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PRESENTACIÓ

Tota història és una successió encadellada de fragments de temps protagonitzats per persones i la 
història de la nostra Escola, no ha de ser-ne una excepció.

El fet de celebrar els 50 anys de l’estrena de l’actual edifici, és un bon motiu per poder publicar la història 
de l’Escola i de les professions per a les que intentem formar, el millor possible, als nostres estudiants.

La idea d’encarregar l’elaboració d’aquest recull històric, parteix de l’anterior director, professor 
Francisco Javier Llovera, a qui li hem d’agrair la iniciativa. L’autor, Francesc Xavier Puig Rovira, va 
ser un destacat membre de la nostra Universitat, la UPC.  El professor Puig Rovira, a més de director 
de l’Escola Politècnica de Manresa, va ser també un del primers gerents de la nostra Universitat.

El gran coneixement que té el professor Puig Rovira d’aquesta Universitat i de les escoles que la for-
mem, ha estat una garantia d’èxit, tant pel que fa al grau d’aprofundiment de les dades històriques com 
amb la subtilesa amb què ha tractat les diferents etapes de la nostra institució, que com totes, ha passat 
per períodes de brillantor i d’altres trampejant moments més difícils i d’escassesa democràtica.   

Els estudis d’Aparellador van iniciar el seu camí a començaments del segle XIX, depenent de dife-
rents escoles i institucions, es varen independitzar administrativament cap a l’any 1955 i de forma 
definitiva, amb l’edifici propi, en el curs 1961-62. Més endavant, s’hi van incorporar la resta d’estudis 
que ara s’imparteixen a l’escola, els d’Enginyeria Tècnica Topogràfica al 1987, i els d’Enginyeria en 
Organització Industrial al 2003.

Els directors que al llarg d’aquests 50 anys han estat liderant l’escola, per ordre cronològic són; Manuel 
Cases Lamolla, Josep Maria Pujadas Porta, Camilo Doria Martí, Eugenio Llopart Coll, Jesús Gandullo 
Guerrero, Francisco Javier Llovera Saez, Roberto Guerra Fontana i el que subscriu aquesta presentació.

Moltes han estat les persones que al llarg dels anys han aportat esforç, dedicació, il·lusió i compro-
mís; en ensenyar, més de 525 professors; en aprendre, més de 15.000 estudiants, o en ajudar a què 
uns i altres poguessin fer la seva feina, 200 i escaig persones d’administració i serveis.

Moltes seran les persones que passejant per les pàgines d’aquest llibre, tornaran a reviure i sentir 
emocions que potser ja tenien arxivades en algun racó de la memòria. D’altres, mitjançant la seva 
lectura, descobriran per primera vegada quina ha estat la història de la seva escola i fins i tot d’aquella 
professió que un dia varen triar estudiar.

La nostra Escola, és el resultat d’un temps viscut i d’unes persones que l’han anat construint. 

Em consta que per a l’autor, ha estat un plaer poder-la escriure i no menys plaer ha sentit llegint-la, 
aquell que té l’honor de poder fer-ne la presentació.

Gràcies a totes i tots els que ho han fet possible. 

Francesc de Paula Jordana i Riba, Director de l’EPSEB  



PRÒLEG

Em sento molt satisfet que se m’hagi donat l’oportunitat de fer el pròleg d’aquest llibre de Francesc 
Xavier Puig Rovira sobre la història de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. Una 
Escola –la d’Aparelladors de tota la vida– amb la qual he tingut una llarga relació de proximitat física 
i de tracte. Com no recordar que des de 1973 fins a 1996, durant més de vint anys, el rectorat de 
la Universitat Politècnica va tenir la seu en un edifici projectat per a l’ampliació de l’espai assignat 
a l’Escola.  Aquest edifici, per fallida de l’empresa que l’executava, va quedar paralitzat i en estat 
d’abandonament.  Superant els llargs procediments burocràtics i legals que feien preveure una de-
mora d’alguns anys pel tràmit normal, i a partir d’un acord entre l’Escola i el Rectorat, va ser possible 
arbitrar una mesura d’excepció i reprendre tot seguit les obres i acabar-les, per fer, temporalment i de 
manera provisional, un ús compartit de les dependències.

El text del professor Puig Rovira, investigador rigorós i infatigable d’arxius i d’informació de pro-
cedència molt diversa, ens obre la porta a una visió històrica, ben fonamentada i rica de la llarga 
trajectòria d’aquesta Escola, i ho fa amb un enfocament  ampli  i multidimensional, com correspon 
a un centre docent, un “organisme viu”, que s’ha sabut desenvolupar i adaptar permanentment a un 
entorn canviant, i força sovint complex i difícil al llarg de la seva història.

En efecte, l’Escola d’Aparelladors ha passat per diverses etapes que l’autor analitza al detall i amb 
nombroses referències.  L’última etapa s’inicia el 1972 quan s’integra com a escola universitària a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (llavors de Barcelona).  Com a rector vaig ser un testimoni privi-
legiat de l’actitud positiva i favorable, per part dels directius i professors de l’Escola, quan es va produir 
la integració, així com també de la seva voluntat d’acomodar-se a les normes bàsiques i a l’esperit de la 
Universitat.  Confiaven en unes perspectives noves, més clares que les que havien viscut i suportat fins 
llavors.  Per a l’Escola d’Aparelladors/Arquitectes Tècnics –tant o més que per a les altres escoles que 
partien de la mateixa situació– els quaranta anys transcorreguts des de 1972 han estat de creixement 
i de millora en el contingut i en l’estructura dels estudis i també en els mitjans humans i materials per 
impartir-los; un període de continuades transformacions positives en molts aspectes.

L’autor explica de manera documentada l’evolució que comença el 1924 quan s’implanten a Barce-
lona –en el marc de l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona–  els estudis d’aparellador, i els 
precedents que hi donen lloc des que, per primera vegada,  s’aplica a uns estudis acadèmics el mot 
“aparellador”, que té l’origen segles enrere en l’organització gremial com una especialitat i un nivell 
professional en els oficis de la construcció.   L’autor ens explica també les vicissituds i incerteses que 
van caracteritzar aquesta etapa  – iniciada per decisió del govern central, autoritari i presidit pel ge-
neral Miguel Primo de Rivera –  tant les que es refereixen als continguts, a l’estructura interna i a les 
sortides professionals dels graduats, com als vincles del professorat amb el centre que l’acull, el seu 
estatus administratiu i les perspectives de treball, entre altres aspectes.

Pel que fa a l’evolució dels estudis a partir de 1972 –en el marc de la llavors encara UPB– l’autor, 
a més de comptar amb una documentació escrita abundant i amb algunes fonts orals, n’ha estat un 
observador directe proper i atent, com a conseqüència de la responsabilitat que ha tingut a la Uni-
versitat Politècnica com a gerent uns quants anys i des d’altres càrrecs acadèmics i de gestió.



S’ha parlat fins ara, bàsicament, del present i del passat, però allò que és realment important és el 
futur. Conèixer els nostres orígens i la nostra història és requisit fonamental que ens ajuda a concebre 
i modelar aquest futur. La pervivència de l’esperit dels directors, els professors i els professionals de 
la gestió,que amb dedicació i entusiasme  han portat l’Escola fins a la situació actual, és garantia de 
la trajectòria de prestigi i de continuada integració amb les demandes de la societat i de la universitat 
que s’espera. Un futur modelat pel canvi permanent, la innovació i el necessari cultiu de talent.

Gabriel  Ferraté i Pascual, ex-rector de la UPC 
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INTRODUCCIÓ

El títol del llibre, Dels estudis d’aparellador a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, 
intenta sintetitzar els objectius, tant en el temps com en el subjecte, del qual ens hem proposat fer 
una aproximació històrica. El títol assenyala un itinerari, que s’inicia en un temps llunyà i arriba fins 
al present. El subjecte és l’ens acadèmic i/o administratiu per mitjà del qual ha estat possible impartir 
els estudis que en el primer període culminen amb el títol d’aparellador, a partir del qual evolucio-
nen, sense interrupcions ni trencaments, però amb transformacions considerables. Seguir l’itinerari 
d’aquesta evolució ha marcat els punts principals de l’estudi. Espero que la lectura dels diferents 
apartats ajudarà a comprendre l’ambigüitat dels mots anteriors. Podria haver dit que es tracta de la 
història d’una escola o d’uns estudis (d’aparelladors i arquitectes tècnics). Escrit en aquests termes, 
ningú no ho hauria qüestionat, però no hauria quedat expressat amb prou rigor.

El 1924 s’estableixen els estudis d’aparelladors a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. El 
nom d’Escola d’Aparelladors, oficialment, no es comença a emprar fins trenta anys més tard. Abans 
del 1924, des de la meitat del segle xix, en alguns períodes però sense continuïtat, existeixen els es-
tudis i el títol acadèmic d’aparellador. A partir de 1964 els aparelladors es transformen en arquitectes 
tècnics; simultàniament es produeixen canvis notables a l’Escola i en la configuració dels estudis. 
Aquest és el tema al qual em proposo presentar una aproximació històrica, assenyalant les facetes 
principals de cada època i els trets vitals que hi són presents.

Anunciat l’objectiu, donaré algunes notes sobre la motivació del treball, sobre la decisió d’emprendre’l 
i sobre el mètode emprat i les fonts d’informació.

Un estímul per emprendre la labor ha estat el coneixement bastant proper de la realitat estudiada. 
Durant uns trenta anys (entre 1970 i 1999) he treballat a la Universitat Politècnica de Catalunya en 
diverses funcions de responsabilitat en el camp acadèmic i en el de la gestió, des de catedràtic d’escola 
universitària i director d’una escola, fins a vicegerent i gerent. Durant aquest període, les circumstàn-
cies m’han donat ocasió d’observar amb atenció i interès l’evolució d’aquesta Universitat, els episodis 
i els esdeveniments més significatius, i les causes i les conseqüències dels mateixos. En alguns, fins i 
tot hi he influït de manera més o menys directa. Com a actitud, he tingut present el lema “pensar 
històricament”, proposat per l’historiògraf francès Pierre Vilar. Sempre he procurat observar els fets 
amb atenció, amb bon nombre de dades i de referències i amb objectivitat, i considerar-los amb una 
perspectiva històrica. Quan em va arribar l’hora de la jubilació, el 1999, i es va interrompre la meva 
presència diària a la Universitat Politècnica, l’interès pel coneixement de la institució, del passat i de 
l’actualitat, es va fer més intens.

Ja jubilat, he treballat en l’estudi de la història de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
La institució té uns quaranta anys d’existència (es va crear el 1971), però té els fonaments i integra 
algunes escoles que són força més antigues. En l’estudi de la UPC he distingit, com a mínim, dos 
vessants o àmbits d’observació. Un és el global, és a dir, considerant que l’objecte de l’estudi és la ins-
titució. Però la UPC està constituïda per les escoles i altres unitats de treball, de recerca o de servei, 
unitats de rang administratiu inferior; cada una té algunes característiques pròpies i diferencials que 
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mereixen una anàlisi particular. Tanmateix, la Universitat Politècnica no seria el que és sense l’acció i 
l’aportació de cada escola. Per contra, avui dia les escoles no es poden entendre sense tenir en compte 
que integren el conjunt de la UPC, que és com un mosaic, en el qual les peces, les tessel·les, estan ben 
encaixades. Cada escola té un origen, una finalitat i una evolució en el temps diferents; les caracte-
rístiques internes no són uniformes, les diferències acadèmiques i de vida interior marquen per a la 
UPC una nota de diversitat i de pluralisme. Les històries particulars de les escoles formen el segon 
vessant de la història de la UPC. Les relacions bilaterals universitat-escola presenten alguns aspectes 
peculiars, l’anàlisi dels quals resulta indispensable per comprendre la institució i la seva evolució. 

L’Escola Universitària d’Arquitectes Tècnics, convertida des del 2003 en Escola Politècnica Superior 
d’Edificació, és una part d’aquest conjunt, una peça del mosaic. Quan, per elaborar l’estudi de la 
UPC, vaig començar la recopilació sistemàtica de dades per a l’apartat corresponent a l’Escola, em va 
resultar més difícil que en altres casos. D’entrada, no vaig trobar cap llibre dedicat monogràficament 
a l’Escola i a la professió, només alguns articles sobre temes, problemes o èpoques concrets. El fet em 
va sorprendre, en constatar que l’evolució que s’ha produït des de l’inici fins al present és, tanmateix, 
rica en esdeveniments i no exempta de problemes. 

En mig de la recerca, vaig descobrir el llibre Historia de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos (Madrid, 
2005), de Pilar Izquierdo Gracia, que ofereix un estudi rigorós i precís del marc legal de l’evolució de 
la professió i de la configuració dels estudis. Aporta una visió extensa i general de la qüestió que jo 
pretenia estudiar; el meu objectiu concret era l’Escola de Barcelona, en el marc de la UPC. No obs-
tant això, em va ser de gran utilitat i em va servir de pauta. Agraeixo a l’autora, aparelladora i doctora 
en Dret, professora de l’Escola Universitària d’Arquitectes Tècnics de la Universitat Politècnica de 
Madrid, el treball que ha fet i la col·laboració personal que m’ha prestat.

En comentar amb el director de l’Escola de Barcelona, Francisco Javier Llovera, l’estudi que jo pre-
tenia fer en el marc de la UPC i la informació escassa que havia aplegat, va mostrar-hi interès, em va 
facilitar l’accés als arxius administratius de l’Escola, en els quals vaig tenir la sensació que hi faltava 
molta documentació, em va comentar alguns fets que ell considerava claus de la història de l’Escola 
i em va induir que fos jo qui redactés un text per suplir la mancança. Era el juny de 2007, quan ell ja 
veia proper el final del seu darrer període com a director. Ho vaig acceptar de gust, conscient que el 
repte no era fàcil i que algunes qüestions delicades exigirien un tractament rigorós i acurat. 

Malgrat l’escassetat d’informació escrita, jo havia tingut un tracte molt directe amb l’Escola i amb els 
seus responsables. Entre els anys 1970 i 1999, pel meu treball a la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, hi vaig tenir una relació freqüent i propera, que presenta diversos vessants. Un és la proximitat 
física; des de 1977 i durant uns vint anys, el meu despatx a la Gerència de la Universitat estava ubicat 
a l’annex de l’edifici de l’Escola, llavors destinat al Rectorat i als serveis centrals de la Universitat, 
mentre no es poguessin instal·lar a l’emplaçament definitiu al Campus Nord. Un altre vessant és que 
per les responsabilitats que tenia assignades vaig haver d’intervenir en qüestions diverses inherents 
a la gestió administrativa de l’Escola. Un tercer vessant és la relació acadèmica, principalment en la 
meva etapa professional anterior com a catedràtic i director de l’Escola Universitària Politècnica de 

Manresa (de 1969 a 1977); en aquest període vàrem compartir algunes preocupacions en relació 
amb la integració de les escoles universitàries a la Universitat. Les circumstàncies em van perme-
tre observar amb atenció i des de prop la vida ordinària de l’Escola i apreciar-ne els problemes, les 
dificultats, que no han estat poques, la forma institucional de reaccionar en situacions diverses, la 
sensibilitat col·lectiva i algunes peculiaritats. La relació propera, i tanmateix franca, donà origen a un 
afecte sincer, tant a l’Escola com a les persones que l’han regit i representat. 

L’Escola ha estat una institució pública, destinada a preparar per a una professió en un sector de-
terminat de la tècnica. Al llarg dels anys, el contingut i l’estructura dels ensenyaments han adquirit 
un nivell més elevat i una complexitat més gran. L’afirmació, comuna a la majoria de les professions 
i carreres tècniques, presenta matisos propis en cada una. La d’aparellador i d’arquitecte tècnic ha 
tingut, en relació amb d’altres orientades a sectors afins, una necessitat de definir el seu àmbit, la seva 
identitat, en el conjunt de les professions. Els aparelladors / arquitectes tècnics han hagut de fer un 
esforç col·lectiu permanent, més intens en unes èpoques que en unes altres, perquè els fos reconegut 
un espai professional propi. 

La normativa legal vigent a cada moment té un paper primordial en la regulació de l’actuació d’una 
institució pública. Per això, he volgut tenir un coneixement precís dels canvis legislatius al llarg del 
període estudiat i situar-los en el context polític i social en el qual s’han produït. A més, he procurat 
observar com i amb quins criteris s’ha portat a terme el desenvolupament reglamentari corresponent 
(amb quin ritme i amb quina orientació), i com s’ha aplicat efectivament. En aquest aspecte, he 
intentat esbrinar l’actitud (d’entusiasme, d’indiferència o de rebuig) amb què les normes i els canvis 
han estat acceptats per part dels col·lectius afectats i les conseqüències que n’han derivat. En el cas 
concret de les institucions d’ensenyament superior, unes lleis han contribuït a un avenç positiu i 
altres n’han restringit les possibilitats. El principi de legalitat és bàsic per a les institucions públi-
ques; però en diversos àmbits hi ha un marge d’interpretació de les prescripcions legals per part dels 
que l’han d’aplicar i de complir. La interpretació pot ser restrictiva, i marcada només pel temor a la 
infracció, o pot ser amb una actitud més oberta per aprofitar-ne el marge d’opcionalitat que ofereix.

En l’àmbit que pretenem estudiar, la tasca docent es va haver d’exercir, especialment en les etapes 
inicials, amb uns mitjans humans i materials molt escassos, en unes condicions poc favorables. El 
professorat va haver d’esmerçar un esforç suplementari per fer-hi front. Aquest context, observat 
amb detall, ajuda a comprendre algunes peculiaritats de l’Escola, que s’han mantingut al llarg dels 
anys. Alguns aspectes de l’evolució de l’Escola serien difícils d’entendre sense tenir com a referència 
les condicions esmentades.

La part més important del treball, des del capítol 3 al final, comença l’any 1924, quan els estudis 
d’aparelladors s’estableixen a les escoles d’arquitectura de Madrid i de Barcelona, les dues úniques que 
hi havia a Espanya. L’origen de la professió i dels estudis és més antic; és indispensable conèixer-lo 
per entendre i per situar la decisió de 1924. Durant alguns períodes de la segona meitat del segle xix, 
els estudis d’aparelladors estan reconeguts oficialment, conjuntament amb els de mestres d’obres i 
els d’agrimensors, sense continuïtat en el temps; el 1871 se suprimeixen. Llavors, les forces vives de 
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Barcelona opten per crear l’Escola d’Arquitectura, i li donen suport per assegurar-ne la subsistència. 
El 1895, vint-i-cinc anys més tard, els estudis d’aparelladors són restablerts, però a les escoles d’arts 
i indústries, branca industrial de les d’arts i oficis, o escoles industrials, primer a la de Madrid i més 
tard en altres ciutats, però no a Barcelona. D’aquests antecedents en tractem breument en els dos 
primers capítols.

El 1924, per decisió del Govern del general Primo de Rivera, els estudis d’aparelladors se segreguen 
de les escoles industrials i se situen a les d’Arquitectura, on formen una secció específica, com un 
apèndix. Des de 1924 han tingut continuïtat, amb transformacions notables, especialment des de 
1955. No vull anticipar l’argument dels capítols del llibre. 

El meu propòsit, en fer una aproximació a la història de l’Escola, considerada com un organisme viu, 
ha estat deixar constància dels esdeveniments principals, i destacar-ne els més notables, els que han 
significat fites en l’evolució. He volgut fer una descripció precisa i objectiva, no solament una cròni-
ca, a partir d’una informació extensa i detallada. Tant o més que els fets, m’ha interessat situar-los en 
el context on s’han produït, descobrir-ne les causes, les interrelacions i les conseqüències que n’han 
derivat. He posat una atenció especial a l’acció de les persones que n’han estat els actors o agents 
més destacats, les que amb la seva actuació han impulsat i afavorit les transformacions positives per 
a l’Escola. He observat amb afecte i amb respecte les actuacions personals i els fets destacats. M’he 
fixat preferentment en els aspectes acadèmics: la configuració de la  , l’organització docent, el con-
tingut i l’evolució dels plans d’estudis, el professorat encarregat d’impartir-los, l’estructura acadèmica 
i administrativa del professorat, els alumnes, etc. He procurat remarcar aquells fets que configuren 
l’essència de la institució, que li donen vida, que tenen projecció cap al futur, i per tant, importància 
històrica.

He considerat de forma secundària altres aspectes, com ara les activitats extraacadèmiques dels pro-
fessors o dels estudiants. El propòsit ha estat escriure la història de l’Escola, no la de la professió. 
Naturalment no es pot deslligar l’una de l’altra, però en tractar de la professió i dels problemes pro-
fessionals o corporatius m’he limitat al que m’ha semblat estrictament necessari per la seva relació 
amb l’Escola. 

Les fonts d’informació preferents han estat les escrites. He consultat totes les que he pogut tenir a 
l’abast. He revisat els documents que es conserven a l’arxiu de l’Escola, actes de reunions dels profes-
sors, expedients acadèmics, llistes de professors, llistes d’alumnes de cursos i de promocions diversos, 
revistes d’estudiants quan n’hi ha hagut, notícies publicades a la premsa regular, etc., i també, des 
de 1971, documents de la Universitat Politècnica, en especial per allò relatiu a l’Escola. Els docu-
ments són fonts apreciables, però alhora, fragmentàries; la importància que atorguen a les qüestions 
i l’extensió amb què les tracten, i la referència als debats previs als acords, depèn de l’atenció que 
s’hi ha donat al seu moment i de la precisió amb què ho ha reflectit la persona que ha tingut al seu 
càrrec la redacció dels documents. Com he dit, quan estava en l’etapa de recollir informació tenia la 
impressió que en els documents que tenia a l’abast hi havia moltes mancances; aquesta sensació se 
m’ha confirmat quan ja donava el llibre per enllestit, en què he tingut ocasió de descobrir, gairebé per 

casualitat, un fons documental important de l’Escola dipositat a l’Arxiu General de la Universitat 
Politècnica, que consta d’unes 200 caixes plenes de papers de tot tipus. El desembre de 2011 hi vaig 
passat moltes hores i, gràcies als dos joves professionals encarregats de l’Oficina de Documentació 
i Arxiu, que m’han atès amb amabilitat, il·lusió i competència professional, he pogut trobar moltes 
dades que he incorporat al text i he intuït que d’una recerca profunda en aquests documents, de mo-
ment només inventariats però no classificats, en podria sortir un text històric molt més precís.

He consultat, també, les disposicions legals, de tots els rangs, que han afectat l’Escola en les diverses 
situacions (lleis d’ensenyament, disposicions sobre les escoles tècniques, creació dels centres, situa-
ció en el sistema educatiu, plans d’estudis, professorat i sistemes d’accés, requisits per a l’ingrés dels 
alumnes, etc.). En els textos legals, a més de la part normativa, he prestat atenció als preàmbuls i a les 
exposicions de motius per copsar la intenció del legislador.

He llegit i analitzat textos diversos, sobretot articles, relacionats amb els estudis d’aparellador i 
d’arquitecte tècnic. Els de caràcter general són menys freqüents que els referits a àmbits geogràfics 
concrets (Galícia, Sevilla i algun altre), impulsats des dels col·legis professionals respectius. Si bé no es 
poden considerar com a fonts directes per a l’àmbit concret del treball, sovint aporten informacions 
o opinions d’interès. També he consultat nombrosos documents relacionats amb l’ensenyament tèc-
nic i universitari. La bibliografia es publica al final del llibre. 

He atorgat un lloc complementari a les fonts orals, converses amb un bon nombre de persones co-
neixedores de l’Escola, especialment professors, graduats –estudiants en una època–, m’han facilitat 
informacions apreciables. Agraeixo el temps i l’atenció que m’han dedicat, les dades i les opinions 
que m’han aportat, que he considerat amb atenció i respecte i, en tot cas, he usat amb discreció. 
Algunes persones han centrat l’interès en qüestions que pertanyen més a la crònica sentimental que 
a la història institucional. Altres s’han expressat de forma crítica sobre persones o situacions del 
col·lectiu professional. En ambdós casos he apreciat la informació, però he considerat que estava fora 
de l’esquema que m’havia traçat. 

El resultat del treball és a les mans del lector. Malgrat la voluntat de fer-ho amb precisió i objectivitat, 
ben segur que hi ha alguna interpretació no prou ajustada i potser algun error. No cal dir que en sóc 
l’únic responsable. Demano excuses i comprensió per les possibles omissions que puguin afectar a 
l’objectiu que m’he proposat o a la qualitat del treball.
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1. PRECEDENTS REMOTS DE LA PROFESSIÓ D’APARELLADOR

Els orígens de la professió d’aparellador, de l’ús de la denominació i també dels coneixements exi-
gibles per al seu reconeixement i de la forma d’adquirir-los resulten bastant imprecisos. És admès 
sense discussió que el mot aparellador s’utilitza per designar un nivell qualificat entre les professions 
de l’àmbit de la construcció d’edificis, nivell en el qual –des de l’Edat Mitjana, segons justifiquen 
diversos estudis– es parla d’arquitectes, de mestres d’obres i d’aparelladors, però amb una ambigüitat 
manifesta en la delimitació del significat dels termes. 

El terme aparellador apareix en documents del segle xv. Els aparelladors adquireixen una impor-
tància progressiva als segles xvi al xviii, gràcies al grau elevat d’especialització que és indispensable 
tenir per poder aixecar les grans obres impulsades pels reis i els nobles, com el monestir de l’Escorial, 
el Palau Reial de Madrid o altres monestirs i obres monumentals. Els aparelladors són els especia-
listes dels processos de muntatge en obra de la pedra, el maó o la fusta. El nom d’aparellador és poc 
freqüent a Catalunya; en canvi, sí que era habitual en altres zones d’Espanya.

La major part dels estudiosos que han tractat la figura de l’aparellador des de l’Edat Mitjana co-
incideixen en què no era pròpiament un ofici, sinó més aviat un càrrec o lloc de responsabilitat 
dins de les grans obres. Els aparelladors sorgeixen en les grans construccions encarregades pels 
reis, pel clergat, la noblesa i els municipis quan a l’hora d’executar aquest tipus d’obres s’imposa 
la necessitat d’organitzar el treball i diversificar les funcions i d’establir un ordre, una jerarquia, 
entre els professionals que hi intervenen. En aquesta jerarquia, el càrrec d’aparellador es troba 
entre el mestre major o arquitecte i els oficials que intervenien en la construcció com a executors 
directes. La tasca d’aparellador s’exercia a peu d’obra, ordenant, dirigint i supervisant el treball dels 
obrers. L’aparellador era el responsable que en l’execució de l’obra se seguís el traçat o el projecte 
que estava determinat; que s’empressin els materials estructurals adequats –fusta, pedra, maó, 
aglomerants i altres–, el subministrament dels quals, amb el tractament o preparació idoni, havia 
de controlar, així com el treball dels obrers que l’executaven. Les feines més precises i delicades 
requerien una supervisió més acurada per part de l’aparellador. Per exemple, en les grans obres de 
pedra, controlar que la qualitat dels materials fos la idònia, però també les mides, el tallat efectuat 
pels picapedrers i l’acomodament i disposició en l’obra dels grans blocs de pedra i la manipulació 
mecànica corresponent. Un aspecte que distingia l’aparellador és com a expert en amidaments i 
valoracions.

Una figura que s’ha considerat com a símbol singular i històric de la professió d’aparellador és fra An-
tonio de Villacastín (1512-1603), de l’orde dels jerònims, executor distingit de les obres del mones-
tir de San Lorenzo de El Escorial, a la segona meitat del segle XVI, “un model ideal del professional 
responsable de la construcció d’edificis”, segons Eduardo González Velayos, estudiós de la professió1,  
que el qualifica com a “home especialment dotat per a l’organització de les obres, la direcció de la 
seva execució i la disposició de la mà d’obra, les eines i els materials” i “com a model de professio-
nal que vivia íntegrament l’obra des dels seus començaments fins a la col·locació de l’última pedra, 
que s’ocupava del control tècnic, administratiu i econòmic, i diferenciava la tasca i les funcions de 
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l’ideador del projecte, del paper i les missions del constructor de l’obra. Es produeix així un model de 
divisió del treball que s’aparta i supera el vell model gremial”. El mateix autor arriba a veure en Anto-
nio de Villacastín “el model de l’antecedent històric del que molts consideren com a línia desitjable 
per al futur d’aquesta professió: l’enginyer de la construcció”.

Segons diversos estudiosos, l’aparellador era el col·laborador més immediat de l’arquitecte, respon-
sable de l’execució dels seus dissenys i de les seves ordres,2 que “executava els elevats pensaments 
dels grans mestres amb la fidelitat més escrupolosa”.3 El terme aparellador corresponia més a una 
categoria professional especialitzada que a una titulació acadèmica. Per dur a terme la seva tasca, 
l’aparellador havia de tenir experiència àmplia i coneixements adequats, tant per interpretar els plà-
nols de l’arquitecte com per poder ordenar els treballs i la disposició dels materials. Sobretot en els 
edificis monumentals i de grans dimensions, comportava una responsabilitat elevada en l’execució 
de les tasques delicades.

Des dels inicis de l’organització professional, els gremis eren els encarregats de conferir les autorit-
zacions per a l’exercici de les professions, en vista dels treballs anomenats de passantia, és a dir, d’un 
aprenentatge d’orientació bàsicament pràctica realitzat sota la tutela d’un professional reconegut, 
que trametia els coneixements necessaris per a l’exercici professional. En l’àmbit de la construcció, 
la transmissió dels coneixements es feia a partir de l’experiència adquirida a l’obra, d’una manera 
més o menys reglada. La qualificació d’aparellador era atorgada pel reconeixement dels mestres ma-
jors, després de la demostració de la pràctica professional. Fins al segle xviii, l’autorització per a 
l’exercici professional depenia dels gremis. A Catalunya, concretament a Barcelona, actuava el Gremi 
d’Arquitectes, Mestres de Cases, Talladors i Picapedrers de Pedra i Molers, sota l’advocació de Sant 
Felip i Sant Jaume Menor, que disposava, des de 1327, d’unes ordenances en les quals s’estipulava la 
manera de formar aprenents, oficials i mestres en obres, fins al nivell de mestres majors en arquitectu-
ra, és a dir, les diverses categories que hi havia entre els agremiats. A la resta d’Espanya han passat a la 
història, per la seva anomenada, altres institucions gremials. A la zona sota la jurisdicció del Consell 
de Castella tenia un poder considerable la Cofradía o Congregación de Nuestra Señora de Belén 
en su huída a Egipto, de Madrid; a Galícia tenia una importància similar la Cofradía y Gremio del 
Glorioso Apóstol Santo Thomé, radicada a la ciutat de Santiago. 

Cap al segle xviii se situa l’inici d’una transformació notable en l’organització de la majoria de pro-
fessions. En el sector de la construcció –com en molts altres– comença la introducció de procedi-
ments nous que suposen una innovació considerable. Els gremis van perdent influència i entren en 
una línia de decadència. L’organització interna, pròpia de temps més antics, no afavoreix els nous 
processos industrials; més aviat constitueix un entrebanc per la poca capacitat d’adaptació. 

Per als nivells qualificats de certes professions, com les de la construcció que hem esmentat, 
l’adquisició dels coneixements per la via de la pràctica i l’autorització per a l’exercici de la professió a 

càrrec dels gremis queden endarrerits. Els gremis, en general, tenien un àmbit d’actuació local. Es va 
veient, i es va admetent de forma generalitzada, que, per a certs nivells, l’exercici de les professions 
–en concret, les de la construcció– s’ha de basar en la possessió d’una instrucció que no es pot ad-
quirir pels procediments tradicionals. Aquesta necessitat, al segle xviii, va essent admesa des dels 
mateixos gremis.

És en aquest context que es va fent necessària la introducció d’un altre sistema de formació, d’una 
educació tècnica. 

Una fita fonamental en la història moderna de les professions de la construcció és l’entrada en fun-
cions de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid, creada pel rei Ferran VI el 
1752 i constituïda definitivament en l’ordre jurídic legal el 1757, com a institució de dret públic que, 
per decisió reial, té la missió de centralitzar tant la formació com el control de l’exercici professional 
de les arts (pintura i escultura) i especialment de l’arquitectura. Aquest fet constitueix una veritable 
revolució institucional en l’antiga estructura gremial que fins llavors havia emmarcat la regulació 
de les activitats de la construcció. L’Academia complí tot seguit la seva missió d’atorgar els títols de 
mestre d’obres i d’arquitecte, que corresponien a dos nivells d’atribucions diferents; ho feia per mitjà 
d’exàmens d’acreditació, que des de 1783 eren formats per dues proves o exercicis que consistien a 
dissenyar un edifici, en els aspectes constructiu i artístic, i a respondre preguntes sobre construcció, 
geometria i càlcul.4

La funció d’acreditar els arquitectes públics que corresponia inicialment a l’Academia de San Fer-
nando de Madrid es va estendre, en anys posteriors, a les de San Carlos de València (1768), de San 
Luís de Saragossa (1792) i de la Purísima Concepción de Valladolid (1802), els anys en què es van 
crear.

Una conseqüència de les funcions atribuïdes a l’Academia fou l’exigència que el nomenament 
d’arquitectes de les ciutats i viles es donés d’una manera exclusiva als qui tinguessin el títol atorgat 
per l’Academia i que només aquests poguessin projectar i dirigir la construcció d’edificis públics i 
monumentals. D’altra banda, l’exercici de l’arquitectura era lliure respecte a les obres de propietat 
particular. La decisió que les atribucions de conferir els títols de mestre d’obres o d’arquitecte, que 
abans tenien els gremis, correspongués a institucions regulades pels poders públics responia a la 
instauració d’un nou ordre professional a la construcció, basat per primera vegada en títols “oficials” 
en el sentit modern, és a dir, en llicències, atribucions i prerrogatives professionals sancionades per 
l’Estat i no pels gremis i les corporacions locals. Alhora, tendia a contrarestar la ignorància i el caràc-
ter rutinari en què havien caigut els gremis.

