casi tots, 
tots, vostres deixebles-, i els dieu: "Un present vos 
porte de València; pren au: a mi me l'envi n, però 
és perquè, enviam-me-lo a mi, ha cregut l'autor, 
aquell nostre gran amic d'allà baix, que l'envia a 
tots": si això feu, Déu vos ho pague, mestre; mon 
desig està cumplit i mon deute satisfet. 

Mon deute, sí; perquè, bona o dolenta, la inspi
ració que ha infantat mos versos valencians, l'en
cengué , més que ningun altre, aquell bibliotecari, 
ensem · lletrat erudití •sim i genial poeta qu anà a 
València, fa ja prop de trenta anys, i romangué uns 
quants a la ciutat del Miquelet. ¿V< en recordeu? 
Quan la campaneta del ol·legi cl ·l Patriarca ab 
ses badallades tan argentines, tocava l'hora d'eixir 
de l'aula, dos estudiantets, separant-se del bullan
guer estol dels eu companys, puja en corrent 
l'escala de la Biblioteca, com si els mancara el 
temps; entraven, i sense aturar-se en les taules dels 
lectors, penetraven resolts en lo departament 
reservat, on se guarden les joies bibliografiques, 
los exemplars únics, los incunables, los còdices 
prim rosament il·luminats, los pergamins anci
quL im ', lo man u ·crit· original . Allí o ' troba-

empre estudiant afanyó · Jo naiximcnt i Ja 
història gloriosa de la literatura valenciana; allí vos 
trobaven, restablint lo texto alterat d'una esparsa 
d 'Ausiàs March, investigant l'orige llegendari de 
les gestes de Tirant lo Blanc, buscant les costums 
d'altra etat, en les satíriques endolades de Jaume 
Roig, o sa fe vivíssima en les cançons místiques de 
Corella. Ple el cor d'aquella poesia, ¡com la 
derramàveu a doll en l'esperit entusiasta del dos 
escolars, més devots de les Muses que de la Insti
tuta i el Digestum! Havia arribat a ells ja el ressò 
de la renaixença llemosina; havien llegit ja los pri
mers llibres de versos catalans; havien escoltat ja, 
en Ja mateixa València, a aquell precursor que es 
nomenava Tomàs Villarroya, digne de figurar al 
costat del gran Aribau, i que, fa ja quaranta anys, 
cantava versos tendríssims en l'oblidada llengua 
dels seus avis -més dolça que la mel; i tenien 
obert l'esment a aqueixa poesia, tan vella i tan 
nova tot a l'hora; mes els faltava ouir a un apòstol 
d 'aquell evangeli literari, un apòstol que inflamara 
son cor i els fera combregar en la santa comunitat 
dels trobadors nous. 
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Eixa mi •sió d'apòstol ¡quant bé l'acomplíreu! 
Tot un món, que estava mort i soterr:tt b,tix d'a
quell muntó de llibres empolsegats, revivia al foc 
de vostra paraula i s'alçava gloriós i re plandent. 
Reis guerrejants o llegi lad rs, cabdills fama os i 
savis lletrats, teòlegs doctíssims i monjos ascètics, 
artistes i poetes, nobles i ciutadans, tota la il·lustre 
nissaga dels no tres antepassats, portant en lo seny 
la fe ,,¡ a de Jesucrist , c11 l.o pit l'amor de la terra, i 
en los llavis la que apel·lem dolçament llengua 
materna, desfilava per davant dels seus ulls, men
tres ab ells enraon?1veu, comentam algun pa · ·atge 
del còdice que cení u entr~ mans, repetint al"tlll 
romanç trobat en un racó de les montanyes, o con
tant-lo aquells viatge que, abans que pen ara 
ningú ' n r ar Ics s cietats d 'excur ioni ce.s, 
havíeu fi -t, anam a olt:s i a peu, de poble en poble, 
regirant papers vells en los arxius abandonats, 
estudiant los origes i avançaments de l'art en les 
esglésies gòtiques i romàniques, soprenent les tra
dicions històriques i la poesia popular en la boca 
de J'¡tvia que ad rm al petit · ab le · can ons de 
l'antigor. brint adé un· gro · os cartapaci , rot 
plen de lletra menuda, els mo tràveu lo · tr r 
literaris, producte d'aquella replega; les relacions 
interminables de llibres catalans, valencians i 
mallorquins; lo riquíssim cançoner, ab centenars 
de cobles i corrandes, oracions i romanços, en los 

que la poesia popular pren totes les formes i 
colors; el diccionari en projecte -¡en projecte lla
vors i avui encara!- ab millers de paraules reculli
des amorosament ací i enllà, per tot arreu, vora el 
Ter o vora el Llobregat, en les platges de Mallorca 
o en les de València, en los ravals de les viles, en les 
page ie dels camp o en amagades cabanyes de la 
bo. cúria; i "¿s ha cie perdre tota esta rique a? -ex
clamàveu, mig orgullós i mig adolorit-: ¿s'ha de 
menysprear aquest idioma, gloriós en la història, i 
que parlen encara algunes milionades d'hòmens 
des del Pirineu fins los palmerals d'Elx? ¡Oh, no, no 
serà! Vosaltres, los fills de València, la ciutat de l'art, 
la ciutat de la poesia en los antics Estats de la 
Corona d'Aragó, vosaltres teniu que marxar al front 
en la creuada de la renaixença." Aixís parlàveu, i 
escalfats tots tres per lo foc d'aquelles paraules, 
idei't eu mil generosos projectes: estampar nova
ment los llibres oblidats, refer les cròniques de 
València, cantar ses glòries i grandeses, fer conéixer 
sos tresors artístics, restaurar el Saber Gai i sos Jocs 
Florals, i altres moltes coses, de les quals algunes se 
feren llavors, altres s'han fet després, i altres encara 
s'han de fer, i se faran, Déu ajudant.[ .. J 

Teodor Llorente 

En València, a 13 d'Abril, dia de sant Vicent 
Ferrer, 1885. 

XXVI l. LLU i S G UA RN ER.: "Teodor Llorente: Vida i trajectòria literària" 
Teodor Llorente:Poesia valenciana completa (a cura de Lluís Guarner),València,Tres i Quatre, 1983, ps. 35-36. 

"Era yo un estucliantillo que seguía los cursos 
de Derecho en la Univer •idad de Val ncia, y 
gozaba en ellos algún ascencliente, clebido no 
tanto a mis cstudios del Digesto o las Partidas, 
como a un incipiente y modestísimo renombre de 
escritor y de poeta. Algun os temas retóricamente 
explanados en las aulas, algunos versos y articule
jo insertos en periodiquillos literari , y un 
drama, muy romancico y muy mal , repre ·entada 
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en el Teatro Principal con aplauso de los amigos, 
y del cua! nadie ha vuelto a acordarse (ni su pro
pio autor), habíanme dado autorídad bastante 
para consiclerarme casi maestro de otra gente mas 
menuda. De aquí, la institución de un tribunal , que 
yo pre idí, para juzgar en frccuente · certamene 
las obras de los ver ificadores noveles. La expul
sión de los moriscos fue el a umo para una le
yenda, dado en uno de aquellos concursos, y origen 



de gratísima sorpresa para lo · juzgadore . Enrre un 
farrago de composiciones in ·ulsí imas, apareció 
una, que nos dejo deslumbrado ·: poesía lozana y 
exhuberante brotaba en todas ~us paginas, y había 
en ellas versos tan valientes y gallardos [ ... ]. Embe
lesados con la lectura de estos versos, acordamos 
honores extraordinarios al poeta vencedor, y 
resonó su nombre en todos los ambitos de la Uni
versidad. Pero ¡oh sorpresa! al día siguiente corría 
con igual celeridad siniestro rumor. 

Susumíbase que la poesía no era original del 
autor que apareda premiada. Indignóme aquella 
supo •icióu- juzguéla calumnio a, }' qui· aber 
quién em el malandrín que usurpaba ajeno - lauros. 
Dijéroome que se Uamaba Querol. ¿Quero.l? t 

había oíd aún aquel nombre. eñalaronm al 
ujeto en los patios de la Universidad: era un 

muchacho de mi edad, palido, clelgaducho, de 
aspecto enfermizo, con la frente despejada, los 
ojos grandes y alga saltones, el minu· enrre va •o y 
altivo, el labio de deñoso, el cabeUo lacio , largo, 
como lo llevaban Espronceda y Zorrilla en sus bue
nos tiempos; el traje enteramente negra; tipa de 
artista o de poeta. Pera tan mal preveniclo lo 
miraba, que me pareció un facinerosa. Dirigíme a 
él; habléle airada; conc ·tóme altanero. Iba a aca
bar el encuencro en mal ; medi:u· n otr s; aclaró e 
lo ocurrido. Al cabo de diez minutos, nos separa
mos con una carcajada y un abrazo. Yo estaba 
encantada y confundido: el poeta premiada por el 

NOTA~:---

tribunal infalible, era el plagiaria; el muchacho 
palido y delgaclucho, el de la luenga cab llera a la 
romana y la negra vestímenta, era el autor de los 
aplaudidos versos, y desde entonces mi mejor 
amigo: llamabase Vicente W Querol." 

Aquesta ami tat fraterna va fer que els dos 
amic. emprenguessen una col·laboració literària 
que s'inicià amb la versió ca tellana en ers del 
poema de Byron El ors,1rio que fou publicada en 
1863.' De prés emprengueren junts la del poema 
La j)eregrinación de Childe-Harold, que es varen 
repartir entre els dos col·laboradors. La part enca
rregada a Querol es va fer, encara que no ens 
consta que s'escrigués. De la que es va encarregar 
Llorente no sabem si es va escriure o no. 

Acabada la carrera de Dret, quan feia a Madrid 
els estudis de doctorat, va aconseguir, per la 
influència de Pedra Antonio de Alarcón, que li edi
tassen una selecció de poesies cie Víctor Hugo en 
1860.' Les traduccions de Lamartine que li havía 
aconsellat Aparisi i Guijarro ens consta que les 
tenia fetes, però van quedar inèdites. 

Orientat Llorente en els treballs de traductor 
p ètic, va acon eguir que, a Barcelona l'any l 868, 
li publica - n la traducció ca tellana cu vers tl · la 
era èdia Zt,i/'(I de Voltaire. L'editor Aguilar li va 
publicar ~l València el volum Leyendas de oro-' en 
1875 i, l'all}' s güent, el volum 111oro~·as.' En 1908 
va fer una nova edició de Leyendas de oro, [ ... J 

' El Corsai·io. Poema de Lord Byron, traducido del inglés en verso castellano "por D. Vicente W Querol y O.Teodoro Llorente". Vegeu 
la meua reedició de Madrid 1929, en la col·lecció "Los Poetas", núm. 65. 

Víctor Hugo: Poesías selectas, pròleg d 'Emilio Castelar, Madrid 1860 

·' Teodor Llorente: Leyendas de oro,València 1875, 2" ed.,València 1908 

' Teodor Llorente: Amorosas. Poesías de los jJrincipales aut01·es modernos Jmestas en rima casteflana, Barcelona 1876. 
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XXVIII. RAFAEL ALTAMIRA: 

Breve autobiografia entresacada de las notas destinadas a sus Memorias íntimas (Inédita) 
(Text aportat pel Dr. Cecilio Alonso.) 

"En e a disposición de espíritu -que no pre
tendo fuese muy distinta de la mayoría de mis 
contemporaneos de adolescencia- terminé mis 
estudios de primera enseñanza y se pensó en mi 
carrera. Yo carecía de edad y de preparación sufi
ciente para poder escoger por pro pia cuenta ... Se 
habló entonces de la abogacía, respecto de la cual 
yo no poseía la menor idea propia. Oía decir que 
era carrera de mucho porvenir en el sentido de 
que tenía "muchas salidas", es decir, que no le 
obligaba a uno a una sola y única posturJ. profe
sional, y eso debió congraciarme provisional
m nte con ella, aparte cicrto entimiento -qu • ya 
iba formandose en mí- de mi debcr de ser pr nto 
'llambre" y librar a mi paclre cie lo · acrificios 
que suponía el "clarme carrera".Aclemas, la cierta 
varieclad enciclopédica del programa, que muy 
vagamente me hicieron entrever, me prometió 
(estoy cierto de ello) una halagaclora posibilidacl 
de entroncar aquellos estudios con mis aficiones 
cie entonces. El bachillerato, por otra parte, no me 
había sumini trado la menor noción de lo que sig
nificaba el Derech en la vida: lo poco que se me 
alcanzaba lo había ido deduciendo de mis lectu
ras y sobre todo de las polémicas políticas de 
entonces. 

Así llegue a la Universidad de Valencia, a los 15 
año ' y medio, gano o de e ·tuc.l iar eso sí, J ero no 
interesado propiamente en el a un.to esencial de la 
Facultad de que íba a ser alumna. Las asignaturas 
de Filosofia y Letras que entonces se cursaban 
(Historia, Literaturas, inclusa la Griega y Latina) 
constituyeron una gradación muy grata para mí, 
tanta mas cuanto que hallé en esas materias profe
sores que despertaran en mi vivísima simpatía, 
unos por u idea , otro por su clocuencia o por 
su caracter. ontinuó •icndo la Literatum mi mu ·a 
preferida; pero (ca ·o curiosa de subc nsciencia) a 
la vez que me la.t17.aba, en los primer ruïo de 
facultacl, a e ·cribir novela , crítica Literarias y artí
culos de fantasía, pr ecc • y comencé a redactar 
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una Introducción a la Historia, palido y obscura 
basquejo, presentimiento tal vez, de lo que 
muchos años mas tarde había cie ser mi Ense
ñanza de la Historia. Aún conservo, por pura 
curiosidad, el manuscrita cie aquel ensayo casi 
infantil. En la misma dirección, el título de unos 
artículos que escribí en Lma r vi ta estudiantil que 
fundé con algunos compaòeros (La Unión esco
lar), me parece ahora otra prescicncia, aunque los 
artículos erao puro resumen, e mo no podía por 
menos de ser, de lecturas hechas sin verdadera 
orientación. Se titulaban esos artículos La marcha 
de la cívilización que para mí se confundía enton
ces con la marcha de la filosofia. Un poco mas 
tarde y ya mas hecho espiritualmente, salieron 
unos Estudios sobre la Edad Media, verosímil
mente inspirados por los de Pí y Margall. Ya por 
entonces leía yo a Tibergien, Ahrens y basta Pom
pcyo Gener (el libro célebre sobrè La muerte y el 
Diablo). 

Sin embargo, el pública valenciana -y mis mis
mos profesores- me conocieron durante casi toda 
mi carrera, mas bien como literata y orador que 
c mo hi t riaclor o juri ta. Las citadas novelas y 
crícicas (en el diario republicana El Unil)erso). mi 
amistad con Blasco Ibañez, que también comen
zaba entonces, mis polémicas en La Juventud 
Legista y en el Ateneo de Valencia, contribuyeron 
a fijar aquella imagen. Yo mismo llegué a precisar 
mi ambición de ser un novelista ... 

Pero ya los estudios propiamente jurídicos 
comenzaban a abrirse paso en mi inteligencia y a 
interesarme vivamente. Dos materias contribuye
ron principalmente a ello: el Derecho Político 
(bien se adivina por qué, en gran parte) y el Civil, 
sobre todo, por su parte (entonces, preliminar) cie 
Historia del Derecho. Mucho influyeron en ello 
personalmente los profesores respectivos: Santa
maría de Paredes y Calabuig, con quienes perduró 
mi amistacl. 



XXIX. LEOPOLDO ALAS, "CLARiN": "Zurita" 
Pipa (Ed. de Antonio Ramos-Gascón), Madrid, Càtedra, 1982, ps. 313-317. 

Zurita 

-¿Cómo se llama usted? -preguntó el catedra
tico, que usaba anteojos de cristal almmado y bigo
tes de medio punto, erizados, cie un castaño claro. 

Una voz que temblaba como la boja en el arbol 
respondió en el fondo del aula, desde el banco mas 
alto, cerca del techo: 

-Zurita, para servir a usted. 

-Ése es el apellido; yo pregunto por el nombre. 

Hubo un momento de silencio. La cateclra, que se 
aburría con los orclinarios preliminares de su tarea, 
vio un elemento dramatico, probablemente 
cómico, en aquel dialogo que provocaba el profesor 
con un clesconociclo que tenía voz de nifi.o llorón 

Zurita tardaba en contestar. 

-¿No sabe usted cómo se llama? -gritó el cate
clratico, buscando al estudiante tímiclo con aquel 
par de agujeros negros que tenía en el rostro. 

-Aquiles Zurita. 

Carcajacla general, prolongada con el santo pro
pósito de molestar al paciente y alterar el orclen. 

-¿Aquiles ha clicho usted? 

-Sí. .. señor -responclió la voz cie arriba, con 
señales de arrepentimiento en el tono. 

-¿Es ustecl el hijo de Peleo? -preguntó muy 
serio el profesor. 

-No, señor -contestó el estudiante cuando se 
lo permitió la algazara que pr dujo la gracia del 
maestr . Y sotu·kndo, ·om burlanclose de sí 
mismo, cie su nombre y basta cie su señor padre, 
añadió con rostro cie jovialiclad lastimosa-: Mi 
padre era alcarreño. 

Nuevo estrépito, carcajadas, gritos, pataclas en los 
bancos, bolitas de papel que buscan, en graciosa 
giro por el espado, las narices del hijo cie Peleo. 