El procés que sorgeix de la creació de l’Academia de San Fernando de Madrid culmina, per una ban-
da, en la desaparició dels gremis i, per altra, en la consolidació de l’arquitecte com a figura principal 

1 - González Velayos: Aparejadores. Breve historia, p. 7.
2 - Montaner: L’ofici de l’arquitectura, p. 18.
3 - Bassegoda: Maestros de obras, p. 25

4 - Sánchez García, Jesús Ángel: “Maestros de obras y aparejadores en la época contemporánea”, a l’obra: Sánchez García; Yáñez:
El aparejador y su profesión, p. 145
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i de rang més elevat en l’organització de l’àmbit de la construcció, que des de 1796 serà l’únic reco-
negut, com a conseqüència de la supressió a totes les acadèmies (per Reial ordre de 18 de setembre) 
dels exàmens de mestre d’obres, als quals es considerava com a professionals amb formació teòrica 
insuficient. 

Malgrat la funció atorgada a l’Academia, el sistema no es transforma de manera dràstica. Als gre-
mis els costa acceptar la nova situació i es resisteixen a perdre les prerrogatives que gaudien des 
dels segles precedents amb un arrelament fort; però, com a institucions d’una altra època que no 
s’han renovat adequadament, van entrar en decadència. El grau d’incompliment de les normes 
dictades és notable. Això no obstant, els mestres d’obres acreditats pels gremis progressivament 
també perden posicions i prestigi social. Els titulats per l’Academia poden exercir la professió 
sense necessitat d’estar incorporats a cap gremi i no se’ls pot obligar a inscriure-s’hi per cap au-
toritat.

El procés és llarg i tarda anys a ser realment efectiu. A més de la resistència dels gremis hi contribueix 
l’oposició o la negligència de les autoritats locals en aplicar les disposicions legals, circumstància 
que explica que, al llarg dels anys, amb la finalitat de reiterar i precisar més les normes vigents surtin 
diverses disposicions complementàries, els preàmbuls de les quals expressen explícitament la falta de 
compliment. No obstant això, el nombre reduït d’arquitectes i mestres d’obres titulats per l’Academia 
(només 56 mestres d’obres entre 1777 i 1800) dóna a entendre clarament que eren insuficients per 
atendre les demandes de tot el territori espanyol i, per tant, que encara s’havia de comptar amb els no 
titulats, que seguien tenint importància.5

En el nou marc institucional de les acadèmies, i en la nova configuració de les titulacions del ram de 
la construcció, no hi figura l’aparellador. Notem, però, com ja hem dit, que en l’etapa preacadèmica, 
la figura de l’aparellador no representa tant una categoria de la jerarquia professional com una tasca 
de responsabilitat especial, vinculada a les grans obres. 

Segons Marcos Alonso, “l’eclipsament de l’aparellador, com a qualificació professional important i 
establerta, a mitjan segle xviii, significa menys la desaparició que el triomf social com a professió, 
encara que es pugui dir que, formalment, aquesta qualificació desapareix en quedar fosa en el nou 
ordre professional que legalment assumirà des de llavors, en els nivells acadèmics d’arquitecte i de 
mestre d’obres, el control total de la construcció. La desaparició formal no es pot considerar, per 
altra banda, com un simple parèntesi en una història professional que continuarà amb l’aparellador 
del futur, tal com veurem més endavant. Tant l’aparellador com l’arquitecte anteriors a l’Academia 
són, quant a expressions d’una professió institucionalitzada, diferents dels de les etapes posteriors. El 
nou ordre professional tanca una etapa històrica i n’inaugura una de nova, completament diferent, 
almenys des de la perspectiva de l’estructura organitzativa de l’activitat professional en el món de la 
construcció”.6

Des de 1816, l’organització per part de l’Academia dels ensenyaments i de la pràctica professional 
es concreta en quatre categories: acadèmic de mèrit, arquitecte, mestre d’obres (que es restableix) i 
aparellador.7 El títol de mestre d’obres es restableix a petició, sobretot, de les acadèmies de València i 
de Saragossa; es justifica en la necessitat de professionals capacitats que es puguin dedicar a restaurar 
o a construir de nou molts edificis enrunats durant la guerra passada. La nova titulació acadèmica 
d’aparellador facultatiu seria el grau inferior dels títols, entès sovint com un premi per a subjec-
tes que, malgrat tenir coneixements pràctics, no haguessin pogut aconseguir el grau de mestre, per 
causa de l’edat o d’altres raons.8 També és una categoria que en alguns casos atorguen directament 
els arquitectes. En aquesta etapa sembla que té una vigència curta i que el gener de 1817 la mateixa 
Academia deixaria de tenir-la en compte.9

El 1828, una Reial cèdula del 21 d’abril estableix de nou les regles que han de regir l’exercici de les 
nobles arts i el nomenament d’arquitectes, i reconeix la falta freqüent i comuna de compliment de 
les normes dictades des de 1787, i reitera que la revisió dels plànols i els dissenys de les obres públi-
ques correspon a la Real Academia de San Fernando de Madrid i a les de València, de Valladolid i de 
Saragossa. Una disposició del mateix any estén la mateixa funció a les delegacions de l’Academia de 
San Fernando a Barcelona i a Sevilla. A partir d’aquesta disposició sembla comprovat el compliment 
efectiu de les normes que imposa. 

L’exercici efectiu de l’Academia o les acadèmies de la funció d’atorgar els títols oficials o les auto-
ritzacions indispensables per a l’exercici de la professió, després d’acreditar els coneixements neces-
saris, està documentat àmpliament. Però l’Academia també tenia atribuïda la missió d’organitzar 
l’ensenyament acadèmic oficial, aspecte sobre el qual la informació disponible és escassa i impre-
cisa, però amb la referència que estava orientada a un vessant artístic més que no pas a la teoria de 
l’arquitectura i a la base matemàtica; alguns autors fins i tot posen en dubte que l’arribés a seguir, 
almenys en el període inicial de l’Academia. 

L’actuació de l’Academia formava part d’un procés per sotmetre les atribucions que exercien els gre-
mis als poders públics. Però d’aquesta manera no se solucionava la garantia de la capacitació, que 
només es podia assolir per mitjà de l’ensenyament. 

El sistema perdura fins a l’extinció dels gremis per una Reial ordre de Ferran VII, del 14 de novembre de 
1829, encara que fou restablert el 1832 i suprimit definitivament per l’anomenada llei Pidal, promogu-
da per Pedro José Pidal Cariano, ministre de la Governació en el període moderat del regnat d’Isabel II,  
aprovada per Reial decret de 25 de setembre de 1844, que regulà l’ensenyament oficial de les belles arts 
i de les professions de la construcció. És a dir, els ensenyaments que havien estat confiats a l’Academia de 
San Fernando (pintura, escultura i arquitectura) s’estructuren al marge d’aquesta institució però sota el 
seu control. En l’organització dels ensenyaments d’arquitectura, la llei Pidal és una fita assenyalada.

5 - Sánchez García, Jesús Ángel, treball citat a la nota anterior, p. 144.
6 - Marcos Alonso: Arquitectos, maestros de obras, aparejadores, (II), p. 58.

7 - Les denominacions de mestre d’obres i d’aparellador emprades en aquesta disposició corresponen pràcticament a les actuals d’aparellador 
i d’encarregat d’obra, segons l’opinió de Javier Elizalde, a Fernández Alba: Ideología y enseñanza de la arquitectura, p. 99.
8 - Sánchez García, Jesús Ángel, treball citat a la nota 4, p. 146.
9 - Izquierdo, Pilar: Historia de los aparejadores, p. 110
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2. ELS PRIMERS ENSENYAMENTS A BARCELONA

A Barcelona, la primera iniciativa pública d’ensenyament de les professions tècniques de l’edificació 
és la de la Junta de Comerç, creada el 1763 per Carles III com a institució rectora de l’activitat co-
mercial i industrial de Catalunya, que el 1775 estableix a la seva seu de la Llotja de Mar una Escola 
Gratuïta de Disseny, en la qual, inicialment, no hi figura l’ensenyament d’arquitectura. Llavors, el 
nombre d’arquitectes i de mestres d’obres (o mestres de cases) que hi ha a Barcelona és insuficient 
per a les necessitats de la ciutat.

Per fer front a aquesta necessitat, el 1794, la Junta pensiona el lleidatà Antoni Cellés Azcona (1775-
1835), i alguna persona més, perquè pugui estudiar arquitectura a Madrid, amb la intenció que a Bar-
celona hi hagi més arquitectes, i potser amb la intenció més remota d’implantar-hi estudis d’aquesta 
branca. El 1797 decideix incorporar aquests estudis als que ja subvencionava la Junta de Comerç, 
fet que suscita l’animadversió dels vells mestres de cases, agrupats entorn dels gremis. Un cop An-
toni Cellés ha aconseguit el títol d’arquitecte, la Junta acorda confiar-li la classe d’arquitectura, en 
la que ja s’anomena Escola de Nobles Arts;10  amb aquesta finalitat, el 1803 és enviat a Roma, amb 
una beca de l’Academia de San Fernando.11 Malgrat l’autorització reial per a l’establiment d’una clas-
se d’arquitectura a Barcelona, l’entrada en funcionament s’ha d’endarrerir a causa de la Guerra del 
Francès, i fins que no s’ha acabat no es pot implantar el nou ensenyament. L’11 de setembre de 1817, 
Cellés pronuncia el discurs inaugural de la classe d’Arquitectura de Llotja, però no inicia les lliçons 
regulars fins al cap de dos anys.12 Els estudis no tenen validesa oficial; els que els segueixen, els han de 
revalidar a les reials acadèmies de belles arts de Madrid o de València. 

El mateix any 1817 (per una Reial ordre de l’11 d’octubre) ha quedat restablerta oficialment l’antiga 
professió de mestres d’obres. Encara que sembli que la disposició pot contribuir a pal·liar la manca 
d’arquitectes a Barcelona, no és així, perquè l’acreditació dels mestres d’obres també està encomanada a les 
reials acadèmies; això no obstant, la Reial ordre és decisiva per al reconeixement oficial de la professió.

La classe de Cellés té una bona acollida, si bé no està totalment exempta de controvèrsia; el juny de 
1828 hi assisteixen 40 alumnes. Cellés imparteix els ensenyaments, de caire marcadament neoclàs-
sic, fins a la mort el desembre de 1835. El sistema docent que segueix és flexible i no estructurat en 
cursos, partint del concepte de l’arquitectura com a bella art, fonamentada en el dibuix; en conse-
qüència, emfatitza l’aprenentatge mitjançant la còpia i amb poca confiança en les assignatures de 
contingut teòric i científic, que s’imparteixen en altres escoles.13 Joan Bassegoda Nonell considera 
que la classe de Cellés constitueix l’embrió de tots els ensenyaments tècnics a Barcelona.14 Durant 
aquest període continua essent palesa la confusió respecte a la identitat i la legitimitat dels títols 
d’arquitecte i de mestre d’obres. 

10 - Nom que substituí el d’Escola de Disseny.
11 - Carrera Pujal: La Escuela de Nobles Artes.
12 - Bassegoda Nonell, Juan: “Primer centenario de la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Historia de un centro docente prestigioso”. La Vanguardia, 2 d’octubre de 1971.
13 - Ramon, Antoni; Rodríguez, Carmen (coord.): Escola d’Arquitectura de Barcelona. Documents i arxiu. Barcelona. Edicions UPC. 1996.
14 - Joan Bassegoda: Los maestros de obras en Barcelona, p. 16.
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A la mort de Cellés, el succeeix l’arquitecte Josep Casademunt Torrents, amb títol de 1841 de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de València, que continua la classe d’Arquitectura de Llotja 
fins l’any 1849, any en què l’Estat crea a Barcelona l’anomenada Escola de Mestres d’Obres. Aquest fet 
s’ha de considerar també amb una altra referència. Transformada el 1847 en una corporació merament 
consultiva, la Junta de Comerç que la subvencionava es veu en la impossibilitat de continuar la tasca 
impulsora d’estudis superiors, encara que la segueix dos anys més fins que la traspassa a l’Acadèmia de 
Belles Arts. La classe d’Arquitectura, impartida entre 1817 i 1849, “havia hagut d’afrontar la tasca de 
formar simultàniament arquitectes i mestres d’obres il·lustrats, uns objectius massa amplis per a uns 
estudis massa reduïts que, a més, tenien per receptor un alumnat heterogeni i poc culte”.15 Casade-
munt és considerat el primer a introduir a la docència una visió essencialment tècnica i científica de 
l’arquitectura.16 Hi ha notícia que el 1838, Alberto Felipe Baldrich de Veciana, marquès de Ballgorne-
ra, efímer ministre de la Governació la tardor d’aquest any, defensa sense èxit el propòsit d’autoritzar 
la creació de l’Acadèmia de Barcelona, per tal que l’Escola concedeixi el títol d’arquitecte.17

Tanmateix, l’Escola de Mestres d’Obres de Barcelona és una conseqüència de la llei Pidal (25 se-
tembre 1844) i del Reial decret de 31 d’octubre de 1849 que crea les acadèmies de Belles Arts de 
províncies, una de les quals és la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona (1850).  
De les acadèmies han de dependre els ensenyaments que els són encomanats per l’Estat, com ara els 
de mestres d’obres i els de belles arts, integrats a l’Escola de Nobles Arts. L’Escola de Mestres d’Obres 
segueix funcionant a les golfes de Llotja, sobre les aules de la de Belles Arts. El nomenament de pro-
fessors, que han de ser arquitectes, es fa a proposta de l’Academia de San Fernando, prèvia oposició. 
El fet que els ensenyaments esmentats quedin assignats sota l’empara de les acadèmies representa una 
garantia de la seva orientació erudita, que no es deixa a la concepció espontània d’un mestre.

Del període de la primera meitat del segle XIX hem de destacar alguns fets. Un que afecta poc Cata-
lunya, centrat principalment a l’àmbit de Madrid, és la controvèrsia dels arquitectes amb els enginyers. 
A principis del segle XIX apareixen a Espanya els enginyers de camins, canals i ports, per la constitu-
ció del cos de funcionaris tècnics de l’Estat i per la creació de la carrera i l’Escola corresponent. Els en-
ginyers de camins qualifiquen els arquitectes d’artistes, amb poca preparació tècnica per al càlcul; com 
a resposta, els arquitectes qualifiquen els enginyers de mers tècnics, incapaços de projectar obres amb 
“gust i harmonia”. Un aspecte important en l’enfrontament suscitat entre ambdues classes professio-
nals és el de la preparació que reben els enginyers a la seva Escola i els arquitectes a l’Academia de San 
Fernando, en la qual es dóna més importància a la formació artística dels alumnes que a la teoria de 
l’arquitectura i a les matemàtiques.19 A fer més viva i interessant la controvèrsia hi contribueix també 
la creació del cos d’enginyers d’obres públiques de l’Estat, als quals s’encarrega la construcció dels ca-

mins i de certes obres urbanes (abastament i evacuació d’aigües, clavegueram i altres) i de determinats 
tipus d’edificis públics, que entra en col·lisió amb les atribucions tradicionals dels arquitectes. La lluita 
per les atribucions dels dos col·lectius professionals marca la primera meitat del segle XIX.20

El ja esmentat decret o llei Pidal (1844) vol donar una resposta pública al problema de l’enfrontament, 
en estructurar els estudis d’Arquitectura més d’acord amb les necessitats del temps, i potenciar aques-
ta carrera l’ensenyament de la qual s’estructura en cinc cursos i es confia a l’Academia de San Fernan-
do de Madrid.

La restauració que hem esmentat, de 1817, dels estudis i de la professió de mestre d’obres i, per tant, 
la classe professional corresponent, obre una nova polèmica i fomenta l’enfrontament per la delimi-
tació de competències entre els mestres d’obres i els arquitectes. 

Els estudis d’Arquitectura, i també de mestre d’obres, a conseqüència de la llei Pidal, queden regla-
mentats per la Reial ordre de 28 de setembre de 1845, que els divideix en preparatoris i especials. 
Els primers s’han de fer fora de l’Escola (de Nobles Arts de l’Academia de San Fernando), i s’han 
d’acreditar per accedir als estudis especials, que duren cinc anys. Els mestres d’obres, després dels 
estudis preparatoris han de cursar dos anys. També regularitza, en una disposició complementària 
de la mateixa data, les atribucions dels mestres d’obres, subordinant-los als arquitectes. Transcrivim 
els articles corresponents: 

1º. Los maestros de obras que obtengan el título de tales podrán ejercer en todas las provincias y que-
dan habilitados para la construcción de edificios particulares, bajo los planos y dirección de un arqui-
tecto, y para la medición, tasación y reparación de los mismos edificios, siempre que en este último caso 
no se altere la planta de ellos, pues entonces deberán sujetarse a las expresadas condiciones.

2º. Podrán sin embargo los maestros de obras proyectar y dirigir por sí solos edificios particulares en los 
pueblos que no lleguen a 2000 vecinos, y en los demás en que no hubiere arquitecto.

3º Los actuales maestros de obras conservarán los derechos que les conceden sus respectivos títulos.

4º. No podrán obtener los maestros de obras las plazas de titulares de capitales, iglesias mayores, cor-
poraciones y tribunales, los cuales se proveerán precisamente en arquitectos aprobados, cuyo ejercicio 
no tiene limitación alguna.

5º. Los aspirantes a la clase de maestros de obra que estudiaren en las Academias de provincias se suje-
tarán, tanto para hacer sus estudios, como para obtener el título correspondiente, a los prevenidos en 
los artículos [que se citan] del reglamento de la escuela de esa Academia.

15 - Solà-Morales, Ignasi: “Orígens de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona”, dins l’obra Elies Rogent i la Universitat de Barcelona, p. 74.
16 - Montaner: L’ofici de l’arquitectura, p. 22.
17 - “Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi”, dins el Directori d’Acadèmies de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya,
Departament de Justícia, 2002, p. 109.
18 - Realment, el decret de 1849 representa el reconeixement de l’Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç, de la qual es considera 
continuadora, i alhora d’altres iniciatives anteriors iniciades el 1758. Fontbona, Francesc: “La Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi”. Serra d’Or, núm. 363, març de 1990.
19 - Izquierdo, Pilar: Historia de los aparejadores, p. 94. 20 - Izquierdo, Pilar: Historia de los aparejadores, p. 96.
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6º. Las cátedras de los dos años de estudios, exigibles a los alumnos maestros de obras, habrán de ser 
desempeñadas por profesores arquitectos.

7º. Los alumnos maestros de obras de las enseñanzas establecidas en las Academias provinciales podrán 
hacer el examen de carrera en las mismas ante una junta, compuesta por los menos por tres profesores 
arquitectos; y si en alguna no los hubiere, acudirán los mencionados alumnos a cualquiera de las otras 
Academias en donde se complete dicho número.

8º. En las Academias de provincia, en que pueda darse mayor extensión a la enseñanza de arquitectura, 
se establecerán, previa la aprobación del Gobierno, las cátedras correspondientes al primero y segundo 
año de la carrera de arquitectos, cuyos estudios, mediante la presentación de las competentes certifica-
ciones, se admitirán a incorporación en la enseñanza de la escuela de esa Academia [de San Fernando].

Aquesta definició d’atribucions contribueix a incrementar la rivalitat i el conflicte entre els col·lectius 
professionals d’arquitectes i mestres d’obres, però al mateix temps entre dos grups d’aquests últims, els 
antics, és a dir, els que han obtingut el títol abans de la disposició de 1845, i els que l’obtenen a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta norma. Els antics poden seguir fent qualsevol tipus d’edificació de caràcter 
particular sense cap limitació, mentre que els nous han d’ajustar l’actuació a les pautes citades. Queda 
clar que a aquests últims se’ls exigeix una preparació acadèmica més àmplia i se’ls retallen les atribu-
cions.21 La situació, tanmateix complexa, condueix a la supressió de la categoria de mestres d’obres. 

Un altre pas notable derivat de la llei Pidal és la creació de la primera Escola d’Arquitectura, a 
Madrid, que entra en funcionament el 1849, independent de l’Academia de San Fernando, amb 
una autonomia més administrativa que acadèmica i ideològica. Es tracta més d’una segregació 
tutelada per l’Acadèmia que de la creació d’un organisme nou amb una orientació específica i 
independent. 

A l’Escola de Mestres d’Obres, que depèn de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, es poden cursar 
els estudis de mestre d’obres, de director de camins veïnals i d’agrimensor. Els dos primers tenen 
una durada de tres cursos, després del preparatori, amb moltes matèries comunes; la durada dels 
d’agrimensor és de dos anys. Entre els estudis de les tres titulacions hi ha possibilitat d’intercanvi, 
de manera que és fàcil adquirir els tres títols. El de director de camins veïnals sembla més orientat al 
camp professional dels enginyers de camins, canals i ports. L’escola de Barcelona, en canvi, no impar-
teix  els estudis d’Arquitectura, que esdevenen privatius de la de Madrid. 

El ja esmentat Josep Casademunt és el director de l’Escola de Mestres d’Obres –o de la que segueix 
les seves funcions– fins a la seva mort l’11 d’octubre de 1868. El claustre de professors, a més del 
director, està format pels arquitectes Elies Rogent Amat, des de 1851; Francesc de P. Villar Lozano, 
des de 1853, i Joan Torras Guardiola, des de 1855. Hi actuen dos ajudants. 

21 - Izquierdo, Pilar: Historia de los aparejadores, p. 107.
22 - Julio Vidaurre Jofre: “Panorama histórico de la enseñanza de la Arquitectura en España desde 1845 a 1971”,
a Fernández Alba: Ideología y enseñanza de la arquitectura, p. 46.

Els títols de mestre d’obres i de director de camins veïnals i les escoles corresponents –entre les quals 
hi ha la de Barcelona– queden suprimits pel Reial decret de 24 de gener de 1855, de Francisco de 
Luxán, ministre de Foment en el bienni progressista, i deixa les professions en vies d’extinció. Pel que 
fa als directors de camins veïnals, en haver-se creat poc abans els auxiliars dels enginyers de camins, 
es produeix una substitució en la professió. No hi aprofundirem, ja que s’aparta de la línia del nostre 
estudi. Els ensenyaments de mestre d’obres queden substituïts pels d’aparellador, als mateixos centres 
on es podien cursar. En conseqüència, es creen les escoles d’Aparelladors i Agrimensors; els estudis 
corresponents tenen una durada de quatre i dos cursos, respectivament; els primer és comú a les dues 
branques i el segon és molt similar. 

Transcrivim a continuació alguns paràgrafs del preàmbul del Decret, en els quals s’exposa la motiva-
ció, sense afegir-hi cap comentari ja que alguns conceptes que s’hi expressen són prou significatius:

“La carrera de los maestros de obras, tal vez conveniente cuando fue establecida, y producto de una 
triste necesidad, no puede, cuando ésta ha cesado, conciliarse ni con el espíritu de la época, ni con sus 
adelantos en todos los conocimientos humanos, ni con los progresos del arte mismo. Mucho los maes-
tros de obras para simples aparejadores; poco para verdaderos arquitectos, ni les es dado descender al 
penoso mecanismo y al trabajo material de los primeros, ni elevarse a los grandes conceptos que el arte 
exige de los segundos. Ocupan pues en el profesorado un término medio, que ya no satisface ninguna 
indicación, y que nuestros mayores desconocieron, cuando con tanta gloria suya cultivaban las bellas 
artes, tributándoles una especie de culto. Los grandes maestros no contaban en ese período, entre sus 
auxiliares, al maestro de obras sino al aparejador, que ejecutaba sus elevados pensamientos, con la más 
escrupulosa fidelidad.

“No se pretende con estas consideraciones rebajar el mérito y desconocer los servicios prestados por 
los maestros de obras. Al aplaudir la honradez y buen celo, que manifestaron generalmente en el des-
empeño de sus funciones, se impugna sólo la institución como incompleta, como poco conforme hoy 
al objeto que la produjo, como contraria a los progresos del arte y a las exigencias de la época. No son 
llamados ciertamente a satisfacerla. Revestidos de unas funciones que se aproximan a las del arqui-
tecto, sin que se les hayan procurado todos los conocimientos que éste adquiere en su larga carrera; 
personas por otra parte demasiado bien acomodadas generalmente para someterse a las operaciones 
mecánicas de la construcción, tendrían para llenar el objeto mismo de su instituto, o que traspasar más 
de una vez los límites de su profesión, o que rebajarla hasta el extremo de convertirse en aparejadores. 
Aun reducidos a prestar este último servicio, se tocaría el inconveniente de que si para desempeñarlo 
cumplidamente les sobran las teorías, les falta por otra parte la práctica necesaria para la ejecución 
material, y no cuentan tampoco con los hábitos que requiere un trabajo penoso y mal avenido con sus 
circunstancias particulares. […]

“Por todas estas razones, el ministro que suscribe, considera necesaria la supresión de las enseñanzas 
particulares, así de los maestros de obras, como de los directores de caminos vecinales; pero respetando 
siempre los derechos adquiridos por los que han obtenido el título, por los que se sometan a examen 
precisamente dentro del término prefijado, y por los que se hallan matriculados en estas carreras”. 
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Un aspecte de la nova estructura és la intenció que la carrera d’aparellador la puguin seguir individus 
que pertanyen a la classe obrera i afavorir d’aquesta manera la promoció social; els horaris de les 
classes, a la tarda, ho han de permetre.

Aquesta reforma té una vigència molt curta. Els nombrosos mestres d’obres existents no es mostren 
pas conformes amb la desaparició dels estudis i tracten d’influir per recuperar-los. Dos anys més tard, 
la Llei d’instrucció pública de 1857, de Claudio Moyano, ministre de Foment en el període d’Unión 
Liberal, restableix els ensenyaments de mestres d’obres i les escoles corresponents, amb el nom 
d’escoles de Mestres d’Obres, Aparelladors i Agrimensors. Aquesta Llei és la que per primera vegada 
a Espanya tracta del conjunt del sistema educatiu, en tots els nivells o graus, que es classifiquen en 
tres: instrucció primària, ensenyament mitjà i ensenyament universitari. Dins d’aquest últim nivell, 
es distingeix entre els estudis de facultat, els ensenyaments superiors (o tècnics) i els ensenyaments 
professionals. Els estudis d’arquitectura (inclosos en els de belles arts) queden enquadrats entre els 
ensenyaments superiors, apartat que també comprèn els d’enginyers de camins, de mines i de monts, 
i els de diplomàtica i de notariat. Els estudis d’aparelladors, juntament amb els d’agrimensors i de 
mestres d’obres, formen part dels ensenyaments professionals, que també comprenen els de vete-
rinària, professors mercantils, nàutica i els mestres de primer ensenyament. 

L’any següent, el 1858, per decret del Ministeri de Foment de 20 de setembre, s’aproven els plans 
d’estudis de diverses carreres superiors i professionals, regulades per la llei Moyano, entre les quals hi 
ha les d’aparellador, mestre d’obres i agrimensor. Per als estudis d’aparellador s’exigeix haver aprovat 
les matèries bàsiques d’aritmètica, àlgebra, geometria i trigonometria, a més de coneixements de 
dibuix arquitectònic, i cursar, en un mínim de dos anys, quatre grups de matèries de topografia, geo-
metria descriptiva, mecànica aplicada a la construcció i coneixement de materials de la construcció 
i la manipulació corresponent; a cada una de les assignatures s’han de dedicar tres hores de classe 
setmanals. Els mestres d’obres, a més de les anteriors, han de cursar composició d’edificis rurals i la 
part legal corresponent a la professió.

El mateix any, pel Reial decret de 13 d’octubre, l’Escola de Mestres d’Obres Barcelona, com les altres 
de grau professional, passa sota la jurisdicció del rector de la Universitat, i l’Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Jordi manté una funció consultiva; en canvi, l’escola corresponent de Madrid ja està integra-
da o agregada a l’Escola d’Arquitectura.

Un Reial decret de 22 de juliol de 1864 del Ministeri de la Governació, elaborat a partir dels cri-
teris d’una comissió designada el setembre de 1855 formada per arquitectes i enginyers de camins, 
defineix les funcions i delimita les atribucions dels arquitectes, els aparelladors, els directors de ca-
mins veïnals i els mestres d’obres, distingint encara entre els antics i els moderns.23 Respecte als apa-
relladors diu: “Los aparejadores y los prácticos de albañilería trabajarán siempre bajo la dirección 
de arquitecto, y sólo podrán ejecutar por sí mismos los blanqueos, retejos, cogimiento de goteras, 
recomposiciones de pavimentos, y en general todos aquellos reparos de menor cuantía en que no se 
23 - Aquest Reial decret fou modificat parcialment, pel que afecta als mestres d’obres, per un altre de 31 de juliol de 1865, que aclareix 
que no és d’aplicació per als que han obtingut la titulació abans de la data d’aprovació del primer.

altere lo más mínimo la disposición de las fábricas y armaduras ni el aspecto exterior de las fachadas”. 
No està comprovat que la delimitació d’atribucions tingués efectes en la pràctica professional, però 
sí que contribuí a augmentar la rivalitat corporativa entre els mestres d’obres i els arquitectes, vigent 
permanentment o amb intermitències, amb resultats diversos segons les influències prop del poder 
i segons l’orientació política del grup que l’exercia. A partir d’aquesta disposició, el col·lectiu dels 
aparelladors també s’incorpora a la controvèrsia. 

Una Reia ordre del Ministeri de Foment (de 7 de novembre de 1865) eximeix, en determinades con-
dicions, de l’acreditació acadèmica dels coneixements de les matèries bàsiques, substituint-la per un 
examen a l’ingrés, als estudiants de mestres d’obres, aparelladors i agrimensors, en atenció a que “los 
que se dedican a la carrera son personas por lo común de modesta posición, operarios de diferentes 
artes y oficios, por cuya razón no pueden abandonar durante el día el trabajo con que atienden a su 
sustento y el de sus familias, para asistir a las clases de los establecimientos públicos”. 

El Decret de 30 de juny de 1869 estableix que queden suprimides les escoles de Belles Arts, Apare-
lladors, Mestres d’Obres, Agrimensors i Nàutica que hi havia a les províncies perquè queden sense 
consignació en els pressupostos de l’Estat per a l’exercici econòmic comprès entre l’1 de juliol de 
1869 al 30 de juny de 1870.24 L’Estat es desentén de l’ensenyament corresponent, que adquireix 
el caràcter de lliure. Com a compensació, se’n poden encarregar les diputacions provincials si ho 
desitgen. Algun comentarista ha interpretat aquesta supressió com una mesura encaminada a la 
llibertat d’ensenyament i a la descentralització. En aquest context, i com a resposta immediata, la 
Diputació de Barcelona no vol que quedin desatesos els ensenyaments que l’Estat deixa de mante-
nir, i decideix fer-se’n càrrec i agrupar-los tots en l’anomenada Escola Politècnica Provincial, que 
funciona a l’edifici de la Llotja sota la direcció de Claudi Lorenzale, que ja era director de la de 
Belles Arts.

La veritable ambició de Barcelona era, no obstant això, tenir una escola d’arquitectura autoritzada 
per lliurar títols com la de Madrid, la creació de la qual, al seu moment, representa un pas nota-
ble en el reconeixement per part dels poders públics (Estat) de la identitat de la professió i, alhora, 
l’organització estructurada del seu ensenyament, segons les exigències del temps. El 10 de setembre de 
1868, l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona en sol·licita la creació al Govern provisional 
sortit de la revolució de setembre del mateix any, acollint-se al Decret de 2 d’octubre que estableix la 
llibertat d’ensenyament. La Diputació Provincial hi dóna suport polític i promet suport econòmic. La 
Direcció General d’Instrucció Pública del Govern provisional, el 25 de desembre del mateix any, au-
toritza la implantació amb la condició que el sosteniment no carregui sobre el pressupost de l’Estat. 

Dins de l’Escola Politècnica, inaugurada el 15 d’octubre de 1869, queda establerta l’Escola Lliu-
re d’Arquitectura, que imparteix els estudis de mestres d’obres i dos cursos d’arquitectura; inicia 
l’activitat acadèmica el setembre de 1870. En són professors els de l’extingida Escola de Mestres 
d’Obres, que passen sense discontinuïtat de l’una a l’altra. El director és Elies Rogent, l’home que ja 

24- Les escoles existents, a més de la de Madrid agregada a la d’Arquitectura, eren les de Barcelona, Cadis, Sevilla, València i Valladolid.
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n’era l’ànima, i en són professors els ja citats Villar Lozano i Torras Guardiola, i també Antoni Ro-
vira Rabassa, Leandre Serrallach Mas i August Font Carreras; com a auxiliars figuraven Josep Simó 
Fontcuberta i Josep Artigas Ramoneda.

L’Escola Politècnica té una vida efímera, ja que deixa de funcionar al final del curs 1870-1871. A par-
tir del curs següent, la Diputació la divideix en dues escoles lliures, la de Belles Arts (per a pintura, 
escultura i gravat) i la d’Arquitectura, que ja només funciona amb aquests estudis, sense els de mestre 
d’obres, que s’han suprimit. 

Efectivament, un reial decret del Ministeri de Foment, de 5 de maig de 1871, declara lliure l’exercici de 
les professions de mestre d’obres i d’aparellador, els quals són qualificats com a auxiliars facultatius dels 
arquitectes i equiparats en categoria, i se suprimeixen els estudis corresponents i la concessió de títols.

Pel que fa a les atribucions dels mestres d’obres, el Decret de 8 de gener de 1870 deroga parcialment 
el de 22 juliol de 1864, i queden autoritzats per projectar obres de propietat particular i per actuar 
sota la direcció d’un arquitecte en les finançades amb fons públics. Aquesta situació canvia un any 
més tard en favor dels arquitectes.

Des del 1871, comença l’activitat de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Els ensenyaments tenen 
el caràcter de lliures; el títol és vàlid per exercir entre particulars, però es requereix l’habilitació de 
Madrid per intervenir en encàrrecs oficials. No obté el reconeixement oficial fins al 1875. Des de 
llavors ha desenvolupat la seva tasca sense interrupcions. Però això ja no forma part del tema que és 
objecte d’aquest estudi. 

Els títols i les escoles de mestres d’obres i aparelladors queden suprimits el 1871. Pel que fa als apa-
relladors, se suprimeix el títol com a qualificació oficial, tanmateix no de forma definitiva, però no 
l’exercici de la professió, que pot quedar reconegut pels coneixements adquirits a la pràctica. En 
canvi, per als mestres d’obres, quan l’Escola desapareix, i al mateix temps se suprimeix el títol oficial, 
hi ha una reglamentació complicada per als alumnes que han començat els estudis; els darrers títols 
s’atorguen l’any 1873. L’exercici de la professió dura mentre viuen els que han aconseguit el títol; 
l’últim registre que es coneix és de 1929. L’extinció és definitiva. 

3. RESTABLIMENT DELS ESTUDIS D’APARELLADOR (1895) A LES ESCOLES 
D’ARTS I INDÚSTRIES (INDUSTRIALS)

El 1895, per Reial decret del Ministeri de Foment de 20 d’agost, es reorganitzen les escoles d’arts i 
oficis que s’havien creat a Espanya per Reial decret de 5 de novembre de 1886. El procés comença 
per l’Escola Central de Madrid, per estendre’s a continuació a les set escoles “de districte”: Alcoi, 
Almeria, Béjar, Gijón, Logronyo, Santiago i Vilanova i la Geltrú. L’ensenyament en aquestes escoles 
era nocturn; els intents d’ampliar-lo a horari diürn resultaren d’aplicació difícil a causa que la ma-
joria dels alumnes eren treballadors i no podien assistir de dia a les classes. A més de reordenar els 
ensenyaments professionals propis, l’Escola Central de Madrid sol·licità establir un grup especial 
d’aparelladors. Aquesta Escola tenia dividit l’ensenyament en deu seccions: set de preparatòries i tres 
de professionals, una tècnica i industrial, una artística i industrial i una destinada a l’ensenyament 
artístic i industrial de la dona. A la resta d’escoles, on només estaven implantats els ensenyaments 
corresponents a la secció preparatòria o general, l’organització era més reduïda, amb un nombre 
d’alumnes, de professors i d’especialitats més baix. Als estudis de les seccions professionals, propis 
només de l’Escola de Madrid, s’hi accedia a partir dels de la preparatòria (que comprenia aritmètica, 
geometria i dibuix en diverses modalitats).

La secció tècnica i industrial comprenia dos grups d’ensenyaments; pèrit mecànic-electricista i apa-
rellador. Els estudis del primer grup es dividien en sis anys i el d’aparellador, en cinc. Cada curs 
comprenia tres assignatures, una amb classe diària i les altres dues amb classe alterna. Els dos primers 
cursos eren totalment comuns; en el 3r i el 4t, el dibuix industrial dels pèrits quedava substituït per 
dibuix arquitectònic per als aparelladors, i el 5è era propi dels aparelladors. Els professors numeraris 
havien de ser enginyers, arquitectes o llicenciats en ciències; a més, hi havia professors ajudants. La 
poca càrrega docent dóna a entendre que els estudis van orientats a “facilitar el acceso a las clases 
trabajadoras”.

La iniciativa de l’Escola Central d’Arts i Oficis de Madrid, autoritzada oficialment per mitjà del 
decret esmentat, significa la reinstauració de l’ensenyament d’aparellador, després de gairebé vint-i-
cinc anys d’haver-se suprimit. El terme aparellador torna a aparèixer en el llenguatge administratiu, 
encara que sense establir les competències professionals que li corresponen. Això no obstant, es pot 
considerar l’inici de la professió pròpiament dita, ja que des llavors el títol acadèmic s’atorga sense 
interrupció.

El Reial decret de 4 de gener de 1900 estableix una reordenació nova, per la qual l’Escola Central 
d’Arts i Oficis, les d’arts i oficis de districte i les provincials de belles arts passen a anomenar-se escoles 
d’arts i indústries. La reforma no afecta els estudis d’aparelladors, que segueixen impartint-se només 
a l’Escola Central de Madrid. En no figurar-hi un pla d’estudis s’ha de pensar que no es modifica el 
que era vigent.

El Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts va ser creat de nou des del 18 d’abril de 1900, per 
desdoblament de l’antic Ministeri de Foment. El primer titular del Ministeri va ser Antonio García 
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Alix, polític del partit conservador,25 que va impulsar, el mateix any 1900, una reforma profunda i 
ambiciosa del sistema educatiu, no modificat en conjunt des de la llei Moyano de 1857; García Alix 
cessà el 6 de març de 1901, quan el seu projecte encara no havia estat aprovat. La reforma que pro-
posava abastava tots els graus del sistema amb l’excepció de la instrucció primària i la universitària; 
comprenia, entre d’altres, els ensenyaments dels quals tractem. El Reial decret de 16 d’agost de 1901 
va ser aprovat, amb poques variacions respecte al projecte inicial, quan era ministre el successor de 
García Alix, el comte de Romanones, que és a qui habitualment s’atribueix la paternitat de la refor-
ma. Un apartat del Decret –el que correspon al tema que ens afecta– comprenia els estudis elemen-
tals i superiors d’indústries. D’escoles d’aquest últim nivell, n’hi havia –o es creen i són reconegudes 
pel mateix Decret– a Madrid, Alcoi, Béjar, Cartagena, Gijón, Las Palmas, Terrassa, Vigo i Vilanova 
i la Geltrú.26 El pla d’estudis consta de tres cursos, després d’haver-ne aprovat tres d’estudis elemen-
tals, dividits en les especialitats següents: mecànics, electricistes, metal·lurgistes assajadors, químics 
i aparelladors; cada curs consta de cinc o sis assignatures, amb poques de comunes entre les diverses 
especialitats. El nombre d’assignatures per any és més elevat que en el pla anterior, i van orientades 
a uns coneixements més especialitzats. Per als aparelladors, el dibuix (arquitectònic, ornamental o 
aplicat a la construcció) constitueix una matèria bàsica. Després d’aprovar un examen de revàlida, 
els alumnes poden obtenir el títol corresponent, que dóna dret a exercir la professió respectiva i a 
matricular-se a les escoles superiors d’Enginyers Industrials de Madrid, Barcelona i Bilbao. Obser-
vem que la continuïtat està orientada cap a l’enginyeria industrial, no cap a l’arquitectura.

Pot cridar l’atenció que quan el 1895 es restableixen els estudis d’aparellador s’organitzin en les es-
coles d’arts i oficis i no en les d’arquitectura, i, a més, que s’incloguin en el marc de la secció tècnica i 
industrial i no de l’artística i industrial.27 Aquesta ubicació queda confirmada quan el 1900 hi ha una 
primera  reordenació de l’ensenyament de les arts i dels oficis, amb una  vigència curta, i, sobretot, 
quan el 1901 s’estructura l’ensenyament en dos grups clarament diferenciats i el dels antics oficis 
industrials s’integra a les escoles industrials (una categoria nova), en les quals, juntament amb els 
ensenyaments pròpiament industrials (peritatges) s’inclou el d’aparelladors, que només s’assigna a 
l’Escola de Madrid.

Jesús A. Marcos Alonso, estudiós de la sociologia de la professió d’aparellador, destaca diversos aspec-
tes del restabliment el 1895. Un és que la professió adquireix una importància social més gran que 
la que tenia a la primera època d’existència. En el fet d’integrar-se a les seccions tècnica i industrial 
i després a les escoles industrials, i de situar-se més a l’àrea de l’enginyeria que a la de l’arquitectura, 
que també queda confirmat en els drets que adquireixen els que aconsegueixen el títol, hi interpreta 
“la intenció per part d’algú de plantejar, d’orientar, la carrera d’aparellador més en la direcció tècnica 
i industrial que en la direcció humanística-arquitectònica, és a dir, situar-la més a l’àrea de l’enginyer 
que a la de l’arquitecte”, i constata que “això és molt significatiu, justament en aquesta direcció que 
podria haver tingut la professió i que, de fet, no va tenir”. L’orientació de la professió cap a una espe-
cialització de la construcció en l’enginyeria industrial, que llavors no es produí, és considerada per 

Marcos Alonso com a una “ocasió perduda”.28 Al mateix temps constata que “des del punt de vista 
de la pràctica professional i de la imatge professional, molt aviat els mateixos aparelladors dediquen 
tots els esforços (que són molts) a ser identificats corporativament a l’àrea de l’arquitectura”. Tot 
plegat no és més que una hipòtesi que planteja un expert que ha reflexionat sobre la història de la 
professió. 

En pocs anys, l’estructura dels estudis de les escoles industrials és objecte de diverses modificacions. 
El Reial decret de 14 de setembre de 1902 canvia el reglament orgànic de l’Escola Superior d’Arts 
i Indústries de Madrid; en l’apartat relatiu als estudis d’aparelladors, modifica, respecte a l’aprovat 
l’any anterior, les assignatures del tercer curs, amb la introducció d’algunes de contingut més espe-
cialitzat. 

El Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública de 22 de setembre de 1906 reforma el pla d’estudis 
d’aparelladors per a l’Escola Central d’Arts i Indústries de Madrid, l’única on s’imparteix; els estudis 
consten de cinc cursos, un preparatori, tres de comuns a totes les altres especialitats i un de propi, en 
tots els quals augmenta el nombre i el contingut de les matèries. Per obtenir el títol s’estableix com 
a requisit, a més d’haver cursat els estudis, la realització de dos anys de pràctiques en obres de nova 
construcció, mitjançant l’acreditació de l’arquitecte director.

Un altre Reial decret del mateix Ministeri, de 6 d’agost de 1907, modifica el reglament orgànic de les 
escoles d’arts i indústries; la part general és comuna amb el de l’Escola Central de Madrid (aprovat 
segons decret de 4 d’agost). La durada de les carreres de peritatge i d’aparelladors s’amplia a sis anys; 
els estudis d’aparelladors tenen els cursos preparatori i primer comuns amb els de peritatge mecànic 
i electricista; en els restants, una bona part d’assignatures també ho són. Es ratifica la condició esta-
blerta el 1906 que per obtenir el títol d’aparellador és necessària la realització de dos anys de pràcti-
ques en obres, acreditades per l’arquitecte director. Es manté el dret de poder accedir, sense examen 
previ, a les escoles superiors d’enginyers industrials. 

Les estructuracions esmentades dels ensenyaments professionals i tècnics tendien a impulsar la for-
mació dels obrers –a “divulgar entre las clases obreras los conocimientos científicos y artísticos que 
constituyen el fundamento de todas las industrias y artes manuales”–, però el resultat no devia ser el 
que s’esperava, ja que la majoria dels matriculats perdien el curs i el nombre de matrícules disminuïa 
progressivament cada curs.29 La disposició següent, el Reial decret de 8 de juny de 1910, que cons-
tata en el preàmbul el “fracaso evidente y lamentable” i introdueix diverses modificacions internes 
en l’organització dels centres, no afecta el contingut dels estudis de peritatge i d’aparelladors, però 
hi proposa una orientació més pràctica i sense la necessitat d’un examen per a cada assignatura, i en 
conjunt els substitueix per una revàlida que consta de tres exercicis: un primer que consisteix en la 
realització d’un projecte proposat pel jurat qualificador –format per cinc membres, dos professors 
de l’Escola i tres membres externs, dos enginyers o doctors en ciències i un industrial–; un segon 
d’exposició oral del projecte i en què s’han de contestar les preguntes del jurat; i un tercer que, per 

25 - Buireu Guarro, Jorge: Antonio García Alix: un ministro del regeneracionismo (1852-1911). Madrid. Instituto de Estudios Fiscales. 1990.
26 - Es pot comprovar que cinc són continuació de les primeres escoles d’arts i oficis i que quatre són de nova creació.
27 - Arenas: Régimen jurídico, p. 46.

28 - Marcos Alonso: “La identidad profesional del aparejador y arquitecto técnico. Aspectos históricos”, dins: Ayer, hoy y mañana, p. 20-21.
29 - Izquierdo: Historia de los aparejadores, p. 154.
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als aparelladors, consisteix en la resolució gràfica de problemes de construcció, d’estereotomia, etc. 
Davant de les dificultats d’aplicació d’aquest Reial decret, una Reial ordre de 22 d’agost (només dos 
mesos i mig més tard), el deixa en suspens.

Novament, el Reial decret de 16 de desembre de 1910, que es justifica com una disposició aclaridora 
de l’anterior però que en realitat és el que adquireix veritable vigència, aprova un reglament orgànic 
nou de les escoles industrials i d’arts i oficis i inclou el programa per als estudis d’aparelladors, amb tres 
cursos a més d’un de preparatori comú amb els peritatges. S’acaba amb un examen de revàlida amb dos 
exercicis. El Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública, de 19 d’octubre de 1911, que distribueix i 
reassigna especialitats entre les escoles industrials, disposa que l’ensenyament d’aparelladors, a més de 
l’Escola de Madrid, es doni a les de Cadis, Sevilla i Saragossa; en els anys següents s’hi afegeixen les de 
València, Valladolid i Màlaga. Representa una expansió i una descentralització notables.

El 1915, un Reial decret de 19 d’agost, inspirat més per la intenció d’estalviar despesa pública que no 
pas per motius acadèmics, proposa una altra modificació que no arriba a tenir vigència.

Notem que les escoles esmentades corresponen, en bona part, a les mateixes ciutats que, per mitjà 
de les escoles de belles arts, tenien assignats els estudis de mestres d’obres i d’aparelladors, fins a la 
supressió el 1870, segons hem explicat al capítol anterior. D’alguna manera recuperen una tradició 
que havien perdut quaranta anys abans. Per altra banda, els estudis d’aparelladors no es poden cursar 
a Barcelona ni a cap altra de les ciutats de Catalunya on hi ha una escola industrial sostinguda per 
l’Estat. En el cas de Barcelona, sembla una mica estrany, encara que s’hi pot trobar explicació. Tal 
com ja hem comentat, la veritable aspiració de Barcelona era tenir una escola d’arquitectura, aspira-
ció que, després de vicissituds notables i diverses, es va aconseguir des del 1875. En l’etapa anterior, 
l’ensenyament de mestres d’obres, i durant un període breu el d’aparelladors, s’havia considerat més 
com una alternativa parcial a l’aspiració inassolible dels estudis d’arquitectura, que no pas com un 
objectiu amb identitat pròpia. Quan a principis del segle XX, les institucions de Barcelona repre-
sentatives de la societat civil catalana van promoure i aconseguir l’Escola Industrial, autoritzada per 
l’Estat, però finançada per la Diputació i més tard per la Mancomunitat de Catalunya –al complex 
de l’antiga fàbrica Batlló al carrer d’Urgell–, la van estructurar acadèmicament segons el criteri au-
tònom dels promotors, i al marge del sistema educatiu de l’Estat. Els ensenyaments que va impartir 
van ser de caire industrial, en nivells i especialitats diversos, però no se n’hi va establir cap corres-
ponent al sector de la construcció. Els promotors devien considerar que la tasca que feia l’Escola 
d’Arquitectura era idònia i suficient per cobrir totes les necessitats. 

3.1.- Les atribucions professionals 

En paral·lel, un altre aspecte que queda regulat en aquest període és el de les atribucions professio-
nals dels aparelladors. La primera disposició que s’hi refereix és la Reial ordre de 4 de juny de 1902, 
del Ministeri d’Instrucció Pública, dictada a petició d’un grup d’aparelladors amb títol professional 
que posen de manifest que transcorreguts set anys des de l’establiment dels estudis el 1895 no han 

estat definides les atribucions professionals de la carrera. La Reial ordre considera els aparelladors 
com a “pèrits de materials i de construcció”, i resol que “els aparelladors amb títol professional poden 
servir d’ajudants o auxiliars immediats dels arquitectes, i exercir funcions anàlogues a les d’aquests 
en les obres particulars d’escassa importància en poblacions on no resideixi cap arquitecte” i els re-
coneix “el dret preferent a ocupar els càrrecs d’aparelladors en les obres que dirigeixin els arquitectes 
del Govern dependents dels ministeris”. L’expressió “poden servir d’ajudants” indica clarament que 
la intervenció en les obres públiques no té caràcter obligatori.30

Una altra Reial ordre de 5 de gener de 1905, aquesta vegada de la Presidència del Consell de Mi-
nistres, dictada a petició de la Sociedad Central de Aparejadores, reitera els conceptes de l’anterior 
en relació amb la preferència dels aparelladors titulats respecte a les obres que dirigeixin els arqui-
tectes del Govern. La reiteració és una indicació que a la pràctica no es complia. Aquí podem notar 
l’existència d’aquesta associació professional, nascuda a Madrid pocs mesos abans, amb la missió, 
entre d’altres, de defensar els interessos dels professionals titulats. 

La Reial ordre de 9 d’agost de 1912, del Ministeri d’Instrucció Pública, que fixa les atribucions 
dels aparelladors com a auxiliars o ajudants dels arquitectes, considera la professió com a interme-
diària entre l’arquitecte i l’obrer manual i prohibeix la utilització del títol als que no l’obtinguin a 
les escoles oficials de l’Estat. Segons Marcos Alonso, en la primera fase del procés els aparelladors 
compten amb el suport dels arquitectes perquè el Govern els doni atribucions, però quan això es 
concreta ja apareixen les diferències de criteri entre els dos col·lectius.31 La disposició de 1912, 
segons el que es pot deduir d’algunes frases del mateix preàmbul, ja pretén sortir al pas de les dis-
crepàncies creixents entre els arquitectes i els aparelladors pel que fa a les atribucions professionals 
i a la seva delimitació. 

La situació dels aparelladors el 1915 reuneix les característiques següents:

•	 La	intervenció	de	l’aparellador	a	les	obres	no	és	obligatòria.
•	 És	preceptiva	en	les	obres	de	l’Estat,	la	província	o	el	municipi,	el	pressupost	de	les	quals	excedeixi	les	
15.000 pessetes.
•	 En	les	poblacions	on	no	hi	ha	arquitecte,	poden	projectar	i	dirigir	tota	classe	d’obres.
•	 L’aparellador	és	l’intermediari	entre	l’arquitecte	i	l’obrer	manual.
•	 L’aparellador	actua	com	a	ajudant	de	l’arquitecte	i	les	seves	funcions	són	les	que	aquest	li	encomani.32

Un intent nou de determinar les facultats professionals és el Reial decret del Ministeri d’Instrucció 
Pública, de 28 de març de 1919, que pretén ampliar i aclarir les atribucions dels aparelladors titulats 
i estableix que són els únics ajudants o auxiliars dels arquitectes reconeguts com a tals. 

30 - Izquierdo: Historia de los aparejadores, p. 163.
31 - Marcos Alonso: “La identidad profesional del aparejador y arquitecto técnico. Aspectos históricos”, dins: Ayer, hoy y mañana, p. 21.
32 - Quitllet Sabater, Rosa: “Breve historia de la enseñanza de aparejador y de su profesión”, CAU, núm. 16, novembre- desembre de 1972.
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Un fet remarcable en l’evolució de la professió és el Reial decret del Ministeri d’Hisenda, de 10 de 
setembre de 1917, per mitjà del qual es crea un cos d’aparelladors del cadastre de riquesa urbana 
depenent d’aquest Ministeri, amb una plantilla inicial de 112 places, distribuïdes per les diverses 
zones de l’Estat.  És la primera vegada que una funció de l’Administració s’assigna específicament 
als aparelladors, tal com era una de les aspiracions presentades per la Sociedad Central. Aquesta 
disposició obre un camp específic nou, que provoca que, amb la intenció d’ingressar en aquest cos de 
funcionaris, alguns mestres nacionals, que tradicionalment col·laboraven en els pobles en les tasques 
del cadastre, vulguin complementar els seus estudis de magisteri amb les assignatures necessàries per 
aconseguir el títol d’aparellador en alguna de les escoles. 

Les disposicions que acabem d’esmentar situen els aparelladors en l’àmbit professional dels arqui-
tectes més que no pas en el dels enginyers, com es podria deduir de les escoles on es formaven i com 
s’ha interpretat la intenció del legislador en situar-los en aquestes escoles. Altres indicis donen a 
entendre que el col·lectiu de la professió també tenia tendència a la vinculació amb els arquitectes. 
Un d’aquests indicis, segons comenta Marcos Alonso, és que quan el 1905 es crea la primera asso-
ciació professional pren el nom de Sociedad Central de Aparejadores, a semblança del que tenia 
la Sociedad Central de Arquitectos, i no pren el nom d’Associació, que era com s’anomenaven les 
corresponents dels enginyers.  

L’etapa entre el 1895 i el 1924 representa la represa, a Espanya però no a Catalunya, dels estudis 
d’aparelladors, suprimits durant trenta anys. La ubicació a les escoles industrials no sembla la més 
adequada, ja que l’ensenyament per al qual estan concebudes va més orientat a la tècnica industrial 
que no pas a la de la construcció. No hem pogut disposar d’informació sobre el desenvolupament 
real de la formació dels aparelladors en aquesta etapa, ni sobre el nombre d’alumnes que el segueixen 
i es graduen, que sembla que és escàs com també ho era per als peritatges. Durant aquest període hi 
hagué una gran facilitat per obtenir convalidacions d’assignatures per les cursades en altres carreres 
compreses en els ensenyaments industrials, encara que també se’n concediren moltes en relació amb 
estudis d’altre tipus, per exemple, els de magisteri, de manera que resultava fàcil aconseguir el títol 
d’aparellador sense haver adquirit molts coneixements específics en matèria de construcció.33

Tanmateix, podem veure, al llarg de gairebé trenta anys, una normativa complexa, amb intents de 
transformacions que no s’arriben a produir o que no aconsegueixen els resultats que el legislador 
desitjava, però que certament aconsegueixen consolidar les escoles industrials en el sistema educatiu, 
i també a consolidar els ensenyaments i la titulació acadèmica d’aparellador que, introduïda a la 
meitat del segle XIX, va quedar interrompuda durant gairebé trenta anys, i al llarg dels trenta anys 
següents s’han mantingut amb modificacions a l’estructura però sense interrupcions.

4. L’ENSENYAMENT D’APARELLADORS A LES ESCOLES D’ARQUITECTURA 
(1924). RESTABLIMENT A BARCELONA

El 1924 es produeix un canvi que assenyala una fita en l’evolució de l’ensenyament i de la carrera 
d’aparellador. La Reial ordre d’11 de setembre de 1924, durant el règim de Primo de Rivera, integra 
els estudis d’aparellador a les escoles superiors d’arquitectura, de les quals només n’hi ha a Madrid i a 
Barcelona. Aquesta disposició té la seva importància, més enllà del que significa el restabliment dels 
estudis a Barcelona, al cap de més de cinquanta anys d’haver-se suprimit. 

Mesos abans, segons un Reial decret de 15 de març de 1924, a proposta de la presidència del Directori 
Militar, les escoles industrials passen a dependre del Departament de Treball, Indústria i Comerç, en 
tots els nivells, inclosos el de peritatge i el d’enginyers, mentre que les d’Arquitectura i les d’Arts i Oficis, 
es mantenen al d’Instrucció Pública i Belles Arts. És com a conseqüència d’aquest decret que es dicta la 
Reial ordre esmentada al principi, per la qual els estudis d’aparellador se segreguen de les escoles indus-
trials i es vinculen a les d’Arquitectura. La justificació que dóna la mateixa disposició és la següent:

“[...] la necesaria organización de esta clase de estudios, impuesta por el progreso de las artes de la 
construcción, y que hace más urgente la conveniencia de separarlos de las Escuelas Industriales, por 
no tener relación alguna con la producción o con la técnica de las propiamente industriales, resulta 
inaplazable acordar, como punto inicial, su dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, subordinándolos a los estudios especiales de Arquitectura.

“Razonan este acuerdo el carácter de auxiliares o ayudantes de los arquitectos que la práctica profe-
sional asigna a los aparejadores y que establece el Real decreto de 28 de marzo de 1919, al puntualizar 
las atribuciones, en orden al peculiar cometido, de dichos titulares y la orientación artística de los 
expresados estudios”.

Inicialment, només es tracta d’un canvi d’ubicació o d’adscripció administrativa dels ensenyaments, 
perquè el pla d’estudis, de moment, no es modifica tot i que s’anuncia que es farà i continua en vigor 
el de 1910. Les escoles industrials que els tenien autoritzats els segueixen impartint durant tres cur-
sos, perquè els estudiants que han començat la carrera puguin acabar-la a la mateixa escola, però ja no 
poden admetre estudiants nous de primer curs, que s’han de matricular a les escoles d’arquitectura, 
en les quals a partir del curs 1924-1925 es posen en marxa els estudis dels cursos preparatori i primer 
d’aparelladors i els anys següents es van incorporant els cursos successius de la carrera. Tanmateix, en 
aquests anys, el nombre d’alumnes matriculats a aparelladors, en uns centres o altres, és molt reduït. 

Per fer front a les despeses que ha de comportar l’establiment dels ensenyaments d’aparelladors, el 
Govern concedeix un crèdit específic a les escoles d’arquitectura. La norma dictada només diu que 
obriran la matrícula per al curs 1924-1925 i que els claustres de les escoles designaran els professors 
que s’han d’encarregar d’explicar les assignatures dels cursos que s’han d’impartir. De la manera com 
es va portar a terme l’inici d’aquesta activitat no n’hem trobat informació. Es pot observar que no 
es té en compte la possibilitat que els professors que donaven les classes específiques d’aparelladors 33 - Izquierdo: Historia de los aparejadores, p. 178.
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a les escoles industrials –si és que n’hi havia algun– canviessin de destinació i passessin a donar-
les a les escoles d’arquitectura.34 Potser és un indici de la importància secundària que l’especialitat 
d’aparelladors tenia a les escoles industrials. No hem trobat cap mostra que la seva supressió ocasionés 
descontentament o protesta, tot i que per a sis ciutats representava perdre els estudis d’un sector.

Llavors, l’Escola d’Arquitectura de Barcelona tenia la seu en un espai especial de l’edifici de la Uni-
versitat a la plaça del mateix nom. S’hi havia traslladat el 29 d’octubre de 1874, tot just quan fou 
inaugurat. L’edifici havia estat construït segons el projecte (de 1863) de l’arquitecte Elies Rogent, 
primer director de l’Escola d’Arquitectura i també, abans, de la de Mestres d’Obres, el qual, segons 
sembla, va reservar i preparar un espai a l’últim pis de l’ala del carrer d’Aribau per tal que pogués ser 
ocupat per l’Escola de Mestres d’Obres, locals que, a causa de les transformacions en els estudis, es 
van destinar a Arquitectura. No eren gaire amplis ni concebuts per a una escola d’arquitectura; en 
principi es pensava que l’emplaçament era provisional, però al cap de cinquanta anys, el 1924, encara 
l’ocupaven. A l’ensenyament d’aparelladors s’hi dedicà el mateix espai, les mateixes aules, encara que 
en horaris diferents. Els estudiants d’arquitectura tenien les classes als matins, i els d’aparelladors, a 
la tarda i al vespre.

4.1.- Professors per a Aparelladors. Els primers estudiants

Durant els cursos 1924-1925 i 1925-1926, l’ensenyament dels aparelladors va a càrrec dels mateixos 
professors de l’Escola d’Arquitectura, tant a Madrid com a Barcelona. El preàmbul de la Reial ordre 
d’11 d’agost de 1926 expressa la situació del moment: 

“Dificultades explicables, ajenas al celo y desinterés de aquel profesorado, obliga a que se remedien 
con la aportación de elementos complementarios, en tanto se establezcan de una manera definitiva las 
Escuelas de Aparejadores, con la consiguiente provisión de cátedras mediante oposición y con arreglo 
al plan pendiente de estudio y resolución por este Ministerio”. 

És a dir, reconeix la necessitat d’establir de manera definitiva una escola d’aparelladors, amb una es-
tructura de professorat pròpia, i, al mateix temps, que tot això està pendent de resoldre. Com a mesura 
provisional estableix una plantilla de professors numeraris i auxiliars per a les escoles de Madrid i de 
Barcelona, amb la dotació de 4 i 2 i de 3 i 3 places per a les respectives categories i escoles. Alhora 
convoca el concurs corresponent entre arquitectes i aparelladors, en el benentès que la provisió de les 
places té caràcter interí. Com a resultat del concurs, es fa la primera designació de professors específics 
per a l’ensenyament d’aparelladors a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, sis en total, tres amb títol 
d’arquitecte i els altres tres, aparelladors. La situació d’interinitat es perllonga durant molts anys. Els 
primers designats són els arquitectes Manuel Cases Lamolla (Lleida, 1900, arquitecte de la promoció 
de 1924), Josep Maria Déu Amat (Barcelona, 1900, promoció 1926) i Ramon Térmens Mauri (Barce-
lona, 1892, promoció 1921), i els aparelladors Luis Vélez Alvarez, Juan Neto Carrión i José Benedicto 
Garay. Els tres arquitectes ho són de les darreres promocions, és a dir, tot just acabada la carrera, i llavors 
tenen entre 26 i 34 anys. Dels tres aparelladors hem pogut aconseguir poques dades. Benedicto neix 
a Saragossa el 1897, mestre nacional i aparellador per l’Escola Industrial d’aquesta ciutat (1917); era 
funcionari del servei del Cadastre. Neto Carrión també era ajudant d’Obres Públiques. Segons dues 
ordres ministerials publicades a la Gaceta de Madrid (precedent del Boletín Oficial del Estado),35 els 
arquitectes són nomenats amb caràcter interí per a places de professor numerari i els aparelladors, per 
a places de professor ajudant (amb sous respectius de 5.000 i 2.000 pessetes anuals), “sin que el desem-
peño de este cargo suponga adquisición de derecho alguno”; més clar no es pot dir. Les mateixes ordres 

34 - Només he trobat el cas d’un professor de l’Escola Industrial de Madrid que, en la situació nova, quedés incorporat a l’ensenyament 
d’aparelladors a la mateixa ciutat: Enrique Domínguez Fernández; en crear-se el 1945 un escalafó nou, li fou reconegut el número 1.

Edifici de la Universitat de Barcelona; l’Escola Superior d’Arquitectura estava ubicada al 2n pis de l’ala esquerra. 1924

35 - Dues ordres ministerials de 27 novembre de 1926 (Gaceta, 3 desembre).

Transcripció del primer títol d’aparellador expedit a un alumne de Barcelona. 1927
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publiquen els nomenaments corresponents a l’Escola d’Arquitectura de Madrid; allà també són un 
total de sis professors, però quatre arquitectes i dos aparelladors. Aquesta proporció de les titulacions 
es manté i es respecta durant molts anys. No hem pogut trobar informació sobre el seu origen ni la seva 
fonamentació. Encara que les categories acadèmiques o administratives fossin diferents (numeraris i 
ajudants), no sembla que a la vida acadèmica ordinària és notés la diferència. 

Pel que fa als professors esmentats, Vélez renuncia a la seva plaça abans d’un any. El març de 1927, 
per cobrir la vacant, és designat en les mateixes condicions Joaquim Amigó Miró (Burgos, 1899), 
aparellador de la promoció de 1919 i enginyer d’indústries tèxtils, de la promoció de 1924.36

Com hem dit al començament d’aquest capítol, el 1924 s’inicia una etapa en la qual els ensenya-
ments d’aparelladors queden vinculats a l’Escola d’Arquitectura, amb una subordinació manifesta. 
L’exposició de motius de la disposició legal de 1924 no aclareix les veritables raons de la decisió. 
Marcos Alonso considera que és el resultat de la influència corporativa dels arquitectes per situar 
l’ensenyament dels aparelladors en el seu àmbit i sota el seu control.37 Aquesta mesura sembla que 
havia de ser ben acceptada pels arquitectes, per la possibilitat que els oferia de dirigir la formació dels 
aparelladors i d’orientar-la cap a on els semblés més convenient. Per altra banda, segons Pilar Izquier-
do, “tenint en compte la rivalitat existent entre arquitectes i enginyers, i el fet que els primers basaven 
la defensa de la seva carrera en remarcar especialment la faceta d’artistes, mentre que els segons la 
justificaven més en el domini de la tècnica, sembla que la solució va satisfer ambdues categories pro-
fessionals en quedar separades totalment”.38

Si les interpretacions dels dos autors citats poden ser vàlides en general, des de Barcelona no es veu cap 
indici de l’interès assenyalat. A Barcelona, la incorporació dels ensenyaments a l’Escola d’Arquitectura 
no provoca cap interès ni atenció especial; tot dóna a entendre que s’accepta amb indiferència. La secció 
d’aparelladors és com un apèndix de l’Escola d’Arquitectura, sense que ni els estudis, com a organització, 
formin una entitat jurídica diferenciada ni la professió tingui una identitat clara. A la documentació que 
hem consultat d’aquesta Escola, les referències a l’ensenyament d’aparelladors són pràcticament inexis-
tents, i el mateix passa amb el professorat corresponent. En els nomenaments dels professors consta que 
són “para plazas en la Escuela Superior de Arquitectura, con destino a las enseñanzas de aparejadores”; en 
canvi, no participen a la vida acadèmica interna d’aquesta Escola; no assisteixen a les reunions del claustre 
ni figuren a la llista del professorat. El director i el secretari de l’Escola tenen jurisdicció sobre aquest 
ensenyament. Dels aspectes administratius se n’encarrega el mateix personal que tenia la responsabilitat 
dels de l’Escola d’Arquitectura. Però no sembla que, a l’interior de l’Escola, mereixin gaire consideració.

Aquesta situació té un impacte, deixa una empremta en la història dels estudis i de la professió. És 
perceptible que una de les aspiracions col·lectives principals i permanents dels aparelladors és acon-
seguir un prestigi professional i mantenir-lo; anar a més i establir diferències clares amb els arquitec-
tes. D’aquesta aspiració col·lectiva se’n troben nombroses mostres al llarg dels anys, expressades de 

maneres diverses i des de postures ideològiques i polítiques també diferents. Inicialment és un sen-
timent latent que comença a tenir algunes mostres públiques, però amb el temps el reconeixement 
social de la professió s’arriba a convertir en un problema preocupant.

Els primers aparelladors graduats a Barcelona aconsegueixen el títol el 1927; tres en total. Els dos 
anys següents se’n graduen 7 i 6 respectivament, i el 1930 arriben a 25, xifra que es manté cada any 
fins al 1935. Sobre el nombre d’alumnes matriculats per estudiar la carrera els primers anys hem tro-
bat molt poca informació. Una memòria del curs 1926-1927, el primer que es cursa la carrera com-
pleta, parla de 20 alumnes. La xifra dels graduats pot donar una idea dels matriculats. En examinar 
les dades personals dels 16 graduats de les tres primeres promocions, observem que n’hi ha 10 que 
tenen entre 25 i 43 anys, i 6 són d’edats compreses entre 18 i 23. Això, i el fet que alguns posseeixen 
altres titulacions, ens fa pensar que la majoria del primer grup devia aconseguir la convalidació de 
moltes assignatures que els permeté treure el títol amb facilitat, mentre que els que eren alumnes 
amb assistència regular a classe (els del grup més jove) eren molt pocs. 