El pobre Zurita dejó pasar el chubasco, tran
quilo, como un hombre empapado en agua ve caer 
un aguacero. Era bachiller n arte , habí:t cur ·aclo 
la carrera del Notariado, y estaba terminanclo con 
el doctoraclo la de Filosofia y Letras; y toclo esto 
sup t1ía multin1d le cur o · asignacurns cacht 
a •ignaturn había •ido ocasión para bromas por el 
e ·ti lo, al pasar li m p r primer.t vez el catednítico. 
¡Las veces que se habrían reído de él porque se lla
mabaAquiles! Ya se reía él también;y aunque siem
pre procuraba retardar el momento de la vcrgon
zosa declaración, ·abía que al cabo tenía que llegar, 
y lo esperaba con tocla la filosofia estoica que 
había estudiada en Séneca, a quien sabía casi de 
memoria y en latín, por supuesto. Lo cie pregun
tarle si era hijo de Peleo era nuevo, y le hizo gracia. 

Bien se conoda que aquel profesor era una emi
nencia cie Madrid. En Valencia, cloncle él había estu
diada los años anteriores, no tenían aquellas ocu
rrencias los señores catedraticos. 

Zurita no se pareda al vencedor de Héctor, 
según nos le figuramos, de acuerdo con los datos 
de la poesía. 

Nada menos épico ni digno de ser cantada por 
Romero que la figurilla cie Zurita. Era bajo y del
gaclo, su cara podía servir de puño de paraguas, 
reemplazanclo la cabeza de un perro ventajosa
mente. No era lampiño, como debiera, sino que 
tenía un archipiélago de barbas, paliclas y secas, 
sembrada por las mejillas enjutas. Algo mas pobla
das las cejas, se contrafan constantemente en arru
ga nerviosa , y con esto y el titilar contim10 de los 

jill s :urn1ril l ntos, el ge to que claba canícter 11I 
rostro de Aquilc · era una especíe d re ol ideal 
esparcido por ojos y frente; pareda, en efecto, 
perpetuamente dc -Jumbrad por una luz muy viva 
que le hería de cara le la timaba y le obligaba a 
inclinar la cabeza, cerrar los ojos convulsos y arru
gar las cejas.Así vivía Zurita, deslumbrado por todo 
lo que quería deslumbrarle, admirandolo todo, 
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creyendo en cuantas granclezas le anunciaban, 
viendo hombres superiores en cuantos metían 
ruido , admitiendo todo lo bueno que sus muchos 
profesores le habían dicho de la antigüedad, del 
progreso, del pasaclo, del porvenir, de la historia, de 
la filosofia, de la fe, de la razón, de la poesía, de la 
crematística, de cuanto Dios crió, de cuanto inven
taran los hombres. Toda era grande en el mundo 
menos él. Todos oían el himno de los astros que 
clescubrió Pitagoras; sólo él, Aquiles Zurita, estaba 
privada, por sordera intelectual, de saborear aque
lla delicia; pero en compensación tenía el con
suelo de gozar con la fe de creer que los demas 
oían los canticos celestes. 

No había acabada cie decir su chiste el profesor 
de las gafas, y ya Zurita se lo había perclonaclo. 

Y no era que le gustase que se burlaran de él; 
no, lo sentía muchísimo; le complacía vivamente 
agraciar al mundo entera; mas otra cosa era abo
rrecer al prójimo por burla de mas o de menos. 
Esta estaba prohibida en la parte segunda de la 
Ética, capítula tercero, sección enarta. 

El catedràtico de los ojos malos, que tenía dife
rente idea cie la sección enarta del capítula tercero 
de la segunda parte de la Ética, quiso continuar la 
broma de aquella tarde a costa del Aquiles alca
rre110, y en cuanto llegó a la ocasión de las pre
guntas, se volvió a Zurita y le dijo: 

-A ver, el señor don Aquiles Zurita. Hagame 
usted el favor de decirme, para que podamos 
entrar en nuestra materia con fundamento propio, 
¿qué entiende usted por conocimiento? 

Aquiles se incorporó y tropezó con la cabeza en 
el techo; se desconchó éste, y la cal cubrió el pelo 
y las orejas del estudiante. (Risas) 

-Conocimiento ... conocimiento .. . es .... Yo he 
estudiada Metafísica en Valen cia ... 

-Bueno, pues ... diga usted, ¿qué es conoci
miento en Valencia? 
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La catedra estalló en una carcajada: el profesor 
tomó la cómica seriedacl que usaba cuando se sen
tía muy satisfecho. Aquiles se quedó triste. "Se 
estaba burlanclo cie él, y esto no era propio de una 
eminencia". 

Mientras el profesor pasaba a otro alumna, para 
contener a los revoltosos, a quien sus gracias 
habían soliviantado, Zurita se quecló meditando 
con amargura. Lo que él sentía màs era tener que 
juzgar de modo poca favorable a una eminencia 
como aquella de los anteojos. ¡Crníntas veces, alia 
en Valencia, había saboreado los libros de aquel 
sabio, leyéndolos entre líneas, penetrando basta la 
médula de su pensamiento! 

Tal vez no había cinco españoles que hubieran 
hecho lo mismo. ¡Y ahora la eminencia, sin cono
cerle, se burlaba de él porque tenía la voz débil y 
porque había estudiado en Valencia, y porque se 
llamaba Aquiles, por culpa de su señor padre, que 
había sida amanuense de Hermosilla! 

[ .. ] 

Pero, aquel mismo señor catedratico, seguía 
pensanclo Zurita, ¿hacía tan mal en burlarse de él? 
¡Quién sabe! Acaso era un humorista; sí, señor, una 
de esos ingenios de quien hablan los Iibros de 
retórica filosófica al uso. Nunca se había expli
caclo bien Aquiles en qué consistía aquello del 
humour inglés, traducido clespués a toclos los idio
mas, pero ya que hombres màs sabios que él lo 
decían, debía de ser cosa buena. ¿No aseguraban 
algunos estéticos alemanes (¡los alemanes! ¡qué 
gran cosa ser aleman!) que el humorismo es el 
gracio mas alto del ingenio? ¿Que cuando ya uno, 
cie pura inteligente, no sirve para nada bueno, 
sirve todavía para reírse de los demas? Pues de 
esta clase, sin clucla, era el señor cateclratico: un 
gran ingenio, un humorista, que se reía cie él muy 
a su gusto. Claro, ¿a quién se le ocurre llamarse 
Aquiles y haber estucliado en Valencia? 

[ ... ] 
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IX 

EL PATIO 

El patio de la Universidad se abre en el centro 
del edificio. La Universidad es chica y bonira. En el 
patio hay dos cosas notables. Amplia galería, con 
columnas c\óricas, circunda el patio. Abajo esta el 
c\eambulatorio escolar, y arriba espaciosa 
terraza. A esa terraza dan las ventanas o puertas 
de la Biblioteca. Las clascs se encuentran en las 
galerías. Reciben la luz por ventanas enrejaclas y 
con alambreras. La luz, proceclente de calles angos
tas, es penumbrosa. La primera clase, la del prepa
ratorio de Derecho, no tiene ventanas y sólo esta 
iluminada por el montante de la puerta. Filas de 
escaños en gradería ofrecen asiento a los estudian
tes . Y en el forn.lo, elevada, a modo de ancho púl
pito, esta la tribuna profesoral. El acta de ascender 
y bajar el profesor es cosa solemne. 

La Universidad es una fabrica cuadrilonga, neo
clasica, completa en sus dependencias , cuidada y 
limpia. Cuenta con las aulas de Derecho y las aulas 
cie Ciencias, sala de profesores, rectorado, laborato
rios, paraninfo magnífica -trazado por el matema
tico Tosca- , capilla espaciosa, mas bien pequeña 
iglesia, biblioteca. Hacia mediaclos del siglo XIX 
existían en Valencia -fomentadoras de la cultura, 
como la Universidad- excelentes bibliotecas parti
culares, ricas en ediciones raras y manuscritos: la de 
Fuster y Jordan, la de Lassala, la de Bernardón y, 
vecina a la Universidad, la de don Vicente Salva, 
parca en volúmenes, unos 6.000, exquisita en edi
ciones príncipes, ediciones de clasicos castellanos, 
y por sus encuaclernaciones artísticas, obras maes
tras cie Lewis, Mackensie, Bozerian, Thompson, etc. 
La gramatica castellana cie Salva ha llegac\o a ser 
rareza bibliografica. Contiene observaciones curio
sas y personales. Se la buscaba mucho en París por 
los estudiosos cie la lengua española. Encontré yo 
un ejemplar en los tabancos del Sena, se lo regalé a 
un amigo y lo estimó como un tesoro. En Madrid no 
he c\ado nunca con tal gramatica. Salva funció una 

casa editorial en París, que luego traspasó a los 
hermanos Garnier, y que es la famosa editorial en 
que han trabajaclo tantos ingenios españoles expa
triados en la gran capital. Al principio se consig
naba en los libros:"Librería cie Garnier hermanos, 
sucesores cie D.V Salva." En las puertas cie la Uni
versidad pone en letras de bronce: Universic\ac\ 
literaria. Y recuerdo que, adorador yo de la litera
tura creadora, literatura de imaginación, verdadera 
literatura, esc rótulo me irritaba sordamente. Res
ponclía tal concepto de literatura al concepto anti
guo, comprensiva cie letras y ciencias en su sen
tida mas lato. 

Todo en la Universidad es solemne y digno. Y 
ello no reñido con la cordialidad que clebe unir -y 
aquí, en efecto, une- a maestros y discípulos . Las 
dos cosas notables del patio son la estatua cie 
Vives y el reloj. La estatua se yergue en el centro 
sobre pedestal que surge de un macizo cie plantas 
cercado por verja de hierro. El reloj es impor
tante, porque dicta la hora precisa en que los cate
draticos han de salir de su sala de espera y enca
minarse por los claustros a sus cateclras. No se 
hace la cosa al descuido y desorc\enadamente. El 
reloj acaba de lanzar sus campanaclas, y en el 
mismo momento aparece el grupo de los catedra
ticos prececlic\os del bedel mayor. El bedel, hom
bre obeso, rotundo, con bigotes y perilla caldero
niana, es autor dramatico. Tres roses en un 
j)omell, tres rosas en un poma, es un título bonito. 
Y esa obra es suya. Los profesores van con sus 
togas y sus birretes, en que, sobre lo negro, resalta 
el borlón rojo de la Facultad cie Derecho. 

Escribo estas líneas, y estoy viendo el desfile 
ordenada, simétrico, de los catedraticos y el 
ambito de las clases. En esta primera he recibido 
yo mis impresiones originarias cie estuclfante uni
versitario. Y en aque lla de la izquie rda, alla 
enfrente, la de Derecho Política, he aprendido yo, 
con un maestro insigne, lo que es la equidad y la 
tolerancia. 
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X 

DISCREPANCIA 

La irritación de que acabo de hablar en el capí
tula anterior, irritación que en mí suscitaba el 
rótulo de Universidad Literaria, marca una orien
tación fundamental en mi vida. Quedarían mancos 
estos recuerdos si no hablara yo, aunque sucinta
mente, de tal materia. 

Véome parado en el umbra! de la puerta que da 
a la calle de la Nave, en la Universidad. Esta puerta 
era la mas utilizada. Cerca estaba la calle de las 
Comedias, donde estuvo el teatro de la Olivera, 
matriz de la dramaturgia de lengua castellana en 
Valencia, y en la calle de las Comedias se hallaba 
establecida famosa pastelería. En los intermedios 
del afan estudiantil, de clase a clase, los escolares 
salíamos por la puerta de la calle de la Nave e íba
mos a corner unas deliciosas empanadillas, acaba
das de sacar del horno, en la dicha pastelería. 
Inmóvil yo en el umbral de la puerta, considero el 
contraste flagrante que ofrece a mi animo la pugna 
entre las letras broncíneas del dintel y mi persona
Iidad psíquica. Arriba esta lo oficial, inflexible, y 
abajo lo particular, irreducible. A lo largo de toda 
mi vida ha de manifestarse tal discrepancia. Y para 
fortalecerme mas en ella, he de apelar -si ya no 
fuera instinto- a la austeridad en el vivir. No podría 
yo sentirme fuerte en mi posición si se me pudiese 
impugnar con argumentos que atañeran a inmora
lidad, disipación espiritual o desorden de vida. Al 
individualismo irreducible -tan lejano de roda 
colectivización, de toda doctrina comunista- he 
tratado de unir siempre la austeridad en el vivir. El 
azar de las cosas me ha deparado la asistencia a los 
mas diversos espectaculos de la política y de la 
vida social. En rodo momento he asistido a tales 
concurrencias e intervenido en tales asuntos, no 
ya como actor mas o menos brillante -nada bri
llante, desde luego-, sino como espectador, que 
acaso tiene, sin que apenas lo vea nadie, una son
risa de desdén. 

308 

La fuerza reside, para mí, en efecto, en el desasi
miento de las cosas. Y tal modo de sentir y de ver 
me ha llevada también al amor hacia los grandes 
místicos españoles. Conocida es mi predilección 
por fray Luis de Granada. La fuerza esta en poder 
levantarse sobre los honores, pompas y vanidades 
del mundo. Y ese poder lo poseen los hombres 
que, por ser hostilizados, perseguidos, han tenido 
que replegarse sobre sí mismos. Hacia ellos ha ido, 
durante toda mi vida, mi viva simpatía. Primera, 
hacia don Francisca Pi y Margall. Luego, hacia don 
Juan de la Cierva. Pi y Margall, alejada definitiva
mente del Poder, trabajando a los setenta años 
como un muchacho. La Cierva, combatido sañuda
mente por ciertas multitudes, repudiada del Poder, 
hostilizado por el clan parlamentaria, solicitado, a 
pesar de todo, en ocasiones críticas, cuando ya los 
recursos admirables de su inteligencia y de su acti
vidad no podían hacer nada. Los dos hombres, en 
suma, Pi y La Cierva, dignos, austeros, en plena 
acuerdo con sus conciencias. 

Jnmóvil en el umbra! bajo el letrero de Univer
sidad Líteraria, no sé qué va a ser de mí en la vida 
què se me abre. Pera no estoy solo en mi actitud. 
Cervantes, a quien año por año debía ir aproxi
miindome, era un preterida. Dígase lo que se 
quiera, Cervantes no tenía la plena estimación de 
los selectos. Su literatura era pura literatura imagi
nativa, y los selectos entendían -lo entiende expre
samente Lope de Vega- que para escribir novelas, 
como las Novelas ejemplares, había que ser "cien
tíficos", y que sólo los científicos debían escribir
las. La oposición -mi oposición- entre el letrero 
del dintel y la literatura creadora era magnífica. De 
esa pugna, nunca anulada, nunca aplacada, había 
cie nacer en mí toda una estética. Recuerdo que 
mis primeras novelas -precisamente las que ahora 
son mas leídas- fueron, en cierta ocasión, y por 
pluma autorizada, calificadas de "incoherentes". 
No se podía ver entonces la coherencia que en el 
fondo, no en la superficie, existe en esos libros. 

[ ... ] 
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XVI 

Mi amigo don Eduardo Ranch me escribió en 
octubre de 1942 que en el antiguo diario "Las Pro
vincias", cie Valencia, se había publicada un artí
culo en que hablaba de algunos estudiantes de la 
época de mi hermano Darío y cie él, entre ellos. El 
artículo me sorprendió 

El artículo esta finnado por S. Guastavino 
Robba, y es del 15 de agosto cie 1942. En él dice 
que en el segundo piso del palacio del concle de 
Parcent, en casa de doña Cristina Navarro Reverter, 
se reunían varios estudiantes de derecho, entre 
ellos mi hermano Darío, y como a veces algunos 
no tenían dinero para comprar los textos, en la 
casa Jeía uno la lección en el libro, y los clemas 
escuchaban y tomaban notas. El articulista cuenta 
el final de aquellos estudiantes, cie los cuales algu
nos murieron muy pronlo, como mi hcrmano; 
atros llegaran a viejos, y atros tuvieron nombre en 
Valencia como abogaclos. 

"Eran años azarosos para un sinnúmero de fami
lias cuyos hijos, por su limpio origen y especiales 
aptitucles, aspiraban a alcanzar títulos acaclémicos; 
pero que, al no poseer suficientes meclios econó
micos se veían obligaclos a hacer verdacleras pirue
tas para que con la escasa ayuda que les renclía su 
trabajo en el despacho de algún abogado clistin
guido o cie un comerciante acreclitaclo, fueran 
paganclose a su tiempo las matrículas cie la Univer
sidacl y los libros cie texto y cie consulta. 

Pero algunas veces, a pesar cie tales sacrificios, 
los textos escaseaban, y caso hubo en que, con 
uno cie cada asignatura, estudiaran varios jóvenes, 
para lo cua! se reunían todos en casa del afortu
nada poseedor de la obra, y mientras uno, por 
turno, Ieía en voz alta las lecciones, los clemas 
oían con religiosa silencio y tomaban apuntes, 
como si el compañero lector fuese el mismísimo 
cateclrútico que les hablara clescle su poltrona del 
aula universitaria. 

Alga así ocurría hace meclio siglo en aquel 
segundo piso del palacio del concle de Parcent, ya 
que, mientras cloña Cristina y sus hijas atendían 
los quehaceres clomésticos, su hijo Mariana estu
diaba rodeado de otros amigos cie su intimidad, 
tales como Pedra José Moreno Torres, Vicente 
Guastavino Robba, Darío Baroja, Ramón Trilles 
Boluda y alguna mas que tal vez escapó a mi 
pluma inquisitiva. 

Alternaban con ellos, con diaria frecuencia, el 
hijo mayor, Francisca José, que les llevaba algún 
curso cie ventaja, y Ecluarclo Burgos Gómez, que se 
preparaba para Acluanas, y era, a la sazón, novio de 
su hermana Pilar, con quien luego casó y fueron 
muy felices. 