En aquesta època tots els alumnes eren nois. El 1930 es matriculà la primera noia, Elvira de Azúa 
Gruart, que es graduà el 1934. Era filla de Fèlix de Azúa Pastors, arquitecte, professor de l’Escola 
d’Arquitectura des del 1905; segons indicis no confirmats, també donava classes a aparelladors. 
Segons expressa ella mateixa, la motivació per elegir aquesta carrera era per poder fer d’ajudant a 
l’estudi del seu pare. Però Elvira de Azúa no va arribar a exercir. L’1 de juliol de 1933, quan tenia 17 
anys i totes les assignatures de la carrera aprovades excepte la revàlida, que no va fer fins al 1934, es 
va casar amb el professor de Matemàtiques i Mecànica, Ramon Térmens Mauri, 21 anys més gran 
que ella, que havia quedat vidu i amb una filla de 4 anys. Elvira escriu que se’n va enamorar apassio-
nadament.39 El 1935 es va graduar una segona noia, Montserrat Sampera Figueras, de Sabadell. Fins 
al 1950 no hi va haver cap altra noia que seguís la carrera d’aparellador.

Tal com ja hem comentat al capítol anterior, de les convalidacions se’n devia fer un abús. El 1929, la 
Reial ordre del 6 de setembre tracta de fer-hi front en determinar que siguin els directors de les esco-
les d’arquitectura els que concedeixin amb rigor les convalidacions idònies en cada cas concret. Una 
altra Ordre  posterior, de 21 de maig de 1932, ja durant la República, complementada amb altres 
dues d’immediatament posteriors, tracta de restringir molt les convalidacions per assignatures del 
batxillerat i d’altres carreres i d’obligar que la carrera d’aparellador s’estudiï íntegrament a les escoles 
on es cursen els ensenyaments corresponents. És palès, per tant, l’enduriment de les convalidacions 
des que els estudis s’han vinculat a les escoles d’arquitectura.

4.2.- L’Associació d’Aparelladors de Catalunya

El 1930 es constitueix a Barcelona la primera Associació d’Aparelladors de Catalunya, que compta 
inicialment amb 81 socis. Aproximadament la meitat són graduats a les escoles industrials en l’etapa 
anterior a la que s’inicia el 1924; la resta són de les promocions de Barcelona entre 1927 i 1930. Els 

36 - Ordre ministerial de 28 març 1927 (Gaceta, 6 abril).
37 - Marcos Alonso: “La identidad profesional del aparejador y arquitecto técnico. Aspectos históricos”, dins: Ayer, hoy y mañana, p. 22. 
38 - Izquierdo, Pilar, Historia de los aparejadores, p. 175.

39 - Elvira de Azúa va formar part, des del principi, de l’Associació d’Aparelladors de Catalunya, i en va ser la primera sòcia; quan el 1945 
es va formar el Col·legi d’Aparelladors també va ser la primera col·legiada.
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del primer grup ocupen preferentment llocs de treball en ajuntaments i a les oficines del cadastre de 
riquesa urbana, dependents del Ministeri d’Hisenda. La primera seu social és a la Via Laietana, 16-
18, al sisè pis, un edifici destinat a oficines de construcció recent. El primer president és Joan Gavilán 
García. El nombre de socis és de 163 el juliol de 1935 i de 217 el març de 1936. Aquest mes canvia 
de seu social, i passa a la Ronda de Sant Pere, 26, 1r, 2a.

4.3.- El problema de les atribucions

Entre els aparelladors, el problema de la identitat, una de les expressions de la qual són les atribu-
cions professionals, és una qüestió que ha estat sempre latent, i que continua el precedent dels mestres 
d’obres, la problemàtica professional dels quals havien heretat. El problema es fa més notori en l’etapa 
iniciada el 1924, des que comencen a sortir les primeres promocions de graduats. El 9 d’agost de 1930 
la Sociedad Central de Aparejadores, amb seu a Madrid, amb la voluntat de pal·liar les imprecisions, 
contradiccions i incompliments de la Reial ordre de 28 de març de 1919 sobre atribucions, i alhora per 
evitar l’intrusisme, promou un expedient davant del Ministeri de la Governació, en el qual sol·licita 
que es regulin determinats aspectes, un dels quals és que s’obligui els ajuntaments a donar intervenció 
als aparelladors en determinades obres. La Sociedad Central de Arquitectos està d’acord en part amb 
la petició dels aparelladors, i en la necessitat que es dictin mesures per combatre l’intrusisme, i en part 
en discrepa perquè considera que pretenen envair un àmbit de competències que els pertany, especial-
ment en el que es refereix a la capacitat de projectar. La controvèrsia és causa d’enfrontaments intensos 
entre els arquitectes i els aparelladors i les corporacions professionals corresponents. Seguint el criteri 
de dictàmens demanats a diversos òrgans tècnics, en els quals es posa de manifest que les peticions 
tenen poc en compte l’interès públic i en excés el dels peticionaris i la rivalitat professional, una Reial 
ordre de 9 de gener de 1931 resol que “no ha lugar a dictar disposición alguna” i que, per tant, segueix 
vigent la Reial ordre esmentada del 28 de març de 1919. L’avenç ha estat poc apreciable.40

Poc després, els aparelladors impulsen de nou que les atribucions siguin regulades pel Govern i la 
seva reivindicació s’accentua després de la proclamació de la República. L’agost de 1932, el Congrés 
de Diputats decideix prendre en consideració el tema i el 27 de desembre aprova un projecte de llei. 
Com a reacció, el 31 de gener de 1933 els estudiants de diverses escoles d’enginyers de Madrid, con-
vocats pels representants de la FUE (Federación Universitaria Española), organitzen una vaga de dos 
dies perquè consideren que el projecte d’atribucions aprovat al Congrés atorga facultats massa àm-
plies als aparelladors. El 13 de  febrer, després d’una assemblea al teatre Pavón de Madrid, comença 
en aquesta ciutat una vaga d’estudiants convocada pels de les escoles d’Enginyeria i d’Arquitectura, 
a la qual s’adhereixen els de Barcelona. Els seguidors de la vaga consideren que la formació dels apa-
relladors no els capacita per a les atribucions que se’ls concedeixen. Com a conseqüència dels fets, el 
Govern decideix retirar el projecte de llei. Entre el 22 febrer i el 31 març hi ha vagues i aldarulls dels 
estudiants d’aparelladors de Madrid, per pressionar que el Govern no retiri la proposta d’atribucions; 
la vaga també s’estén a Barcelona. L’últim dia, en una assemblea d’estudiants d’aparelladors a l’Escola 
d’Arquitectura de Madrid autoritzada per la direcció, amb la participació d’unes 400 persones, gai-

rebé la totalitat de la matrícula, es produeixen aldarulls violents i destrosses al mobiliari i al mateix 
edifici, fet que provoca que el Ministeri suspengui les classes el dia 4 d’abril i després sancioni els 
estudiants amb la pèrdua de la matrícula, fet que els obliga a matricular-se de nou com a lliures per 
poder-se examinar al juny;41 això no obstant, la vaga continua.42

A l’Escola de Barcelona, la tensió els mesos de febrer i març és molt intensa. El claustre de professors 
d’Arquitectura, en una reunió del 30 de gener de 1933, tracta de la qüestió del estudis i de les atribu-
cions dels aparelladors, en general amb poca consideració, al·ludint a l’índole elemental dels estudis. 
Els informes sol·licitats per la superioritat en relació amb les atribucions són emesos de forma freda i 
poc favorable; semblen més guiats per l’interès corporatiu que no pas per l’interès general. Aquest fet 
ocasiona la protesta i el disgust dels professors propis d’aparelladors. En una intervenció a la reunió es-
mentada, el professor d’Arquitectura Pere Domènech Roura diu que el conflicte ja es podia preveure 
des que es van establir els estudis d’aparelladors amb un criteri equivocat. Pot semblar una obvietat, 
però apunta a l’origen del problema. És molt habitual que els problemes mal plantejats, i en conse-
qüència mal resolts, mai abandonen l’escena com a problemes, i sovint rebroten amb més agudesa.

El 9 de maig de 1934, un decret que fixa novament les atribucions dels aparelladors recull en bona 
mesura les aspiracions de la Sociedad Central de Aparejadores. En la redacció hi ha intervingut 
una comissió formada per tres arquitectes i tres aparelladors. Segons el decret, “el aparejador es el 
perito de materiales y de construcción, o sea, el técnico constructor de obras, que bajo la dirección 
del arquitecto ha de intervenir en la ejecución de las obras de arquitectura. La función técnica del 
aparejador tiene dos aspectos, como técnico constructor y como delegado del arquitecto director 
de las obras”. El mateix decret fixa la intervenció obligatòria de l’aparellador “en toda obra de nueva 
planta, de reforma, reparación, ampliación o demolición que se efectúe por contrata”. Però la seva 
vigència és curta, ja que el 26 de juliol queda derogat per un nou decret, sota la pressió dels col·legis 
d’arquitectes, perquè considera que en algun aspecte els concedia massa atribucions. El decret fa 
constar en el preàmbul que el decret anterior s’havia dictat inspirant-se en la ponència d’una “co-
misión de arquitectos y aparejadores […], la cual, al parecer, representaba la concordancia entre las 
aspiraciones y puntos de vista de una y otra profesión”; és a dir, que no tenia en compte les postures 
discrepants. Naturalment, aquesta decisió encén de nou la polèmica i la indignació dels aparelladors. 
Torna a ser vigent l’Ordre de 18 de març de 1919.

Les vicissituds per les quals ha passat el procés de definir les atribucions fan que el problema esde-
vingui cada vegada més delicat i més urgent. L’intent següent de regular l’exercici de la professió 
d’aparellador és el Decret de 31 de maig de 1935. L’article primer estableix que: 

“Los aparejadores con título oficial, por su calidad de peritos de materiales y de construcción, son 
los únicos que, bajo la dirección de los arquitectos, ejercerán la función de constructores de obras, 
prohibiéndose en absoluto el ejercicio de esta profesión a los que, por no haber cursado los estudios 
correspondientes en las Escuelas del Estado, carezcan del título oficial. 

40 -  Izquierdo, Pilar, Historia de los aparejadores, p. 180 i següents.
41 -  Ordre ministerial de 20 maig de 1933 (Gaceta del 24).
42 -  Izquierdo, Pilar, Historia de los aparejadores, p. 184.
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“La misión de los aparejadores consiste en inspeccionar  y ordenar con toda asiduidad la ejecución 
material de la obra, siendo responsables de que ésta se ejecute con fidelidad al proyecto y de la exacta 
obediencia a las órdenes e instrucciones del arquitecto director”.

La redacció d’aquest article provoca la reacció i la protesta dels contractistes, que hi veuen un intent 
d’envair el seu camp professional. Quan les protestes són més vives entre els afectats, una comissió 
dictaminadora, prevista en un article transitori del decret, procura arribar a un acord que sigui ac-
ceptable, i permeti la redacció d’un decret nou, en substitució de l’anterior, sense necessitat d’arribar 
a la derogació pura i simple. És el decret del 16 de juliol de 1935, en el qual, els nous articles 1r i 2n, 
amb una redacció més precisa, diuen: 

“1º. Los aparejadores, por su calidad de peritos de materiales y de construcción, son los únicos que ejer-
cerán la función de ayudantes técnicos en las obras de arquitectura, que únicamente podrán proyectar 
y dirigir los arquitectos, en todo el territorio de la Nación. 

“La intervención obligada del aparejador no excluye las actividades propias del contratista ni del cons-
tructor práctico de obras con sus responsabilidades consiguientes.

“En las obras particulares, el aparejador será nombrado por el propietario de acuerdo con el arquitecto 
director, y en las oficiales por el organismo o entidad superior de donde dependa la obra.

“No podrán usar el título de aparejador ni ejercer sus funciones más que aquellos que lo hayan obteni-
do en las Escuelas del Estado. 

“2º. La misión del aparejador consiste en inspeccionar con la debida asiduidad los materiales, propor-
ciones y mezclas y ordenar la ejecución material de la obra; siendo responsable de que ésta se ejecute 
con sujeción al proyecto, a las buenas prácticas de la construcción y con la exacta observancia de las 
órdenes e instrucciones del arquitecto director”.

S’aclareix que la funció de “constructors”, de caràcter executiu, que entra en conflicte amb la dels 
contractistes, queda substituïda per la “d’ajudants tècnics de les obres”, de caràcter realment tècnic. 
Aquest últim decret, elaborat amb la  intenció de rectificar, suavitzar i precisar l’anterior, aprovat amb 
una rapidesa inusitada per no enredar més el problema, es considera com l’intent definitiu de fixar 
les atribucions dels aparelladors, qualificats com a pèrits de materials i de la construcció i ajudants 
tècnics de l’obra; alhora, fixa determinades normes per als honoraris i les retribucions. Serà vigent fins 
a 1971.

Els dos últims decrets del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts han estat signats per Joaquín 
Dualde Gómez, jurista notable i catedràtic de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, com a minis-
tre del govern presidit per Alejandro Lerroux, que contribuí a desencallar un problema que s’havia 
anat embrollant progressivament al llarg de cinc anys. 

Al procés de reconeixement de les atribucions, entre 1930 i 1935, hem destinat un espai que es pot 
considerar excessiu en una història de l’Escola i de la carrera, i que tanmateix seria insuficient, incom-
plet i poc detallat per a una història de la professió –que no és el cas–, però ens ha semblat que les 
vicissituds, els avenços i retrocessos d’aquest procés poden ajudar a entendre l’evolució de l’Escola i 
les circumstàncies en les quals es produeix.

4.4.- L’Associació d’Estudiants

En mig d’aquest context, cap al fina del 1933 es forma l’Associació d’Estudiants d’Aparelladors, que 
tenia com a seu la mateixa de l’Associació d’Aparelladors. “Tot i no tenir una significació política 
especial, va néixer amb una línia progressista i de catalanitat que es va traslladar a la [associació] 
dels aparelladors. Bona prova d’això és el fet que en el primer número del butlletí de l’Associació 
d’Estudiants, aquests hi feien pública la seva salutació a la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants 
de Catalunya)”.43 El butlletí que hem esmentat es comença a publicar el novembre de 1934, i en sur-
ten, com a mínim, cinc números fins a l’octubre de 1935. 

4.5.- Plans d’estudis i adscripció del professorat

L’agost de 1933 segueix vigent el pla d’estudis aprovat el 1910. Malgrat l’anunci fet el 1926 (Ordre 
d’11 agost) de la intenció de regular de manera definitiva les escoles d’aparelladors, al cap de set anys 
encara no s’ha fet. Una ordre del 15 de setembre de 1933, que ha d’entrar en vigor immediatament, 
estableix un nou sistema d’ingrés i un curs preparatori abans dels propis de la carrera. La redacció 
de la disposició comença així: “Estando en estudio la reorganización de las enseñanzas de apareja-
dores, en las que se introducen nuevas normas pedagógicas y culturales, es preciso establecer, como 
preliminar de dicha reforma, la nueva forma de ingreso y el curso preparatorio”. La veritable reforma 
queda ajornada de nou. Sembla que la primera intenció d’establir unes proves d’ingrés és assegurar 
que les persones que segueixin els estudis posseeixin un nivell mínim de cultura general, i evitar al-
hora que s’hi vulguin matricular un nombre excessiu d’operaris o oficials dels oficis de la construcció 
amb una preparació cultural inadequada i insuficient per poder seguir els estudis. Les proves d’ingrés  
–per participar a les quals s’han d’haver complert 17 anys– de caràcter eminentment pràctic, han de 
consistir que l’aspirant resolgui quatre exercicis elementals de cultura general (geografia, història, 
ciències), de geometria amb aplicació gràfica, de dibuix i lectura i traducció de l’idioma francès. Els 
exercicis successius poden ser eliminatoris si l’afluència d’aspirants ho requereix, i amb limitació del 
nombre de places segons la capacitat dels locals. Les proves, a criteri del tribunal, poden complemen-
tar-se amb un examen oral. El curs preparatori comprèn assignatures de les mateixes matèries. 

Més endavant, una Ordre del 22 de gener de 1935 regula els estudis de l’Escola d’Aparelladors (ho 
diu així, textualment, malgrat que aquesta expressió no ha estat oficialment reconeguda, sinó només 
l’ensenyament a les escoles d’arquitectura), a base d’un examen d’ingrés, un curs preparatori i tres 
anys d’Escola, en tots els quals s’estudiaran les matèries pròpies de la professió. Aquesta vegada sí 
que es tracta d’un pla d’estudis nou. Els exàmens d’ingrés i el curs preparatori són molt semblants als 
43 -  Mig segle del Col·legi, p. 17.
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aprovats el 1933, segons acabem de veure. Cada curs de carrera comprèn tres o quatre assignatures 
de matèries relacionades amb la professió, a més de francès i treballs gràfics. 

Notem que el contingut de la carrera és d’un nivell més elevat i més especialitzat que el vigent des de 
1910, amb més hores de classe. Encara que la disposició no ho concreta, es pot deduir que es passa 
de tres a cinc hores de classe diàries. 

Aprovat el contingut de la carrera, el pla d’estudis, una Ordre del 20 de juliol de 1935 estableix la 
plantilla de professors de cada Escola; segueix parlant explícitament d’escoles, però la personalitat 
d’aquestes no ha estat definida, ja que en realitat no són més que seccions de les d’Arquitectura. A 
cada escola s’assignen quatre professors numeraris, dos professors especials i tres auxiliars. La distri-
bució de les assignatures per a cada grup, i els professors als quals correspon explicar-les a l’Escola de 
Barcelona, és la següent: 

Aquestes dues últimes ordres ministerials, dictades quan era ministre d’Instrucció Pública el ja es-
mentat Joaquín Dualde, entre el 6 de maig i el 25 de setembre de 1935, representen un avenç notable 
cap a l’estructuració dels estudis d’aparellador. Tanmateix l’acció de Dualde en pro dels aparelladors, 
durant els quatre mesos i mig que va ser ministre, és de les que ha deixat una empremta més sòlida al 
llarg de la història.

Entre el 1935 i el 1936 s’incorporen alguns professors (interins) nous: Enrique Mira López, llicen-
ciat en Ciències Exactes i aparellador, Marino Canosa Gutiérrez, arquitecte (promoció de 1931), Jo-
sep M. Poudevida Viñal, aparellador de la promoció de 1934 de Barcelona (encara que havia acabat 
els estudis el 1929), Joan Benavent Santacreu, aparellador (promoció de 1933) i graduat en Belles 
Arts, Manuel Borbón Mariné, aparellador (promoció de 1935) i potser algun altre.

Des del 1924, els estudis d’aparelladors només es poden cursar, com ja hem reiterat, a les dues escoles 
d’arquitectura existents, la de Madrid i la de Barcelona. Un Decret del 5 de juny de 1936 autoritza la 
creació d’una Escola d’Aparelladors a la Corunya, sostinguda per l’Ajuntament de la ciutat. A Galícia, 
la professió d’aparellador ja estava arrelada i tenia una llarga tradició;45 de maneres diverses funcio-
naven alguns centres d’ensenyament dependents de corporacions o associacions, no de l’Estat, on es 
podien seguir els estudis, i els exàmens s’havien de fer a les escoles de Madrid o de Barcelona. Sembla 
que la nova escola de la Corunya no arriba a entrar en funcionament per l’esclat de la Guerra Civil 
abans de començar el curs.46

4.6.- El període de la Guerra Civil 

Les informacions que hem trobat de l’ensenyament d’aparelladors a Barcelona durant la Guerra Civil 
són molt escasses. Les conseqüències immediates de l’aixecament militar i del seu fracàs a Barcelona 
produeixen a la ciutat, i a Catalunya en general, una situació nova. Per mitjà d’un decret de 27 d’agost 
de 1936, l’Escola d’Arquitectura esdevé una institució cultural de la Generalitat de Catalunya, la 
qual assumeix les competències de l’Estat. Atesa la dependència total d’aquesta escola que tenien els 
ensenyaments d’aparelladors, es pot deduir que l’afecten les mateixes normes; no hi ha cap disposició 
que s’hi refereixi explícitament. Els càrrecs acadèmics de l’Escola d’Arquitectura (director i secretari) 
no són cessats, però és nomenat delegat o comissari de la Generalitat l’arquitecte Josep Torres Clavé 
(promoció de 1928), que de fet es converteix en el dirigent màxim pel que fa a l’orientació acadè-
mica, no per al funcionament administratiu ordinari. Torres Clavé, membre actiu del GATCPAC, 
esdevé des de l’esclat de la revolució una peça clau en totes les transformacions que es realitzen en el 
camp de l’arquitectura i de la construcció. El juliol de 1936, quan es crea el Sindicat d’Arquitectes 
de Catalunya –adscrit en paral·lel a la UGT i a la CNT–, Torres Clavé, com a secretari, assumeix 
les funcions que realitzaven el Col·legi i l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i, des de 1937, es 
planteja la socialització de la professió. Com a comissari de l’Escola, proposa la reorganització de 
l’ensenyament, amb una orientació pedagògica nova, les línies de la qual es concreten en un interès 

PROFESSORS NUMERARIS

Complement d’Àlgebra, Mecànica General i Curs Elemental d’Estabilitat Ramon Térmens Mauri

Geometria Descriptiva i Topografia (dos cursos) Manuel Cases Lamolla

Tecnologia de la Construcció (tres cursos) Josep M. Deu Amat

Dibuix (dos cursos) i Treballs Gràfics Vacant

PROFESSORS ESPECIALS

Francès (tres cursos) i Ciències Físiques, Químiques i de Geologia Vacant

Comptabilitat i Legislació i les assignatures de curs preparatori Aritmètica 
i Àlgebra, Geometria i Trigonometria

Vacant

PROFESSORS AUXILIARS

Complement d’Àlgebra, Mecànica General, Curs Elemental d’Estabilitat, 
Comptabilitat i Legislació, Aritmètica i Àlgebra, Geometria i Trigonome-
tria

Manuel Puig Janer44

Geometria Descriptiva, Topografia (dos cursos), Dibuix i Treballs Gràfics Juan Neto Carrión

Tecnologia de la Construcció, Francès i Ciències Físiques, Químiques i de 
Geologia

Joaquim Amigó Miró

44 - Manuel Puig Janer (Monistrol de Montserrat, 1900), arquitecte (1924), llicenciat en Ciències Eexactes i aparellador (1931), és professor 
(interí) d’aparelladors des de 1931.

45 - Sánchez García / Yáñez Rodríguez: El aparejador y su profesión en Galicia, p. 150.
46 - Segons informacions que no hem pogut confirmar documentalment, els estudis d’aparelladors també es podien cursar a l’Escola d’Arts 
i Oficis de Cadis, en un règim d’una base legal ambigua, que funcionava a la pràctica. Testimoni verbal d’una persona que hi va cursar el 
estudis i hi va obtenir el títol.
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marcat per la relació de l’arquitectura amb la realitat social.47 Més que d’una modificació de pla 
d’estudis es tracta d’una reorganització total dels ensenyaments tècnics, agrupats en una escola po-
litècnica general, en la qual juntament als de tipus industrial hi hagi els de la construcció, amb dues 
seccions, la d’enginyeria d’obres públiques i la d’arquitectura.48 De l’ensenyament d’aparelladors no 
se’n parla de manera explícita, però dins del d’arquitectura, Torres Clavé proposa una especialitat 
“d’Arquitecte director tècnic de construccions”, que equipara al que altres, però no ell, prefereixen 
anomenar enginyer de la construcció.49 El pla, del qual només ’estaven traçades les línies bàsiques, 
havia de ser sotmès a informe del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) i a l’aprovació ulte-
rior de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Però tot queda en una proposta, 
que no s’arriba a aprovar ni a implantar pel tancament de l’Escola durant aquest període, i tampoc 
per l’evolució posterior. Hem volgut fer al·lusió a l’especialitat proposada, perquè considerem que té 
relació amb altres propostes posteriors encara que tampoc no s’hagin portat a la pràctica.

Durant la Guerra, l’Escola es va buidant progressivament de professors i d’alumnes, i arriba pràcti-
cament al col·lapse. Un bon nombre d’estudiants l’han de deixar quan les seves quintes són crida-
des al front. Els professors la van abandonant a mesura que avança la Guerra, per amagar-se o per 
escapar-se, o també per incorporar-se a l’exèrcit. No és necessari clausurar les classes, ja que es deixen 
d’impartir de manera progressiva per falta de professors i d’estudiants. El funcionament de l’Escola 
queda limitat als tràmits administratius ordinaris. A la tardor de 1938, després d’haver portat una 
activitat intensa, Torres Clavé s’incorpora a l’exèrcit republicà i mor el 22 de gener de 1939, destros-
sat per unes bombes de l’aviació al front de Montbrió de la Marca, víctima d’un dels episodis de la 
dramàtica retirada de l’exèrcit vençut. 

Durant els cursos 1936-1937, 1937-1938 i, naturalment, el següent, les classes queden interrom-
pudes. Dels professors d’aparelladors, se sap que Manuel Cases Lamolla a final de juny de 1936 co-
mença les vacances d’estiu i no torna a l’Escola; s’incorporà a l’exèrcit de Franco com a oficial. Altres 
dos professors, Deu Mata i Neto Carrión, serveixen com a oficials a l’exèrcit de la República. 

Una ordre del govern de la República, de 4 de novembre de 1938, separa del servei alguns professors 
d’Arquitectura; dels que atenien els estudis d’aparelladors figuren explícitament els noms de Joa-
quim Amigó, Josep M. Poudevida, Manuel Puig Janer i Manuel Borbón, que, segons els indicis, ja 
havien abandonat abans de la data de l’ordre. 

5. L’ETAPA ENTRE 1940 I 1957

5.1.- La represa després de la Guerra Civil

Després del col·lapse de la Guerra, una Ordre de 19 de juny de 1939 estableix la represa de les activi-
tats docents de les escoles especials d’Enginyers i d’Arquitectes per al curs 1939-1940; una altra Or-
dre de 14 de juliol n’estén la validesa als estudis d’aparelladors. La represa es produeix en una línia de 
continuïtat amb les normes, hàbits i mètodes d’ensenyament anteriors a 1936 o a 1931, amb mitjans 
molt escassos. El 1939, el director de l’Escola d’Arquitectura és Alexandre Soler March, que ho era 
el 1936 i és confirmat en el càrrec, però el 1940 és nomenat Francesc de P. Nebot Torrens, que ja ho 
havia estat entre 1924 i 1931 i que, en aquesta segona etapa, exercirà fins a la jubilació el 1953.

D’acord amb la Llei de responsabilitats polítiques, tot el personal al servei de l’Administració fou so-
tmès a un procés de depuració; els professors hi estaven inclosos. En el cas de l’Escola d’Arquitectura, 
la tramitació de l’expedient de depuració fou delegada a un arquitecte afecte al nou règim, que, 
segons algunes opinions rebudes, actuà amb esperit corporatiu i amb comprensió envers els seus 
companys, amb l’excepció d’aquells que havien quedat exclosos del procediment per no haver-se 
presentat, ja sigui per haver marxat a l’estranger o per altres motius. El 7 de març de 1939, el director 
de l’Escola comunica al delegat a Barcelona del Ministeri d’Educació els professors i altre personal 
que són necessaris per restablir el servei; a la llista hi figuren Térmens i Amigó d’Aparelladors. També 
diu: “Se omite la inclusión de […] tres profesores auxiliares de Arquitectura y de Aparejadores, que 
aún siendo indispensables para la labor docente se hallan bajo fuero militar. También se omite a los 
profesores D. Juan Neto Carrión y D. José M. Deu Amat, ambos de la enseñanza de Aparejadores, 
por haber huido abandonando el cargo a la entrada del Glorioso Ejército Nacional en Barcelona”.50 
El 18 de gener de 1939, Manuel Cases Lamolla, que estava servint l’exèrcit de Franco com a capità de  
complement d’aviació, obté un comunicat des de Vitòria, que era la seu dels serveis de l’ensenyament 
tècnic de l’Estat, que li diu que es pot reintegrar al professorat quan els seus deures militars ho per-
metin. El 2 de març següent se li comunica des de Vitòria que es traslladi a Barcelona per fer el pos-
sible per reprendre l’ensenyament.

Una Ordre de 4 de maig de 1940 dóna la conformitat a la proposta del jutge instructor depurador 
sobre l’admissió sense imposició de sanció de diversos professors de l’Escola d’Arquitectura, que in-
clou els d’Aparelladors; a la llista no hi figuren Deu Amat i Neto Carrión, als quals no tornem a 
trobar a l’Escola. Fa la sensació com si, pel fet d’haver “fugit”, haguessin quedat eliminats de procés, 
però alhora que el mateix fet s’aprofita com a justificació de l’actuació de la comissió depuradora, que 
no proposa sancions perquè ja compleix la seva “quota” amb els s’han sancionat ells mateixos.
50 -  Exposició commemorativa del centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, gener de 1977, p. 168. Dels dos professors esmentats 
n’hem pogut trobar poca informació posterior documentada. Tots dos van residir a Veneçuela. Neto Carrión va publicar algun llibre tècnic en 
una editorial de Caracas. Josep Maria Deu Amat forma part d’un grup de més de cent arquitectes espanyols que el 1942, quan segurament 
ja residien a l’estranger, foren depurats i sancionats pel Govern. Deu forma part d’un grup de col·legues sancionats amb  “suspensión total en 
el ejercicio público y privado de la profesión en todo el territorio nacional, sus posesiones y Protectorado”. La majoria dels arquitectes que es 
van exiliar van anar a Amèrica, principalment a Mèxic i a Veneçuela. Deu va ser dels últims a arribar a aquest últim país....
El 1948, després d’haver residit a Anvers, Bèlgica, es va instal·lar a Caracas, on va treballar per un organisme del Govern i posteriorment va 
projectar diversos edificis, principalment docents i religiosos. El 1963 va fer el primer viatge a Espanya i residí un temps a Barcelona, on... 

47 - Bohigas, Oriol: “Torres Clavé y la propuesta de un plan de estudios de Arquitectura”, dins Torres, Raimon: Torres Clavé, Barcelona, Santa 
& Cole Ediciones de Diseño, 1994, p. 148.
48 - El pla d’estudis i les bases de la nova organització es van publicar a la revista Arquitectura i Urbanisme (núm. 18, juny 1937), que des de 
juliol de 1936 era l’òrgan del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya i abans ho era de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya.
49 - Segons una intervenció de Josep Torres Clavé, transcrita a Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, número 140 (1980/1983), monogràfic
d’Homenatge a J. Torres Clavé, p. 38.
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Per mitjà de l’Ordre del 18 de maig de 1940 es crea el càrrec de vicedirector a les escoles 
d’aparelladors de Madrid i de Barcelona, amb competències per presidir el claustre de pro-
fessors i la Junta Administrativa i per regir el sistema administratiu interior de l’ensenyament 
d’aparelladors, que segueix sota la dependència total de les escoles d’arquitectura. Això no obs-
tant, al vicedirector se li assignen “totes les funcions que són pròpies dels directors dels centres 
docents”. També es crea el càrrec de secretari i a la vegada la Junta Administrativa de l’Escola. 
A la mateixa ordre es nomena vicedirector de l’Escola de Barcelona el professor Manuel Cases 
Lamolla (Lleida, 1900).

A partir d’aquesta data, Cases apareix com el responsable màxim dels estudis, sota la dependència 
del director de l’Escola d’Arquitectura. El 16 de juliol de 1940 presideix la primera reunió de pro-
fessors, independent de les d’Arquitectura, amb la qual s’obre un llibre d’actes propi, que constituirà 
d’ara endavant una font d’informació documental. Això no obstant, algunes vegades –poques– és 
el director d’Arquitectura el que la presideix. El primer secretari és Joaquim Amigó Miró, que aviat 
és substituït per Ramon Térmens Mauri. En aquesta etapa es fa més freqüent i regular l’ús del nom 
d’Escola d’Aparelladors, que es va diferenciant progressivament encara que amb molta lentitud de 
la d’Arquitectura, de la qual administrativament continua essent una dependència, però ja disposa 
d’una plantilla de professors diferenciada i d’unes assignacions pressupostàries pròpies. L’existència 
de la figura de vicedirector representa un pas notable per al reconeixement de la identitat de l’Escola 
d’Aparelladors, tot i que es posa de manifest que la delimitació de les seves funcions és imprecisa i 
difusa. 

Pel que fa a l’estructura de la professió, s’ha de fer esment de l’Ordre del 9 de maig de 1940, del 
Ministeri de la Governació, que estableix les normes per a la creació dels col·legis professionals 
d’arquitectes i d’aparelladors i implanta la col·legiació obligatòria per a l’exercici de la professió. 
La constitució formal del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears té lloc l’1 de juliol 
del mateix any. La regulació posterior es fa per mitjà de l’Ordre de 23 de juny de 1945 del mateix 
Ministeri de la Governació, que aprova el reglament de la Federación y Colegios de Aparejadores; 
quan entra en vigor, es constitueixen els col·legis regionals i provincials. El de Catalunya i Balears, 
amb capital a Barcelona, té delegacions a Palma de Mallorca, Lleida, Tortosa, Tarragona, Girona 
i Maó. En aquesta època hi ha un bon nombre de situacions professionals diferents, i també de 
llocs diversos a l’Administració: servei del cadastre d’Hisenda, ajuntaments, diputacions, exèrcit 
i alguns altres. Corresponen a sectors diversos dins del col·lectiu. (Aquesta disposició serà vigent 
fins a 1977).

Una Ordre de l’1 de juliol de 1940, que es refereix als estudis dels aparelladors, declara totalment 
extingits els plans anteriors a 1932 i determina l’equivalència de les assignatures amb les dels plans 
vigents.

Una altra Ordre de 6 d’agost de 1940 adapta a Barcelona i a Madrid un pressupost per a l’ensenyament 
d’aparelladors separat del de l’Escola d’Arquitectura.

Entre els anys 1940 i 1944 es van imposant les normes del nou règim polític, com ara l’obligatorietat de 
les assignatures de Religió, Educació Física i Formación del Espíritu Nacional, i l’enquadrament obli-
gatori de tots els estudiants al SEU (Sindicato Español Universitario). L’obligació de les assignatures 
complementàries esmentades queda reforçada per a les escoles tècniques per altres decrets del 1955.

...treballà en alguns projectes immobiliaris a Castelldefels i a Vilassar de Mar, d’on havia estat arquitecte municipal; al mateix temps, un fill seu 
acabava el batxillerat a Perpinyà. En aquesta ocasió, a Barcelona, va entrar en relació amb Josep Maria Poudevida, que havia estat auxiliar 
seu abans de la Guerra Civil. Després tornà a Caracas on seguí treballant com a arquitecte, però periòdicament tornava a Barcelona. El dia 29 
d’abril de 1977 es va celebrar a l’Escola un acte commemoratiu del 50è aniversari de la primera promoció d’aparelladors graduats a Barce-
lona. Deu Amat hi fou invitat i conegué l’edifici nou de l’Escola; fou rebut amb mostres d’estima i fou tractat com a catedràtic emèrit; de la visita 
en queda constància al llibre d’honor de l’Escola. Després tornà a Caracas, que ja era el seu domicili habitual, on morí el 1988, a 88 anys.

Manuel Cases Lamolla, primer subdirector, i més tard director, de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona. 1940. Transcripció de l’acta de la primera reunió presidida pel professor Cases Lamolla com a subdirector. 1940. 
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5.2.- Ordenació específica dels estudis i de les escoles d’aparelladors 

L’Ordre de 16 d’abril de 1945 regula l’ingrés dels alumnes a les escoles d’aparelladors. En 
aquest temps, encara no s’exigeix el batxillerat per ingressar-hi, fet que comporta que l’afluència 
d’aspirants comenci a representar un creixement notable i excessiu; algunes vegades es presenten 
700 aspirants. Un bon nombre són oficials qualificats dels oficis de la construcció, als quals hi ha 
una bona predisposició de donar-los acollida, que es va consolidant; es considera que representa 
una promoció social. Però, al mateix temps, es constata que la manca de preparació cultural prèvia 
comporta un inconvenient greu que en molts casos fa impossible seguir els estudis. L’ordre de 
1945 estableix que l’examen de cultura general sigui el primer i eliminatori. Per aquest temps es 
comença a donar el fenomen que alguns estudiants d’altres carreres, principalment d’arquitectura 
i d’enginyers, es matriculen al mateix temps a la d’aparelladors, que és més curta. Entre els que 
segueixen aquesta doble opció, uns ho justifiquen com a complement de l’altra carrera, que és la 
principal, en el sentit que els estudis d’aparellador els permeten adquirir una formació més pràcti-
ca sense gaire dificultat; un altres, principalment els que estan en la fase de preparació de l’ingrés 
de la carrera superior, ho veuen més com una alternativa en el cas de no aconseguir superar les 
proves d’ingrés. 

El Decret de 12 de febrer de 1954 regula, des de l’octubre següent, l’ingrés a les escoles de pèrits in-
dustrials, agrícoles i aparelladors, i exigeix als aspirants tenir qualsevol dels títols de batxiller elemen-
tal, batxiller laboral, pèrit mercantil, mestre d’ensenyament primari o mestre industrial. L’examen 
d’ingrés consisteix en unes proves de suficiència sobre matemàtiques, física i dibuix, amb alguna 
variant en funció de les titulacions d’origen. És un pas en l’elevació del nivell exigit per a l’ingrés, que 
anirà augmentant progressivament en les modificacions posteriors dels estudis. 

Un pas endavant, aquest sí que d’una envergadura destacada, és el Decret de 10 d’agost de 1955, 
que reorganitza les escoles oficials d’aparelladors –a les quals reconeix aquest nom–, que, no obs-
tant això, continuen depenent de les d’Arquitectura encara que amb una denominació nova. En 
l’exposició de motius repassa l’historial des que els ensenyaments d’aparelladors es van integrar el 
1924 a les escoles d’arquitectura, i reconeix la lentitud al llarg dels anys en ser dictades les dispo-
sicions necessàries i en la seva aplicació, de manera que, en alguns casos, abans d’obtenir els resul-
tats efectius esperats, queden desbordades per la realitat. El Decret de 1955 aborda per primera 
vegada de manera global el conjunt de problemes de les escoles. A més de ser aplicable a les que 
existeixen a Madrid i a Barcelona, també ho és per a una secció específica del Colegio Politécnico 
de La Laguna. (Representa la creació o el reconeixement d’una escola nova, que, en realitat, ja 
funcionava).

En primer lloc, aprova un pla d’estudis nou, que substitueix –al cap de vint anys– el de 1935, amb 
un curs selectiu i tres de carrera, després haver superat les proves de maduresa d’ingrés. El contingut 
del pla d’estudis està reproduït a l’apèndix d’aquest llibre. Les matèries de la carrera s’agrupen en nou 
grups, tal com s’indica a continuació, al capdavant de cada un dels quals hi ha d’haver un professor 
numerari:

I. Ampliació de matemàtiques i de ciències
II. Sistemes de representació, tècnica i pràctica de la delineació
III. Mecànica general i elements de mecànica aplicada
IV. Materials de construcció, primer i segon curs
V. Topografia i aixecament de plànols d’edificis i pràctiques gràfiques
VI. Obra en pedra, pedra picada (albañilería y cantería), formigons i pràctiques gràfiques i d’obra, 
primer curs
VII. Legislació i economia; amidaments, pressupostos i organització d’obres
VIII. Fusteria i serralleria: pràctiques gràfiques i d’obra, segon curs
IX. Oficis complementaris de l’edificació i màquines i instal·lacions

Per obtenir el títol d’aparellador s’han de superar unes proves de grau, que han de constar d’exercicis 
orals i escrits de totes les matèries compreses al pla d’estudis. 

5.3.- Els primers professors en propietat

Els primers anys de la dècada de 1940 hi ha uns deu professors d’Aparelladors que són, potser amb 
alguna variació, els que hem esmentat més amunt, amb les baixes de Josep Maria Deu Amat i de Juan 
Neto Carrión, que no tornen a figurar en cap relació. El 1941 es reincorpora com a professor José 
Benedicto Garay, que ho havia estat el 1926, però que, durant uns anys que no he pogut determinar 
amb precisió, ho havia deixat per algun motiu que no hem pogut esbrinar. A partir de 1941, hi 
entren alguns aparelladors de les primeres promocions sortides de Barcelona anteriors a 1936, com 
ara Antonio Solán Cristina, Manuel Borbón Mariné, Lluís Wíquel Martínez i algun altre, també 
amb el mateix caràcter interí que tenien els anteriors. A partir de 1944 es comença a nomenar algun 
professor encarregat de curs, categoria que, pel que sembla, és superior a la d’auxiliar. 

L’Ordre ministerial de 16 de gener de 1945 tracta, per primera vegada, de la situació administrativa 
del professorat de l’ensenyament d’Aparelladors a Madrid i a Barcelona, a partir de la plantilla apro-
vada per la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’any 1943. Concretament esmenta els casos dels pro-
fessors de Barcelona Cases Lamolla, Térmens Mauri i Puig Janer i de tres professors de Madrid.51 Els 
dos primers havien estat nomenats per una Ordre ministerial de 27 de novembre de 1926, després 
d’un concurs; passats més de divuit anys encara no han tingut oportunitat d’estabilitzar la situació 
personal. L’Ordre ministerial fa esment de la seva sol·licitud de ser inclosos a la plantilla aprova-
da. Els interessats al·leguen haver estat nomenats en virtut d’un concurs de mèrits, amb informe 
favorable –en el seu moment– del Consejo Superior de Instrucción Pública, i que la consideració 
d’interinitat que figura en el títol hauria de ser atribuïda a l’ensenyament –perquè aquest està sense 
organitzar– més que no pas al càrrec; que per l’Ordre de 20 de juny de 1935, que crea la primera 
plantilla, se’ls va adscriure a places de professor numerari, i que des del nomenament, juntament amb 
altres professors, van haver d’organitzar l’ensenyament; que durant disset anys d’actuació docent han 
demostrat la seva activitat professional i la seva aptitud pedagògica. Al·leguen aquests punts com a 
51 - Un d’aquests últims és el que hem esmentat a la nota 37 del capítol anterior, al qual, per la situació que tenia reconeguda a l’Escola 
Industrial, se l’incorpora directament al nou escalafó amb el número 1.
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mèrits perquè se’ls reconegui el nomenament en propietat.52 L’Ordre ministerial reconeix aquests 
fets. No obstant això, considera que “el prestigio de la labor docente exige que esta aptitud sea pro-
bada mediante la realización de los oportunos ejercicios”. En conseqüència, resol la convocatòria 
d’un concurs-oposició restringit per a la provisió de les places que ocupen Cases Lamolla, Térmens 
Mauri i altres dos professors de Madrid. Una altra Ordre ministerial de la mateixa data convoca el 
concurs-oposició. Al professor Manuel Puig Janer, que entra a l’ensenyament uns anys més tard que 
els altres, no se li reconeix el mateix dret. 

La resolució del concurs-oposició, naturalment favorable per als interessats, candidats únics per a 
cada plaça, es publica a l’Ordre ministerial de 27 de març de 1946. Cases Lamolla i Térmens Mauri 
són els primers professors en propietat de l’ensenyament d’aparelladors a Barcelona. Ho han acon-
seguit al cap de quasi vint anys d’exercici amb continuïtat, sense cap altra interrupció que l’obligada 
durant el període de la Guerra Civil.

Per la Llei de 17 de juliol de 1953 es milloren les dotacions econòmiques per als professors de les es-
coles d’arquitectura i dels ensenyaments d’aparelladors, que es trobaven en inferioritat de condicions 
respecte als d’altres escoles de categoria similar, i s’aproven les plantilles corresponents. Les escoles 
d’aparelladors de Madrid i de Barcelona es doten en total amb 12 professors numeraris; fins llavors, 
la dotació era de 8. Això obre la porta perquè en els anys següents es puguin convocar oposicions, 
per mitjà de les quals tenen l’oportunitat d’adquirir la condició de numeraris alguns dels professors 
que ja exercien a l’Escola com a interins. També s’incrementa l’autorització de l’ús i la contractació 
de professors encarregats de curs, per poder atendre el nombre creixent d’alumnes; per al curs 1953-
1954 se’n nomenen 22 a Barcelona. Per aquest temps, el nombre d’aspirants a l’ingrés és d’uns 600, i 
el nombre d’alumnes per classe entre 80 i 100. El curs 1953-1954 és l’últim que es permet ingressar 
sense el batxillerat o estudis equivalents. 

El personal docent està format per professors numeraris, un d’especial d’idiomes, professors ad-
junts, mestres de taller i ajudants meritoris. Per ser professor numerari s’exigeix la possessió del títol 
d’arquitecte o d’aparellador;53 per al grup d’ampliació de matemàtiques i ciències, s’admet, també, 
el de llicenciat en ciències. Els professors adjunts hauran de tenir la mateixa titulació que els nume-
raris. Per als professors especials d’idiomes també s’exigeixen les mateixes titulacions, però, a més, 
s’admeten les de llicenciat en filosofia i lletres i de professor mercantil. L’ingrés a les places de profes-
sor numerari s’haurà de fer per oposició; el Decret regula el sistema d’oposicions. Això no obstant, en 
una disposició transitòria preveu que la primera convocatòria de cada plaça tindrà caràcter restrin-
git entre els professors interins que comptin amb un mínim de serveis continuats a l’ensenyament 
d’aparelladors i es farà d’acord amb el sistema establert el 1933. S’estableix una plantilla d’un profes-
sor numerari per cada un dels nou grups de matèries. De professors adjunts se’n preveu un per cada 
dos grups. Hi ha d’haver un taller d’obra en pedra (albañilería) i un de fusteria i serralleria, adscrits 
als grups sisè i vuitè. El decret es refereix a altres qüestions més secundàries. El director de l’Escola 

continua essent el de la d’Arquitectura, amb un vicedirector i un secretari propis d’Aparelladors, amb 
unes funcions semblants a les que ja tenien atribuïdes. A l’Escola de Barcelona, continuen en aquests 
càrrecs les mateixes persones que ja els ocupaven des de 1940, Cases Lamolla i Térmens Mauri, sense 
cap tràmit suplementari ni confirmació del nomenament.

Notem que el nom d’escola figura, per primera vegada, en la denominació, fet que significa un salt 
qualitatiu remarcable en el reconeixement d’una identitat pròpia. Aquesta transformació és causa 
d’una satisfacció notable entre els professors i entre els estudiants d’aparelladors, tal com es fa constar 
explícitament a les actes del claustre. A conseqüència del canvi legislatiu, les escoles d’aparelladors, 
tot i que segueixen amb el mateix director que les d’arquitectura, comencen a gaudir d’un grau més 
elevat d’autonomia interna de funcionament. La plantilla de professors que preveu el Decret repre-
senta un augment considerable respecte a la plantilla vigent fins llavors, aprovada el 1943. El Decret 
ja sembla concebut per a una situació de creixement de l’Escola, que efectivament es produeix. 

Un Decret de 25 de novembre del mateix any 1955 modifica de nou la distribució de les matèries 
que integren el pla d’estudis de les escoles d’aparelladors, i amplia a divuit el nombre de grups de 
càtedra, és a dir, dobla els nou que fixava el Decret del 10 d’agost. Com que al front de cada grup 
hi ha d’haver un professor numerari, també s’incrementa el nombre d’aquests. Queda justificat en 
el gran nombre d’alumnes que ha formalitzat la matrícula al curs selectiu, que supera de molt les 
previsions estimades. La relació del grups de matèria, indica els professors titulars i interins que s’hi 
assignen a l’Escola de Barcelona, segons es dedueix d’una acta del claustre (de 4 gener 1956):

52 - Cases Lamolla, a més, fa constar els seus serveis al Glorioso Movimiento Nacional, per haver estat com capità de complement d’aviació 
a l’exèrcit franquista durant la Guerra Civil.
53 - Notem que, a diferència de la situació anterior, el títol d’aparellador habilita per ser professor numerari; abans només s’admetia per als auxiliars.

I. Ampliació de matemàtiques Manuel Borbón Mariné
II. Ampliació de ciències Luís Wíquel Martínez
III. Sistemes de representació Manuel Cases Lamolla
IV. Tècnica i pràctica de la delineació
V. Mecànica general
VI. Elements de mecànica aplicada Ramon Térmens Mauri
VII. Materials de construcció, primer curs
VIII. Materials de construcció, segon curs Josep M. Poudevida Viñal
IX. Topografia i aixecament de plànols d’edificis José Benedicto Garay
X. Pràctiques gràfiques

XI. Obra en pedra, pedra picada (albañilería y cantería) i formigons Manuel Puig Janer

XII. Fusteria i serralleria
XIII. Pràctiques gràfiques i d’obra, primer curs Marino Canosa Gutiérrez
XIV. Pràctiques gràfiques i d’obra, segon curs Joan Benavent Santandreu
XV. Oficis complementaris de l’edificació
XVI. Màquines i instal·lacions Joaquim Amigó Miró
XVII. Amidaments, pressupostos i organització d’obres
XVIII Legislació i economia Antonio Solán Cristina
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El fet que aquests decrets s’hagin aprovat fa suposar que des de l’estament professional s’ha aconseguit 
tenir influència oficial o política, una conseqüència de la qual ha estat que el Govern prestés una aten-
ció als estudis d’aparelladors fins llavors insòlita. És impossible que aquests decrets hagin pogut sortir 
per generació espontània. No hem trobat cap document ni cap al·lusió a les actes de les reunions de 
professors de l’Escola de Barcelona que es refereixi a la persona o grup social que hi hagués influït o que 
doni a entendre el canvi de context. En les escasses converses que hem pogut tenir a l’entorn del col·legi 
professional, tampoc. Es pot sospitar que les gestions van partit de l’Escola o del Col·legi de Madrid; 
però només és una suposició. La gènesi d’aquestes disposicions, de les quals deriven resultats eficients 
per a la modernització i el desenvolupament de la carrera i de la professió, queda per esbrinar.

El professorat de les escoles s’organitza a base de 18 càtedres –tal com acabem de veure–, cada una de 
les quals ha d’estar atesa per un professor numerari. El gener de 1956, el Ministeri autoritza el nome-
nament interí de 12 professors adjunts (dos arquitectes, dos doctors en ciències i vuit aparelladors). 
El Decret de 10 d’agost de 1955, en una disposició transitòria, preveu que la primera convocatòria 
d’oposició per a la provisió de cada una de les places de professors numeraris i adjunts que estiguin 
vacants tindrà caràcter restringit entre els actuals professors interins i encarregats de curs que comp-
tin amb un mínim de deu anys de serveis continuats a l’ensenyament d’aparelladors, i els exercicis es 
realitzaran d’acord amb el Decret de 14 de gener de 1933. Els professors que a Barcelona compten 
amb més de deu anys de servei són Joaquim Amigó Miró, Manuel Puig Janer, Marino Canosa Gutié-
rrez i Josep M. Poudevida Viñal.54 El gener de 1956, el Ministeri d’Educació convoca oposicions res-

tringides, el resultat de les quals, fet públic el juliol del mateix any, permet que els quatre citats passin 
definitivament a ser professors numeraris. Llavors, Marino Canosa, des de 1942, ja era catedràtic de 
l’Escola d’Arquitectura; no hem trobat la data exacta que es va incorporar a la d’Aparelladors, encara 
que diverses fonts indiquen el 1935, quan ja era professor d’Arquitectura. Després de més de deu 
anys, o quasi trenta en algun cas, aconsegueixen estabilitzar el seu lloc com a professors de l’Escola. 
Fins llavors, només des de 1946, els dos únics catedràtics eren Manuel Cases i Ramon Térmens.

Al mateix temps, el creixement del nombre d’alumnes fa necessari el nomenament o contractació 
de professors, que s’inicia el curs 1954-1955 amb el nomenament interí de Carlos A. Shelly García, 
aparellador del servei del Cadastre; el curs següent hi ha el nomenament de tres professors més, En-
ric Anguera Cama, Francesc Lloveras Segarra i Josep Lluís Pascual Roca, aparelladors amb una tasca 
consolidada en l’exercici professional, que deixen rastre a l’Escola durant un període llarg. El curs 
1956-1957 es produeix el nomenament de vuit professors; coincideix amb la posada en marxa del 
curs selectiu del pla d’estudis nou. Entre els nomenats, que ho són per a les matèries de base científica 
pròpies del selectiu, hi ha els doctors en ciències Llorenç Ferrer Figueras i Joan B. Vericad Raga, lla-
vors professors adjunts interins de la Universitat de Barcelona, que durant uns anys seran professors 
de l’Escola i que ho deixaran per dedicar-se totalment a la Universitat, en haver optar a càtedres, que 
exerciran en diverses universitats de l’Estat. El curs 1957-1958 entren 19 professors més; fins llavors 
mai no havia entrat de cop un nombre tan gran de professors. 

5.4.- El nombre d’estudiants

El 1941 es comencen a organitzar els primers viatges de pràctiques dels estudiants dels darrers cursos 
de la carrera, acompanyats d’un professor, per visitar edificis i obres en construcció de diverses ciutats 
espanyoles. 

Entre 1943 i 1947, el nombre d’estudiants d’aparelladors matriculats a Barcelona és d’uns 223 oficials 
i 716 lliures, amb un total de 939. El curs 1948-1949, la matrícula és de 219 alumnes oficials, 767 
lliures i 986 en total. Pot cridar l’atenció el nombre elevat d’alumnes lliures i la proporció respecte al 
total; els alumnes lliures només van a l’Escola per als exàmens de final de curs i, en tot cas, assisteixen 
a classe en acadèmies preparatòries especialitzades situades a la mateixa ciutat de Barcelona o en al-
gunes altres ciutats; hi havia un nombre apreciable d’acadèmies, algunes amb anomenada i prestigi.55 

Segons indicis no documentats, alguns professors de les escoles oficials de Madrid i de Barcelona hi 
estaven relacionats; en alguna ocasió, a les reunions del claustre de professors de Barcelona es posa 
de manifest aquesta relació d’algun professor, que és desaprovada pels seus companys. A les acadè-
mies, especialment a les ubicades a Barcelona, algunes vegades la preparació no és alternativa de la de 
l’Escola, sinó complementària; és habitual que diversos estudiants matriculats oficials hi assisteixin 
regularment per reforçar o per preparar amb més cura algunes assignatures. També hi havia acadè-
mies en diverses ciutats del territori espanyol, els alumnes de les quals es matriculaven com a lliures 
a les escoles de Madrid o de Barcelona, segons la zona d’influència. Els responsables de les acadèmies 
eren els que tenien les relacions regulars amb l’Escola per als tràmits de matrícula, de desplaçaments 
per als exàmens, per negociar la celebració d’uns exàmens especials per als alumnes lliures, concen-
trats en unes poques dates, per tal de no perllongar en excés el període de desplaçament dels estu-
diants, per a la recollida dels resultats, entre d’altres; tot això ho feien les acadèmies, no els alumnes 
directament. En alguns casos s’havien arribat a celebrar exàmens en alguna ciutat, com ara Bilbao, a 
la qual es desplaçava algun professor de l’Escola. 

Títol expedit l’any 1956, quan els estudis depenien de l’Escola Superior d’Arquitectura. 

54 - Un altre professor que hauria portat més de deu anys com a interí, Enrique Mira López, va morir el 10 de febrer de 1953.
55 - A Barcelona eren conegudes el Politécnico Martín, l’Acadèmia Perfil i l’Acadèmia El Sol.
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A Barcelona s’examinaven alumnes de Palma de Mallorca, del País Basc, de Saragossa i d’altres zones. 
Excepte les Balears, per a la resta d’Espanya, les zones d’influència de cada una de les dues escoles 
(Madrid i Barcelona) podien variar per motius conjunturals.

El nombre d’estudiants de l’Escola baixa sensiblement a partir del curs 1948-1949 fins al 1953-1954, amb 
una mitjana, durant cinc o sis cursos, de 160 alumnes oficials matriculats i 410 lliures, amb oscil·lacions 
notables pel que fa als lliures, a les quals no hem trobat cap explicació. El nombre de graduats de cada 
promoció, al voltant de 50, mostra el grau elevat d’abandonaments abans d’acabar la carrera. 

El curs 1950-1951 es matricula la primera noia en l’etapa posterior a la Guerra Civil; ja hem es-
mentat que se n’havien matriculat dues a la dècada de 1930; en l’ocasió present és Emília Mira 
Farràs, filla del professor de Matemàtiques de l’Escola Enrique Mira Pérez; els cursos següents es 
matricularen tres o quatre noies més (entre les quals hi ha Matilde Fort Xirau i Maria Roqueta 
Edo); quan ingressa al Col·legi professional el 1956, en acabar els estudis, Emília Mira és la segona 
dona col·legiada. 

El canvi de marc legal i, encara més, altres circumstàncies externes relatives a l’evolució social i econò-
mica del país, contribueixen a l’augment apreciable del nombre d’alumnes. Des de 1945 a 1955 els 
alumnes oficials són al voltant de 200, als quals s’ha d’afegir un nombre variable de lliures, que només 
van a l’Escola per als exàmens, que alguns anys supera els 700. A partir de 1955, el creixement és no-
table, i s’aproxima als 800 matriculats. El curs 1961-1962 se superen els 2.000 alumnes, nombre que 
continua creixent en els cursos següents fins a superar els 3.000 el curs 1968-1969.

L’any 1962 va acabar la 34a promoció d’aparelladors, formada per 113 graduats, dels quals 33 (29 %) 
eren naturals de la ciutat de Barcelona, 16 (14,2 %) de la resta de Catalunya, 17 (15 %) del País Basc, 
14 (12,4 %) del País Valencià, 7 (6,2 %) d’Aragó, 5 (4,4 %) de les Balears i 21 d’altres procedències. 
Aquesta distribució pot donar una idea de la procedència de l’alumnat.56 Comparant, tant el nombre 
de graduats com el de matriculats, amb dades procedents d’altres fonts, durant el període comprés 
entre els anys 1955 i 1965, la proporció és molt semblant. 

5.5.- Insuficiència d’espais i projecte d’un edifici nou

El nombre elevat d’alumnes comporta un problema greu d’espai per donar les classes. Es conti-
nuen impartint a l’Escola d’Arquitectura, situada encara al segon pis de l’edifici de la Universitat 
de Barcelona. En començar el curs 1955-1956, a conseqüència del nombre d’alumnes oficials ma-
triculats d’aparellador, els locals disponibles resulten insuficients, especialment per a les classes del 
curs selectiu. En aquesta ocasió es parla de traslladar les classes d’aparelladors a l’Escola de Pèrits 
Industrials, al carrer d’Urgell, que depenia de la Diputació de Barcelona, en unes aules cedides per 
la direcció del centre. Aquesta proposta provoca certa resistència, tant entre els professors com 
entre els estudiants. Això no obstant, com a solució d’emergència, es comença a aplicar el gener de 
1956, després del primer trimestre del curs en el qual es comprova que resulta impossible impartir 

56 - Perfil, núm. 4, abril-maig de 1962. Orla de la promoció 1955-1956.
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totes les classes als espais disponibles de l’Escola d’Arquitectura. Com a mesura provisional s’ha de 
seguir utilitzant uns quants cursos, fins que es pot disposar de l’edifici nou de la zona universitària 
de Pedralbes, del qual llavors tot just es comença a parlar.

Els primers rumors sobre la possibilitat de construir un edifici per a ús propi de l’Escola a la nova 
zona universitària de Pedralbes comencen a sorgir cap al 1953, però tarden a concretar-se. El 1955, 
per pal·liar provisionalment el problema dels locals, l’Ajuntament de Barcelona ofereix un edifici 
del carrer de Lleida per ubicar-hi l’Escola d’Aparelladors fins que es pugui arbitrar la solució defi-
nitiva. La iniciativa no prospera, probablement a causa del cost massa elevat de l’adequació.57 Els 
anys següents prenen més consistència els rumors sobre un edifici nou, que s’acaben confirmant. 
Això coincideix en el temps amb l’inici de la planificació urbanística de la zona de Pedralbes (ja 
destinada per a zona universitària, després d’haver estat desestimats altres indrets urbans, en concret 
el de Montjuïc) per emplaçar-hi algunes facultats de la Universitat de Barcelona (l’única que llavors 
existia a la ciutat i a Catalunya), i també les escoles tècniques de Barcelona de dependència estatal 
(Enginyers Industrials, Arquitectura i Aparelladors), aquestes últimes al sud de la Diagonal. De la 
planificació i de la gestió urbanística del que ja s’anomena Campus de Pedralbes se n’encarrega la 
Junta d’Obres de la Universitat de Barcelona, creada per un Decret de 20 de desembre de 1950. La 
Junta, que funcionava com un organisme estatal autònom, comptava amb un gabinet tècnic format 
pels arquitectes Francesc Sanvicens Marfull i Josep Domènech Mansana; els primers anys, fins al 
1953 que es jubilà, el director de l’Escola d’Arquitectura, Francesc de P. Nebot, hi actuava com a 
assessor i com a delegat del rector de la Universitat de Barcelona, que llavors (1951 a 1957) era el 
professor Francisco Buscarons Úbeda. 

L’edifici destinat als aparelladors és el primer que es projecta per a una escola tècnica. Aques-
ta prioritat, acceptada pels responsables de la planificació de les construccions universitàries, 
queda justificada per la insuficiència dels espais limitats de què pot disposar que li estan assig-
nats a l’Escola d’Arquitectura, i també per l’expansió que comencen a experimentar els estudis 
d’aparelladors. 

Aproximadament al 1956, els arquitectes Eusebi Bona Puig, Pelai Martínez Paricio i Josep M. Se-
garra Solsona reben l’encàrrec de redactar el projecte de l’edifici; són els mateixos arquitectes que 
tenen encarregats els projectes dels edificis de l’Escola de Belles Arts i de l’Escola d’Arquitectura, de 
la qual són catedràtics. El 1958 es dóna a conèixer el projecte a la direcció i al professorat de l’Escola 
d’Aparelladors; en parlarem al capítol següent. En aquests anys, la Junta d’Obres esmentada queda 
suprimida quan es descobreix una trama d’irregularitats en l’adquisició dels terrenys (per compra di-
recta o per expropiació); el desenllaç és l’empresonament dels dos arquitectes de la Junta i d’un agent 
de la propietat immobiliària. Les atribucions de la Junta d’Obres són assumides des del Ministeri 
d’Educació.

57 - Segons sembla, es tracta de l’antic Palau d’Agricultura de l’Exposició Internacional de 1929, que llavors era de propietat municipal i 
després ho fou d’altres entitats. Era un edifici monumental que estava fora d’ús, en molt mal estat de conservació i pràcticament abandonat. 
Anys més tard, després d’una remodelació total molt acurada, es convertí en la seu de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que l’ocupa 
actualment.

 Edifici en fase de construcció. Façana posterior. Abril 1960.
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6. LA REFORMA DE L’ENSENYAMENT TÈCNIC DE 1957. ASPECTES GENERALS

La Llei de reforma dels ensenyaments tècnics, de 20 de juliol de 1957, és una de les fites més notables 
en l’evolució històrica de l’organització d’aquests estudis a Espanya. És la primera vegada que una norma 
legal abasta l’ensenyament tècnic en conjunt i que intenta tractar de manera coordinada totes les bran-
ques, especialitats i nivells. Els ensenyaments d’aparelladors hi estan compresos. La Llei els obre una eta-
pa nova. És indispensable analitzar-ne el significat per poder entendre i emmarcar les transformacions 
posteriors que ha experimentat aquest sector dels estudis, que des de 1957 queden ubicats amb claredat 
dins del sistema educatiu, en un procés que culmina anys més tard amb la integració a la Universitat 
establerta per la Llei d’educació de 1970.

6.1.- Elaboració i aprovació de la Llei

Joaquín Ruiz-Giménez, ministre d’Educació des de juliol de 1951, poc després de prendre possessió 
del càrrec, expressà el propòsit d’emprendre la regulació de l’ensenyament tècnic i professional. Per 
primera vegada després de 1939 es parla de la necessitat d’adequar el sistema d’ensenyament tècnic 
–en el doble vessant d’enginyeria i arquitectura– a les exigències dels sectors productius. Cap al 
1950, el nombre de titulats que es graduaven a les anomenades escoles especials d’enginyers no era 
suficient per atendre les demandes del mercat professional. Per aquests anys era una opinió bastant 
generalitzada –estesa a diversos països occidentals– que s’havia de plantejar i fer efectiva una regula-
ció nova, ja que la renovació necessària no s’havia produït a temps. Els plans d’ensenyament, aprovats 
anys enrere, no s’havien posat al dia, i els avenços apreciables que s’havien produït en la ciència i en 
la tecnologia no hi tenien prou acollida.

El Ministeri, des de la Direcció General d’Ensenyament Tècnic i Professional, va promoure, prime-
rament, la Llei de formació professional, aprovada el 20 de juliol de 1955. Al mateix temps, des de 
1952, va iniciar els treballs per a l’elaboració d’una Llei d’ensenyament tècnic, que va tenir una gestació 
llarga i complexa. Les línies bàsiques del projecte foren objecte d’un debat previ, dins el que permetia 
l’estructura política d’aquells anys, amb participació àmplia de representants dels sectors professionals 
afectats. En l’intent de consensuar les línies bàsiques de la reforma, es posà de manifest la resistència 
notable al canvi. El clima creat deixà temporalment en suspens la tramitació.

Quan es va elaborar el projecte de llei definitiu, Ruiz-Giménez ja no era ministre; va ser des-
tituït el febrer de 1956, com a conseqüència de les primeres revoltes d’estudiants, per les quals 
havia mostrat una actitud comprensiva. El que el substituí com a ministre, Jesús Rubio García-
Mina, que era sotssecretari del Ministeri, va mantenir la voluntat de recuperar el projecte i de 
tirar-lo endavant. Amb aquest encàrrec explícit, el desembre de 1956 va ser nomenat direc-
tor general d’ensenyament tècnic Gregorio Millán Barbany, enginyer aeronàutic, professor de 
l’escola corresponent i investigador de l’INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial). 
Havia estat un dels membres més actius en la comissió creada pel ministre anterior per impul-
sar i esbossar la reforma; s’havia mostrat convençut que l’estructura i la tradició arrelades a les 
escoles d’enginyers obstaculitzaven el funcionament àgil i modern que era necessari. 
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Millán va proposar ben aviat unes línies noves. El text definitiu del projecte es va donar a conèixer als 
sectors interessats –escoles, col·legis i associacions professionals, etc.– només nou dies abans de ser pre-
sentat i aprovat pel Consell de Ministres, amb la intenció que no hi hagués temps de presentar esmenes 
ni poguessin sorgir altres formes de reacció. 

Això no obstant, les línies generals eren conegudes entre els enginyers de totes les branques. Du-
rant l’any 1956 i els primers mesos del 1957, en els butlletins dels col·legis professionals apareixen 
diversos articles que palesen la gran divergència de punts de vista i d’interessos, tant els generals 
del col·lectiu dels enginyers, com els més particulars de cada branca; tots mostren reserves greus 
per acceptar la proposta, encara que estan d’acord en què una reforma en profunditat és neces-
sària. Els defensors de l’estructura tradicional temen que una conseqüència directa per als engin-
yers sigui la pèrdua de la posició privilegiada a la societat. L’Administració es mostra fermament 
decidida per la reforma.

Al llarg del curs escolar 1956-1957, a la vista de la imminència de la Llei de reforma, a les escoles es-
pecials d’enginyers hi ha vagues, assemblees i manifestacions de protesta dels estudiants, alhora que 
converses i intents de negociació dels seus representants amb el director general. Els alumnes, que ja 
han superat l’entrebanc de l’ingrés, aleshores un dels esculls més grans i significatius de les carreres 
d’enginyer, temen que la nova llei obri les escoles a un nombre d’estudiants més elevat i que, per tant, 
els estudis deixin de tenir el caràcter d’elit, del qual els que els segueixen estan cofois i orgullosos. 