Huelga clecir que aqudlos estudiantes tcnían cie 
amor al estudio, de talento y de ingenio, cuanto les 
faltaba de clinero, y, por tan to, de tabaco; así es que 
en aquellos amigos íntimos, verclacleramente fra
ternales, las frases ingeniosas brotaban a caño 
libre, en prosa y en verso, porque habíamos olvi
clac.lo apuntar que aunque casi toclos sabían escri
bir versos, el que mas se clistinguía en estas lides 
era quien menos se clestacaba en los estudios de 
Derecho. Me refiero a Ramón Trilles, poeta faci! e 
inspiraclo, pero sin afición a los libros de texto, que 
por su bohemia e inadaptación recordaba al estu
diante clàsico de cuchara en el bicornio, arrebu
jado para sus andanzas amorosas en el no menos 
clasico manteo. 

En el curso a que aluc\o no toclo fueron bromas 
y chirigotas; Darío Baroja -hermano del novelista 
don Pío-, dañado ya del pecho, empeoró y murió 
antes de los examenes, y aquí, en este cementerio, 
reposan sus cenizas, de las que son custodios sus 
propios compañeros de entonces." 

XVII 

La enfermedad de mi hermano fué para noso
tros una desagradable sorpresa. 
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El hecho nos llenó a todos de preocupación, 
pero particularmente a mí, que, con algunos cono
cimientos médicos, aunque no fueran muy gran
des, me di cuenta cabal de que aquello debía de 
ser muy grave. 

A la preocupación pasada por la carrera se aña
día esta manifestación de mal augurio, y muchas 
veces me levantaba por la noche para ver qué le 
pasaba al enfermo. 

Mi pesimismo se hallaba en el mas alto grado. 

"Todos nos vamos a morir así -pensaba yo-. Se 
nos contagiara la enfermedad uno tras otro." 

Por entonces se me ocurrió estudiar con ener
gía. No fuí a la Facultad, pero estudié en algunos 
libros que había traído de Madrid. En enero quise 
examinarme por libre de Patología general, y me 
encontré con que el profesor que iba a exami
narme, un tal Slócker, era discípulo de Letamendi y 
me interrogó ateniéndose al texto de su maestro, y 
me suspendió. La estampa del profesor melenudo 
de Madrid y sus entelequias ridículas me perse
guían. Era la tercera vez que me suspendían en 
Patología general. 

Yo pen é entonces en dejar la carrera; pero, 
¿qué iba hacer? o conocía a nadie y no veía alida 
ninguna a mi vida. Algunas veces escribí cartas a 
América y a anuncios de los periódicos en que se 
pedía esto o lo otro; pero no recibí contestación. 
No iba a ninguna parte, y me pasaba los días, ten
dido en una mecedora, en el terrada, y leyendo. 

Era una manera de emplear la energía sobrante. 

Acudí al hospital donde estaba la Facultad de 
Medicina. Allí me hice amigo de un estudiante, 
hombre ya hecho y casado, que se llamaba Juan 
Escorihuela, y era de un pueblo de la província de 
Teruel.A estos naturales del Bajo Aragón los valen
cianos llaman "churro ", no sé por qué. o compré 
libro ' , porque los manejaba en la biblioteca de la 
Facultad; copiaba lo necesario, y no dije a la fami
lia lo que hacía. Asistía también a las clascs y 
tomaba apuntes . 

Los estudiantes de Medicina de Valencia eran 
bastante barbaros.A un viejo, que creo que se ape-
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llidaba Moliner, que había cursado la carrera hacía 
quince años y después quiso acabaria, le daban 
unas bromas pesadísimas. 

Días antes de Navidad, los alumnos decidieron 
que se debían anticipar las vacaciones, y como el 
rector se opuso, se reunían en la escalera de su 
casa, que estaba en el mismo edificio de la Facul
tad, y cantaban, con música de un salmo gavota, de 
la opereta "Miss Helyett", una letra que habían 
puesto ellos, que comienza diciendo: 

Al vaina del rector 
hay que hacerle saber 

que clase no ha de haber. 

En junio aprobé cuatro asignaturas, y en sep
tiembre otras cuatro.Y el resultada fué que, en año 
y medio, me hice médico. 

El procedimiento de estudiar mecanicamente 
no me falló ni una vez. 

Por entonces dejamos la casa de la calle de 
Navellos, y nos fuimos a la de Liria, que ahora creo 
que se llama de Salvador Giner. Era una calle ancha 
que salía al antiguo Portal Nuevo y después al 
puente de San José, que cruzaba el Turia. 

La casa de la calle de Liria era grande y hermosa; 
tenía cuatro o cinco balcones a la calle y un balcón 
corrido a un hermoso jardín, al que daba por la 
parte de atras del Museo de Pinturas. En el jardín 
había una palmera.[ .. . ] 

Al llegar a la licenciatura ft.tí al examen con 
cierto valor porque los catedraticos me intentaran 
poner algunos obstaculos a mi paso. Había un pro
fesor llamado Garín, pequeñito y vivo, que se puso 
francamente contra mí. Yo reconozco que tenía 
razón, porque no es saber Medicina el saber unas 
cuantas cosas de memoria. En el examen de la 
licenciatura, el primer ejercicio era puramente teó
rico. Yo tenía mis datos en la cabeza muy reciente
mente adquiridos, y me lucí.Y después de mi pero
ración, me dijo el profesor: 

-Usted no sabe mas que teorías. 

Antes de comenzar el segundo ejercicio, que era 
practico, Garín me llamó aparte, y me dijo: 



-Conviene que no se presente usted, y que 
éste usted unos meses o un año en el hospital. 

Yo le contesté que deseaba seguir el examen 
aunque me suspendieran. En parte, tenía razón, 
porque si se trataba de saber Medicina de verdad, 
yo no la iba a aprender en cinco o seis meses. 

El examen practico me resultó facil: se trataba 
de un caso de gangrena, que lo hubiera diagnosti
cado cualquiera. 

El tercer ejercicio consistía en una operación en 
un cadaver. Me pusieron un cadaver seco, momifi
cado y horrible. Había que hallar en él la arteria 
subclavia. Hice con el bisturí una incisión en el 
tórax, por debajo de la clavícula, y mostré con la 

XXXII. JUAN GIL ALBERT: Crónica General 
Barcelona, Barral, 1974, ps. 194-204. 
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La Universidad vieja, hoy abandonada, bullía 
entonces con el entrar y salir de los estudiantes 
que cursaban Derecho y Filosofia y Letras. En el 
centro del cuadrado patio, con pesadas columnas 
dóricas, Luis Vives, Ludovicus, como leíamos en el 
pedestal, de un bronce verdoso, estaba subido 
sobre su podio, y rodeado de un exiguo macizo 
con algunas plantas, protegidas por una pequeña 
verja sobre cuyo saliente nos apoyabamos, incó
modamente, en los intermedios de las clases, 
comentando sus incidentes cómicos, hablando de 
los espectaculos a que habíamos asistido la tarde 
anterior, o informandonos sobre algún punto 
basico de la asignatura a 1a que íbamos a entrar, 
para lo cual se acude a uno de esos clasicos pri
meros de clase, que ya lo fueron en el colegio, y 
que pronto se convierten junto a los profesores, 
por su asiduidad y perseverancia, en una suerte de 
secretarios-marisabidillos, que parecen no vivir 

pinza un vaso muy palido. Creo que lo encontré 
por casualidad. 

-¿Es la subclavia? -me preguntó el profesor. 

-Creo que si -le contesté. 

-Usted es el hombre de las dudas -dijo Garín 
con acritud, y volvió a recriminarme por la pre
tensión de ser médico sin tener ninguna practica. 

A pesar de ello, me aprobaron; pero los profe
sores me dedicaran algunas frases irónicas acerca 
de mis conocimientos. 

Salí bastante incomodada; pero, por la tarde, la 
cólera ya se me había pasado, y veía claramente 
que había hecho una buena jugada y que había ter
minada la carrera con rapidez. 

sino, como se emplea en el lenguaje escolar, para 
empallar, y de los que es frecuente no se suela 
saber luego donde fueron a dar con su pozo de 
ciencia. Un día, yendo por una calle desconocida, 
o bajando de ver a alguien, leemos en una puerta, 
inscrita en una pequeña placa de metal, el nom
bre olvidado y es todo cuanto queda de aquel 
desvivirse ascético entre textos y apuntes; lo cual 
no esta dicho como desmerecimiento sino como 
simple observación extrañada. 

Con Luis Vives intimaria mas tarde. Sus Díalogos, 
me encantaron. Lo tengo por el valenciano mas uni
versal. Pensemos que, en un momento dado, su 
nombre forma terna con Erasmo y Tomas Moro, 
amigos suyos; tres hombres en quienes la palabra 
cultura adquiere ya una conciencia de sí misma que 
es aún la que nos informa hoy, aunque en manos 
del totalitarismo actual, no importa de que signo, 
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rompe con el pasado renacentista en cuanto lo 
masivo elimina a lo individual. Es uno de los esca
sos españoles que han pensado a la altura cie su 
tiempo sin incurrir en la característica originaliclad 
espaüola que si bien nos reporta atractivo, es, a un 
tiempo, motivadora de clesconfianza. Quiero decir 
que hace, junto al mismo Erasmo, figura mocleracla, 
pruclente cualiclacl que no suele clistinguirnos. 
Resultaba curioso que un hombre tal, que salió cie 
Valencia en su juventud,para no vaiver nunca,estu
viera ahora sobre su peana, esperanclonos a cliario, 
como quien clice, con los b1~1zos abiertos. ¡Y sin 
reprocharnos nada! Ya que su misión era tan ecu
ménica como localista, tan europea como valen
ciana. Cuanclo me susurró un clía:•'Ponte cie acuerclo 
contigo mismo, no hay música mas bella que la cie 
la armonía interior" , yo anclaba por el munclo, lejos 
de este claustra universitario, en el que él vive 
ahora, tarclíamente, pero puede que a perpetuiclacl, 
bajo su propio cielo, el paso de las horas. 

1 •. • J 

Alguna vez, no muchas, hicimos novillos. Las 
invernales mañanas valencianas, con sol fuerte, 
nos acuciaban a la escapatoria. ¡Despertar! Siem
pre he sentida esa tentación como otros caen en 
el vino o el juego, arrebatadamente; sorprencle 
este descloblamiento en mí, cie natural apariencia 
sumisa y fie!; Dostoievski fue el primero en hablar
nos de esa dualidad anímica que, disimulacla 
corrientemente en nuestro proceder normal, se 
nos revela, en ocasiones, sin ambages y escindién
clonos como si media parte de nuestro yo se opu
siera a la otra meclia y ambas provistas de la misma 
subterranea energía contencliente. Ese sol, entraba 
en las clases, a través de los altos ventanales, en 
forma cie espadín oblicuo, crepitante de corpús
culos de oro; lo clemas era frío y oscuriclacl. Desde 
su elevada tarima, clon Peclro María López, rubi
cunda y en bloque, nos iba soltanclo su plúmbea 
explicación de Lógica que no era, al pie cie la letra, 
sino el texto impreso del grueso volumen que 
tenía clelante. Cuanclo antes cie entrar en el aula, 
daban las campanaclas del reloj, veíamos aparecer, 
prececliclos por los becleles uniformados, anclanclo 
lentamente y clepartiendo entre sí , como en la pre
sidencia cie una procesión, a los cateclraticos, 
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alguno mús anciano o precaviclo, con el birrete, 
los mús destocados; junto a ellos, como si los 
paclres hubieran solicitado la protección, iba la 
única estucliante femenina cie la Universiclacl, una 
muchacha bonita y, para los tiempos, especial
mente desenvuelta. Entonces, miclienclo nuestra 
capacidad de infracción, decíamos en una milé
sima de segunclos: ¡Vamos! Volvíamos la espalcla y 

nos precipitabamos a la puerta sintiéndonos due
ños cie nuestro acto pero, en el fondo, extrañaclos 
cie que naclie -no sabíamos quién pero que, como 
en los colegios, surge siempre cie improviso del 
fondo cie un corredor, del quicio cie una puerta: 
¿Dónde van ustecles?- viniera a poner trabas cuar
telarias al trémulo despertar cie nuestro albeclrío. 
Pocas veces solíamos hacerlo porque una infrac
ción que se normaliza piercle picante y, como tocla 
costumbre, aclquiere esa inercia que apenas se clis
tingue cie lo rutinario; va sobre rueclas pero ha 
clejado cie poseerla el sobresalto cie la emoción. 

Nos veo por el Mercaclo, fluctuante cie olores, 
pasanclo clespacio por entre los abigarraclos pues
tos de las vendedoras que centelleaban de sol, las 
mujeres envueltos sus bustos con toquillas de 
lanas y peinaclas aún con moños y peinetas, igno
rantes herederas cie lo que Waldo Franck llamó, al 
visitarnos, sorprencliclo por este tumulto cie pro
téicas raíces históricas, encrucijadas de pueblos. 
Desde las almenas cie la Lonja, a las que subimos, 
se apreciaba en conjunto toda aquella moviliclad 
estútica de un mundo folklórico en el cotidia
nismo de su vivir; digo estatica clado que, vistos 
clescle arriba, tenía sus límites fijos e inmóviles 
pero, dentro de los cuales, como la araña prendicla 
en su tela, toclo era gesticulación, acecho, vivaci
clacl y movimiento. Nosotros cliscurríamos por lo 
alto alardeando cie ingeniosos, y lanzúnclonos fra
ses cie libros y versos del Mío Cici, como si estu
viéramos tomanclo posesión cie un pasado del 
cua! se extendía a nuestros pies aquel tapiz polí
cromo sometido prosaicamente a la reglamenta
ción de las ordenanzas municipales. Otro día estu
vimos en las Torres de Serranos, subiendo por sus 
escalinatas descubiertas; nos habíamos comprada, 
por allí cerca, quitúnclonos los guantes, no sé qué 
panes con un frito espeso de un sabor huertano y 



nos divertíamos al pensar lo ajenas que estaban 
nuestras familias al suponernos por aquellos anclu
rriales que no eran, para ellas, mas que un punto 
cie referencia de la ciuclacl propio para ser exhi
bido en tarjeta postal. 

Luego, entrados ya en el mediodía, nos clejaba
mos ver por la Alameda, y cie encontrarnos con 
algún compaii.ero le preguntabamos si habían 
pasado lista o sonado nuestro nombre; si era que 
sí, nos cortaba las alas, si era que no, nos instaba a 
volar. Bajo filas de platanos orientales, paseaban las 
jóvenes, algunas con esos largos collares llamados 
scmtoirs y que se balanceaban al andar, a la altura 
cie sus roclillas, mientras en los altos coches, dete
nidos al borde del paseo, con los conductores en 
su puesto, las maclres, desde las ventanillas, las 
veían pasar una y otra vez, en grupo, por ternas, a 
cuyas orillas, iban a veces, flanqueúndolas, dos 
pollos, como se les llamaba entonces, nunca supe 
por qué, "perns", siempre con sombrero, a veces 
con bastón, con los pantaloncs tan estrechos cie 
hajo que apenas entraban por el pie sin calzar, y el 
nudo cie la corbata de foulard, inverosímilmente 
pequeüo, den tro cl un cuell o allo }' apretado basta 
la congestión. Alguno de esos jóvenes ponía una 
nota marcial luciendo el uniforme de caballería de 
Victoria Eugenia, con pelliza azul prusia y botas de 
montar charoladas. 

[ ... ] 

Pero un día fui yo solo el que deserté; clebió 
estar motivado por el humor o quien sabe si arras
traclo por una de esas llamadas que nos requieren 
en la soledad y que suelen descubrirnos la parte 
oculta cie nuestras ansías. Sin poder recordar mas 
me encontré en las melancólicas Alameditas de 
Serranos y asomado a los pretiles del Turia sobre el 
que, una indigente calma levantina, in imba a per
dermc. Como el río ha sufriclo repetida · sangrías 
antes cie deslizarse por la ciudacl estaba reclucido, 
escasamente, a unas vetas de plata y el amplio 
cauce queclaba al descubierto con porciones por 
las que crecía una hierba raia, amarillo-verdosa, en 
la que pacía un rebaüo cie ovejas sucias con alguna 
que otra cabra negra.Aquella mañana había hecho 
alto allí una tribu agabuncla con sus gr:mck: 

carros entolclados y sus cleslustradas bestias de tiro 
que, desuncidas de sus vivi ncla :unbulantes, 
pacían también; increíblemence mansas, bajo el 
confortante sol del invierno. Eran, claro, gitanos. Se 
les veía, en sus quehaceres matinales, moverse con 
ritmo, es clecir, a ellas, bien pein{mdose en la 
penumbra de sus traslmmantes alcobas, o atizando 
un fuego huidizo sobre el que terminaban colo
cando, como un anfora, un perol oscuro; otras lle
vaban a las aguas alguna pieza de alfarería, o de tela 
para enjuagar, seguidas de sus rapaces corredores 
que exhibían con candor infantil sus tiernas ver
gi.ienzas. Ellos, los caballeros, se mantenían al mar
gen de esos menesteres, en pequeüos grupos vigi
lantes, erguic.los y cimbreüos como bambúes, y ele
gantemente dispuestos; se tocaban con gorras gra
sientas y algún lacleac.lo sombrero cafü; en lo som
brío de su inclumentaria ponía su claridacl lunar la 
plata de sus sortijas y cadenas. Noté que se c.lesta
caba uno, curtic.lo pero todavía arrogante y que 
parecía significar para aquella casta algo así como 
entre jefe, padre y semental. Se diría que el tiempu 
no contaba para ellos sino como algo paradisíaca
mente detenido y solo la rizadilla ninfa del río era 
la indicadora de que la vida mana a perpetuidad 
sin detenerse nunca. 

Entonces fue cuando sentí algo semejante a lo 
de mi encuentro, en los escolapios, con los libros 
de Arte; era, por motivo tan opuesto, una emoción 
similar. La manera cie atraerme aquellas gentes no 
era, en absoluto lo que pucliéramos llamar una 
atracción de destino; eran nómadas, yo seclentario, 
y nada mas ajeno a mi sentir que esta obsesión del 
hombre actual por el viaje Jlevado de una curiosi
dacl de novedades y cie movimiento a que nos 
ernpuja nuestro prójimo igualmente aludnaclo por 
el deambular· tuvo que ser un chino el que se <lejó 
decir un día, con cachaza sutil: "cuanclo màs se 
viaja men s se abe"'. No no era eso. no era el ivir 
errabunclo de aquellas criatura lo que me te11dió 
sus brazos aprisionàndome. ¿Pero qué era? Lo he 
sabido después: fue un zambullido en lo natural 
del que había de surgir tocla mi poesía; mi poesía 
vivicla, no solo la escrita. Aquellos hombres eran 
naturaleza, respiraban aire natural, pasión natural, 
pasión y pasiones,naturalmente.Yo no poclría vivir 
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con ellos por motivos complicados de exponer y 
que todos comprenden, pero "me hacían ver" a la 
humanidad, sin deshumanizaciones, aulas, encie
rros, archivos, papeles, despachos, maquinas, una 
humanidad todavía fragante de vida, aunque nada 
salvaje, pero servida al vivo, no en los acreditados 
envases de las marcas modernas; una humanidad 
culta, si cultura es cultivo de maneras, de modos, 
de modismos, de sentir, de abandonarse, de cantar, 
de moverse; de estilo. 

Es curiosa que, esta naturalidad que me tenía 
allí retenido, por otra parte, me llevara a comulgar, 
imaginísticamente, con las viejas culturas, con la 
antigüedad; lo que me prendía era eso, la antigüe
dad, una especie de resplandor sagrada. Pensé, 
supongo que por recién leída, en la "Salambó" de 
Flaubert. Ese fasto en la misma pobreza, ese lujo 
natural que cuelga, invisible, de los hom bros, como 
un manto de sol; eso era. 

XXXI 11. MAX AuB: La gallina ciega. Diario español 
Ed. de Manue!Aznar Soler, Barcelona, Alba, 1995. 

[ ... ] 

Seguimos unos pasos basta una librería de buen 
aspecto. De pronto: la Universidad. ¿Dónde quedó 
la calle de Tallers? ¿Dónde Chulia, el que encua
dernó miles de libros para todos nosotros? 

Desde la esquina se ven ahora, en la pared de la 
Universidad, unas estatuas de marmol blanco que 
me recuerdan los Hipócrates del Seguro Social, en 
México. No han podido aguantar la fachada lisa. 
Bajamos basta la calle del Pintor Sorolla. Sólo le he 
echado una mirada, de esguince, al Patriarca.Ya nos 
entenderemos.Allí la librería que fue de Maraguat. 
La callejuela de las Monjas de Santa Catalina. ¿O 
no? ¿Es la síguíente? El decorador, ahí enfrente. 
Entramos en la Universidad. El patio . Los arcos. La 
estatua de Luis Vives. Nadie. Estamos en vacacio
nes. Subimos por la ancha escalera y entramos en 
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El saberlos carne aún de un pasado consustan
cial, el sentirme yo, melancólico, irredento, arran
cada de la pulpa virgen del vivir, del ocio origi
naria. Momentos reveladores que duran poco mas 
que un relampago,pasado el cua! se nos restituye al 
cotidianismo, correcta, de nuestra normalidad. 

¿Sería un cansancio de civilización? Podría atri
buírseme: aquellas gentes errantes, y medio soña
doras, no gozaban, por lo demas, de la simpatía 
ambiente y, en sus desplazamientos, eran mirados 
con recelo, temiendo los dueños por sus gallinas 
o por algo mas. Sin embargo, y como fui viendo 
mas tarde, los grandes peligros no procedían de 
allí. Alguien dijo: i falli picoli si puniscono, i 
gravi e grandi, si premiano. La desconcertante 
aseveración es de un clasico en política y pro
cede del siglo XVI, pero no ha pasado el tiempo 
de reconsideraria. 

[ .. . ] 

la biblioteca. Todo igual. No e que pare e que 
fuera ayer: es ayer. Cruzamos. Do o tre lectores. El 
despacho de la directora y la subdírectora, enfren
tados. Inmediatamente saben quién soy y la subor
dinada, alegre, a mi sorpresa: 

-Sí, sí. Sé dónde estan guardados. 

La directora guarda algo mas de reserva pero, de 
todo mod , todo son amabilidades. Francas, agra
dable , dan gusto de ver y de oir. 

- Podemos bajar a verlos. 

-¿Quiere? 

Ya e roy d pie. Bajarnos. Estanterías de hierro y 
allí, entre rniles, alguno , mud10 , inconfundibles, 
los míos. 

-Hay muchos dedicados. 



Mas de treinta años sin veros, lomos. ¿Pero 
cómo sabe que todas estas cajas de comedias suel
tas del XVIII son mías? No se lo pregunto. Miro. 
Toco. ¿Cuantos habra? 

- Tiene que hablar primero con el Rector. 

-¿Quién es? 

-Unmédico. 

-¿Le puedo ver ahora? 

Toco. Palpo.Veo.Abro. Una dedicatoria de Cha
bas, otra de Salinas, otra de Guillén. Una de Fede
rico. 

- Luego bajaré a ver la librería de Almela y 
Vives, que sé que esta aquí cerca. 

-Murió hace dos años. 

TristeAlmela. No debió de pasarla muy bien con 
su valencianismo y su liberalismo de viejísimos 
cuños. Por ahí debe de andar quiza, alargando el 
dedo, señalandome. 

-¿Vamos a ver al Rector? 

Volvemos a cruzar la biblioteca, ahora en sen
tido contrario. Salimos a la escalera, al zaguan. Hay 
colas de muchachos, como en todas partes, frente 
a todas las oficinas. El ujier. 

-¿El señor Rector? 

-¿De parte de quién? 

-De MaxAub. 

No sé qué decir. No sé cómo presentarme. No sé 
quién soy ni quién fui. 

22 DE SEPTIEMBRE 

La Universidad. La directora de la Biblioteca. 
Vamos a visitar al Rector. Me recibe cordialmente 
dentro de un contexto frío; normal. Accede en 
principio a que me devuelvan mi libros. Pic.le que 
haga w, escrito, con la li ra. Quedamo de acu re.l . 
Volvemos a la Biblioteca. Bajo a ver los libros, orga
nizo el trabajo. Mimín va a comprar unos cuader-
110 y empiezo a acar volúmenes. Cosa curiosa la 
gran mayoría e taban en to - e tantes de la derecha 
de mi despacho. Los demas han desaparecido. Casi 
todo el teatro de la época, pero no las revistas. En 
cambio, a mi mayor sorpresa, intactas las cuarenta 
y cuatro cajas, en cuarto, que contienen mi colec
ción de comedias sueltas del siglo XVIII. 

¿Quién me lo había de decir? Escojo, miro, 
sopeso, ojeo a veces; se los paso a mi hija, los apunta 
mi mujer en una libreta, los acomoda mi sobrin o, en 
y bajo una mesa. ¿Quién me lo había de decir? 

-¿Lo supuse al iniciar el viaje? No. 

Hace años (¿diez, quince?) P anduvo indagando. 
Le dijeron que sí. Que escribiera pic.liendo la devo
lución. Lo hice. Para lograrlo me pidieron que esta
bleciera la lista. ¿Cómo hacerla? ¿Cuantos volúme
nes había? ¿cuales eran? Podían ser seis o siete mil. 
Ahora, la hago. ¿Cuantos libros míos habra aquí en 
estas estanterías de metal donde se alineau bien 
ordenados? Lo sorprendente es que lo que de lo 
mío queda -relativamente muy poco- esta junto, 
ordenado. ¿Quién fue el hada? 

Éstos que fueron míos, que estan en mí, por lo 
men os en gran parte ... Casi todo teatro. Vivo en el 
aire; en el pasado. No acabo de creer lo que me 
sucede. Sé que no sueño. Tal vez quisiera que lo 
fuese. ¡Haber soñado esto alguna vez! Pero no: la 
realidad, de rondón. 

[ .. . ] 
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XXXIV. "Testimonio. Presentación Campos, viuda de Bartrina" 
M" Fernanda Mancebo: La Universidad de Valencia en guerra. 
La P.UE. (1936-1939), Valencia,Ajuntament - Universitat, 1988, ps. 242-245 . 

Nuestra vida de 1936 al 1956. 

(Historia de un matrimonio a quien la guerra 
civil española perjudicó). 

Valencia, 1987 

El 18 de julio de 1936 

Me he propuesto ser lo mas objetiva y concisa 
que me sea posible. No me hago demasiadas ilu
siones de lograrlo, pues ya es antiguo y una gran 
verdad lo de "homo sum nihil humanum alienum a 
me puto" (soy humana y no juzgo ajeno a mí, nada 
humana). Maxime cuando lo que me propongo 
contar me toca tan de cerca. 

El 18 de julio de 1936 me encontró madre 
reciente (6 meses) de nuestra primogénita y con 
una ingenuidad e ignorancia de lo que se nos venía 
encima, que a mí misma me asombra. Tenía ya 26 
años, acabada mi carrera de Filosofia y Letras (Sec
ción de Históricas) y aprobaclos los Cursillos que 
para la sustitución de la Enseñanza religiosa con
vocó la República en el año 1933. Ejercía la ense
ñanza de Lengua y Literatura españolas en el Cole
gio Subvencionada de 2" Enseñanza de Alcira, recién 
creada por el Ministerio de Instrucción Pública. 

Mi marido José Bartrina Villanueva era médico 
urólogo; hijo de D.Jesús Bartrina Capella, Cateclra
tico clurante muchos años cie la Catedra de Anato
mía de la Facultad de Medicina de Valencia. Siendo 
también mi padre Catedratico de la misma Facul
tad, en la Catedra de Higiene, se conocían y trata
ban ambas familias. 

El 18 yo salí a la calle y creí tomar precauciones 
para el tiempo que íba a durar aquella com
pranclo· unos botes de leche condensada y unos 
quilos de azúcar para que la alimentación de la 
niña al menos estuviese asegurada. ¿He hablado de 
mi ingenuidad y de mi ignorancia de la situación? 

Mi marido hacía apariciones esporadicas por 
casa y acabó incorporada como médico-jefe en un 
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equipo qmrurgico primera en el Tren Hospital 
con base en Sarrión y luego en Hospitales, mas 
bien Postas Sanitarias, en distintos puntos del 
frente de Teruel. 

La niña pasó la difteria y yo me fuí percatando 
de la verdadera situación, aunque aún me quedaba 
mucho por ver. Seguía con mis clases. Mas tarde 
formé parte de la Junta Técnica Inspectora de 2" 
Enseñanza en el Ministerio de Instrucción Pública. 
Me hice enfermera y acabé ejerciendo en el Hos
pital Militar de Sueca en donde trabajaba también 
mi marido. 

Mi marido ya pertenecía como simpatizante al 
PC. desde antes y formalizó su pertenencia al Par
tido. Yo ingresé en el 36. 

La niña pasaba la mayor parte de su tiempo con 
su abuela paterna, Maestra Nacional con vocación, 
la cual volcó en su nieta al clejar la escuela. 

Así pasaron los clías basta que vino la derrota y 
en una camioneta del Hospital de Sueca salimos 
con otros compañeros con rumba a Alicante en 
donde, según se decía "había barcos para todos". 

Fuimos de los últimos en salir del puerto en 
donde pasamos unos días, durmiendo en el duro 
suelo esperando aquellos barcos que venían a bus
carnos y en clóncle basta guisamos unas lentejas cie 
las que había muchos sacos de las llamadas "pílclo
ras del doctor Negrín" y que nos ayudaban a resis
tir la espera. 

Dejamos el puerto ya de los últimos, entre
tanto hubo algún suicidio y emprendimos la mar
cha cruzandonos con "soldaditos de Franco" que 
aprovechaban el encuentro para reclamarnos los 
relojes. 

Llegamos al campo de los almendros, que 
quedó limpio de almendras y aún de hojas en 
cinco minutos y allí nos separaran a hombres y 
mujeres unos soldados italianos. 



A las mujeres nos llevaron a un cine primero y 
luego a la carcel. De la carcel nos sacaron para 
meter allí a los hombres y fuimos alojados en un 
"chalet". Casa de ejercicios espirituales de los 
jesuitas, que últimamente había ·ei-vie.lo de cuar
tel. Paja por los suelos para dormir. os vigilaban 
falangistas que nos registraron los equipajes y 
quedandose con algo si se les antojaba.Afortuna
damente no todos. 

Celebré muchísimo el haber dejado a mi hija 
con los abuelos y mi cuñacla Leandra que ha siclo 
siempre una segunda madre de ésta y de mis otros 
clos hijos, con categoría de primera. 

Después cie no sé cuantos días, por fin nos 
metieron en unos vagones de mercancías y nos 
devolvieron a Valencia. 

Recuerdo la vergüenza cie cruzar por la calle cie 
Ruzafa y toda la G.ran .1a del Marqués del n1ria 
ha ·ra la plaza de anovas del Castillo en donde 
vivíamos. 

En casa habían teniclo noticia cie que a los hum
bres los habían llevaclo al Campo de Albatera y pre
paraban u.na e,· pedición con comicla per{) el coche 
cie que: clisponíamo , e l de ml cuiiado médic e 
habfa e tropeado y tuvieron que de •istir. B:tfütda y 
comi da me reincorporé a la vida familiar. Mi sue gro 
no qut:ría ni oír hablar de que yo me aventurase a 
salir a Ja calle .Adem:í me había puesto mala con 
el ansia de corner y ya casi no tener costumbre. 

Llegó el momento de emprender el viaje a Alba
tera y provistos de un certifkado de buena con
ducta que improvisaran una ompañero· médi
cos, alia nos fuimos mi suegro, mi cuñada Leandra y 
yo. Con eguimos ·acar a mi marido del Campo y 
nos pareció nú · prudcnte no vol era Valencia ino 
quedarnos en el camino. Lo hicimos en una casita 
en las proximiclades cie Benisa que pertenecía a 
unos antiguos caseros de umt finca cie mi paclre. 

En "Villa Puseta" pasamos algún tiempo. Le pusi
mos ese nombre por la cantidad cie pulgas que allí 
había. Era un terreno muy seco. 

Próxima a nacer mi segunda hija alquilamos la 
parte cie una casa del pueblo situada en la carretera. 

A mi marido había veniclo a buscarlo la Guardia 
Civil y lo encerraran en una carcel horrible y luego 
en un cine. fornmaclamente el Alcal l.e <l · Benj ·a 
era cuñado cie un médico D. Pedra Crespo, quién, 
al reconocer en mi suegro a un antiguo Profesor 
cie Anatomía se interesó por la suerte de mi 
marido. Por su intercesión quedó libre e incluso 
empezó a trabajar como ayudante cie D. Pedro. 

Al nacer la niña e intentar bautizarla nos enre
daron y obligar n a casarno por la lglesia, siempre 
bajo la prorección de D. Pedro y su ·eñorn que fuc::
ron los paclrinos. 

No ciuró mucho la feliciclad pues Pepe tenía una 
denuncia de un antiguo compañero de curso y la 
Guardia (:ivil vino a buscarlo y trasladarlo a la Cúr
cel Modelo cie Valencia, a la espera de juicio. 

Con la ayucla cie mi cuñaclo Francisca Reig, 
casaclo con la hermana mayor de Pepe, Carmen, 
salió Pepe cl nuev . Mi cuñado había e ·cado con
denado a muerte durante la guerra y naturalmente 
mi suegro y mi marido interceclieron por él. 

Ya mas tranquilos, nació nuestro tercer hijo y 
único varón y empezamos de nuevo a trabajar en 
el Particlo. Un día nos enteramos a tiempo de una 
redacta, en la que íbamos y nos marchamos a 
Madrid ... 

[ ... ) 

Valencia, 28 cie enero de 1988. 

PRESENTACIÓN CAMPOS 
Universitaria de filosofia y lctras. 

JosÉ BAlfflUNA 
Univcrsi1ario de la facultad de medicina. 
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XXXV )OSÉ L AGUIRRE. Pequeña vida 
Melilla. 1955, pp. 9-79. 

Llovía. El claustro de la Universidad chorreaba 
humedad, mientras el agua se encharcaba en las 
losas del patio. Luis Vives, el insigne y praestantís
simo philo opho, según reza la lapida colocada al 
pie de la estama, semejaba embutido en un imper
meable brillant y moderno. 

Era un día triste y oscuro. Los estudiantes se 
refugiaban en el zaguan o en el claustra estrecho 
que rodea al pario cuadr:u1gular hablando a gritos 
coreand la llegada de algun compañero con risas 
y abrazos. 