La Llei també comprèn, com ja hem dit, els estudis d’arquitectura, però a les escoles i als col·legis pro-
fessionals les reaccions són menys intenses, com també ho serà la incidència de la reforma. A les esco-
les de peritatge industrial i en les altres de nivell equiparable (agrícoles, telecomunicació, etc.) no es 
veia, en general, amb preocupació; més aviat es pensava que n’havien de sortir beneficiades. Les escoles 
d’aparelladors eren llavors un espai bastant indefinit i aïllat de la resta; això explica que per a aquestes es-
coles l’aplicació de la Llei representava una oportunitat perquè el seu lloc en el sistema educatiu quedés 
més ben definit, i també per a l’estatus administratiu del professorat i dels estudis. 

Després de tots els tràmits previs de dictàmens, discussió en comissions, etc., la Llei fou presentada al Ple 
de les Corts a la sessió del 15 de juliol de 1957 per ser aprovada. Després dels discursos de presentació, 
es produí un cas insòlit a les Corts franquistes: per indicació del president, es decidí que la votació per 
a l’aprovació fos nominal, decisió que s’explica pel temor que fos rebutjada o que hi hagués un nombre 
elevat i sense identificar de vots negatius. Tanmateix era una llei controvertida, especialment per als 
sectors professionals dels enginyers, la representació dels quals a les Corts era bastant àmplia i es con-
siderava que els enginyers gaudien d’influència notable en algunes decisions del Govern; alguns dels 
representants a les Corts s’havien caracteritzat per l’oposició a la reforma proposada. Per altra banda, en 
tractar-se d’una llei que no afectava els principis del règim i que no tenia una connotació política, la vo-
tació nominal no suposava cap inconvenient. El resultat va ser de 301 vots a favor i 49 en contra, nom-
bre negatiu elevat en unes Corts caracteritzades per la unanimitat en l’aprovació de les propostes.58

6.2.- Objectius de la llei

Segons el preàmbul de la mateixa llei, l’evolució i el progrés del país exigeixen un nombre elevat 
de tècnics amb la formació professional sòlida que requereix l’execució de la tecnologia moderna, 
necessitat que obliga a revisar l’organització i els mètodes de l’ensenyament. En conseqüència, 
les escoles especials d’enginyers, les superiors d’arquitectura i les de pèrits, ajudants, aparelladors 
i facultatius requereixen una reorganització immediata. El legislador reconeix que algunes es-
coles (i encara que no ho diu es refereix a les d’enginyers de camins, canals i ports, de mines, de 
monts, agrònoms i de telecomunicació i, d’alguna manera, a les corresponents d’ajudants i de 
pèrits) s’havien orientat amb preferència cap a la formació de funcionaris públics, per proveir els 
cossos corresponents, amb un concepte marcadament administratiu de la professió. Les escoles 
estaven lligades estretament al cossos de funcionaris; els professors pertanyien als escalafons co-
rresponents. Aquesta situació, tanmateix justificada en una època que la demanda de tècnics era 
molt reduïda, resulta insostenible a meitat del segle XX, quan la iniciativa econòmica parteix 
fonamentalment de les empreses de producció i de serveis, que donen ocupació a un nombre de 
titulats cada vegada més gran. Per altra banda, i fins el moment en què s’elabora aquesta llei, la 
majoria d’escoles i de col·lectius professionals tècnics actuaven aïlladament dins de la seva àrea 
tecnològica respectiva; cada branca i cada nivell formaven entitats completament independents, 
en alguns casos petits móns tancats, petites elits privilegiades molt zeloses de les seves peculia-
ritats.

La Llei aspira a canviar aquesta situació –amb molt optimisme diu que hi vol posar remei–, organit-
zant el conjunt de l’ensenyament tècnic dins d’un sistema coordinat i dinàmic, amb l’intent que els 
coneixements es distribueixin adequadament en especialitats i graus i que s’enllacin, per un costat, amb 
l’ensenyament universitari i, per l’altre, amb el de formació professional.

La Llei estableix dos graus esglaonats de l’ensenyament tècnic, i assigna a escoles diferents les mis-
sions d’impartir l’un i l’altre; en realitat, consolida i homologa els dos graus que existien tradicio-
nalment. Les escoles tècniques de grau mitjà tenen la missió de “proporcionar la formació especia-
litzada de caràcter eminentment pràctic que requereix l’exercici d’una tècnica concreta, i atorgar 
als que hi hagin cursat els estudis el títol d’aparellador o de pèrit amb menció de l’especialitat 
respectiva” (el títol de pèrit comprèn els usats fins llavors d’ajudant, ajudant d’enginyer, faculta-
tiu, etc., que queden substituïts). Les escoles tècniques superiors (empra aquesta denominació en 
lloc de la d’escoles especials) han de “proporcionar una extensa i sòlida base científica, seguida de 
l’especialització tecnològica necessària per a l’exercici professional ple que correspon a la funció 
d’arquitecte o enginyer”. “Els que hagin obtingut un d’aquests últims títols podran, a més, rebre 
a les mateixes escoles una formació complementària, que afegeixi a la professional adquirida una 
dedicació especial per a l’exercici de tasques investigadores i docents, als quals s’atorgarà, un cop 
superades les proves pertinents, el títol de doctor”.

Quan es promulga la Llei, es mantenen les escoles que existeixen sens perjudici que es puguin transfor-
mar o que se’n puguin crear de noves. 58 -  La Vanguardia, 16 de juliol de 1957.
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“L’accés a les escoles tècniques s’efectuarà mitjançant cursos selectius, sistema que substitueix els tra-
dicionals exàmens d’ingrés”. Aquesta norma, que s’expressa amb caràcter general, és en realitat pròpia 
de les escoles superiors, per a les quals el canvi en el sistema d’ingrés és, tanmateix, l’aspecte més notori 
entre les modificacions que proposa la Llei, el que adquireix més repercussió social de manera imme-
diata. Abans de 1957, el sistema d’ingrés era propi de les escoles d’enginyers, diferent de les facultats 
universitàries. Consistia a aprovar diverses matèries que s’havien de superar globalment. Els exàmens 
només tenien validesa per a l’escola o escoles d’una branca; l’estructura, el contingut i la distribució de 
les matèries eren diferents per a cada branca. La base era la resolució de problemes, que entre els aspirats 
tenien fama de molt difícils, opinió que era generalitzada entre els professionals que els havien superat; 
els que aconseguien ingressar a les escoles eren un 20 % com a màxim; molts tardaven anys a aprovar 
els grups d’ingrés i alguns no els superaven mai. Només hi havia una convocatòria l’any, al mes de juny. 
La preparació de l’ingrés s’havia de fer en acadèmies privades especialitzades, no a les escoles oficials. 
Superar l’ingrés es considerava la part més difícil de la carrera.”

El procediment d’ingrés a les escoles d’arquitectura era diferent. Les matèries de caràcter científic (ma-
temàtiques i física) es podien cursar i aprovar en una facultat de ciències. El dibuix, en diverses varietats, 
era propi de les escoles; la preparació es feia en acadèmies especialitzades. En els exàmens, a l’Escola 
d’Arquitectura, s’aplicava un grau d’exigència molt elevat.

Per a les escoles tècniques de grau mitjà, la Llei estableix un sistema d’ingrés semblant, a base d’un curs 
selectiu, amb quatre matèries comunes per a totes les escoles (Matemàtiques, Física, Química i Dibuix), 
més una d’específica de cada branca. 

Per a la redacció dels plans d’estudis nous, la Llei insisteix en la importància que s’ha de concedir a les 
pràctiques en tallers i laboratoris. 

La Llei atorga una importància primordial a la coordinació entre els diversos graus, branques i especia-
litats. En front del sistema tradicional d’entitats aïllades, la Llei proclama el principi de la plena validesa 
acadèmica d’aquelles matèries cursades en un centre que puguin tenir aplicació en un altre; també pre-
tén potenciar l’existència de cursos totalment o parcialment comuns. La realitat tardarà molt a assimilar 
aquestes intencions. La defensa i la pervivència de les peculiaritats de cada branca sembla que, a la pràc-
tica, tenen prioritat sobre la coordinació del conjunt.

Per establir i fomentar l’enllaç entre les escoles es crea la Junta d’Ensenyament Tècnic, que ha d’actuar 
com a òrgan assessor del Ministeri d’Educació en tot allò relatiu a l’ensenyament tècnic, com ara els 
plans d’estudis, el règim dels centres, l’estructura del professorat i el sistema per accedir-hi, etc. La Junta 
ha d’estar formada per representants d’escoles de totes les branques i nivells. 
La Llei homologa l’estructura de les carreres. Totes les superiors han de constar d’un curs selectiu 
(comú per a totes les escoles, i també amb les facultats de ciències), un d’iniciació (a l’arquitectura o a 
l’enginyeria, específic de cada branca, que s’ha de cursar a les escoles corresponents), més quatre anys de 
carrera. Els estudis de grau mitjà consten del curs selectiu i tres anys de carrera. Segons el text de la Llei, 
“els ensenyaments tècnics formaran un sistema coordinat d’estudis i disciplines; amb aquesta finalitat 

s’establiran reglamentàriament normes que determinin un sistema adequat d’equivalències i convalida-
cions recíproques entre tots els estudis oficials del mateix grau i entre els del grau superior, rebuts a les 
escoles d’arquitectura i d’enginyeria de l’Estat i els de l’ensenyament universitari”. Per tenir accés al curs 
selectiu de les escoles superiors, s’exigeix la possessió del títol de batxillerat superior, amb dret a ingressar 
a la Universitat; els títols tècnics de grau mitjà capaciten per ingressar a les escoles tècniques superiors, 
per mitjà d’un curs especial; es preveu la convalidació d’assignatures al llarg de la carrera; també capaci-
ten per a l’accés als ensenyaments universitaris de ciències. Per tenir accés al curs selectiu de les escoles 
de grau mitjà és necessari el títol de batxiller superior o bé una titulació de les considerades equivalents 
(com pèrit mercantil, mestre industrial, mestre de 1r ensenyament, i oficial industrial amb certes condi-
cions). Amb el batxillerat elemental es permet accedir a través d’un curs preparatori, preliminar al selec-
tiu. El curs selectiu aprovat en una escola superior també habilita per seguir els estudis de grau mitjà.

La Llei regula el personal docent de les escoles. En aquest aspecte, la innovació és notable. S’estableixen, 
per a cada nivell d’escoles, les categories següents: catedràtics numeraris, professors adjunts, professors 
encarregats de curs, professors especials, ajudants per a classes pràctiques i mestres de taller o laboratori. 
La categoria superior és la de catedràtic; fins llavors se’n deia professor numerari o algun altre nom. Els 
catedràtics numeraris de les escoles tècniques superiors i de les escoles de grau mitjà constituiran, sepa-
radament, dos cossos especials de funcionaris, amb els escalafons respectius. És a dir, dos cossos, únics 
per a totes les escoles. Els que a l’entrada en vigor de la Llei eren professors numeraris, amb caràcter fix 
i que tenien la condició de funcionari, de totes les escoles s’integren automàticament a l’escalafó nou 
corresponent. L’ingrés en els dos cossos s’haurà de fer per oposició. Per ser catedràtic d’escola supe-
rior s’exigeix la possessió del títol de doctor per una escola superior o per la Universitat; els catedràtics 
d’escola de grau mitjà han de ser arquitectes, enginyers, llicenciats, aparelladors d’obres o pèrits. No 
distingeix entre branques i especialitats; en principi, se suprimeix el requisit que només podien ser pro-
fessors d’una escola especial (superior) els graduats de la mateixa branca, seleccionats pel propi col·lectiu 
professional, d’acord amb els reglaments propis de cada escola. Per a les escoles d’aparelladors, d’ajudants 
i  de pèrits, fins llavors s’aplicava un criteri semblant; abans de la Llei de 1957, en general s’admetien com 
a professors només els titulats superiors de la mateixa branca; els titulats de la mateixa escola només 
podien accedir a la categoria de professor auxiliar. Aquesta limitació queda suprimida; el criteri que 
imposa la Llei de 1957 és més ampli. Aquesta llei permet que els doctors universitaris puguin accedir 
a les càtedres d’escoles tècniques superiors i els doctors arquitectes i enginyers ho puguin fer a les de les 
facultats universitàries. Això significa el reconeixement d’una major relació entre l’ensenyament tècnic i 
l’universitari, un avenç cap a la integració en un sistema educatiu únic.

Les categories i condicions econòmiques dels catedràtics d’escoles tècniques superiors s’equiparen a 
les dels catedràtics numeraris d’universitat; les dels catedràtics d’escoles tècniques de grau mitjà seran 
idèntiques a les dels catedràtics numeraris d’instituts d’ensenyament mitjà. En resum, es produeix una 
homologació de categories i de règim econòmic on abans entre les diverses escoles hi havia una dispersió 
notable, amb diferències econòmiques apreciables.

Totes les escoles tècniques passen a dependre del Ministeri d’Educació Nacional, i deixen de dependre 
d’altres ministeris les que encara hi estaven vinculades totalment o parcialment: enginyers de Camins, 
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del Ministeri d’Obres Publiques; Telecomunicació, de Governació; Agrònoms, d’Agricultura, etc. Les 
escoles d’ajudants, facultatius i aparelladors, que depenien o estaven integrades en les escoles superiors 
de la mateixa branca, en queden separades i es constitueixen com a escoles independents. Ja ens hem 
referit, reiteradament, a la dependència entre els estudis d’Aparelladors i l’Escola d’Arquitectura. De for-
ma semblant passava en les altres branques que acabem d’esmentar; d’una manera o altra, pràcticament 
en totes excepte la d’industrials. Els ensenyaments situats fins llavors dins de l’estructura administrativa 
d’una escola superior passen a formar-ne una d’independent, amb personalitat jurídica pròpia.

Les escoles tècniques que ja existeixen han d’adaptar la denominació a les que estableix la Llei. Així, 
l’antiga Escola d’Ajudants d’Obres Públiques, ubicada dins de l’Escola d’Enginyers de Camins, passa 
a denominar-se Escola Tècnica de Pèrits d’Obres Públiques; les de facultatius de mines, es diran 
escoles tècniques de Pèrits de Mines, etc. La que és objecte del present estudi adquireix de ple dret el 
nom d’Escola Tècnica d’Aparelladors. El nom d’Escola Tècnica és comú per a totes. 

Un grup d’escoles d’enginyers (Camins, Mines, Agrònoms, Monts, Telecomunicació) havien estat 
creades, cada una al seu moment, algunes a partir del segle XVIII, per formar funcionaris per als cos-
sos tècnics especialitzats de l’Administració Civil de l’Estat, en els quals s’integraven sense altre re-
quisit els graduats que sortien, seguint l’ordre de les promocions respectives. D’alguna manera, eren 
escoles de preparació de funcionaris; el sistema d’ingrés comentat era en realitat la veritable oposició 
per ingressar-hi. Aquesta possibilitat queda suprimida i, a partir de la Llei de 1957, els graduats que 
vulguin accedir a un cos de funcionaris ho hauran de fer pel sistema de concurs o d’oposició, com per 
a l’ingrés a la funció pública en general.

Fins aquí, resumidament, hem exposat el contingut de la Llei. L’extensió amb què hem tractat el 
tema, que pot semblar excessiva, la considerem justificada, perquè la Llei de 1957 implanta un siste-
ma i un marc administratiu nou que tindrà continuïtat en les etapes posteriors. Observem que, per 
a l’ensenyament tècnic, estableix una estructura única molt centralitzada, la màxima autoritat de la 
qual correspon al Ministeri d’Educació, que anirà desenvolupant la Llei amb unes normes reglamen-
tàries detallades i precises.

6.3.- Opinions sobre la reforma

Transcrivim a continuació algunes opinions que intenten valorar els efectes de la Llei o situar-la en el 
context històric. L’historiador Nazario González és l’autor del text més extens que hem conegut: 

“A Jesús Rubio García-Mina, ministro de transición entre la estabilización y el primer desarrollo, se 
debe una aportación fundamental en la vida universitaria: la integración de las Escuelas Técnicas de 
Ingeniería y Arquitectura en el patrón común universitario. Estos cuerpos, y en consecuencia las ense-
ñanzas que preparaban a su titulación, constituían en España auténticos enclaves, basados en la escasez 
de centros, en la alta selectividad y, como resultado final, en el prestigio y altos honorarios de las profe-
siones a las que se accedía con ellos.

En su mítico examen de ingreso gastaban sus mejores años muchos jóvenes que en el mejor de los casos 
terminaban engrosando las carreras mayoritarias de ciencias. El resto de los cursos constituían un cami-
no mucho más transitable, basado en programas que continuaban intocados desde hacía muchos años, 
cuando la razón de ser principal de estas escuelas era ser vivero de altos funcionarios del Estado al servicio 
del correspondiente Ministerio. Primero, burócratas, después técnicos especializados, parecía ser la escala 
de valores tanto de los ingenieros en las respectivas ramas como de los arquitectos. Ahora los tiempos 
habían cambiado. […].

Se intentaba modernizar estas escuelas mediante una inyección en sus planes de estudio de materias 
“culturales y humanísticas” y de “prácticas en talleres y laboratorios”; sacarlas de su aislamiento, pri-
mero relacionándolas más entre ellas, pero sobre todo enraizándolas en la Universidad, ya que, como 
decía el texto de la Ley, “la técnica recibe su impulso renovador del saber universitario”.

Consecuencia administrativa clara: en adelante dependerían directamente del Ministerio de Educa-
ción Nacional. Y el primer acto de dominio, por decirlo así, era el texto mismo de esta ley sobre orde-
nación de las Enseñanzas Técnicas. […]. 

Para que la integración en el Ministerio de Educación no tuviera aires de vuelta forzada al redil, se crea-
ba una Junta de Enseñanza Técnica que actuaría directamente “como órgano asesor del Ministerio”. Un 
pacto de caballeros, que se cumplió, comprometía al ministro a no pasar por alto las recomendaciones 
de la Junta en el amplio campo de su competencia: planes de estudio, reconocimiento de centros, 
régimen interno.

Con todo, la reacción de las Escuelas no pudo menos que dejarse sentir. Hubo huelgas, escritos de pro-
testa, intento de boicot. Característica reacción de signo corporativo que, falta de otros apoyos, se rindió 
pronto a la intrínseca racionalidad de la Ley. Finalmente las aguas se calmaron, y los resultados de aquella 
reforma, pasados por la creación de las Universidades Politécnicas, algunos años después, alcanzan hasta 
nuestros días”.59

Jose María Souvirón, en un estudi sobre l’evolució de l’ensenyament superior a Espanya,qualifica la Llei 
de 1957de “profundamente renovadora”; assenyala el següent:

“[...] el sometimiento de las denominaciones de las Escuelas y su organización administrativa a una 
norma común [...] y [que] revela un objetivo de fondo: conseguir el número de técnicos titulados que 
demanda la nueva política de desarrollo económico, conexión de la enseñanza superior técnica con 
el resto de la enseñanza superior universitaria, y la dinamización de una enseñanza técnica ajustada a 
los avances científico-técnicos y a las necesidades sociales. Pero también se revelan –como siempre en 
España– las dificultades intrínsecas de toda modernización”. 60

59 - Nazario González, en el capítol “Universidad y ciencia en la España de Franco” de la obra: 
Montenegro Duque, Ángel: Historia de España. Madrid. Editorial Gredos. 1989. Volumen 13.3: España actual: España y el mundo (1939-1975).
60 - Souvirón, José M.: La Universidad española. Claves de su definición y régimen jurídico. Valladolid. Universidad de Valladolid. 1988.
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Una altra opinió, corresponent a un grup d’estudis sobre els problemes de l’enginyeria reunit el 1974, 
considera que:

“El Plan 1957 es el primer intento tímido de adaptar las enseñanzas técnicas a las nuevas necesidades 
del sistema productivo surgido de la política económica [...], que comienza a representar una nueva 
faceta del capitalismo espanyol”. 61

Una mostra de l’ambient creat entorn d’aquesta Llei queda reflectit des d’una actitud molt diferent 
per un enginyer de mines:

“Inspirada por equipo asesor con varios miembros fracasados en sus intentos de ingreso en las escuelas 
de ingenieros, se pretendió rebajar el nivel cultural y social de la ingeniería”. 62

6.4.- Posada en marxa dels estudis segons el pla de la reforma

El Ministeri estava interessat en què la Llei entrés en vigor al més aviat possible en tots els aspectes; per 
tant, el desenvolupament reglamentari no es demorà. A les escoles tècniques superiors, les classes del 
curs selectiu establert per la Llei van començar a partir de l’octubre de 1957, tal com disposava l’Ordre 
de 20 de setembre. Algunes escoles, bastant reticents en acceptar el nou sistema d’ingrés, procuraren 
endarrerir la posada en marxa. Durant els dos primers anys, els alumnes que començaven van poder 
optar pel sistema nou d’ingrés o per l’antic; un percentatge elevat es van decantar pel sistema antic.

El curs d’iniciació va començar amb el curs 1958-1959. En la implantació dels cursos de carrera es va 
anar avançant progressivament un curs cada any. L’aprovació dels plans d’estudis era competència del 
Ministeri d’Educació; foren publicats a mesura que s’anaven implantant. Els canvis en els continguts 
respecte als del pla antic van ser relativament petits. En totes les branques s’establiren especialitats. 

A la majoria d’escoles, l’organització de les classes del curs selectiu l’octubre de 1957 es va fer improvisada-
ment i amb poc interès: només es tractava de complir amb una obligació imposada. La manca de locals 
obligà que aquestes classes s’haguessin de fer en horaris diferents de les dels cursos de carrera. Els primers 
anys de la implantació, les escoles no van nomenar o contractar professors nous; hi van dedicar alguns 
que ja ho eren, que fins llavors s’ocupaven d’aspectes secundaris de l’ensenyament. Els alumnes tenien la 
sensació general que els professors que els assignaven eren de segona categoria, amb alguna excepció. 

L’evolució en pocs anys del nombre de matriculats, de graduats i de professors de les escoles superiors de Ca-
talunya és ben eloqüent. Donem algunes xifres del final del període anterior i dels primers anys del pla nou:

Alumnes matriculats

 

Graduats

  
  

Professors

1952-1953 1963-1964 1964-1965

ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

BARCELONA
462 3.491 4.385

ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

TERRASSA
258 622 710

ARQUITECTURA DE BARCELO-

NA
468 772 1.210

1952-1953 1963-1964 1964-1965

ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

BARCELONA
25 98 256

ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

TERRASSA
28 29 29

ARQUITECTURA DE BARCE-

LONA
13 51 52

1952-1953 1963-1964 1964-1965
ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

BARCELONA
50 243 274

ENGINYERIA INDUSTRIAL DE 

TERRASSA
10 84 88

ARQUITECTURA DE BARCE-

LONA
26 94 132

.61 - Grupo de trabajo para el estudio de los nuevos problemas de la Ingeniería: La crisis de los ingenieros. Madrid. Editorial Ayuso. 1975
62 -  López de Azcona, José M.: “La enseñanza de la minería en el mundo hispánico”. Revista del Insituto Geológico y Minero de España. 
1978..
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A les escoles tècniques de grau mitjà no hi hagué tanta pressa en l’entrada en vigor dels estudis nous; 
tanmateix, la diferència entre el sistema antic i el nou era molt menys apreciable que a les escoles 
superiors, tant per la duració com pel contingut. Els estudis del curs selectiu es posaren en marxa el 
curs 1960-1961. L’aprovació dels plans d’estudis dels cursos de les carreres es materialitzà per l’Ordre 
de 5 d’agost de 1961 per als corresponents al primer curs, i per l’Ordre de 9 de maig de 1962 per als 
cursos restants i per al treball de conjunt de final de carrera. 

La posada en marxa de la Llei va provocar la publicació de moltes convocatòries d’oposicions per 
cobrir amb professors estables les càtedres vacants a les diverses escoles, tant superiors com de grau 
mitjà. El nombre de vacants era molt elevat perquè, amb el sistema antic i en determinades branques, 
les convocatòries eren molt espaiades. A la primera tanda, un bon nombre de convocatòries tenia 
com a objecte principal estabilitzar els professors que, interinament, ja exercien la responsabilitat de 
les càtedres durant bastants anys.

Una de les conseqüències de l’aplicació de la Llei fou la construcció d’edificis nous per a algunes es-
coles, amb càrrec al Ministeri d’Educació. A Madrid foren construïts a la Ciutat Universitària per a 
diverses escoles d’enginyers i de pèrits, que foren inaugurats al llarg de la dècada de 1960. A Barcelo-
na, els edificis nous per a les escoles d’Enginyers Industrials i d’Arquitectura i d’Aparelladors a la zona 
universitària de Pedralbes, a principis d’aquesta dècada, també formen part de la mateixa política.

Una de les previsions de la Llei era la de crear escoles, branques i especialitats noves. De branca nova 
no se’n creà cap. A totes les existents s’establiren especialitats, aprovades als plans d’estudis correspo-
nents. Atesa la situació econòmica del país, la creació d’escoles noves no fou immediata. Les prime-
res, dels dos nivells es van crear pel Decret de 16 de juny de 1959: d’Arquitectura i d’Aparelladors a 
Sevilla, d’Enginyers i Pèrits Agrònoms a València, d’Enginyers de Mines a Oviedo i de Pèrits Indus-
trials a Vitòria. Les escoles tècniques que existien l’any 1957 eren les mateixes que l’any 1939 i que 
vint-i-cinc anys enrere. 

7. EFECTES DE LA REFORMA DE 1957 A L’ESCOLA D’APARELLADORS

L’entrada en vigor de la Llei de reforma de 1957 ocasiona diversos efectes a l’Escola d’Aparelladors 
de Barcelona, alguns de notables i immediats, i uns altres a més llarg termini, a mesura que es vagin 
aprovant i entrin en vigor els reglaments diversos. El primer efecte és que el terme escola pot ser usat 
per primera vegada amb tota propietat, amb l’adquisició del nom d’Escola Tècnica d’Aparelladors, 
amb una direcció pròpia i independent, al mateix temps que es produeix la desvinculació adminis-
trativa de l’Escola d’Arquitectura. El canvi té lloc a principis d’octubre de 1957. De moment no es 
pot portar a terme una separació física dels espais, perquè l’Escola d’Aparelladors no disposa de locals 
propis i ha de seguir compartint els de l’Escola d’Arquitectura a l’edifici de la Universitat de Barce-
lona. Segons consta en una acta del claustre, l’aplicació de la reforma de 1957 “és el pas definitiu per 
a la substantivació i màxim prestigi de l’Escola”. Manuel Cases Lamolla, fins llavors subdirector, és 
confirmat com a director sense cap tràmit complementari. Amb la nova categoria presideix per pri-
mera vegada una reunió del claustre de professors el 9 de novembre de 1957, en la qual s’acomiada 
el director de l’Escola d’Arquitectura, Amadeu Llopart Vilalta, a qui s’agraeix l’interès demostrat en 
favor del que eren els ensenyaments d’Aparelladors, i més tard l’Escola Oficial.

7.1.- Un edifici per a l’Escola

Quan el 1957 l’Escola adquireix la “independència”, ja s’aspira a tenir un edifici propi, del qual no-
més està encarregat el projecte, que es dóna a conèixer públicament el febrer de 1958, i és aprovat pel 
Ministeri el juliol següent. La superfície construïda prevista és de 5.500 metres quadrats, situats a 
la zona universitària de Pedralbes, llavors tot just començada. En aquesta fase ja es posa de manifest 
que la capacitat resulta insuficient per a les necessitats de l’Escola segons la normativa vigent –ja que 
havia estat projectat en l’etapa anterior– i, sobretot, per atendre el nombre d’alumnes matriculats. A 
les reunions del claustre, el tema es tracta amb interès i preocupació. No obstant això, per no retardar 
les obres, que encara no estan començades ni adjudicades, es considera preferible que el Ministeri 
les tregui a subhasta segons el projecte presentat, i tramitar un expedient complementari posterior 
per ampliar-lo. Celebrada la subhasta, les obres comencen el mes d’octubre de 1958, amb la previsió 
d’acabar-les el 1960; l’empresa adjudicatària és Construccions Baldó. Com a conseqüència de les 
gestions efectuades, el mes de desembre de 1958, tot just començades les obres, des del Ministeri 
s’autoritza una ampliació de la superfície construïda fins a 8.500 metres quadrats, distribuïts en so-
terrani (parcial per aprofitar el pendent del terreny), planta baixa i tres pisos, de 3,70 metres lliures 
d’alçada des de terra al sostre; la superfície ocupada per planta és de 1.827,33 metres quadrats. Amb 
aquesta ampliació el pressupost passa de 17 a 28 milions de pessetes. 

D’un estudi actual (2012) sobre l’edifici, situat en el marc del temps que fou projectat, realitzat per 
l’arquitecte i professor de l’Escola Agustí Portales Pons, extraiem algunes referències sobre les carac-
terístiques de l’edifici:

“Es tracta d’una obra de maduresa [dels arquitectes autors del projecte], que disposen d’un ampli ven-
tall d’obres construïdes. Analitzant la seva llarga trajectòria professional fins aleshores, es pot afirmar 
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que, al projectar l’Escola d’Aparelladors, van realitzar un exercici interessant d’aproximació als corrents 
arquitectònics avantguardistes de l’època malgrat els condicionants exteriors. Es tractava de donar res-
posta a un encàrrec oficial en un context en el qual el pes de l’arquitectura del règim era molt intens i, 
per tant, el marge de maniobra dels projectistes es reduïa de forma directament proporcional. […]

“El projecte de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, fortament regulat pel “caràcter” imposat per 
l’arquitectura “oficial” disposa d’aportacions compositives més humils i, al mateix temps, més ago-
sarades que la seva veïna d’Arquitectura. Així, el formigó apareix vist en els pilars i en el modulat de 
les finestres de façana, el totxo manual ofereix les seves interessants textures a les parets de l’escala i 
la marquesina, d’estructura de formigó i vidre, identifica, protegeix i il·lumina, la zona d’accés. Els 
aplacats de pedra calcària clara i alegre, que no grisa i severa com el granit, es reserven, exclusiva-
ment, per als grans tancaments opacs, atès que les finestres, originàriament de perfil d’acer, estaven 
resoltes amb empits de xapa lacada, solució molt innovadora per a l’època. També era innovadora 
la utilització de cambres d’aire per aconseguir major lleugeresa i aïllament tèrmic en els tanca-
ments exteriors, en uns moments en què el petroli semblava inesgotable. Aspectes secundaris com 
la barana de l’escala amb passamà d’acer inoxidable o el terrazzo vermell de 40 x 40 cm han donat 
un rendiment i una durabilitat extraordinaris i, per tant, continuïtat i caràcter als interiors al llarg 
dels anys.

“Pel seu aspecte prismàtic i els volums contundents, l’Escola es podria definir, en poques paraules, com 
un gran contenidor dissenyat amb austeritat i rigor geomètric, no exempts d’un moderat agosarament 
brutalista, en definitiva, un petit cant a l’esperança que avui encara segueix ressonant”.63

“El projecte de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, fortament regulat pel “caràcter” imposat per 
l’arquitectura “oficial” disposa d’aportacions compositives més humils i, al mateix temps, més ago-
sarades que la seva veïna d’Arquitectura. Així, el formigó apareix vist en els pilars i en el modulat de 
les finestres de façana, el totxo manual ofereix les seves interessants textures a les parets de l’escala i 
la marquesina, d’estructura de formigó i vidre, identifica, protegeix i il·lumina, la zona d’accés. Els 
aplacats de pedra calcària clara i alegre, que no grisa i severa com el granit, es reserven, exclusiva-
ment, per als grans tancaments opacs, atès que les finestres, originàriament de perfil d’acer, estaven 
resoltes amb empits de xapa lacada, solució molt innovadora per a l’època. També era innovadora 
la utilització de cambres d’aire per aconseguir major lleugeresa i aïllament tèrmic en els tanca-
ments exteriors, en uns moments en què el petroli semblava inesgotable. Aspectes secundaris com 
la barana de l’escala amb passamà d’acer inoxidable o el terrazzo vermell de 40 x 40 cm han donat 
un rendiment i una durabilitat extraordinaris i, per tant, continuïtat i caràcter als interiors al llarg 
dels anys.

“Pel seu aspecte prismàtic i els volums contundents, l’Escola es podria definir, en poques paraules, com 
un gran contenidor dissenyat amb austeritat i rigor geomètric, no exempts d’un moderat agosarament 
brutalista, en definitiva, un petit cant a l’esperança que avui encara segueix ressonant”.63

Des de l’Escola hi ha interès en fer un seguiment proper de les obres de construcció; les dirigeixen 
els mateixos arquitectes autors del projecte, Eusebi Bona, Pelai Martínez i Josep M. Segarra, però 
hi intervenen com a aparelladors dos professors de l’Escola, Luís Wíquel i José Benedicto.64 El 13 
d’octubre de 1960 s’anuncia que es fa la recepció de les obres, i tot seguit l’Escola pren possessió de 
l’edifici i hi pot començar les classes del curs 1960-1961, encara que de forma provisional perquè 
hi ha moltes mancances, una de les quals és la carència total de mobiliari. El 24 d’octubre de 1960 
se celebra la primera reunió de professors a l’edifici nou, reunió que continua el dia següent sota la 
presidència del director general d’Ensenyament Tècnic, Gregorio Millán, a qui tothom considera el 
veritable propulsor de l’obra. En aquesta situació, a l’edifici encara no hi ha mobiliari ni cap equipa-
ment, la dotació i instal·lació dels quals s’anirà fent de manera progressiva. De la visita del director 
general en surt el compromís que el Ministeri farà un projecte de mobiliari i equipament i promourà 
el concurs corresponent per a l’adquisició; la convocatòria del concurs es fa pública l’agost de 1961; 
la resolució es fa al novembre següent, i el subministrament els primers mesos de 1962. La primera 
adquisició d’equipament i instal·lacions per als tallers es fa al mateix temps; permet posar-ne algun 
en funcionament en començar el curs 1961-1962.

Quan es comença a utilitzar l’edifici, no funcionaven els ascensors ni el bar; això últim era el que els 
estudiants trobaven més a faltar, ja que els obligava a desplaçar-se a les proximitats de la caserna del 
Bruc, on hi havia alguns bars i tavernes, o a la Facultat de Dret. Tot just acabat, a l’edifici hi havia 

63 - Agustí Portales Pons, “L’edifici de l’EPSEB cinquanta anys després de la seva construcció. Una visió de conjunt”. Estudi inèdit. Gener 
2012.