En los rincones, amedrentados, se agrupaban "los 
nuevos", los matriculados en el primer año de 
ctu-rera. Venían risueño · p ro un p co escamada ·, 
alertas a r peier cualquier broma pesada de los vete
rana . De pronto, un chanclo de goma, való por el 
afre y fué a c:ter en m di de un grupo. Esto bastó 
pam que rodo comcnza.ran a dlillar dand parada · 
aJ zapato negro, pasaodolo de uno a otro miemras 
el dueño e rría tratando de recuperaria. La goma 
n :gm volabn por cl air . L1 Uuvía no importaba par.t 
la diversión ca ual n í que el pati , ame ab:mdo
nado, se vió lleno de jóvene ge ciculant que 
alían de lo claustros. Uno ¡ oco re petuo ·o con la 

Filo ·ofia, arrojó el chando contra la mi mn nariz de 
Lui ives, in darle, cosa que acrecentó la algazara y 
motivó que otros probaran su punteria con tan 
extraño proyectil, contra tan respetable blanco. En 
el piso superior, entre la arcadas ·o tenidas por las 
esbeltas columnas to cana , asomaron numerosos 
ro ·tro femen i no , queri ndo participar de alguna 
formn en la juerga. L1 aparición de Jas mujere , de 
las nlnfa como alguno · la llamaban hiz qu • lo 
grito · au menta en ha ta onverti.r e, aunado en un 
(mico y terrible aullido. -¡Vamos arriba!- gricó un 
mud1acho alto }' de garbado con la nariz ganclrnda. 
-Y comenzó a atúlar con m.í fuerz.a . 

Algunas ninfas, se escondieron tras los fustes 
blancos de las columnas, lo que hizo aumentar el 
clamor con voces de: ¡feas, feas ... ! 

AI fin el zapato quedó colgando, tiritando al 
parecer, de la mano extendida en actitud dogmatica 
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del pobrecito Vives.. . Esto suspendió la marcha 
proyectada hacia las ninfas y enmudeció las gar
gantas por unos segundos. Un aplauso atronador 
resonó en el patio, mientras el zapato, aun oscilaba 
inestablemente colgado de la mano de bronce. Los 
novatos habían salido al patio y sonreían con ges
tos de suficiencia, tratando de disimular la novedad 
que para ellos constituía el espectiículo. Alguno 
inclusa se había atrevido a meter mano en el 
juego, y todos sin excepción habían chillado sin 
saber lo que decían, ni porqué lo hacían. 

[ .. . ] 

El bedel saltó la verja de hierro, y se metió en 
el jardincillo minúsculo, pisando los tréboles 
húmedos, basta acercarse a la estatua. Después 
con mas o menos fortuna, el zapato comenzó a 
oscilar a impulsos de la escoba, basta que se des
prendió. Se volvieron a oir gritos y aplausos que 
cesaron pronto. Las puertas oscuras y carcomidas 
del Paraninfo se abrieron al tiempo que arreciaba 
la lluvia. Encendieron las lamparas y surgieron de 
las sombras los retratos de los rectores difuntos; 
rostros secos, macilentos, enmarcados en golas, 
en costosos y vistosos ropajes ne gros, rojos ... 
Manos abaciales abatidas sobre libros entreabier
tos, sobre pergaminos arrollados ... En el paredón 
frontera a la puerta, sobre el estrado presiden
cial, refulgían en oro los nombres de los rectores 
fallecidos. 

La estancia estaba fría y húmeda y sobre el patio 
volcaba un aliento tibio de pudridero, de gran pan
teón familiar. A Luis Viet le dia esta sensación de 
cosa muerta, cuando entró del brazo de Esteve. Los 
lienzos de rectores, adosados a las paredes, a la luz 
eléctrica, cobraban caracteres de momias en sus 
nichos. La madera de los bancos crujía lastimosa
mente y el peluche rajo de los respaldos, era de un 
color apagado y vinoso, pelada a trechos, como la 
piel de un gato enorme, maltratado y teñído. 

La juventud entraba alegre en el amplio pan
teón que cobraba así una vida inusitada y artificial. 



Poca después aparecieron los nuncios de la 
comitiva presidencial. Eran dos hombres vestidos 
de negra de pies a cabeza, tocados con gorra de 
terciopelo, que el mas alto de los dos se empeñaba 
en llevar a la borgoñona.Al caminar gravemente, se 
apoyaban en alto bastón de puño plateado. 

-¡Que bigotín! Comentó Muñoz. 

Efectivamente, el nuncio alto y delgado, lucia 
sobre su boca, un bigotazo blanca de carabinera, 
enhiesto en sus extremos, que contrastaba nota
blemente con su rostro moreno y cenceño. Estaba 
imponente. -Muchos le conodan. 

-¡Ya esta ahí Casas! ¡Casas! 

Era una lastima; le faltaba nobleza en el rostro 
para ser un Greca. El otro compañero, bajito y sin 
caracter avanzaba arrastrando el ropón, enorme 
para su estatura, sin llamar la atención de nadie. Una 
se atrevió a gritar mas de la cuenta, llamandole. 

-¡Casas! 

Por un momento fulminó con la mirada al atre
vida y pareció que su bigote se iba a alzar y a 
abrirse su boca para endilgar un ¡Vive Dios! O un 
¡Voto al Chapiro! Pera se hizo a un lacto y esperó 
la llegada de los catedraticos. Venían éstos en dos 
filas, embutidos en sus togas y mucetas. El roja san
gre dominaba al amarillo canario de los médicos o 
contrastaba con el azul palido de los filósofos o el 
verde de los doctores en ciencias ... Sobre las cabe
zas mas o menos decorativas, el birrete pareda la 
pantalla de una lampara sin luz 

-¿No les da vergüenza ir asi? -dijo López al 
grupo de amigos. Con mas arrestos que sus padres 
y mas años que l oros y disfrazarse ... 

Muñoz rió exageradamente enseñando sus dien
tes blancos de caballo sano, dejando escapar su 
saliva entre ellos. Esteve no se enteró. Pareda un 
niño que lo mirara todo con ojos nuevos y asom
brados. 

Subió el rector al estrada y ocuparan a sus cos
tados los asientos, autoridades, decanos y catedra
ticos, basta campaner un friso decorativa de colo
res brillantes. 

El rector tenía una figura feble y enfermiza. 
Pareda un enfermo ictérico. Su cabeza grande, des
proporcionada, cubierta cl cabello blanca peinacl 
a cio banda , semejaba un marmol o un marfü mal
tratado por el tiempo.Al hablar elevaba los ojos al 
cielo y se inclinaba amenazadoramente sobre el 
auditoria. No solo hablaba bien, sina que accionaba 
y entonaba la voz como un verdadera primer actor. 

Casas, imponente de dignidad, comenzó en sus 
funciones.Acomodó a los catedraticos, repartió el 
discurso inaugural impresa en tomos amarillos, 
acompañó a los oradores a Ja tribuna y los volvió a 
su lugar como si fueran a perderse. Durante toda la 
mañana actuó de gran chambelan en aquella corte 
reducida y pobretona. 

El discurso inaugural versó sobre "PeJayo y el 2 
de mayo. Concomitancias y Divergencias. Resu
men a Ja luz de los últimos estudios". Natural
roente resultó aburridísimo. El orador se empeñó 
en demostrar que Pelayo era un noble goda por 
Jos cuatro costados, cosa que a nadie interesaba 
demasiado.Aportó textos y citas en cantidad abru
madora. De fuera llegaba el ruído de Ja lluvia que 
arreciaba, cosa que contribuía al adormecimiento 
del auditoria. 

Algunos estudiantes salieron, otros por cortedad 
o por ocupar lugares aJejados de la puerta, se que
daran hablando en voz baja. El orador hizo un canto 
a la Reconquista y comparó Roncesvalles a BaiJén .. . 

[ ... ] 

Teniamos dos bibliotecas donde estudiar; la de 
Filosofia pequeña, escasa y mal cuidada, y frontera 
a esta, Ja General Universitaria, alga mejor. 

Los !acales eran fríos , pequeños y mal ilumina
dos. Sus balcones daban a la calle de las Comedias 
o al claustra. De la biblioteca de nuestra Facultad 
se ocupaba un hombre amable que nos ayudaba 
cuanto podía, llamado Visent. Por las tardes era la 
encargada, una señorita ya madura, con los ojos 
pequeños y pitarrosos, que tambien procuraba 
complacernos. 

La biblioteca era lugar de reunión y de charla 
mas que de estudio.Allí nos citabamos y discutía
mos cuando el frío era muy intensa al aire libre. 
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Yo no podía comprar los libros caros, precisos 
para sacar el curso adelante. Ninguna de nosotros 
podía. Esto se daba con rara frecuencia y unanimi
dad en todos los cursos y alumnos de Filosofia. En 
el patia interior, en Derecho, era diferente. Una 
sola mirada bastaba para determinar las clases a las 
que pertenecí:m los alunu1os. El seíi rito rko y 
vicioso el de la clase meclia, tratand de ocultar el 
puño rozado de la camisa o el zapato descosida, el 
jóven que trabaja para pagarse la carrera, el rico cie 
ciudad y el rico cie pueblo. En nuestra Facultacl, no. 
Todos pertenecíamos a la burguesía menos aco
modada; a la trabajaclora, a la protagonista cie la his
toria desde hace mas cie dos siglos; a la que lucha 
siempre, en la que se apoyan todos, sin conseguir 
nada para ella. 

Ninguna poclía comprarse los libros y estudifl
bamos en la Biblioteca, tomando días señalados 

XXXVI. ENRIC VALOR: L'ambició d'Aleix 
València. 1960, pp. 193-197. 

XII 

RETROBAMENT 

Quinze dies després d'aquest Nadal, Aleix va 
tornar a València a reprendre la seua vicia d'estu
diant. 

La capital el va rebre amb el seu ritme alegre, 
el seu hivern benigne -quasi com el del poble 
nadiu, la seua claredat moderada, el seu sol suau i 
dolç. 

La seua tia, l'oncle i la xiqueta cie dotze o tretze 
anys, única filla, es van alegrar moltíssim cie reveu
re'l i, com sempre, cie tenir-lo a casa.Aleix era un 
hoste desitjable per tots els costats: gens fetiller 
als menjars, despreocupat i generós, de bon caràc
ter inalterable per als oncles, poc afectat a dur 
amics a casa ... 
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para no molestarnos unos a atros. En plena 
invierno, sentados, se nos congelaban los pies y leí
amos con las manos en los bolsillos y el cuello de 
los abrigos subido. 

En cierta ocasión oí al rector hablando de la 
pobreza de medios en la que nos desenvolvíamos, 
estas palabras: 

-No es fatalidacl que pobreza e inteligencia 
vayan uniclas. Los intelectuales -dijo manejando 
sus manos como si declamara en escena- debemos 
conformarnos ... No podem os tenerlo todo. 

Tal vez tuviera razón. Pera yo hubiera cambiado 
en aquel momento una obra de arte, por unos bue
nos calcetines cie Jana. 

¿O no lo hubiera hecho? 

f ..• ] 

L'endemà d'arribar va anar a la Universitat, on ja, 
acabades les vacances nadalenques, hi havia l'acos
tumat batibull dels estudiants. En entrar-hi, tingué 
una sensació misteriosament plaent i confortadora, 
fortament familiar; es sentí arravatat en aquell 
rebombori cie converses, facècies i crits, un poc tret 
de si mateix i cie les seues eixorques cavil·lacions, 
singularment alleujat de tanta cabòria. 

Va preguntar per companys coneguts, per 
especials amics com Oltra, Sanxis, aquell Estelric, 
que era de la Marina; i darrerament va pegar amb 
quasi tots. 

-¿Què vasa fer? -li va demanar aquest últim. 

-Tot se m'ha desgavellat.Ací no puc estudiar el 
darrer curs. 



-Hi ha una bona acadèmia, on es va preparant 
Alabau. 

-¿Alabau? 

-Sí -intervingué Oltra, un de petit, viu, negret-, 
també li va esdevenir no sé què ... No ha pogut 
anar d'oficial.Ja saps qui et clic:Alabau, el de la teo
ria cie l'equilibri. 

Aleix es va riure: 

-¿Encara va això? 

-¡Oh! ¡ Ara la té molt perfeccionada! -va infor-
mar Estelric. 

Per fi, li van buscar l'acadèmia. Una setmana 
més tard, ja havia recomençat seriosament la tasca 
dels estudis i n'estava content. Començà a siste
matitzar-se la vida, les hores, els passeigs i els entre
teniments. 

L'horari de l'acadèmia li permetia d'anar a la 
Universitat a darrera hora de molts matins, i allí 
s'esplaiava amb els amics i coneguts; s'hi trobava 
a gust. 

Prompte es va veure fü.:at en les apassionades 
discussion · d 'antany sobre política, ciència, religió, 
teatre. Ell no s'hi lliurava massa, però li servia d'es
bargiment. 

Un matí va anar a la Universitat, des de l'a
cadèmia, amb aquell original Alabau. Tot seguit 
d'entrar al pati, s'armà un gros aldarull en un dels 
angles del claustre.Alabau, perennement despen
tinat, pre ·umptuó ·, vociferant com de costum, 
alt, rabassut de tan fornit , bru, sense abric, pletò
ric de calories, es posà a discutir a grans crits. Era 
l'Einstein de la colla, un Einstein nascut i nodrit a 
la mateixeta horta de València, en aqueix punt 
dolç de feracitat on conflueixen l'arrossar i les 
hortes que reguen del Vall i d'altres sèquies tar
quimoses. L'havia fet famós una fad: ia: el soste
niment per la seua part d 'una "teoria de l'equili
bri". Mig de burla i mig de veres, se'l tenia per 
ateu en un principi; però allò fou abans d'inven
tar la seua famosa teoria, que no era més que una 
ramallola d'unes lectures seues sobre la doctrina 
del dualisme. Primer deien que no tenia Déu; al 

capdavall s'havia vist que realment el que li pas
sava era que en tenia dos. 

Aleix no es va ficar entre els contrincants; es va 
limitar a presenciar-ho. Alabau discutia i s'ho pre
nia prou tremendament. Qui li feia l'enza era un 
"enfant terrible", un fill de bona casa que esglaiava 
tothom amb les seues esgarrifoses teories comu
nistes. Li deien Puigserver. Era anticlerical com Ala
bau, i per això feien certa lliga i solien anar junts; 
per<'> Puigserver ataca a la rt:ligió en les seues 
mateixes basc : negava l'cxisrencia de Déu.Aquell 
matí Alabau contraatacava a fons, s'afermava en la 
seua "teoria de l'equilibri": no sols hi havia Déu, la 
qual cosa -deiaAlabau- desemboca a l'absurd;sinó 
que n'hi havia dos, de Déus. 

Aquest dualisme tenia moltes conseqüències i 
eixides divertides i originals. 

-El primer que produïx l'existència innegable 
de dos Déus igualment de poderosos en el cos
mos, és el sosteniment de totes les coses: l'equili
bri -perorava Alabau. 

-¿I el pecat? -feia Puigserver. 

-¡Aquí vaig aquí! -reu·ucava Alabau-. n sol 
Déu deixa ense ex1 !ica ió l'existència, també 
innegable, del pecat. És evident que, a un Déu, li 
sap mal el pecat. De ser absolutament omnipotent 
i no partir-se amb ningú el domini cie l'Univers, 
això ens duria a conseqüències immorals i a posi
tures blasfematòries ... Si tot és la voluntat de Déu, 
i el pecat és pec1t, atribuïm a Déu idees inconve
nient .Amb dos Déus un que fa i l'altre que dcs.fü, 
tots dos queden bé. 

Va esclatar una riallada general. 

-Jo discutia seriosament -va dir cremat Puig
server. 

-Jo també. Proves dels dos Déus: l'acció i la 
reacció; la perfecció i la imperfecció; la vida i la 
mort ... En fi: el bé i el mal. 

Aleix, Oltra, Sanxis i tots els altres companys 
d'Alabau acabaren la discussió amb grans aplaudi
ments i una tabola formidable. 

1 ..• ] 
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XXXVI l. Carta de Fuster a Vicenç Riera Llorca, de 2 de nov. De 1950 
Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca, a cura de Josep Ferrer i Joan Pujades, 
Barcelona 1993, Curial, p. 60. 

"A le e coles i acadèmies se'ns donava i e 
donen, a ignmur d'educaci6n /Jolítle&t y j)cllrfó
llca i e 'n enrola a en les organitzaci ns cl jove 
de la Falange i de pré en eJ indicat d'E tudiant , 
E ; però aque ta educació i aquest enrolament a 

penes ha deixat rastre en ningú. Recorde que en el 

XXXVI 11. JOAN FUSTER. 

meu curs, a la Facultat de Dret, de vuitanta alum
nes hi havia un comunista, dos o tres fa langi ' te i 
dos valencianistes; la resta era una ma a amorfa 
que s'estranyava que hi hagués algú amb preocu
pacions cl 'aque ta mena" 

Toni Molli,Joan Fuster. Converses inacabades 
València. Tandem, 1992, ps. 44-49. 

Jo vaig poder estudiar per la senzilla raó que 
mon pare, a banda de fer sants, feia també classe de 
dibuix en una escola i, aleshores, els fills dels pro
fessors no pagaven. Clar: vaig fer el batxillerat. I des
prés de la guerra, quan mon pare ja guanyava algun 
duret perquè era l'època de fer els sants que s'ha
vien cremat i coses d'aquestes -diguem que havia 
augmentat la demanda d'allò que oferia mon pare-, 
les coses ja van anar una miqueta millor. 

Llavors, vaig haver de triar carrera. I, clar, hi ha 
unes carreres que tenen molta eixida i unes altres 
que en tenen poca. Medicina, per exemple, en 
tenia molta. Dret, també. Però, clar, la medicina no 
era una cosa que m'entusiasmàs. I vaig triar dret. 
Vaig fer la carrera pensant sempre en les eixides, 
com tots els estudiants de totes les èpoques: 
notari, advocat, etcètera. 

Vaig acabar els estudis i -per indicació del pare 
d'un amic- em vaig comprar el totxo correspo
nent de respostes per a preparar unes oposicions 
a secretaria d'ajuntament. Però la veritat és que de 
seguida vaig pensar: ¿i això m'ho he d'aprendre jo 
de memòria? I m'ho vaig deixar. 
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-¿S'havia après el Codi Penal no es podia 
aprendre això? 