Reunió de professors, presidida pel director general d’Ensenyament Tècnic Gregorio Millán Barbany (d’esquena a la foto),
 celebrada a l’edifici de l’Escola, ocupat provisionalment abans de la inauguració. 24 octubre 1960. 

64 - En algunes informacions figuren els noms dels dos aparelladors i en altres només el del primer.
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goteres. Els primers mobles disponibles foren per a l’aula de dibuix. A les classes hi havia cadires de 
tisora, de les que s’empren als passeigs o a les revetlles. Per desplaçar-se des del centre de la ciutat a la 
zona de l’Escola l’únic mitjà de transport públic era el tramvia, que a les hores punta anava de gom a 
gom. També hi havia algun autobús des de la parada del qual s’havia de caminar una bona estona. Els 
desplaçaments a peu eren habituals. Els estudiants amb possibilitats anaven amb moto, motos de pe-
tita cilindrada pròpies de l’època; els més privilegiats disposaven d’un automòbil utilitari A l’edifici 
hi havia altres defectes de construcció; un dia, en hores de classe, es va desplomar un fals sostre d’un 
passadís, amb el consegüent soroll i polseguera; afortunadament no causà cap dany personal. A l’aula 
veïna el professor Vericad, de Química, explicava el tema de la fissió nuclear; alguns van pensar que 
es tractava d’una mostra pràctica. 

L’octubre de 1961 és la data en què es considera que l’Escola estrena oficialment el nou edifici i aban-
dona definitivament els locals de l’Escola d’Arquitectura a l’edifici de la Universitat de Barcelona. El 
19 de maig de 1962 es pot obrir el bar.

Edifici de l’Escola quan fou inaugurat. 1962. 

7.2.- La titulació dels professors

Des de ben aviat les actes de les reunions del claustre posen de manifest opinions i actituds relatives a 
les peculiaritats acadèmiques i professionals, iniciades pels augments del nombre de professors apro-
vats a partir de 1953, dels que hem fet esment al capítol 5, que seran vives i presents durant anys i que 
marcaran algunes línies bàsiques de l’evolució de l’Escola. Una de les qüestions concretes més can-

dents és el valor o la necessitat de la possessió del títol d’aparellador per formar part del professorat i 
per ocupar càrrecs directius. Aquest requisit no està escrit enlloc, però implícitament s’hi dóna una 
importància cabdal, i és objecte de reflexions i proposicions reiterades a les reunions de professors, 
i també és causa d’algun problema, que es resol per la via del compromís amigable, sense aprofundir 
més ni arribar al fons de la qüestió.

Un exemple, bastant més antic, és força significatiu. El 1931, un arquitecte, que alhora era llicenciat 
en Ciències Exactes, va ser nomenat per a una plaça de professor auxiliar d’aparelladors, després 
d’haver estat anunciada públicament i d’haver superat un concurs. El fet va provocar la protesta de 
l’Associació d’Aparelladors de Barcelona. El mes de juny, l’interessat (Manuel Puig Janer) va dirigir 
un escrit al director de l’Escola d’Arquitectura que, a la vegada, el va trametre a la Direcció General 
de Belles Arts, del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, de la qual depenien els ensenyaments 
d’Arquitectura, en els termes següents:

“[...] enterado de la protesta iniciada por la Asociación de Aparejadores a raiz de haber sido nombrado 
auxiliar de dicha enseñanza en esta Escuela Superior de Arquitectura, y a pesar de no haber podido 
deducir clara y precisamente de lo legislado sobre el particular que deba ostentar el título de aparejador 
para desempeñar dicha plaza, el suscrito, con el fin de facilitar la tarea de esa Dirección que se ha digna-
do nombrarle y con el afán de resolver discusiones y acallar protestas que creo infundadas, he decidido 
poseer el título de aparejador, a cuyo efecto he solicitado y obtenido la correspondiente conmutación 
de asignaturas de esta Escuela, faltándome tan solo la de Economía Política y Legislación Industrial”.

Demanava poder-se matricular i examinar d’aquesta a la convocatòria imminent del mateix mes de 
juny. La Direcció General va contestar el següent:

“Encontrando atendibles las razones expuestas en esta instancia, pase a la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Barcelona concediéndose lo que solicita”.

Aquest requisit, pur formalisme administratiu, va eliminar el problema. L’interessat va seguir com 
a professor de l’Escola d’Aparelladors fins a la mort, al cap de més de trenta anys, i va arribar a la 
categoria de catedràtic.

Segons l’assignació dels professors a les càtedres, aprovada a l’Escola el gener de 1956, que hem cons-
tatat abans, dels 11 professors que tenen assignada la responsabilitat d’una càtedra, 8 tenen el títol 
d’aparellador i 3 el d’arquitecte (però no el d’aparellador). Per a 4 dels 8 citats, el títol d’aparellador és 
l’únic i els 4 restants en tenen un altre. Puig Janer és arquitecte i llicenciat en ciències exactes; Amigó, 
enginyer d’Indústries Tèxtils; Benedicto, mestre nacional, i Benavent, graduat en Belles Arts. Manuel 
Cases, Ramon Térmens (el dos únics que tenen la plaça en propietat) i Marino Canosa són arquitectes. 

A la reunió del 9 de novembre de 1957 es posa de manifest la inquietud de l’Escola de Barcelona i 
també de la de Madrid perquè els aparelladors no estan representats a la Junta d’Ensenyament Tèc-
nic. El reglament orgànic de la Junta, aprovat per Ordre de 30 de setembre, preveu que en siguin 
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vocals els directors de les escoles tècniques superiors i cinc representants de les de grau mitjà, triats 
pel Ministre d’Educació entre els que tinguin el càrrec de director de centre i tinguin la titulació 
corresponent al grau que representen. Al cap de poques setmanes, són designats els vocals de la Junta 
d’aquest últim grup; el nomenament recau en cinc directors d’escoles de pèrits industrials, que és 
l’única branca representada. La decisió causa preocupació i indignació a l’Escola d’Aparelladors de 
Barcelona per no estar-hi representada –fet que s’atribueix a què el director no té el títol adequat– i 
és motiu de comentari i de protesta a la Direcció General d’Ensenyament Tècnic; el director general, 
com a resposta, proposa una solució de compromís: que s’ofereixi al director el títol d’Aparellador. 
Basant-se en una Reial ordre de 30 de juny de 1924, Cases Lamolla està en condicions d’obtenir-lo, 
i se li reconeix, a satisfacció de tothom. Se suposa que la solució devia ser la mateixa que l’explicada 
més amunt, encara que no hem trobat l’expedient corresponent. Quan el claustre tracta d’aquesta 
qüestió, ho considera un greuge per a l’Escola, però no ho personalitza en el director, a qui tots els 
membres manifesten que gaudeix de la seva confiança. Per altra banda, quan passats uns quants anys, 
a l’octubre de 1960 es produeix a la Junta d’Ensenyament Tècnic una vacant de vocal representant 
dels centres de grau mitjà, per jubilació d’un que ho era, s’aconsegueix que Cases Lamolla sigui el 
designat per substituir-lo. Tenir un representant a la Junta es veu amb satisfacció per part de l’Escola, 
una de les característiques de la qual serà sempre procurar estar present i fer sentit la veu en els tots 
els organismes oficials on sigui possible. 

7.3.- Provisió de càtedres

Tal com ja hem comentat, un dels aspectes en els quals aviat es noten els efectes de la Llei és en la 
convocatòria d’oposicions per cobrir les càtedres vacants. El reglament d’oposicions per a l’ingrés als 
cossos de catedràtics és aprovat per l’Ordre de 10 de juliol de 1958. A partir de l’1 d’agost de 1958 
s’aproven diverses convocatòries d’oposicions per a les escoles d’aparelladors, de les quals n’hi ha sis 
per a la de Barcelona. La peculiaritat –que convé destacar– és que en lloc de convocar-se d’acord 
amb el reglament nou es fa segons l’antic, el del Decret de 10 d’agost de 1955. Basant-se en una 
disposició transitòria d’aquest últim, els professors amb més de deu anys d’interinitat en el càrrec 
poden accedir en propietat a les places que ocupen per mitjà d’un concurs-oposició restringit. Una 
convocatòria en aquestes condicions –clarament més favorables per al personal afectat– només es fa 
una vegada; no és una concessió exclusiva per als aparelladors, sinó més general. És un costum, que 
des de l’Administració s’ha aplicat en diverses ocasions i de manera relativament habitual, quan un 
canvi legislatiu modifica un procediment que afecta situacions personals, per tal de permetre per una 
vegada única i última que s’hi pugui acollir personal al qual se li modifiquen els drets. En el canvi 
provocat per la Llei de reforma de l’ensenyament tècnic de 1957, abans de l’entrada en vigor del siste-
ma nou de selecció de professorat, es van fer algunes convocatòries per a escoles de diverses branques 
i nivells que fins llavors es regien per sistemes antics amb exigències diferents. L’aplicació d’aquesta 
interpretació a les escoles d’aparelladors permet que alguns professors amb molts anys d’exercici do-
cent, als quals no se’ls havia donat l’oportunitat d’estabilitzar el lloc de treball, ho puguin fer en 
condicions més avantatjoses que les derivades del reglament nou, en part com a desgreuge pel tracte 
discriminatori rebut. Les càtedres que es convoquen en torn restringit corresponen a les que ocupen 
interinament, amb més de deu anys de serveis, els professors Benavent, Benedicto, Borbón, Doria, 

Solán i Wíquel, que són els únics que hi poden prendre part com a candidats únics de cada plaça. Be-
navent ja no té ocasió de fer-ho, perquè mor el 9 d’octubre de 1958, en un accident automobilístic a 
Embid (Santander), durant un viatge professional; portava 22 anys de professor a l’Escola. Els altres 
cinc, després de les proves corresponents, són nomenats catedràtics el setembre de 1959, i s’assignen 
als grups següents:  

V. Mecànica general: Camilo Doria Martí
IX. Topografia i aixecament de plànols d’edificis: José Benedicto Garay
XV. Oficis complementaris de l’edificació: Manuel Borbón Mariné
XVII. Amidaments, pressupostos i organització d’obres: Luís Wíquel Martínez
XVIII. Legislació i economia: Antonio Solán Cristina

Després d’aquesta convocatòria, tardarà quatre anys a haver-n’hi una altra, que ja serà pel sistema 
d’oposicions lliures i segons el reglament nou. En aquest moment, el nombre de catedràtics és d’11: 
a més dels últims citats, hi ha Cases, Térmens, Amigó, Canosa, Puig Janer i Poudevida. Aquest grup 
de professors es mantindrà estable durant alguns anys. Forma, per la seva categoria de catedràtics, el 
nucli dominant que contribueix a marcar l’evolució de l’Escola. És un grup relativament homogeni, 
per titulacions, per edat, per antiguitat com a professors del centre, per la característica d’haver estat 
molts anys en una situació administrativament incerta, per l’entorn professional, per la dedicació 
preferent al seu treball professional amb la funció docent com una activitat secundària, etc.

En relació amb la titulació exigible per ser professor de l’Escola d’Aparelladors, el reglament per a 
l’ingrés als cossos de catedràtics de les escoles tècniques (aprovat per Ordre de 10 de desembre de 
1958) admet per a totes les titulacions de grau mitjà que siguin vàlids els títols d’enginyer, arquitecte, 
llicenciat, pèrit i aparellador. El reglament ho tracta amb caràcter general, i deixa oberta per al futur 
la possibilitat de fer alguna precisió. 

El reglament de funcionament de les escoles tècniques (aprovat més tard, per Ordre de 8 de setembre de 
1959) diu que el director “será nombrado […] entre sus catedráticos numerarios, con preferencia entre los 
que ostenten el título de la Escuela correspondiente”. Es tracta d’una recomanació, no d’una imposició. 

El criteri que predomina a l’Escola és que només els títols d’arquitecte i d’aparellador siguin admis-
sibles per ser professor. Aquest criteri, exposat reiteradament a les reunions internes de l’Escola, és el 
que defensen a la Junta d’Ensenyament Tècnic, que, per contra, propugna criteris bastant més amplis. 
El 1959, des de l’Escola es voldria preservar la normativa històrica del primer concurs per seleccionar 
professors anunciat el 1926, en el qual només podien participar arquitectes i aparelladors. Una ordre 
del 15 de desembre de 1960 determina definitivament (s’ha d’entendre que durant la vigència de la llei) 
les titulacions que han de tenir els aspirants a les càtedres de les escoles de grau mitjà de cada branca; 
per a les d’aparelladors s’imposa el criteri general, però precisa que per a les més pròpies de l’especialitat 
(que segons la distribució vigent des del decret del 25 de novembre del mateix any 1955 són Pràctiques 
gràfiques i d’obra I i II, Fusteria i serralleria, Amidaments, pressupostos i organització d’obres, Oficis 
complementaris de l’edificació) siguin admissibles només els títols d’arquitecte i d’aparellador.
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Malgrat l’orientació oficial donada des del Ministeri, des de l’Escola es fa el possible per fer prevaler el 
seu criteri. El procediment per accedir en propietat a les càtedres és per mitjà del sistema d’oposicions. 
Durant el procés des de la convocatòria al veredicte del tribunal es pot influir en moments i de mane-
res diversos. Entre els candidats que reuneixen els requisits per presentar-s’hi, lògicament, una part 
molt notable procedeix del professorat interí de la mateixa Escola, als quals l’experiència adquirida 
els dóna uns coneixements que representen un avantatge a l’hora de competir; són pocs els candi-
dats que tenen altres procedències. Aquesta hipotètica proporció encara és més accentuada per a les 
càtedres de les matèries específiques de la professió. Les escoles estan representades als tribunals, amb 
un o dos vots, dins del total de cinc membres i, per tant, tenen capacitat per influir en la confecció 
d’alguns exercicis de l’oposició i en la qualificació de tots.

7.4.- Selecció i nomenament de professors interins

La selecció dels professors interins (adjunts i encarregats de curs) es fa des de la mateixa Escola i, 
en general, des de cada càtedra, amb un grau de discrecionalitat molt més elevat, que permet donar 
avantatge a una titulació o a una altra. Els professors interins, que tenen a l’Escola una dedicació 
parcial i que la principal és una altra, surten bàsicament dels nuclis professionals, com ara els serveis 
de les administracions locals, –principalment l’Ajuntament de Barcelona, però també la Diputació 
i algun altre ajuntament de l’àrea metropolitana– d’Hisenda, de despatxos professionals, d’empreses 
constructores, etc. Els primers que tenen notícia de l’existència de places de professors són els com-
panys professionals. Diverses vegades, davant de la necessitat o de la possibilitat de nomenar o con-
tractar professors nous, el primer contacte és per mitjà de relacions professionals i d’amistats; és 
bastant freqüent que surtin del mateix entorn del responsable de la càtedra. A tot això contribueix 
el fet que les ampliacions de places docents s’aconsegueix, en general, sense una programació prèvia, 
i s’autoritzen en un termini molt curt, pocs dies abans de començar les classes, en relació amb la 
matrícula que s’ha produït; aquestes circumstàncies comporten sovint una selecció precipitada, poc 
ordenada i sense les garanties degudes. 

Entre les diverses branques de les escoles tècniques, l’actitud favorable a què els professors proce-
deixin de la mateixa branca lògicament és bastant general. Però, pel que hem pogut conèixer d’aquest 
món, després d’una observació bastant precisa, sembla que entre els aparelladors és de les més accen-
tuades. Per exemple, entre el professorat de les escoles de pèrits industrials, el ventall de titulacions 
és més ampli. 

7.5.- Creixement quantitatiu de l’Escola

Els anys posteriors a 1957, el creixement del nombre d’alumnes matriculats és notable. Lògicament, 
també ho és el del nombre de professors. L’entrada de professors nous és gran. 

Aquestes xifres, referides a tres cursos acadèmics, el primer abans de la implantació de la reforma de 
1957 i els altres dos quan aquesta ja està plenament en marxa, expressen el creixement ràpid de 
l’Escola en pocs anys, tant del nombre d’alumnes com del de professors. Comparant-les amb 

CuRs ACADèMiC 1952-1953 1963-1964 1964-1965
Alumnes matriculats   249    3.465 4.033
Alumnes que han acabat els estudis       79    356    214
Professors     16      99      97

les que hem donat al capítol anterior per a les escoles tècniques superiors de l’àmbit de Catalunya, el 
creixement de l’Escola d’Aparelladors és apreciablement més gran, encara que, amb precisió, no són 
del tot comparables, perquè a les escoles superiors, una part del creixement té per causa que els alum-
nes dels primers cursos figuren des del pla 1957 com a matriculats a les escoles, i abans, quan era vi-
gent el sistema d’ingrés antic, no ho eren fins que no el tenien superat. En comparar les xifres amb les 
corresponents a les del conjunt d’escoles de pèrits industrials de Catalunya, el creixement de la 
d’Aparelladors també és superior.

En intentar analitzar les causes, podem advertir que la desvinculació de l’Escola respecte a la 
d’Arquitectura li dóna un impuls. També hem d’advertir que els anys que estem analitzant correspo-
nen als d’expansió de l’economia del país, i que el sector de l’edificació és un dels exponents d’aquesta 
situació, que dóna lloc a un creixement espectacular del nombre de llocs de treball en tots els àmbits. 
El fet que l’Escola estigui situada en una ciutat de la magnitud i de les característiques de Barcelona 
li dóna un atractiu més gran que el que tindria si fos en una ciutat petita o mitjana, atractiu que no 
es limita al territori català, sinó a una àrea d’influència molt més extensa, atès que, de moment, no-
més hi ha escoles d’aparelladors a Madrid i a Barcelona (i el cas excepcional de La Laguna). Per altra 
banda, som en uns anys en què la situació social del país comença a produir un creixement notable 
d’estudiants de totes les carreres; entre les causes s’ha de comptar que des d’uns anys abans han pogut 
accedir al batxillerat molts nois i noies de famílies obreres o de classe mitjana. 

Entre els estudiants matriculats, un bon nombre ho són a la categoria de lliures, que només van 
a l’Escola per als exàmens. Aquest últim fenomen es reflecteix en què el creixement del nombre 
d’alumnes que acaben els estudis és perceptiblement inferior que el dels matriculats, com a resultat 
de la proporció elevada dels que abandonen els estudis abans d’acabar-los, perquè no poden superar 
el grau d’exigència en les qualificacions o per altres motius.

L’expansió del sector de la construcció dóna un atractiu especial a la carrera. Molts joves que hi tre-
ballen, com a oficials paletes o d’algun altre ofici, però sobretot com a delineants, zeladors d’obres, 
tècnics administratius o comercials, veuen la carrera d’aparellador com una possibilitat de promoció 
professional i intenten cursar-la simultàniament amb el treball professional, naturalment amb un es-
forç bastant notable. Uns poden arribar a l’objectiu d’aconseguir el títol; normalment els estudis els 
duren més anys dels que marca el programa oficial. Però molts abandonen abans d’aconseguir-ho. Els 
estudiants que assisteixen a les classes amb regularitat representen una proporció baixa en relació amb 
el total de matriculats, proporció que resulta difícil de quantificar amb les dades de què disposem atès 
el gran nombre de situacions que es poden donar: matriculats com a alumnes oficials amb assistèn-
cia regular a classe; alumnes també oficials amb assistència real a classe irregular, amb graus diversos 
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d’irregularitat (motivada per compartir l’estudi amb un treball regular, o bé per altres causes, entre les 
quals hi ha el desinterès i la negligència); alumnes que, per les causes que sigui, no es matriculen dels 
cursos complets, sinó d’un nombre parcial d’assignatures; alumnes dispensats d’assistència, que efec-
tivament estudien a les acadèmies especialitzades en els estudis d’aparellador, de Barcelona o d’altres 
ciutats (d’Aragó, del País Basc, de Castella o de Palma de Mallorca), que només van a l’Escola per als 
exàmens. I altres situacions, algunes de les quals s’aproximen a la picaresca. 

El creixement de l’Escola es produeix a un ritme superior al que una institució pot programar i 
assimilar, circumstància que és causa de defectes i disfuncions que seran presents durant anys. El 
creixement qualitatiu no es produeix al mateix ritme que el quantitatiu.

Alguns professionals que avui són veterans, que han reeixit a la professió, que van cursar la carrera 
els primers anys de la dècada de 1960, han estat durament crítics en la seva opinió sobre el funciona-
ment de l’Escola. S’ha sentit diverses vegades l’expressió “a l’Escola no t’ensenyaven res”. Tanmateix, 
aquesta expressió es pot aplicar a molts altres centres del seu nivell i superior, i té la contrapartida de 
“però, si volies, podies aprendre”. 

La independència de l’Escola comporta la creació d’uns serveis administratius propis, separats dels 
d’Arquitectura. La informació sobre aquest traspàs és escassa i poc precisa. Un professor de l’Escola, 
professor especial de francès, José Juan Alcaraz, exerceix com el cap de la secretaria administrativa. 
Ens hi referirem més endavant. 

El 1957 les escoles d’aparelladors existents eren les de Madrid i de Barcelona, i la del Colegio Poli-
técnico de La Laguna, que funcionava segons un règim especial. Es comença a parlar de la creació 
d’escoles noves. Les primeres a crear-se són la de Sevilla (1959) i la de Burgos (1962). 

7.6.- El pla d’estudis de 1957

Les especialitats de cada branca s’estableixen pel Decret de 16 de novembre de 1961; les d’aparelladors 
són Urbanisme, i Organització d’obres i Instal·lacions. Els plans d’estudis definitius de tots els cursos 
de la carrera d’aparelladors, i de totes les altres de grau mitjà, són aprovats per l’Ordre de 9 de maig 
de 1962. Consten d’un curs selectiu d’iniciació i de tres de carrera, el segon i el tercer, amb alguna di-
ferència segons les especialitats. Més tard s’aproven els horaris corresponents, a base d’unes 30 hores 
de classe a la setmana, distribuïdes entre teòriques i pràctiques. 

En funció dels plans d’estudis s’aprova (per Ordre de 20 de novembre de 1962) la distribució de les 
assignatures en grups de càtedra, dels quals queden establerts els quinze següents:

I. Matemàtiques
II. Física
III. Química
IV. Materials de construcció

V. Mecànica
VI. Dibuix i sistemes de representació
VII. Topografia
VIII. Estabilitat de les construccions
IX. Construcció I
X. Construcció II
XI. Amidaments i pressupostos
XII. Pràctiques gràfiques
XIII. Instal·lacions
XIV. Urbanisme
XV. Legislació i economia
Ensenyament especial: Elements d’acústica i luminotècnia.

L’observació simple de la llista d’assignatures i de l’estructura dels cursos permet constatar, pel nom-
bre i la denominació, que es pretén aconseguir un nivell acadèmic més elevat, aspecte en el qual 
l’evolució és perceptible en relació amb els plans d’estudis anteriors.

En la nostra opinió, de la reforma de l’ensenyament tècnic de 1957 en deriva el pas més notable 
fins llavors en l’evolució de l’Escola. Per primera vegada, l’Escola és un ens amb personalitat ju-
rídica pròpia. Des de l’interior de l’Escola es poden anar definint i impulsant unes línies per a 
l’evolució futura. Dins d’un marc legal rígid, la capacitat d’influir en l’organització interna no és 
nul·la, i tanmateix és clarament superior a la que havia tingut fins llavors. La responsabilitat dels 
directius i del grup dominant de professors va configurant una identitat interna bastant diferen-
ciada de les escoles del seu entorn. La reforma de 1957 marca una fita històrica, la més important 
fins llavors.

7.7.- L’estructura del professorat 

El juny de 1958 s’aprova i es fa públic el primer escalafó del cos de catedràtics numeraris d’escoles 
tècniques de grau mitjà, que es forma d’acord amb els criteris establerts a la Llei de reforma de 1957. 
Està integrat inicialment pels que a la data de la formació ja ho eren de les diverses escoles que abans 
tenien escalafons propis, relacionats per ordre d’antiguitat. N’hi figuren 6 de l’Escola d’Aparelladors 
de Barcelona (que es relacionen en el quadre adjunt), sobre un total de 222, els mateixos que hi havia 
a l’escalafó antic, propi dels aparelladors (6 de Barcelona i 6 de Madrid), els quals passen a integrar-se 
en un de més extens. Els cinc catedràtics nomenats el setembre de 1959 encara no hi figuren, ja que 
el nomenament és posterior a la confecció de la llista inicial de l’escalafó. 

El maig de 1959 s’amplia o es completa l’estructura de direcció amb el  nomenament del catedràtic 
Josep Maria Poudevida Viñal com a subdirector cap d’estudis. Poudevida és el primer graduat a 
l’Escola de Barcelona que n’és professor (1936) i que aconsegueix la categoria de catedràtic (abans 
professor numerari) (1956); és un aparellador que gaudeix d’estima entre els companys de professió. 
Entre 1946 i 1968 és president del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears, en una 
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etapa de creixement notable del nombre de col·legiats, com a conseqüència dels nombrosos titulats 
nous que surten de l’Escola i també per l’auge del sector de la construcció. Quan Poudevida és no-
menat subdirector, l’Escola ja és independent de la d’Arquitectura; en aquesta situació, ha d’adquirir 
una identitat institucional pròpia i s’ha de consolidar com a centre docent amb un pes específic a la 
ciutat, en els àmbits acadèmic i professional, que pot basar en el nombre elevat d’alumnes i en la tasca 
professional dels graduats. Pel càrrec de subdirector, Poudevida ha de concórrer moltes vegades com 
a representant de l’Escola en actes i activitats externes, on acostuma a actuar amb certa solemnitat; el 
director no sol ser-hi present. En els discursos protocol·laris, Poudevida presenta sovint l’Escola com 
una gran família, amb un clima d’unitat i de bona relació, que tanmateix procura fomentar i al mateix 
temps fer palès tant entre el nucli principal dels professors, com en la relació amb els estudiants. 

El nombre de professors i d’estudiants és elevat, creix ràpidament; per mantenir i incrementar els 
vincles d’entesa, per configurar un clima de cohesió interna i una imatge externa de l’Escola, es consi-
dera convenient aprofitar totes les ocasions, especialment actes festius o de relació social, més propi-
cis que les activitats estrictament acadèmiques. Certs esdeveniments, com ara una jubilació, el canvi 
en un càrrec acadèmic, el nomenament d’un professor per a un càrrec públic extern, un èxit profes-
sional o personal, se celebren amb mostres d’afecte i d’agraïment, parlaments elogiosos, homenatges, 
etc. Es procura impulsar la projecció externa o la presència pública de l’Escola a la ciutat, en aspectes 
diferents dels acadèmics o professionals, uns de caire festiu i altres més relacionats amb la profes-
sió, com ara el foment de la relació amb empreses constructores que patrocinen activitats d’estímul 
als estudiants (concursos de caire professional, entre d’altres). Aquests rituals, que s’implanten i 
s’intensifiquen des que l’Escola no depèn de la d’Arquitectura, pretenen aportar una contribució a la 
definició de la seva idiosincràsia interna. El veritable paper de Poudevida a l’Escola i a la professió no 
s’arriba a veure directament a partir de la lectura dels documents oficials, no queda reflectit als llibres 
d’actes, però és perceptible en un conjunt de detalls de la realitat social. A més del paper a l’interior 
de l’Escola, actua com a element d’enllaç entre aquesta i el col·legi professional, en una situació en 
què ambdues entitats, i la professió que les justifica, necessiten un reconeixement social. És subdirec-
tor de l’Escola fins al 1965 i president del Col·legi fins al 1968. Pel seu capteniment en aquests anys, 
des d’un lloc que a l’Escola no és el d’actor principal, però amb dedicació i generositat, cal que el seu 
nom consti i que el seu paper sigui ponderat adequadament.  

El 2 de maig de 1960 mor Ramon Térmens Mauri, catedràtic, professor des de la primera tongada el 
1926 i secretari de l’Escola. Com a secretari, el substitut és Lluís Wíquel; a la càtedra, el substitueix 
interinament Josep M. Pujadas Porta, que fins llavors era professor adjunt. 

Abans hem dit que l’aplicació de la Llei de reforma de 1957 representa per a l’Escola un canvi subs-
tancial, una fita històrica. Aquesta apreciació és vàlida no solament per a l’Escola d’Aparelladors 
sinó per a totes les compreses a l’àmbit de la Llei; això no obstant, exigeix algunes precisions. Per 
a totes les escoles representa la integració en el marc de l’ensenyament tècnic i una situació més 
clara en el conjunt del sistema educatiu. Representa el punt de partida de reformes posteriors que 
refermaran el camí iniciat. Per a les escoles d’aparelladors significa el reconeixement explícit com 
a escoles, i també dels estudis que imparteixen, i la segregació respecte a les escoles d’arquitectura. 
El que la Llei possibilita és un canvi estructural que s’aprova en un moment d’expansió econòmica 
i social en el país. Però l’impacte a la vida quotidiana de l’Escola és més petit, s’aprecia menys, o 
bé el canvi que s’hi està produint no depèn solament, potser ni principalment, de la Llei, sinó del 
context. Ens referim a dos aspectes del creixement: el del nombre d’estudiants i el del nombre de 
professors.

La voluntat del legislador és, tanmateix, la de donar a la carrera un nivell més elevat del que tenia 
tradicionalment. De forma immediata és qüestionable que es pugui portar a terme de manera 
efectiva. La voluntat de millora acadèmica, de renovació interna de l’Escola, resulta poc visible 
entre el professorat, almenys entre el grup dominant, dins del qual l’actitud rutinària és habitual. 
Alguns d’aquests professors són apreciats per la qualitat dels coneixements que imparteixen, però 
l’opinió general sobre alguns altres es quasi antagònica; a algun se’l recorda com a professional 
de competència reconeguda, amb qualitats limitades per transmetre la seva experiència; pel grau 
de dedicació a l’Escola, la majoria estan més preocupats per altres activitats professionals, més 
gratificants. 

Entre els professors de segon nivell, no catedràtics, també n’hi ha alguns que són respectats ma-
joritàriament, i que són admirats pel nivell i la qualitat de la docència, per la dedicació a l’Escola, 
pel tracte i la formació humana que s’esforcen a trametre als estudiants, etc. Esmentarem un nom 
del qual hem sentit nombrosos comentaris elogiosos: Lluís M. Pascual Roca, de qui s’ha dit que 

Josep M. Poudevida Viñal (esquerra), primer professor de l’Escola que en fou alumne, amb el professor José M. García-Borés Sánchez.

PRofessoR Data i lloc de naixement Data d’ingrés
Ramon Térmens Mauri 10/11/1892, Barcelona 27/3/1946
Manuel Cases Lamolla 15/1/1900, Lleida 27/3/1946
Joaquín Amigó Miró 18/7/1899, Burgos 12/7/1956
Manuel Puig Janer 16/2/1899, Monistrol de Montserrat 12/7/1956
José María Poudevida Viñal 25/12/1910, Barcelona 12/7/1956
Marino Canosa Gutiérrez 7/9/1902, la Corunya 12/7/1956

65 - Mig segle del Col·legi d’Aparelladors, p. 64.
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“des del seu lloc de professor a l’Escola va exercir un mestratge més enllà dels purs coneixements 
tècnics, i [que] era l’única excepció a un panorama docent més aviat descoratjador”;65 també era 
un professional de prestigi i de tarannà obert i liberal que formà part de diverses juntes del col·legi 
professional. Quan es començaren a manifestar aires renovadors, impulsats principalment per les 
generacions més joves, Pascual Roca es mostrà comprensiu i afavorí la renovació. 

8. LA REFORMA DE 1964: ESCOLA D’ARQUITECTES TÈCNICS

8.1.- Visió general 

Un altre canvi legislatiu de gran importància per al sector fou la Llei 2/1964, de 29 d’abril, de Reor-
denación de las Enseñanzas Técnicas; s’aprovà quan era ministre d’Educació Manuel Lora Tamayo. 
Es tracta d’un pas més en la línia de globalitat empresa per la Llei de 1957, de la qual en principi 
és una modificació, influïda en bona part per les orientacions d’organismes internacionals com ara 
l’OCDE: la reordenació de l’ordenació. Una motivació de la nova Llei és la “más adecuada homo-
logación con los planes que hoy se siguen en los países de mejor desarrollo”. En l’ordenació nova, es 
mantenen els dos nivells de l’ensenyament tècnic regulats el 1957, però es pretén que entre ells hi 
hagi una coordinació més gran. El nom de les titulacions canvia una vegada més. Per als graduats de 
les escoles tècniques superiors es manté el nom d’enginyer de la branca cursada (industrial, mines, 
agrònom, etc.) o d’arquitecte. Per als sortits de les escoles tècniques de grau mitjà, la Llei preveu el 
títol d’enginyer o arquitecte en l’especialitat que s’hagi cursat, és a dir, tècnic en una especialitat, o 
enginyer de grau mitjà. Preveu alhora una diversificació bastant gran d’especialitats que el Govern 
ha de determinar. 

El Decret 2430/1965, de 14 d’agost, estableix les especialitats i fixa que les denominacions dels títols 
han de ser Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic, amb l’addició en cada cas de l’especialitat corres-
ponent. Notem un detall que no deixa de tenir importància: el mot “tècnic” passa de ser un adjectiu 
determinant de l’especialitat, com es podia deduir del redactat de la Llei, a formar part del substantiu 
del títol “Enginyer Tècnic” o “Arquitecte Tècnic”. Aquest criteri queda confirmat –després d’una 
sentència del Tribunal Suprem– en el Texto Refundido de la Ley de Reordenación de las Enseñanzas 
Técnicas, de 21 de març de 1968, que, de fet, recopila o refon els dos textos legislatius anteriors i que, 
entre altres aspectes, “matiza y recalifica la denominación de los titulados”.