-No, no, en absolut. El Codi Penal no me'l vaig 
aprendre mai. Tot i que tenia un catedràtic de 
penal que, al pobre home, els alumnes el vam 
matar, literalment, a disgustos . Era un gran pena
lista i feia unes classes brillants. La qüestió és que 
l'home tenia el costum d'aprovar a tots sense fer 
cap examen. I un any, els animals aquells del SEU, 
li van dir: "S'han de fer exàmens". I exàmens que 
vam tenir.Jo no em vaig presentar a juny, però em 
van suspendre més de la meitat. I l'home agafa tal 
cosa que el van haver de portar una temporada al 
manicomi. Al setembre -quan ja estava una mica 
més calmat- ens va aprovar fàcilment. Després, ja 
va ser l'últim curs que va estar a València: el van 
portar directament a una casa de salut, on morí. 

-¿Com recorda aquella època d'estudiant? 

- Home, tu compta que jo arribe a València, des 
de Sueca, per estudiar l'any 41 o 42. Arribe i em 
col·loquen en una pensió, al carrer de la Mar, S l, en 
una casa que ja ha desaparegut, que era del cam
paner de Sant Tomàs. 



La veritat és que aquella pensió estava molt bé, 
perquè hi havia dues plantes. En la primera, hi 
havia un menjador gran i les habitacions de la famí
lia dels amos. I en la segona planta havien fet 
envans i habitacions.Això, dic que estava molt bé 
perquè has de tenir en compte que era una època 
en què no portaves claus i, per a entrar a mitjanit, 
havies de pegar tres palmades i venia el sereno a 
obrir-te la porta del carrer.Aleshores, pujaves dalt i 
tenies la clau al pany. Clar, això et donava molta 
independència i llibertat de moviments. No era 
d'aquelles pensions o residències en què havies de 
fitxar a tal hora. Això estava molt bé, efectivament. 

Les meues primeres relacions a València van ser, 
per tant, amb els de la pensió. Allí hi havia Josep 
Bauset, per exemple, que després s'ha dedicat a 
l'ensenyament i que continua escrivint al diari 
Levante les seues croniquetes de pilota valen
ciana, sempre en catala. La qüestió és que, en aca
bant de dinar, els de la pensió anàvem a prendre 
cafè a un establiment que es deia no sé què d 'Or, 
que és on hi ha avui el Cercle de Belles Arts. Allà 
fèiem una tertulieta de tres hores cada dia mentre 
consumíem un cafè d'aquells antics. 

A mi, en principi, em costà una mica fer-me amb 
ells perquè jo sóc un tant reservat; però, a poc a 
poc -no sé ara com degueren anar rodades les 
coses- em vaig ficar al grup. 

¿Fora d'aquell grup? Doncs amb Xavier Casp, 
per exemple, la relació la vaig establir per mitjà de 
Paco Burguera. Clar, a Paco, el coneixia d 'ací, érem 
amics del poble, de Sueca. La qüestió és que Paco 
havia estudiat amb els jesuïtes i se'n recordava 

d 'un professor molt afable que hi havia tingut, que 
era català i que feia versos: el pare Bertran. M'ho va 
dir i un dia allà que ens n 'anàrem a fer-li una visita. 
Aquella visita fou molt fructífera perquè el tal Pare 
Bertran estava relacionat amb tot el món intel·lec
tual -el poc que hi havia, clar- de València. El pare 
Bertran, a partir d'aquella situació, ens va presentar 
Xavier Casp. I en aquella circumstància vaig conèi
xer també l'Arturo Zabala, el Rafael Ferreres, Reig, 
i el pare d'aquell xicot que pinta i fa casetes d 'a
quelles, el Mariscal Herrando. 

Clar, mentrestant, deguí conèixer un dia el 
Vicent Ventura, un altre dia l'Alfara i un altre no sé 
qui, que són els meus amics encara. 

Aquells primers anys de la postguerra era deso
lador. Totes aquestes persones que et dic -Zabala, 
el Ferreres, Reig, el periodista Carlos Sentís i algun 
altre més- es reunien amb una certa freqüència i 
feien una miqueta de vida social i literària, però jo 
en això no vaig participar massa. Després ja em 
vaig ficar una mica més en la tertúlia de Xavier 
Casp, perquè érem gent més homogènia i, sobre
tot, perquè ens unia la qüestió de la llengua i la 
literatura. 

Després, a poc a poc, vas entrant i un dia des
cobreixes aquest llibre, l'altre coneixes aquella 
persona. Per exemple, per aquella època el senyor 
Casacuberta, de l'editorial Barcino, venia puntual
ment a València tots els anys i parlava amb aquest 
i amb l'altre. Tot això va anar creant una xarxa de 
relacions molt important, evidentment. 

[ ... ] 
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XXXIX. MANUEL VICENT: Trcmvía a la Malvarrosa 
Madrid.Alfaguara. 1994., ps. 99-102. 

En el aula grande de Derecho, al fondo a la 
izquierda del claustro, el rector Corts Grau dejaba 
oír su voz transida en meclio de un ganado que olía 
a sudor de primavera. Algun os alumnos habíamos 
asistido a aquel juicio en laAudiencia, a unos pasos 
cie la facultad. Yo había visto la espalda de aquel 
asesino robusto, sentado en el banquillo con la 
camisa blanca y el craneo rapado, pero no logré 
divisar su rostro: sólo la nuca maciza estaba pre
sente y durante mucho tiempo no pucle olviclarla 
sabienclo que por allí había entrado la puntilla del 
verdugo buscando la culpa para neutralizarla defi
nitivamente. El rector Corts Grau quería demostrar 
que aquel asesino sabía distinguir entre el bien y el 
mal, y que clentro del bien era capaz de graduar 
diversos estadios. Como lección del día el profesor 
de Derecho Natural nos explicó con voz de paja
rito lo que había sucedido aquella madrugada en el 
penal de San Miguel. 

Todo el problema era que el condenado a 
muerte no quería confesarse. Habían traído para el 
caso a un capuchino especialista, ya que el cape
Han de la carcel llevaba trabajando al reo varios 
días sin resultado alguno. El fraile le hablaba del 
cielo y del infierno. Nunca en su vida el concle
nado había oído mentar esas cosas y tampoco a 
Dios. Por mucho que el confesor con palabras 
amorosas le dijera que la Virgen cie la Merced era 
la madre que él nunca había teniclo y que le espe
raba en el cielo clonde vería a Dios clurante toda la 
eternidacl el corazón del penado no se conmovía. 
¿Qué significaba eso de ver a Dios? Nada.Tampoco 
le importaba arcler en el fuego del infierno y aca
bar para siempre. No comprendía cómo poclía que
marse sin consumirse nunca. Eso no pasaba con la 
leña. El capuchino trató de explorarle la memoria 
de la infancia por ver si le arrancaba algunos delei
tes pasados que pucliera asimilar a la nostalgia del 
paraíso. Esa salicla también estaba cerrada. El ase
sino no tenía ningún residuo feliz al que agarrarse. 
Fuera de la celcla clonde el fraile cie la barba trataba 
en ese instante cie convencer al Semo de que con
fesara sus pecaclos, en el pasillo a la Iuz de una 
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bombilla el director de la prisión, el fiscal , un par 
de funcionarios y algunos testigos cie la ejecución 
no paraban de hablar de comiclas. Eso inspiró al 
capuchino. Con objeto cie ablandar el corazón del 
condenado el fraile le dijo que si se arrepentía de 
haber matado a Amelita iría al cielo, donde ella !e 
estaba esperando para hacerle una paella. Con 
semejante promesa algo muy profundo se removió 
en el cerebro del Semo. Sus ojos se hicieron huma
nos, sus mejillas se ablanclaron y por ellas bajó una 
!agrima basta la mandíbula. A partir de ese 
momento el penado se avino a cualquier deseo del 
capuchino. Se arrodilló para pedir perclón a Dios y 
a Amelita, recibió la absolución sobre su cabeza 
rapada y entonces el director cie la carcel hizo una 
seña. El acta ya estaba firmada, se miraron toclos 
con terror en el sótano y partió la comitiva hacia 
el patio llevanclo al reo por los coclos, aunque él 
por sí mismo caminaba pastueño y era el único 
que sonreía. Cuanclo franquearon el último rastri
llo la luz gloriosa del amanecer valenciano le clio 
en la cara al verdugo que iba delante . Al Semo lo 
sentaron en un taburete con el tronco bien erecto 
pegaclo al paio, pero antes cie que el verdugo le 
pasara la argolla por el cuello, el condenaclo llamó 
al fraile capuchino en voz alta: 

-¡Eh, tú, el cie l.i. barba! 

-¿Es a mí? -preguntó el confesor desde una 
esquina del patio. 

-Acércate. 

-Dime, hijo . ¿Qué quieres? 

-¿Seguro que no me has engañado? 

-No, hijo mío. Pídele perdón a Dios. 

-Júrame que en el cielo clan paella. 

-La clan.Te lo juro. 

-¿Todos los días? 

-Sí, sí. 

-¿Paella con pollastre y conejo? 

-Con todo. 



-Bueno, entonces ya pueden matarme. 

-Ego te absolvo ... -murmuró el capuchino. 

-Pero una cosa te digo. Si me engañas me las 
vas a pagar -añadió el condenado un segundo 
antes de ser desnucado. 

El profesor Corts Grau quería que los alumnos 
se percataran de los intrincados caminos del cere
bro humano. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el bien? 

¿Cual es el último motor de Jas acciones del hom
bre? Un ser degenerado por naturaleza tiene capa
cidad para discernir aunque de forma muy oscura 
la diferencia entre corner paella o no comerla: 
ante ese dilema arriesga la eternidad. A mí me 
parecía que era un tema para e cribir un relato. La 
raberna Casa Pedro había instituiclo un premio de 
novela corta y esa historia atravesaba entonces 
todos mis sueños. 

XL. MANUEL 5ANCH IS GUARNER: La llengua dels· valencians 
València. L'Estel. 4ª ed. 1974, ps. 195-197. 

Entorn de l'"AulaAusiàs March" fundada a la Uni
versitat de València l'any 1959 -la millor comme
moració que hom podria somniar del centenari del 
no. tre primer poeta de tots els temps- s'agruparen 
nodrides olles d'estudiants, molts dels quals són 
escriptors (Alpera, Aracil, Codonyer, Cucó, Espí, 
Garcia Aparici, Mira, Riera, Rodríguez Bernabeu, 
etc ... ). 

Com que el radicalisme i la despreocupació per 
l'estridència, han estat sempre característiques 
j venívoles, aquests xicots que -com els de la 
Joventut del Rat Penat- són partidari a ultrança de 
la unió cultural amb els catalans del Principat i les 
Illes, en fan estentòries manifestacions. En la tardor 
de 1961 la cambra sindical dels estudiants de Filo
sofia i Lletres inaugurà un Curs de Llengua Cata
lana amb bon èxit de matrícula.Aquesta fou la pri
mera vegada que a València gosava hom donar 
aque t nom a l'idioma en circum ràncies em
blants. Això provocà la irada prore ta de m lc 
vells valencianistes significats i despertà el recel de 
certes autoritats universitàries. Tanmateix, aquests 
j ve de l'Aula Ausiàs March solien emprar en els 
eu escrits le particularitats regionals que els 

gramàtics valencians hem considerat tolerables, i 

igual feien uns altres estudiants (Alvarez, Ardit, Cli
ment, Marqués, Miralles, Montés, Solà, etc.) redac
tors de "Diàleg", butlletí de la cambra sindical dels 
estudiants de Dret (1961), que després fou de fet 
continuat per "Concret" revista lliure estudiantil 
(1963) on aparegueren noves col·laboracions 
(Blasco, Noguera, Varela, etc.). 

La mateixa actitud lingüística adopta Ja majoria 
dels col·laboradors als nombrosos periòdics ínte
grament (o quasi) en vernacle que ara s'e ·campen 
en ciclostil a diverses localitats del País alcncià 
entre els qual · destaca "Al venc" (Castelló, cie cie 
1964), on també han aparegut molts noms novell · 
(Amorós, Rivas, Miquel, Sanchez Pantoja, Guitart, 
Arenós, Romaní, Tormo, Garcés, Ninyoles, etc.) 

En canvi, alguns autors valencians han volgut 
aju tar- e ab olmament a les normes gramatical 
fabri te ·, desprenent-se dels regionalismes valen
cians quan els seus escrits han estat publicats fora 
del País Valencià.Així han fet Almela i Vives en "Les 
taronge amargu " (Barcelona 1955) i Joan Fuster 
en "Judici final ~ (Palma de Mallorca 1960) i en 
molts altres llibres seus estampats a Barcelona. 

[ ... ] 
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XLI, ALFONS Cucó: El valencianisme polític 
"Introducció a la segona edició". Catarroja-Barcelona. Afers.1999, pp. 9-11. 

En tot cas, com suggeria suara, la gènesi d'a
quest llibre remet a un escenari ben distint de 
l'actual, a un món -el dels anys seixanta- on s'ini
ciava, si enfoquem bé els mecanismes del micros
copi, un cert desvetllament acadèmic i civil en el 
qual la preocupació pel país (pel País Valencià) 
començava a ser perceptible després de dècades 
de silenci i catacumbes, cosa que crec que reflec
teix prou bé llengua i política, cultura i nació, l'e
pistolari sobre l'època franquista que vaig prepa
rar no fa gaire amb Santi Cortés. Lentament, dins 
l'opacitat de la dictadura, començaven a alçar-se 
nous vents -insistesc: tant acadèmics com civils. 
La societat valenciana encetava un procés de 
transformació incipient. La Universitat començava 
un principi d'oxigenació. Tot era encara molt 
dèbil i contradictori, però, com no podia ser d'una 
altra manera. Aquestes referències, en qualsevol 
cas, crec que són les que enmarquen la gènesi del 
valencianisme polític. 

Si hagués de concretar un context millor dibui~ 
xat hauria de referir-me també, en primer lloc, a 
una llarga tarda de conversa amb un dels meus 
mestres universitaris,Joan Reglà, en què tractàrem 
conjuntament de fixar l'objecte d'una possible tesi 
doctoral. I també als continuats diàlegs, sobre això 
mateix però també sobre moltes altres coses, amb 
Joan Fuster, que aleshores impartia doctrina per a 
un escàs auditori privilegiat des de la seua catedra 
in partibus infidelium instal·lada al carrer Sant 
Josep, l O, de Sueca. Entre tots, doncs, vam anar per
filant la qüestió, i cap als anys l 963-1964 vaig 
publicar a la revista Serra d'Or -un dels escassos 
espais permissius d'aquell moment- unes prime
res notes sobre les repercussions valencianes del 
moviment de Solidaritat Catalana, que segurament 
són els antecedents més remots del llibre. 

El mateix Fuster m'animà a enviar poc després 
un resum de la meua memòria de llicenciatura a 
Ferran Soldevila, que dirigia la col·lecció "Episodis 
de la Història", de Dalmau. Vaig rebre com a res
posta una encoratjadora tarja de Soldevila i, ben 
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aviat, el text imprès d'Aspectes de la política 
valenciana al segle XIX (1965), que és el títol que 
l'historiador català posà pel seu compte a Renai
xença i valencianisme, el nom original del treball 
i que, en realitat, constituïa l'esborrany inicial d'El 
valencianisme polític. Vaig trigar encara uns anys 
a enllestir el text definitiu, sota la direcció d'Emili 
Giralt, integrat ja al Departament d'Història Con
temporània, on avui faig de doyen d'age, si volíem 
utilitzar una circumspecta terminologia francesa. 

El valencianisme polític s'engendra i es gesta, 
doncs, d'acord amb diversos ambients que sempre 
m'han semblat complementaris. D'entrada, cal tenir 
en compte l'ambient universitari del seu temps, on 
comencen a ser explícits certs canvis respecte de 
la tronada situació acadèmica de la interminable 
postguerra. La gent de la meua generació ha tingut 
el privilegi de conviure amb alguns professors no 
solament il·lustrats, sinó també compromesos amb 
la llibertat i la cultura, tant la pròpia del país com la 
que es feia enllà d'unes fronteres fortament imper
meabilitzades. Amb Reglà i amb Giralt -a classe, 
però sobretot fora de classe- es podia parlar de 
Febvre o de Bloch, de Pierre Vilar o de Carr. Un 
humanista com Miquel Dolç et comentava la poe
sia de Salvatore Quasimodo, mentre un arqueòleg 
com Miquel Tarradell et deixava llibres de Riba, i 
t'il·lustrava sobre la pintura de Jackson Pollock o 
sobre el darrer disc de Brassens o de Ferré que 
havia pogut passar els Pirineus. 

Hi havia també un altre marc referencial: el que 
es deriva d'aquell mot d'ordre de Fuster -inspirat 
en un "il·lustre barbut" de nom temible- que ens 
excitava a "explicar" i "transformar" el país, encara 
que com ha observat posteriorment Hobsbawm 
resulte bastant més fàcil "explicar" que no "trans
formar". No glossaré ací les coseqüències que 
aquesta invitació de Fuster desfermà entre la 
caverna local, ben aixoplugada sota el paraigua tot
poderós de la dictadura franquista. L'Estellés les va 
descriure colpidorament a les Horacianes: "aquest 
any miserable,/ M. CM.LXIII, d. de C.,/ serà recordat 



i molt amargament./ Vicenç Ventura desterrat a 
múnic o parís, / Joan Fuster a Sueca / -diuen pel 
veïnat que escriu de nit a màquina, / i circula un 
tenebrós prestigi-,/ Sanchis Guarner recorre per
plex la ciutat,/ jo escric i espere a Burjassot,/ men
tre que als carrers de València / la gent, obscena, 
crida i crema un llibre." Era certament l'inici d'una 
època d'obscenitat i de crema de llibres que, mal-

grat tants canvis importants a dins a fora, no 
acaba de morir. 

En qualsevol cas, El valencianisme polític obe
eix segurament a un doble impuls: el de l'inici de 
la revitalització d 'una Universitat renovellada; el 
d 'un país redefinit pel singular privatdozent que 
per a alguns de nosaltres fou Joan Fuster. Però 
també el de recuperar una memòria històrica, [ ... J 

XLII. AMADEU FABREGAT: Assaig d'aproximació a "Falles,folles,fetes, foc". 
València. Ed.Eliseu Climent. 1974, ps. 50-57. 

[ ... ]. Endemés, potser és escaient de fixar la data 
de la nostra coneixença el dia en que Lluís anotà a 
la pi ·arra de la cia de metafísica com els plaers 
-jmpl són el ref-t1gi darrer de les coses comple
xes (sempre em féu impacte aquella mateixa x 
integrant due 1>araule r.-u1 conu-ap actes i que, a 
la fi, paradoxalment nien a dir el mateix) i el 
me ·tre de l'a ignacura e garrifat per la i ió d'a
quella sentència Jlen à un udol que no feia sinó 
encetar la més immediata d'una cadena de respos
tes que ja hi eren a l'aguait des de temp imme
morial . Recordo també com die abans la 
u.N.A.N.J.M.J.T.A.T., associació que en Lluís rebutjava 
per repre entar el costum beneit (i, a la fi, gen avi
nent amb la realitat més immediata) de l' igualita
risme, i no pel fet que li restaven encara alguns 
prejudicis d 'élite (corrent aque t superat amb 
escreLx ale hores) tot i que també per això, i per
què l e garrapava 11quella ximplesa que no treia 
cap profit d una multiplicitat a l'aba t i que amb 
rnnr d'èxit fou emprada per ell mateix a Falle 
Folles Fetes Foc; la U.N.A.N.I.M.I.T.A.T., doncs, reunida 
en assemblea, acordà que l'assistència a les classes 
de metafísica no era pertinent, ja que, bo i accep
tant els imperatius de la lògica matemàtica alesho
res en plena puixança de la seva inextricabilitat, 
aquella assignatura no tenia -com e ·plicar-t'ho?
exi rència fàctica real, ja que l'eloqíièn ia inacaba-

ble del mestre es resolia en un amuntegament de 
propo icions de caire platonitzant i que, en cap 
dels aso , no informaven sobre objecte i/o esde
veniments tangibles i concrets; d'aquí que sobre la 
classe planés el fantasmot de la seva pròpia ine
xistència, dels materials (escolàstics o no, tant se 
val) qu defugien les implicacion exigides per les 
condicion objectives i que en con qüència, no 
gaudien d'una vitalitat, diguem-ne, empíricament 
verificable; i ballaven a la corda fluixa, talment com 
la Ciutat, entre l'ésser i el no-res, cosa aquesta que 
feia de la classe, de la lliçó, una mena de pantalla 
cinematogràfica en blanc pels segles dels segles. 
Ombres si de cas, però nosaltres sempre, sempre 
dintre la cova, d'esquena a la llum.Talment com la 
Ciutat, que, de tanta Llum, no s'hi veia. I la Història. 
És clar que es tracta a de po itures de la 
u.N.A.N.J.M.I.T.A.T. i és força curiós com enfront d'a
quella actitud, dues persones que s'ignoraven (per 
bé que, com llegiràs més endavant, tampoc no 
podria assegurar-ne el contrari) observaren una 
reacció semblant: escollir, malgrat que sense massa 
èmfasi ni convenciment, la buidor sublim de la 
classe, tancant l'orella als manamentes de la 
u.N.A.N.J.M.I.T.A.T. i, el que era pitjor encara, als reco
manaments d 'una moda on ja s'albirava una tom
bada però que, cl moment, era a fav r de les for
mal.iczacion · lògiqu ; dels signes inequívocs d 'un 
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tecnicisme que no volíem assumir i que aviat idea
litzaríem, deixant de banda llur funció pragmàtica 
i àdhuc científica, i regalant-nos amb aquell doll 
d'enunciats, regles i proposicions que el nostre 
tarannà desenraonat i il·lògic trasmudava en una 
joguina que no trigaria gaire a reemplaçar els mots 
encreuats i els escacs; i tot això, per a desesper d'a
quell mestre de lògica que sofria com una úlcera 
sagnant qualsevol indici de la pròpia i indefugible 
irracionalitat, i que tenia, a desgrat d'ell mateix, la 
metafísica tustant-li l'esquena, com una gepa inci
pient amatent al tuteig. Escollírem la classe, la bui
dor, potser pel fet que aleshores ja ens acuitava 
aquella dèria per les paraules que s'acreixia al fons 
de la gola, i es nodria, sense adonar-se'n, dels mots 
d'aquell mestre de metafísica que suggerien tot 
d'universos en construcció que mai no podríem 
abastar i que ens enfarcellaven en una voluptuosi
tat harmoniosa i provocativa alhora; com si cadas
cun dels mots s'adrecés directe a la boca i allí, en 
el clot humitós que cobria la llengua, esdevingués 
un afrodisíac, i ens menés a uns extrems tals que 
convertien la classe en una disfressa contínua de 
vergonyes físiques amenaçant emergir victorioses 
i oferir-se a la vista de tothom sense vels, cansades 
de tants i tants anys de pudors sotneguers ... I el 
mestre, aquell homenet que des d'una perspectiva 
literària (que, evidentment, no ens seria a hores 
d'ara de cap utilitat) congriava tots els tòpics més 
adients a la seva triple condició de mascle madur, 
geperut i filòsof metafísic, i que mai no havia publi
cat cap anàli i tret d'aquell fulls d'uns quant 
paràgrafs eixamplats en lletra de motlle gruixuda 
que un cop l'any palesaven públicament que ell, 
l'homenet, per bé que no les seves classes segons 
els gentlemen més primirats de la lògica matemà
tica, fruïa dels avantatges d'una existència real i 
prenia part en aquella mena de cerimònia social 
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que era la vida intel·lectual de la Ciutat; aquell 
homenet, escric, havfa a olit, hom no sap per 
quins mitjans, un capteniment que feia del seu 
posat el d'un filòsof discursejant a l'àgora i conre
ant els artificis de la teatralitat més exhibicionista. 
Mascle madur, geperut i filòsof metafísic, maste
gava cada síl·laba amb una delectança quasi llicen
ciosa i ens deixava anorreats amb aquella manera 
d'arrossegar una determinada lletra, sempre al bell 
mig d'una paraula preferentment esdruíxola que 
es perpetuava, estentòria, per l'àmbit; com si les 
cordes vocals del mestre s'esfilagarsessin en tot de 
cutícules finíssimes i teixissin arreu de la classe 
una xarxa inextricable, un boscatge de fonemes, 
una arquitectura que mai no assajàrem d'interpre
tar i que, en un moment exacte que havíem aprè 
a determinar amb els anys, quan el dis ur agafava 
aquella embranzida i el to de la dicció s'enlairava 
fins eixordir els porticons més allunyats de la 
palestra, semblava que un esclafit de búfals poli
croms prehistòrics llancessin a perdre amb llur 
cavalcada la polidesa blanquinosa del sostre. Ho 
semblava, malgrat que es tractés, en realitat, d'un 
vòmit acuradíssim i premeditat de figures geomè
triques: octoedres, tetraedres, cubs, etcètera, entre
xocant-se fins arribar a aquella conjunció piramidal 
i babilònica de la qual no es pot jamai retornar i 
que d'un pur no poder més estroncava el discurs 
amb la politesse de qui fineix una tasca a l'hora 
fixada. Majestuosament. I per què? Per què ens calia 
aquell co tum de no aber re , d 'engolir-no aquell 
parlament magnífic, que trnn murava l'aula en uu 
palau on no altre érem delfin de qual evol regne 
enfonsat en bo úries als llindar de l quaJ hi 
havia arca.i me , veus i inònim verge de tot ús 
cu tocliant-hi el pas? 1 ... J I d 'aix , é clar, en parlava 
en Lluí Montanyà a Falles Folle Fere Poc, i pot er 
hi trobaràs ben adobada amb metMores i enyal 
equívoc , La cròni a d 'aquell die 1 ... 1 



XLIII. JOAN ÜLEZA: Tots els jocs de tots els jugadors 
València. Prometeo. 1981, ps. 131-137. 

Quants anys després de tot? Octubre del 68-
mar del 77, nou any · de prés de tot, i encara con
tinuava sent difícil. 'a ostumaria alguna volta? 
Arribaria alguna volta a la classe sense haver-la pre
parada, en tenir a mà aqueu guió al qua 'aga
rrava com eJ genet novençà a la crinera del cavall 
desconegut, sense la por a improvisar, a quedar-se, 
d'un colp, olitari i despullat front a aquella vui
tantena de cer ells caruoal i vigilants? O no ho 
eren vigilants? O ni tan sol ho ren, ce rvell ? n 
feia re el que ell digués una co ·a o una altra? I si 
comen ara a dir barbaritats, a contar meotide , què 
passaria ale hores? I si es quedara mut? Quante 
voltes decebut en copsar de obte lo poc que t'e
xigeixen? La seguretat amb la qual seuen a les 
cadires ben ferm en la creença que el professor és 
allí, mes elevat que ells, damunt l'entaulat, per a 
explicar i ells avall p r a apuntar, i qu no re pot 
canviar aque ta seguretat i no importa i ap molt 
o poc! En tot ca és el meu problema no el d 'e ll : 
el re ulrat ve a e r el mateix per a ells tant i en sé 
molt com si en sé poc: ells han de passar uns exà
mens d'acord amb el que els ha estat donat, poc o 
molt, roig o blau, mascle o femella ... 

Un hom veu les coses des de dins: pot mesurar 
el grau de conei:xements d'aquell, d 'aquest profes
sor, la tramoia obre la qual administra les seues 
heretats, però i ells? Accepten com a bo l'especta
cle: l'actor que tenen davant els seus ulls sempre 
ho fa bé mentre no se li note el maquillatge: tenen 
una visió naturalista de l'afer: són espectadors 
decimonònics, malgrat tot, assumeixen Ja seua 
tasca d'espectadors amb una honorabilitat i una 
gravetat autosatisfetes. 

O bé si l'actor se 'n passa de to, es torna gesti
culant i escandalós, atempta contra els bons cos
tums de l'alumnat. 

Per què l'alumn mpre té la raó i é el bo de 
la p l·lícuJa? Quina mala con ciència habita en 
vo altre , gent madura i raonable , exemplar diri
gent socials, per a declarar incan ablement que 
el joves són bon i generosos mentre els separeu 

sense consideracions de tota possible incidència 
en les vostres vides? És la mateixa filosofia del 
comerciant: el client sempre té la raó ... però no la 
pot utilitzar ... 

Per què s'ho creuen? Per qué no ho posen tot 
en dubte? 

[ ... ] 

Per què haurien de posar en dubte un joc del 
qual no coneixen més que les regles més elemen
tals? 

I aleshores per què enrabiar-se?, per què exigir 
el que no tens dret a exigir? 

Tot consisteix en accelerar al màxim la trans
missió de les regles: no fer una vegada i una altra Ja 
primorosa jugada, que ells hauran de contemplar 
com una prestidigitació, dels trucs de la qual no 
estan assabentats, sinó tot al contrari, explicar els 
trucs abans àdhuc que la jugada, no obligar-los a 
un coneixement reproductor, l'única base del qual 
no pot ser més que allò que una vegada els expli
caren i que ells tenen l'obligació de recordar, sinó 
ser valents, anar fins al fons, desmuntar l'exhibició, 
posar sobre la taula els trucs, les regles, els meca
nismes de producció del coneixement: ací tens les 
eines, ara treballa, equivoca't, descobreix Amè
rica ... arribaràs a elaborar per tu mateix, arribaràs a 
fer-te amo dels teus coneixements. 

La ciència, el mètode, són principis d'inevita
ble democratització del coneixement, amics, mal
grat que això no siga fàcil de comprendre [ ... ]. Li 
demaneu massa a la Universitat, li demaneu allò 
que de cap manera pot donar-vos, la vida és ací 
com per tot arreu, àdhuc és possible que un poc 
menys cruel, però no massa. Mai no espereu els 
regals i les solucions de cap institució, de cap 
forma de poder, no hi ha deesses benefactores, la 
vida és sempre una lluita contra les institucions, 
malgrat que en favor de les institucions, eixa és la 
paradoxa. De la Universitat en canvi podeu treure 
les eines per a la lluita, quan realment se us ofe-
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reïxen, que no és sempre, és clar, unes eines men
tals vull dir, la capacitat de muntar i desmuntar les 
coses, la vida, com si fos un mecanisme, el vostre 
propi coneixement, àdhuc les vostres pròpies 
espentes més icerals, això demaneu, perquè això 
és po.sible donar-ho i ho pagueu amb la matrí
cula, ultra alguns coneixements concrets i, si hi 
ha sort, un aprenentatge del contrapoder, una ini
ciació a la crítica, i és també per això que us dic, 
si voleu e coltar-me, que la ciència és un principi 
de democratització, un principi només però un 
principi al capda all, i no sols per la seua capaci
tat de transformar la reaHtat sinó també, i molt 
especialment, perquè la ciència és mesurable, és 
pot condensar i fer arribar a tots. 

[ ... ] 

Quanta gent esta realment decidida a transfor
mar la vida d'una comunitat? Franco ha governat el 
país durant quaranta anys i ha mort al seu llit. N'és 
molta la gent, moltíssima, que renega contra les 
condicions de les seues vides però que no fa res 
per tal de canviar-les: el desencís és una eixida ben 
còmoda, per cert, permet mantindre's desmarcat 
mentre es col·labora a perpetuar l'estat de les 
coses. El desencís és sempre reaccionari, com la 
inèrcia, i molt més quan un hom és jove. 

Però cal tornar-hi, cal no enfilar-se pels murs 
fantasmagòrics de l'elucubració. 

La classe és com un parc zoològic en el qual es 
remena, neguito a i vital, tota una fauna d 'e pecta
culars mo imencs: hi ha el rinoceront, agre siu i 
desconfiat, que pregunta insistentment com si tin
gués por que l'enganyen però obtús i feixuc, per
què tot el que vol aber é i he dit "blanc" darrera 
de "cavall" o no ho he dit, i quan li conteste que sí, 
que he dit "blanc", però que això no té res a veure 
p rque era un exemple, fa un bufit triomfal i feliç, 
ah, ja ho deia jo, que havia dit blanc, i m'ho volia 
fer passar! 

I vora el rinoceront la serp, que somriu sempre, 
i caboteja afirmativament cada vegada que l'actor
professor diu una cosa: és com la clac d'un teatre, 
sempre a punt d'aplaudir, i quan s'acabe m'abor
darà per les escales i em dirà, però tu no creus ... ? 
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I el rat penat progre, parnassià i decadent, que 
s'asseu en la darrera fila i contempla el món a 
distància, de volta de tot, amb un mig somrís incrè
dul d'orella a orella. 

I la gallina indignada, que arriba a classe de bon 
matí ja amb els braços creuats i arrufat els morro , 
no, si és inútil, si jo ja ho sé, que no h d'entendre 
res, i tot perquè no vol donar apunts com Déu mana. 

I el gosset agraït, que s'apunta cada frase brillant 
en el seu carnet d'experiències universitaries i 
meneja satisfet la cua. 

I la papallona, que assaja al llarg de la classe tota 
la seua col·lecció de perfils fotogènics ... 

I l'òliba de rep sada snvie ·a, qu escriu poc 
però mastega i radiografia, amb ulls de radar, cada 
proposició, com si fos material d'altercatio 
escolàstica. 

I la marmota, qu 'endcrro a sobre el pupitre 
amb les galte pan ides i un pleen d'abúlic mal 
digerides ... 

I el jove paó opu ià, amb la eua impecable 
jaqueta blava, la corbata i e l bigoti ben ra urat, que 
ho apunta tot en tre col.ors i fa pregunte amb 
unció de sagristia i fermesa de notari. 

I la colometa exhibidora d'autosatisfetes inno
céncies, i el raboset intel·ligent i malèvol, i el moix 
adorador de ensacions imprecises, i el llop místic 
i revolu ionru'i.. . 

I tu? Quina classe d'animal eres tu en aquest 
concert salvatge i domesticat? 

Cadascú dels tarannàs que conformen el teu 
capteniment podria ser contestat: 

-un revolucionari que duu molts anys lluitant i 
que aquesta nit haucl de dormir fora de casa ... bé, el 
llop nústic podria dir-te que no pa e · de er un aliat 
dels carrillistes-reformistes-traïdors-a-la-classe-obrera 
i dels sociald mòcrates-oportuni re ·, o encara que 
ni tan ol pa e de ser un cop1pany de viatge. 

-un nacionalista entossudit en aconseguir la 
nacionalització definitiva d'aquest país ... però que 
fas ale bore en plataformes unitàries que no 
gosen ni parlar de l'autodeterminació? 



-un home de trenta anys, ni massa vell ni 
massa jove, ni massa guapo ni massa lleig ... i això 
què té de bo? 

-un científic, això sí, un científic ... però com és 
possible posades les hores que li dediques a l'acti
vitat política? 

l despr ' el r mps: la monstruo a tortura del 
temp , ·l major de tot el presents sàdics amb els 
qnaJ els déus n van regalar als home l V< ur l 
passar ·obre tu mentr no re culmina! Trobar-re 
sempre a l'inici de les coses, a les primeres passes 
dels projecte , de ·cobrint per cada metre qu awu1-
ces immen os pàrams que fa uarden i que aban 
ignoraves, i tanmateix el temps va afluixant l cor
de del teu mú ·culs, a poc a poc va de fen cadas
cuna de les teues migrades forces ... En la terrible 
lluita contra la realitat fa més camí el temps per des
truir-te en una nit que no tu en deu anys per modi
ficar-la: el temps és la més terrible de les armes que 
defensen una realitat sempre reaccionària. 

Front al temps et descobreixes reduït i misera
ble, amb una en ació que odies perquè fa mal : hi 
emana una flaire d 'humanitat vegetal, d matèria 
orgànica en descomposició, de corrupció anò
nima i legal. 

Tot allò que has fet no són més. que les deixalles 
del desig: a l'altra banda dels fets el temps desvetla, 
cruel, la llarga distància envers les aspiracions. 

Si fos possible el colp mortal i tiranicida, capaç 
de transformar per la força de l'audàcia l'estat 
ma.teix de les coses! Oh, quina victòria contra el 
temps! El gest executor de Macbeth aplicat no al 

rei sinó a la monarquia i a l'oligarquia i a la plu
tocràcia i a la burocràcia, i a les relacions de pro
ducció, i a les condicions de producció, i a l'enve
lliment, i a la fatiga de l'amor, i al conformisme, i a 
la degradació competitiva de totes les ambicions. 
Oh, quin delit! Oh quin formós atemptat! 

- Escolta, Germà: si, des del punt de vista de la 
pragmàtica, tot text, per irracionali ta que hi m
ble, és un raonament sobre l'entorn, vol dir això 
que tot text té el mateix estatut lògic que un rao
nament? 

Ah, l'òliba prudent, perquè al capda all no cal 
dramatitzar les co es, i també el desig és un text, és 
per tant un raonament, i en eixa dimensió pot ser 
calculat, mesurat, sotmés a relacions lògiques. 

-El desig, amic, tot desig és susceptible d'una 
estratègia. 

En el fons no es tracta més que de definir les 
resistències i les seues interrelacions, mesurar-les, i 
calcular en conseqüència la quantitat, la direcció i 
els ritmes de la força a aplicar per tal de satisfer-ho. 
El temps, per altra banda, és un enemic col·lectiu, 
i contra el qual són raonaments mal construïts 
totes les estratègies individuals. 

-Com has dit? 

El rinoceront i la gallina estan furiosos, perplex 
el paó, la serp i el rat penar continu n omrient, al 
go et e li di para la cua de felicitat, la papallona 
·'oblida del perfil i. p r una vegada es p.l.U1ta de 
front, la marmota dorm, l'òliba de reposada saviesa 
té una informació i torna a alçar la mà. 
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XLIV. }üAN FRANCESC MIRA: El desig dels dies 
València. Eliseu Climent ed. 1981, ps. 231-237. 

Quan, segueix la història, asseguts en un banc 
de pedra del claustre de la Universitat, vèiem 
aquell capvespre d'hivern els estudiants que for
maven grups nerviosos entre les columnes. Entra
ven i eixien corrents per la porta del carrer de les 
Comèdies. n1 i jo quiets, espectadors, era cosa 
d'ells. Grups que discutien acalorats al voltant de 
l'estàtua del nostre pare Lluís Vives. Que entraven 
després al paranimf, on sobre la tribuna dels alts 
seients solemnes els improbables caps de tribus 
sublevades discutien i no es posaven d'acord amb 
els més arrauxats de l'assemblea del poble: fora, 
fora ni tractes ni pactes, mort a I-Jannibal!, revisio
nistes!, abans llançar-no a la pira funerària que 
obrir le portes al cartaginès, mentre d'altres 
també gelo o · de la agrada independència o bé 
agents del Partit Romanista, etcètera etcètera, 
aconsellaven calma i prudència, l'Aureli Mir feia 
silenciosa manifestació unipersonal amb el lema i 
rètol separatistes de tots els _països, uniu-vos, 
darrera creació universal del geni de la raça; o pot
ser que si l'acord de l'assemblea, com amb l'all-i-oli 
pa sa no quallava, era per malefici del pau.xudet 
verdó qu encara pre idia de · del cu retrat. I ja 
feia e t na que era nit fosca quan an informar que 
l'Aut ritat donava mitja hora exacta per evacuar el 
recinte de les muralles, eixir sense armes i només 
amb la roba posada, i que altrament era inminent 
el bombardeig, tancs, canons, elefants, l'assalt a 
baioneta. O siga l'arribada de la policia. Notícia 
esperada, aclamada, que encara va inflamar més 
l'esperit novell de resistència. Per inspiració del 
qual van ser uns pocs centenars els qui es van fer 
forts dins la vella Universitat, estudiants de totes 
les Facultats, tret cie tu i jo, que no n'ér m de cap, 
i que ens midi.vern l'apa ionat especta le. Ells, 
doncs, van tancar i barrar les portes de l'alta forta
lesa i, des de les finestres del primer pis vèiem, pas
sats només uns minuts, com arribaven els policies. 
Primer a peu, es quedaven guaitant des de les can
tonades pròximes. Després, la cavalleria, patrullant 
amunt i avall pels carrers de les Comèdies, de les 
Barques i del Pintor Sorolla. I finalment els jeeps i 
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els furgons gri os blindats, que van prendre posi
cions estaci nat a la replaça. Mentrestant, un altre 
grup de grisos enemics ocupava el carrer per la 
porta del Patriarca, esperant si algú voldria entrar 
o eixir per allà. Molts, preveient la llarga duració 
del etge havien acudit a la t:incada amb bona pro
visió cie taba i d 'entrepans. Mé les b · es plenes 
de la intendèn ia i el ocor · exterior via fine ·tre 
que va funcionar bé les primeres hores. I quantitat 
de flas ade · per a dormir, cl 'ampolles de vi i de 
conyac per espantar el fred de la nit. Ens miràvem, 
tu i jo, des del nostre racó l'avalot esplèndid dels 
claustres, les corredisses i les primeres cançons, el 
clos i el cos llavors compacte dels assetjats. Que 
pujaven i bai a en sense objecte precí per les 
escaic . Discutien apassionaclament al Paranimf 
amb tots els llums encesos. I a les aules obertes 
agores públiques on creixia la consciència de fer 
per fi alguna caseta que treia l'ànima de pena. De 
ser capaços ja de tancar i barrar portes i convertir 
el vell edifici quadrat en una fortalesa contra l'as
salt dels batallons armats.Tancats a les gorres i a les 
porres i als cavalls i als jeep que haurien de pa -
ar la nit al carrer, si volien e perar que els de din 

els vingueren a obrir. Toc toc, qui és: mostreu la 
poteta. "Que prenguen la niver itat a l'as ·alt, i 
són valent r· , 'encomtjava algú en e dificul.tat. 
Primer castell conquistat des de dins. Els lliures 
dins i els esclaus fora. Illa enmig de la Ciutat. Que 
en aquella hora se n 'ana a a opar sen e saber que 
s'havia proclamat al eu cent.re mateix, cor hi tò
ric, la nit de la llibertat, nit de l'albada.Alguns duien 
transistors i els escoltaven àvidament per saber si 
de fora donaven alguna notícia de la gran gesta. 
Que algú, mal que fóra des de Paris, de Londres o 
de Praga, diguera al món que a la Ciutat de Valèn
cia brau e tudiants resistirien el setge. Però cap 
enyal de la fama del fet no va arribar per la ràclio. 

Vol dir que ens ignoraven, i que la iutat nostra, 
així com tota l'Europa Occidental i Oriental, se n'a
nava a sopar i a dormir com si aquella nit fóra una 
nit com les altres. en saber que el Pamnimf lluïa 
amb tots els llums encesos com el dia que tu 



havies recitat Ausiàs March entre l'estupor de tots 
els venerables. Només que ara la gent hi menjava 
entrepans i bevia vi amorrant-se a les botelles. 
Fumaven, entraven i eixien, llegien proclames i 
propostes i declaracions que cada vegada eren 
acollides amb entusiasme decreixent. Doll d'aren
gues i de papers escrits a corre-cuita, segellats i for
mats d'inicials, que es va anar esgotant a poc a poc 
amb el pas de les hores. Perquè, quan la gran cam
pana del Miquelet de la Seu, onze tones de bronze, 
tocava les dotze de la mitjanit, impertorbable, com 
cada pas de dia ha fet des del mil cinc-cents trenta
dos, alguns començaven a badallar i uns altres, al 
claustre i a les aules, havien tret guitarres i canta
ven improvisades o conegudes cançons de lliber
tat, llavors sant i senya màgic, de guerrillers de 
Cuba o de miners asturians. Per tal com aquella nit 
fou proclamada, com s'ha dit, la nit de totes les lli
bertats. Com són: a) la llibertat de no dormir i de 
noctambular i cantar passada la mitja nit al vell 
claustre de pedra; b) de tindre il·luminades i ober
tes les portes de les aules i entrar i eixir sense cap 
patum explicador a la trona; c) de discutir i de can
sar-se de discutir sense traure cap a res; d) d'escol
tar i de no escoltar els representants i els comitès 
i el Pere Zabalza que intentava encara posar alguna 
mena d'ordre en el desgavell del Paranimf, coordi
nar i fer una assemblea ordenada per decidir què 
caldria fer l'endemà, la qual era l'última cosa que 
llavors preocupava ja a la major part, ocupats 
només a ocupar la llibertat, a sentir l'embriaguesa 
d'estar tancats i lliures, més lliures com més tan
cats, llibertat provisional d'unes hores, en llanda, i 
per això mateix més concentrada, condensada, 
que s'havia d'aprofitar sense pensar que l'endemà, 
o l'endemà de l'endemà, caldria eixir entre els 
homes de gris i entre les porres, hores tancades i 
limitades en elles mateixes però prou per ende
rrocar almenys allà dins les barreres, i per això, 
esgotada l'assemblea, mentre alguns ja dormien i 
uns altres encara cantaven o seguien les discus
sions a les aules, els més afortunats van gaudir de 

la llibertat; e) la que vingué quan es van apagar els 
llums del Paranimf, que mai de la seua història 
ha ia sigut t timoni de profanacions semblants, i 
e buscaven gatejant entre el rengles de les cadi
res els cossos, temptejaven, es trobaven les boques 
i les cuixes lliurement pels setials endomassats i 
els sexes es dreçaven com a pals de senyera o s'o
brien com pous de vida eterna en la nit de glòria, 
vol de campanes de la Seu, Caterina,Jaume, Maria, 
totes alhora, mentre Lluís Vives mirava la primera 
fogu ra pública veritablement alegre de la eua 
vida, joia nocturna, foc de , anc Antoni, enemiga del 
fred , amb combu tible fet de retrat del Pre ent 
uprem Inquisidor tre ts de tote les aule i despat

xo , i aJ capdamunt el gran ninot del Paranimf. I aJ 
mur d pedr:1 'e querd.wen Ics taule de la llei. 
Amén. ap a le · tre , erard Gi bert eixia del Para
nimf, encenent un cigarret, i venia a poc a poc cap 
a nosaltres. S'asseia al nostre costat, i fumava en 
silenci, relaxat, mirant les estrelles lluents del cel 
de nit d'hivern. I l'endemà de matí, la policia va 
forçar la portera de la banda de la capella, i quan 
tothom e va voler adonar, ja corrien horrisonc 
botes ferrades trepitjant per primera vegada els 
amples noble e glaon de pedra buidant a colp 
cie porra eJ Paranimf i les aute , perseguien inno
cents anyells i ovelles pel corredor l eJ feiens 
amuntegar-se tots al pati com els gossos de pastor 
per les amples verdes valls de les altes muntanyes 
reuneixen el ramat esporuguit. Sense que 
poguera fer-hi res el braç protector del pare Lluís 
e tè damunt dels nostres caps. Despré van for
mar la doble fila a la porta i ens van fer eixir tots 
d'un en un i amb el carnet, expressió típica del 
cas, a la boca. I ells es turnaven quan tenien el 
braç cansat de pegar colps de porra. Van riure 
molt. Amb grans rialle . Alhora que expre aven 
el eu projectes immediats d'acció fí ica, així 
com el eu entiments i emocion íntim . En la 
seua llengua pròpia. Tals com: a los huevos, a los 
huevos, putas, cabrones, dale fuerte a las tetas, a 
los cojones, hijoputas, putas. 
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XLV PILAR PEDRAZA: "oía de p rros".Necr6polts 
València. Victor Orcng,1 ·dit r 1985, ps. 2 - -2 7. 

Día l de julio 

Hoy sí que ha ocurrido algo grande y digno de 
ser contada. He sido su testigo y casi su víctima 
mortal. Escriba esto a las pocas horas de ser aten
dido en el Hospital Clínica. 

Ya desde que salí de la pensión esta maüana tem
prano, los presagios distaban de ser buenos. Hacía 
un calor y un viento inauditos que invitaban a refü
giar e en una iglesia. Tanto a í que cu:mdo me 
di ·ponfa a entrar eo la 13ibli teca he i t() que el 
mendi >o recogía su pertenencia y metía en la 
suya, sin duda a instancias de su amigo el sacristan. 
Me ha parecido raro porqu e diría que e l men
digo forma par1.e de lo e alone d la ntmda de ·. 
pu , de tan to tiempo de n mo er e de e lla. erle 
abandonarlos tenía algo de inquietante. 

Hoy no he trabajado en la Sala de Investigadores, 
sino en un cuartito que hay sobre dia, en e l que, en 
estanterfa iejisimas, se amontonao ,r.:trio cente
nares de libros sin catalogar. Una carta de reco
mendación del cacecldlico que me d.irige el tra
baj , me ha facilicado el acceso a tan recóndito san
tuario, que es custodiado por un bedel ya mayor, 
sumamente sordo pero muy amable, y frecuentado 
por un acerdote diminuto iempre encorvad 
·obr volúmene gr:mde y oegro 01110 baúle ·, 
últimamente por mí. o me di gu ·taba el itio, la 
verdad. Tenía la incongruencia d Los ueño . in
guno de sus angulos era recto y el techo ostentaba 

n rmes mancha de humedad y alguna grietas 
profundas. Desdc la entanira que lo iluminaba se 
vdan la cúpulas y lo t "jacto - de la c iuc.lad. 

Hacia el final de la mañana, cuando el viento era 
rrnís fuerte y el cal r mii inten o , e l acerdote y yo 
hemo levantado la cabeza de nuc tro pap les aJ 
oír un inqtúetante cruj.ido. El bedel como e rel , 
ha e ntinua lo k.ycndo el periód.ico beatífica
mente. o hemo dado mayor importan ia al 
ruido porque en lugar tan antiguo uele.i, produ
cir e por los mo ivo · ma fütile . 

33-1-

Mi trabajo no adelantaba. No acababa de encon
trar en las estanterías lo que estaba buscando. 
¿Quién puede ballar un legajo entre centenares 
que e le p:1recen, todo en aadernado en perga
min y con lo títulos de los lomos desvaíc.lo por 
el ticmpo? Pe.ro, al fin , ¡milagro! Allí e taba, como 
esperf1ndome, enorme y liviano, cubierto de polvi
llo ne.gro. Lo he tornado con manos amoro a ·, 
como una madre a su hijo recién nacido. Y enton
ces, descle el angulo de la estancia en que me 
encontr.tba, he podido pre, enciar, en toda su mag
nificen ia, el d plome del techo. 

Las grietas se han agrandado cliabólicamente, 
un enorme agujero humeante de polvo se ha 
abierto en el centro, y una llu ia de ca cotes y de 
maderas podrida ha caído ·obre las cuatro mesas 
que componían el mobiliario del cuarto, epul
tando al pobre dómine y a st1 infolio. Un trozo de 
laclrillo ha dejado al bedel sin enlido, y varios 
fragmento de yeso han caído sobre mí, que con
templaba estupefacta la escena sin dar crédito a 
mis ojos -y oídos: el mido ha sido atronador-. El 
legajo ha resbalaclo cie mis manos y he permane
cido petrificada por la sorpresa basta que ha 
emp zado a acudir gente cie la biblioteca y hemos 
sido au.xiliados. 

Al salir, del brazo de un amable sefi.or, por 
encima de los escombros, he tropezac.lo con un 
pedazo de viga y me he caído aparatosamcnte, tor
ci ' ndome la muñeca izquierda y produciénd me 
unos dolorosos raspones en las rodillas. Los otros 
no han tenido tan buena suerte. El bedel esta hos
pitalizado, y el pobre sacerdote ha muerto con la 
cabeza aplastada por los escombros. Los sesos se le 
han pegado, literalmente, al libra que estaba con
sultm1do con tanto afiín . No es mala muerte para 
un inve tigador, despu , de todo . 

Voy a clejar de escribir, porque no me encuentro 
nada bien. ¿Qué habrà sido de mi legajo? ¡Dios 
mío, con lo que me había costado dar con él! 







L .. l Q1JE AMEU SAUIESA E BON SABER, 
APRES DEU, E Q1JE PER OCCASIO DE 
ELLA NO US SIA CAR DINER PER 
ACONSEGUIR BONS MESTRES NE 
BONS LIBRES. CARAQ1JESTES COSES 
ABDUES NO HAN PREU, EN Q1JANT 
FAN HOM AQ1JELL Q1JI LES AMA, E 
EN AQ1JESTES DUES STA TANCAT TOT 
LO TRESOR E RIQ1JESA E NOBLESA 
DAQ1JEST MON. L .. J 
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