Les escoles tècniques superiors continuen usant el mateix nom, i les de grau mitjà són anomenades 
escoles d’enginyeria tècnica –de la branca corresponent– o d’arquitectura tècnica. Aquest canvi de 
denominació últim no es produeix de manera immediata, sinó després de l’aprovació de l’Ordre 
de 20 de setembre de 1966. La duració dels estudis de les escoles superiors es fixa en cinc anys, és a 
dir, amb una reducció d’un respecte al que estava establert; en realitat, els dos cursos introductoris 
(selectiu i d’iniciació) queden reduïts a un, que s’ha de cursar a les escoles tècniques; aquesta decisió 
comporta la supressió de la via de fer-ho a les facultats universitàries. A l’exposició de motius, el text 
de la Llei raona que, a partir de les modificacions introduïdes legalment en el batxillerat i en el curs 
preuniversitari, “la depuración, aún posible, puede hacerse a lo largo de los cinco cursos, sin necesi-
dad de otros tamices, tal como tradicionalmente viene sucediendo en las facultades universitarias, en 
identidad de sistema y de duración con el que ahora se adopta”. Per a les escoles d’enginyeria tècnica 
i d’arquitectura tècnica, la durada dels estudis es fixa en tres cursos acadèmics, és a dir, amb una re-
ducció d’un any en paral·lel a les superiors. 
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Per a les escoles de grau mitjà, els estudis dels plans nous, aprovats com a desenvolupament regla-
mentari de la Llei, passen a tenir tres cursos (en lloc del selectiu més tres que tenien els anteriors), 
el primer de caràcter bàsic (Àlgebra, Càlcul, Física, Química i Dibuix i una assignatura específica 
pròpia de cada branca) i els altres dos de caràcter tècnic. També puja el nivell d’accés, per al qual 
s’exigeix el batxillerat superior o equivalent, i queda suprimida la possibilitat d’ingressar-hi amb el 
batxillerat elemental i el curs preparatori, via que, de fet, usaven bastants estudiants. Es manté una 
forma d’ingrés a partir del títol d’oficial industrial amb un curs preparatori, al qual tenen dret els 
graduats a les escoles de formació professional. En realitat, l’accés per aquesta via resulta dificultós a 
causa del nivell efectiu de preparació dels aspirants. 

Les denominacions de les especialitats són establertes pel Decret de 14 d’agost de 1965 que, a la vega-
da, en defineix l’orientació general. Per a arquitectura tècnica, les especialitats són Execució d’Obres 
i Economia de la Construcció. El titulat de la primera queda definit com a: “Técnico especializado 
en organización, realización y control de obras de arquitectura y de sus instalaciones auxiliares y en 
trabajos complementarios de esa especialidad”. El titulat en Economia de la Construcció és “Técnico 
especializado en economía de la construcción de obras de arquitectura y en la organización, realiza-
ción y control de trabajos de gabinete, campo u obra propias de esa especialidad”.

Per Ordre de 24 d’agost del mateix any s’aproven els plans d’estudis corresponents al primer curs, 
que es comencen a aplicar a partir del curs 1965-1966. Els dels cursos segon i tercer s’aproven el 25 
de maig de 1966.

La reforma representa un avenç cap a una integració més gran de tot l’ensenyament tècnic superior 
en un sistema únic, cada vegada més similar al de les universitats. El mateix Lora Tamayo escriu a 
les seves memòries: “Para mí fue siempre indiscutible la conveniencia de aproximar al máximo las 
escuelas técnicas superiores entre sí y, en su caso, a las facultades de Ciencias y, en definitiva, a la 
Universidad”.66

8.2.- Creació d’escoles tècniques noves

L’aprovació d’aquesta Llei s’ha d’emmarcar en el I Plan de Desarrollo i representa, alhora, una ex-
pansió quantitativa del sistema d’ensenyament tècnic. L’any 1968 es creen algunes escoles tècniques 
superiors i de grau mitjà i una facultat universitària en ciutats que no eren la seu d’universitats (Bada-
joz, Santander, Sant Sebastià). Podem esmentar les escoles superiors d’Enginyers Industrials de Sevi-
lla, d’Agrònoms de Còrdova i de Camins de Santander, i les d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Lugo i 
de León, Naval del Ferrol i d’Obres Públiques de Burgos. A partir de llavors se’n van crear d’altres. 

Una conseqüència de la Llei, una de les que a la llarga ha deixat més empremta, és l’impuls i el 
foment de la investigació universitària i la seva extensió a les escoles tècniques superiors. A l’inici 
representà en aquestes una activitat totalment nova, que costà d’implantar, ja que no formava part 
de l’orientació dels centres ni estava en l’ànim i ni en la trajectòria de la majoria de professors. Els 

que primer acceptaren de manera efectiva i amb il·lusió la faceta nova de les escoles tècniques foren 
alguns professors joves, amb inquietud per a la innovació; entre els professors antics, en general, fou 
acollida amb indiferència. Amb els anys ha fructificat i ha pres una extensió apreciable; els professors 
que llavors eren joves han passat a formar la generació dominant i van arribant a l’edat de la jubilació, 
si és que no els ha arribat abans.

Durant el període de vigència de la Llei, i durant el mandat ministerial de Lora Tamayo, es creen els 
instituts politècnics superiores (IPS), amb l’intent d’avançar més en la formació d’un sistema únic 
d’ensenyament superior. El febrer de 1966 es crea el primer, a Madrid. Dos anys més tard, per Decret 
llei, de 6 de juny de 1968, de medidas urgentes de reestructuración universitaria, es creen els instituts 
politècnics superiors de Barcelona i de València, i al mateix temps les noves universitats de Barcelo-
na, de Madrid i de Bilbao (anomenades autònomes).

Els IPS agrupaven les escoles tècniques superiors de les ciutats respectives i del seu àmbit territorial 
d’influència acadèmica; en el cas del de València, simultàniament, amb el mateix Decret llei, es creen 
les escoles superiors d’Enginyers de Camins, d’Industrials i d’Arquitectura, concebudes inicialment 
amb una estructura politècnica, que més tard ha anat perdent.

L’IPS de Barcelona va estar format per les escoles tècniques superiors que ja existien al territori de 
Catalunya en el moment de la creació, que eren les d’Enginyers Industrials de Barcelona i de Terrassa 
i la d’Arquitectura de Barcelona. A Barcelona, a diferència de València, no es crea cap escola nova. 
Les funcions dels IPS resulten poc definides en quedar formats per la simple agrupació d’escoles 
tècniques superiors, sense cap norma específica de funcionament; sempre es van considerar institu-
cions de transició. L’estructura de govern prevista per als IPS era semblant a la de les universitats; a 
l’autoritat de més rang se li donà el nom de president. 

L’Institut Politècnic Superior de Barcelona intentà una tasca de coordinació de les tres escoles 
superiors que agrupava, les quals tenien una llarga tradició de funcionament en un règim espe-
cial propi, no vinculat a l’ensenyament universitari. La incorporació o integració de les escoles 
superiors a l’IPS va ser rebuda amb certa reserva per part dels professors que hi estaven adscrits, 
que es pot explicar per la resistència al canvi d’organització i a tot allò que signifiqués una tasca 
comuna i un control superior més immediat. Però també resultava clar que l’IPS esdevindria 
l’organisme per mitjà del qual s’hauria de gestionar en el futur tot allò relatiu a l’ensenyament 
tècnic i a la seva expansió en l’àmbit de Catalunya. La creació dels instituts politècnics fou re-
buda per algunes universitats amb el recel tradicional que mantenien respecte a l’ensenyament 
tècnic superior. Com a president de l’IPS de Barcelona fou nomenat Víctor de Buen Lozano, 
enginyer industrial i aeronàutic, catedràtic de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona i 
també funcionari del cos d’enginyers industrials del Ministeri d’Indústria. L’òrgan màxim de 
govern (vicepresident, secretari i administrador) estigué constituït per tres catedràtics de les 
escoles que el formaven, en concret, Robert Terradas Via, d’Arquitectura, Enric Freixa Pedrals, 
d’Enginyers Industrials de Barcelona, i Josep Maria Canal Autonell, d’Enginyers Industrials 
de Terrassa.66 - Lora Tamayo, obra citada, p. 160.
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La creació, per mitjà d’una disposició legal, de tres universitats noves (les anomenades autònomes 
de Madrid, Barcelona i Bilbao), i el reconeixement dels IPS, representa una expansió universitària 
notable, la primera d’aquest abast en tota la història; des de 1927, en què es creà la de La Laguna, no 
s’havia creat a Espanya cap universitat nova. 

8.3.- Repercussió a l’Escola d’Aparelladors de Barcelona

La nova estructuració dels estudis com a conseqüència de l’aplicació de la reforma de 1964 és relativa-
ment poc perceptible a l’Escola d’Aparelladors de Barcelona. L’exigència d’una titulació més elevada 
(batxillerat superior) per ingressar comporta inicialment un descens lleuger del nombre d’alumnes; 
per aquests anys havia aconseguit una de les cotes més elevades quant a nombre de matriculats, mo-
tiu que explica que el descens sigui lleuger. Per Ordre ministerial de 15 de setembre de 1965, a les 
escoles d’aparelladors de Barcelona i de Madrid s’implanten les dues especialitats establertes, encara 
que la d’Economia de la Construcció no arriba a fer-se efectiva. 

El 1962 –abans de l’entrada en vigor de la Llei de 1964– es convoquen oposicions per cobrir dues 
càtedres de l’Escola, la d’Estabilitat de les construccions i la de Matemàtiques. Cada una de les dues 
convocatòries es fa conjuntament per a tres places de les escoles de Barcelona, de Madrid i de Sevilla. 
És la primera vegada que s’aplica el sistema d’oposicions lliures, segons el que està reglamentat des 
de 1958 i, per tant, que en el procés de selecció hi poden competir diversos candidats, que és el que 
passa realment. El resultat es coneix a principis de juliol de 1964. Per a l’Escola de Barcelona són 
nomenats catedràtics de les dues matèries, respectivament, Josep M. Pujadas Porta i Enrique de Juan 
Hernández. El primer, doctor enginyer industrial (de la promoció de 1948) i aparellador (1945), ja 
era professor interí de l’Escola, i el segon, doctor en ciències exactes i catedràtic d’institut de batxille-
rat, arriba de nou com a resultat de les oposicions. En aquesta convocatòria hi opta un altre professor 
interí de l’Escola, molt ben considerat pels alumnes pel nivell de les seves lliçons, que en aprovar les 
oposicions sol·licita la plaça de Madrid: Miguel Oliver Alemany, també doctor enginyer industrial 
(de la promoció de 1965) i aparellador.67 Més enllà del resultat concret, aquestes oposicions obren 
una etapa a l’Escola de Barcelona, dins de la qual progressivament s’aniran cobrint, amb lentitud, les 
càtedres vacants. En gairebé tots els casos hi concorre més d’un candidat i entre ells es produeix una 
competència real.

Al cap d’uns mesos, el desembre de 1965, Pujadas és designat subdirector de l’Escola, en substitució 
de Josep M. Poudevida, que dimiteix per cedir-li el lloc, i ho fa amb normalitat, sense recança, sense 
reivindicar el paper que ha fet. Pujadas, d’una generació més jove, és una figura emergent a l’Escola; 
des d’un temps abans, sobretot des que és catedràtic, les seves intervencions a les reunions de profes-
sors són freqüents i es caracteritzen per la sensatesa i per tractar d’encarar els problemes més reals, 
per impulsar una transformació interna que molts professors consideren necessària. A l’interior de 

l’Escola existeix una preocupació latent, que es va estenent, que emergeix poc a la superfície. Pujadas 
se’n fa el portaveu i posa atenció a algunes qüestions de les quals no era gaire habitual que se’n parlés 
a les reunions.

8.4.- La revista dels estudiants Perfil

El gener de 1962 s’inicia la publicació de la revista dels estudiants Perfil, que tracta de facetes diver-
ses de la vida escolar i de les activitats dels estudiants, unes de caire humorístic i festiu, com és propi 
de les revistes d’aquest tipus, però també hi apareixen articles referents a la vida acadèmica, uns de 
bàsicament informatius i amb entrevistes a alguns professors i altres de to més crític, que acusen o 
denuncien deficiències del funcionament de l’Escola, dins del que permeten les circumstàncies ge-
nerals i el context intern. No hem pogut consultar cap col·lecció completa. Sembla que els números 
amb articles més crítics són precisament alguns dels que falten a l’arxiu. Això no obstant, ha estat una 
font d’informació apreciable. 

Els primers números són d’una confecció molt rudimentària, impresos deficientment amb ciclostil. 
El número 2 anuncia el professor Benedicto Garay com a censor. Des del número 4 (abril-maig 
1962), porta el subtítol de “Boletín Informativo del SEU en la Escuela Técnica de Aparejadores 
de Barcelona”, que al cap d’uns números ja no hi figura. A partir del número 6 (maig 1963) és ben 
impresa en tipografia, hi consta el dipòsit legal i figura un director periodista, Miguel A. Bastenier, 
llavors un professional jove, que anys més tard ha esdevingut un especialista reconegut en temes in-
ternacionals. També inclou anuncis d’empreses constructores i de material i accessoris per a la cons-
trucció i de les acadèmies especialitzades en la preparació d’estudiants per a l’Escola. Al desembre 
de 1963 (número 11) es publica un article, “Yo acuso”, que tindrà continuïtat en una secció regular, 
firmat per l’estudiant Francisco Javier Llovera Sáez, que pocs mesos més tard figura com a subdirec-
tor de la publicació. L’últim número de la revista que hem tingut a l’abast és el 15 de maig de 1964.

8.5.- Canvi a la direcció de l’Escola. Pujadas director

Al març de 1966 es remoreja un canvi en la direcció de l’Escola. Recordem que el director Ma-
nuel Cases Lamolla és professor des del 1926, poc després de la implantació dels estudis a Barce-
lona, subdirector (autoritat interna màxima) des de 1940, confirmat com a director de l’Escola 
el 1957. Una opinió bastant generalitzada entre els seus companys era que Cases, considerat 
en general com un bon professor, dirigia l’Escola d’una manera rutinària, patriarcal si es vol, 
bastant negligent, amb poca presència, d’una manera que ja no era la que corresponia als temps 
presents. Amb uns hàbits personals propis d’un exercici llarg del càrrec, sense oposició interna, 
hàbits que havia modificat molt poc malgrat els canvis quantitatius de nombre d’estudiants i de 
professors, i qualitatius, com és l’orientació de més nivell en el contingut dels estudis. Un grup 
considerable de professors era conscient que l’Escola havia de prendre una orientació diferent. 
L’estil amb què Cases la dirigia era propi de quan hi havia pocs alumnes i tothom es coneixia. 
Per aquests anys comença a ser qüestionat pels alumnes i per alguns professors. A la revista que 
editen els estudiants, Perfil, es publiquen alguns comentaris irònics i punyents al·lusius al seu 

67 - Miguel Oliver cursà la carrera d’aparellador a l’Escola de Barcelona, de la que en fou professor. Quan guanyà les oposicions amb el 
número 1 optà per l’Escola de Madrid; llavors fou el catedràtic més jove. Doctor enginyer industrial, aparellador, arquitecte tècnic i llicenciat 
en Dret, ha esdevingut una personalitat destacada en el món professional i de les escoles; de la de Madrid fou director en dues etapes (1986 
a 1995 i del 2004 fins al 2010); del 1995 al 2004 va ser secretari general de la Universitat Politècnica de Madrid.
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capteniment i a l’escassa dedicació a la direcció de l’Escola. A ell li costa acceptar-los. Almenys 
un estudiant és sancionat durament per haver-ne estat l’autor; la revista se suprimí amb un 
gest d’autoritat. Segons informacions verbals, Cases havia impedit autoritàriament la publicació 
d’alguns articles.

Al mateix temps, des del Ministeri d’Educació també s’impulsava la renovació dels directors dels cen-
tres per tal que no es perpetuessin en el càrrec. En aquesta línia, des del Ministeri es forçà més d’un 
canvi de director, contra la voluntat de l’interessat, que en general afectà persones amb molts anys en 
el càrrec. No hem indagat amb exactitud el procés seguit a l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, però 
les connotacions esmentades hi són presents. Cases proclamava sovint que s’havia de canviar, però 
quan l’afectava a ell mateix, mostrava poca disponibilitat; considerava la direcció de l’Escola com 
un atribut personal i es resistia a deixar-lo. Des de 1965, algunes vegades expressa que té intenció de 
dimitir com a director i com a catedràtic; no sembla que ho digui amb gaire convenciment. Malgrat 
tot, el 9 de març de 1966 consta que el Ministeri li accepta la renúncia, a petició pròpia. 

A continuació, tal com llavors era preceptiu, el claustre de l’Escola proposa una terna, amb els noms 
de tres catedràtics, i el 5 d’abril el Ministeri nomena director a Josep M. Pujadas Porta (Barcelona, 
1918), que des de quatre mesos abans era subdirector, i que només en feia nou que havia estat no-
menat catedràtic. El canvi i el nomenament de Pujadas no sorprèn ningú; al contrari, és acceptat per 
confiar en la seva capacitat.

El discurs de comiat de Cases és ple de nostàlgia. Recorda el temps que ha estat al servei de l’Escola 
en unes condicions adverses, que sempre ha defensat amb tenacitat la professió d’aparellador, el seu 
ensenyament i l’adaptació a l’àmbit de l’arquitectura, que ha dedicat tot el seu esforç per aconseguir 
consolidar l’Escola i millorar-la, que ha patit molts disgustos i ha trobat molts entrebancs, que per 
treballar amb l’acord de tots els companys s’ha vist obligat a aconseguir el títol d’aparellador per 

poder formar part de la Junta d’Ensenyament Tècnic, que des de 1962 percep la manca de cohesió 
entre el professorat, que la seva posició com a arquitecte i aparellador ha estat difícil, etc. Expressa 
el desig de jubilar-se com a catedràtic. De moment, el convencen que no ho faci, i se’l proposa com 
a director honorari. 

Pujadas, de la generació nova de catedràtics, més jove, havia entrat com a professor de l’Escola en 
unes circumstàncies diferents que el seu antecessor a la direcció. Des de la càtedra, primer com a in-
terí a la mort de Térmens i després com a numerari, havia impulsat una renovació i una posada al dia 
dels programes, amb una elevació apreciable del nivell i de la base científica; amb aquesta finalitat, 
s’havia rodejat d’un bon equip de professors joves i experts en el disseny i el càlcul d’estructures, la 
matèria de la càtedra. Com a professor i com a professional, era conscient que s’havia de produir un 
canvi en l’orientació de l’Escola, i ho manifestava amb insistència quan s’esqueia. Amb aquest discurs 
es guanyà la confiança dels companys del claustre que el proposaren com a director. Des del càrrec 
es planteja com  a objectiu global aconseguir un reconeixement social i professional més gran de 
l’Escola i dels estudis, objectiu que exigeix actuar en diversos vessants per introduir millores substan-
cials, unes d’ordre estrictament intern i unes altres que comportaven que l’Administració prestés més 
atenció a l’Escola i hi aportés més recursos. 

Una de les primeres mesures que impulsa és la d’imposar un ordre i una disciplina interns més grans, 
assegurar que totes les classes s’imparteixin, que els professors hi assisteixin, que si alguna causa im-
pedeix que el professor titular pugui donar la classe ho faci el substitut, que s’expliqui la totalitat 
dels programes, que el contingut de les assignatures tingui el nivell propi del temps, atorgar la im-
portància deguda a les classes pràctiques i a altres activitats formatives complementàries, millorar les 
instal·lacions docents, etc.  

Pel que fa al comportament dels professors, els hàbits establerts resultaven, en aquells anys, en molts 
casos poc modèlics. Tots els professors tenien l’Escola com a activitat complementària; hi acudien per 
donar les classes i poc més. Era habitual en totes les escoles tècniques. En concret a la d’Arquitectes 
Tècnics, s’hi sumava la circumstància que llavors el sector de la construcció passava per uns anys 
d’expansió notable, que incidia considerablement en el treball professional de molts professors; en 
conseqüència, l’atenció a l’Escola minvava. Pujadas es proposà posar-hi ordre i s’hi dedicà amb tena-
citat. Probablement el resultat no arribà a ser el que ell desitjava, però l’avenç fou perceptible. Per a 
ell, l’augment del prestigi acadèmic de l’Escola i de la carrera i el reconeixement d’una millora en les 
condicions professionals s’havia d’aconseguir a partir de la millora interna, per una elevació del nivell 
dels ensenyaments; des de la seva càtedra hi donà un impuls. Considerava que era l’única garantia 
de formació i de competència amb el grau superior, que no podia ser suplerta per una reivindicació 
constant ni per altres manifestacions externes.

Ens referirem a diversos aspectes que mereixen l’atenció de Pujadas com a director, en els quals la 
seva gestió té una incidència positiva: el nombre d’estudiants i de professors, l’estructura docent, la 
configuració dels estudis, la capacitat i l’estat de l’edifici i de les instal·lacions, els serveis administra-
tius de l’Escola i les reivindicacions dels estudiants, entre d’altres.  Josep Maria Pujadas Porta
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8.6.- Ampliació de l’edifici de l’Escola

Una de les qüestions que Pujadas intenta resoldre és l’ampliació de la capacitat de l’edifici. S’havia 
previst per una capacitat de 300 alumnes, i quan entrà en funcionament hi havia més de 1.500 de 
matriculats. El resultat de les gestions és que el 1968 s’aprova un projecte, realitzat per l’arquitecte 
del Ministeri Felipe García Escudero, de construcció d’una ampliació de l’edifici, de 5.250 metres 
quadrats de superfície total edificada, allargant la façana principal de l’avinguda del doctor Gregorio 
Marañón per la part sud, cap al carrer d’Europa (actual Pau Gargallo), repartida en cinc plantes, que 
enllacen al mateix nivell amb les quatre de l’edifici existent; la planta baixa de l’ampliació correspon 
en realitat al soterrani de l’edifici antic, que té una entrada directa des del carrer, per coincidir amb 
el nivell exterior com a conseqüència del pendent descendent d’aquest. L’ampliació està destina-
da a aules, tallers a la planta baixa, una aula de dimensions grans per a exàmens i per a dibuix a 
la nova planta quarta, etc. Agustí Portales descriu breument el concepte de l’ampliació: “L’edifici, 
d’estructura metàl·lica i sostres unidireccionals amb cassetons ceràmics, es va resoldre, exteriorment, 
amb tancaments de mur cortina amb perfils d’alumini de baixa qualitat”.68

El procés d’execució comença tot seguit, sota la direcció de l’arquitecte Manuel Baquero Briz, dels 
serveis tècnics de la delegació a Barcelona del Ministeri d’Educació, alhora catedràtic de l’Escola 
d’Arquitectura. Podem notar que tant el projecte com la direcció de l’obra són encomanats a arqui-
tectes del Ministeri, aspecte que, segons es diu, facilita els tràmits administratius d’aprovació del pro-
jecte i adjudicació de les obres. En aquesta època era excepcional que el Ministeri acceptés encarregar 
projectes a arquitectes externs.

8.7.- Les necessitats acadèmiques: el professorat

En aquests anys l’Escola té uns 3.000 alumnes matriculats i quasi un centenar de professors, un nom-
bre elevat que, no obstant això, resulta insuficient. Aquestes xifres permeten atorgar a l’Escola el 
qualificatiu de gran, encara que l’estructura d’organització interna no s’hi correspon. El curs 1967-
1968 hi ha 12 grups de primer curs, i 4 i 2 per als cursos segon i tercer, respectivament. De primer 
curs hi ha matriculats 854 alumnes, dels quals el juny de 1968 només 72 aproven el curs complet. Les 
condicions per als alumnes s’endureixen. Un criteri exposat reiteradament des de la direcció és que el 
primer curs introductori o selectiu, no ho ha de ser només de nom sinó de fet, que s’ha de ser exigent 
i rigorós en les qualificacions. El creixement no s’ha previst adequadament i l’Escola no compta amb 
els instruments de gestió necessaris, que han evolucionat poc respecte a les etapes anteriors. 

Després del nomenament de professors nous els cursos 1956-1957 i 1958, amb un total de 27 entre 
els dos cursos, al qual ens hem referit al capítol anterior, entren entre zero i tres professors nous en 
cada un dels cursos següents, xifra que s’incrementa a partir del 1964-1965, en què se’n nomenen 7 i, 
sobretot, el curs 1966-1967, en què se’n nomenen 27; aquest curs, el nombre total de professors és de 
102. La majoria són contractats temporals com a professors encarregats de curs, sovint seleccionats 
de manera improvisada i poc rigorosa. El fet té una certa justificació perquè els recursos disponibles 

per ampliar la contractació docent, assignats des del Ministeri d’Educació, han de ser objecte cada 
curs d’una negociació complexa des de la direcció de l’Escola, i no es coneixen de manera definitiva 
fins pocs dies abans de començar el curs acadèmic i, moltes vegades, fins que aquest ja s’ha iniciat. En 
alguns cursos, si hi ha vacants i/o es preveu ampliació en la contractació, s’informa públicament de 
les places que s’ofereixen, en general per mitjà del col·legi professional. Però el més habitual és que 
els interessats presentin una instància a la direcció de l’Escola; i els professors que ja ho són, si tenen 
notícia de l’existència de places de professor, per vacants o per ampliació, hi donin publicitat en el 
seu àmbit de coneixences professionals. 

Sobre la procedència dels professors ingressats de nou, podem reiterar el que exposàvem al capí-
tol anterior; en general són joves i la majoria graduats de la mateixa escola, i n’hi ha alguns que 
són professors d’altres centres docents; també n’hi ha que tenen experiència docent perquè han co-
mençat donant classe a les acadèmies especialitzades en la carrera d’aparellador, però que quan po-
den s’incorporen al professorat de l’Escola. 

Una de les actuacions de Pujadas com a director és intentar que es cobreixin amb catedràtics nu-
meraris totes les càtedres que formen la plantilla dotada de l’Escola. Ell ho gestiona en aquest sentit 
prop del Ministeri, i ho aconsegueix només en part.

El nombre de càtedres vacants existents el 1964 ha augmentat com a conseqüència de la mort del 
catedràtic Manuel Puig Janer (el maig de 1965) i la jubilació per edat de José Benedicto Garay (el 4 
de febrer de 1967).69

A finals de 1967 hi ha tres processos d’oposició pràcticament enllestits i hi ha una quarta oposició que ja 
està convocada. Les tres oposicions corresponen a les càtedres de Construcció I, Oficina tècnica i Organit-
zació i control d’obres. Quan se sap el resultat, l’abril de 1968, es fa públic que la primera ha quedat vacant 
i que per a les altres dues han estat nomenats catedràtics Jesús Gandullo Guerrero i Eugeni Llopart Coll, 
respectivament. També ha sortit a oposició la càtedra de Sistemes de representació i topografia, vacant per 
la jubilació de Benedicto. Com a resultat de l’oposició, el març de 1969 és nomenat catedràtic Luís Martín 
Morejón, aparellador i arquitecte i professor interí de l’Escola, de qui parlarem més endavant.

El juliol de 1968 es convoquen, per a totes les escoles tècniques de grau mitjà, concursos oposició 
per cobrir places de professors adjunts per quatre anys, tal com està reglamentat, i també de mestres 
de taller i laboratori. De la primera categoria, per a l’Escola es convoquen 12 places, una per a cada 
grup càtedra, dels quals l’Escola en té dotats 14. Les dues que no figuren a la convocatòria, tenen 
alguna qüestió pendent en la càtedra que no està a càrrec d’un catedràtic numerari. Les sis places de 
mestre de taller corresponen a les matèries de Química i Materials, Física i Mecànica, Instal·lacions, 
Serralleria, Paleteria i Fusteria. Els resultats es coneixen l’any següent. Els tribunals qualificadors 
estan formats per catedràtics de la mateixa Escola. Per a la majoria de places es presenten diversos 
candidats, entre els quals hi ha una veritable competència.

68 - Agustí Portales Pons,”L’edifici de l’EPSEB cinquanta anys després de la seva construcció. Una visió de conjunt”. Estudi inèdit. Gener 2012.
69 - Segueix a l’Escola fins a final del curs 1966-1967, és a dir, fins al 30 de setembre. El 19 d’octubre següent l’Escola li dedica un homenatge 
de comiat. Era professor des del 1926, només amb una interrupció entre 1938 i 1943. 
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L’Ordre ministerial de 31 d’octubre de 1969 fa públics els noms dels que han superat el concurs-
oposició, convocat des del Ministeri per proveir les places de professors adjunts, amb nomenament 
per quatre anys, prorrogable per quatre anys més. Després veurem que aquest compromís no s’arriba 
a complir. Els noms dels aprovats són els que figuren a la llista de catedràtics i adjunts de l’Escola, 
durant el curs 1969-1970, per càtedres, segons l’agrupació aprovada per Ordre ministerial de 7 de 
juliol de 1966:

Matèria Catedràtic Adjunt

Grup I Matemáticas Enrique de
Juan Hernández Rafael Gambón Pillot

Grup II Física y Mecánica Camilo Doria Martí Roberto Guerra Fontana

Grup III Materiales de construc-
ción

José María Poudevida 
Viñal Francisco Jordana Isalt

Grup IV Sistemas de representa-
ción y topografía Luís Martín Morejón

Grup V Dibujo técnico I
Vacant des de la jubi-
lació de Manuel Cases 
Lamolla, 1968

Alejandro Iranzo García

Grup VI Dibujo técnico II Marino Canosa Gutié-
rrez

Marino Canosa Rebo-
redo

Grup VII Oficina técnica Jesús Gandullo Guerrero

Grup VIII Construcción I vacant per la mort de 
Manuel Puig Janer, 1965

Grup IX Construcción II Francisco Lloveras 
Segarra

Grup X Instalaciones Vacant per la jubilació 
de Joaquín Amigó Miró Jorge Teixidó Brugués

Grup XI Cálculo estructural José M. Pujadas Porta José M. Durban Fló

Grup XII Legislación y Economia Antonio Solán Cristina Germán Gambón Alix

Grup XIII Mediciones, presupues-
tos y valoraciones Luís Wíquel Martínez Luís Civit Gomis

Grup XIV Organización y control 
de obras Eugenio Llopart Coll Carlos Puigrós Lluelles

Els que guanyen les places de mestre de taller en el concurs-oposició convocat són els següents: Fer-
nando Riera del Pino (Química i Materials), José Maria Ferrer Rodríguez-Rubí (Física i Mecànica), 
José M. Borbón Mariné (Instal·lacions), Joaquín Cristià Miranda (Serralleria) i Enrique Anguera 
Cama (Fusteria); la plaça del taller de paleta queda deserta.

El curs 1969-1970 es comença a establir, per part del Ministeri, un règim de dedicació del professorat 
de les escoles tècniques. Les tres possibilitats que s’ofereixen, que afecten els catedràtics, s’anomenen 
dedicació normal, plena i exclusiva, amb retribucions complementàries diferenciades. Per acollir-se 
a les dues últimes modalitats, s’ha de sol·licitar; la dedicació exclusiva compta inicialment amb un 
nombre reduït de dotacions. A l’Escola, diversos catedràtics sol·liciten la dedicació plena; només un 
(Enrique de Juan, de Matemàtiques) sol·licita l’exclusiva, que li és concedida. Aquest sistema serà 
vigent alguns anys, i influirà en una dedicació creixent dels catedràtics, que cada vegada opten més 
per la dedicació exclusiva. 

Des de l’estiu de 1968, aproximadament, es comença a parlar d’una nova llei d’educació, que des 
de l’Escola es veu amb esperança i, alhora, amb inquietud. És l’objectiu principal que proposa en el 
seu programa de govern el ministre d’Educació José Luís Villar Palasí, nomenat el març de 1968. 
La llei que pretén implantar és ambiciosa; ha d’abastar tot el sistema educatiu, des de les primeres 
lletres als estudis universitaris, àmbit que des de la llei Moyano de 1857, cent anys abans, no havia 
estat considerat en la seva totalitat. El procés d’elaboració de la llei comença amb l’encàrrec a una 
comissió d’experts de l’estudi d’una anàlisi de la realitat i d’una proposta de necessitats, que queda 
plasmat en un llibre blanc, al qual es dóna una difusió àmplia. L’estat d’opinió generalitzat a l’etapa 
prèvia és que l’aplicació de la llei tindrà una incidència notable en el funcionament de l’Escola, en-
cara que no hi ha informació de quins aspectes podran quedar afectats. En previsió dels canvis que 
hi pugui haver, l’abril de 1970, abans que la llei sigui aprovada, el Ministeri fa pública una convo-
catòria d’oposicions, en la qual pràcticament surten totes les places de catedràtic vacants a l’Escola, 
i també a totes les escoles tècniques de grau mitjà. Per a cada matèria o grup de càtedra surten les 
places vacants a totes les escoles de l’Estat, amb un mateix tribunal, que té la seu d’actuació a Ma-
drid. Les oposicions es convoquen i és realitzen segons el reglament que és vigent, que ben segur 
que es veurà afectat per la llei nova. El resultat es coneix entre l’abril i el juny de 1971; guanyen 
l’oposició de dues càtedres Salvador Castellà Rull (Grup VIII, Construcció I) i Marino Canosa 
Reboredo (Grup VI, Dibuix tècnic II), que ja eren professors de l’Escola. Alguna altra plaça queda 
deserta. Amb aquests nomenaments, totes les càtedres de l’Escola, amb dues excepcions, estan 
cobertes per catedràtics.

8.8.- El moviment estudiantil

Els anys entre 1965 i 1969 coincideixen amb els d’auge del moviment estudiantil a Barcelona. És 
molt viu a les escoles veïnes d’Arquitectura i d’Enginyers Industrials i en la majoria de les facultats 
universitàries de la Universitat de Barcelona. S’hi poden veure dos vessants. El primer és el de la 
protesta crítica i exigent pel funcionament de l’ensenyament en la majoria dels centres superiors, 
caracteritzats per la massificació dels estudiants, unes estructures docents insuficients i inadequa-
des, mètodes rutinaris i no renovats per part de molts professors, en situacions de nomenaments 
o contractes temporals sense continuïtat garantida. En aquests anys, el creixement de l’Escola 
d’Arquitectes Tècnics és considerable, en diverses facetes. L’augment del nombre d’alumnes com-
porta l’augment del nombre de professors. Les referències expressades hi són presents, indiscuti-
blement.
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El segon vessant és que en el moviment universitari, centrat tradicionalment en els estudiants, 
en aquesta ocasió, a més dels problemes col·lectius propis del sector, s’hi reflecteixen i s’hi am-
plifiquen les preocupacions immediates per algunes qüestions latents a la societat. A la dècada 
de 1960, a més dels estudiants, hi prenen protagonisme creixent els professors joves, ingressats 
recentment als centres superiors d’ensenyament, en contingents nombrosos cada curs, molts d’ells 
seleccionats de manera improvisada i poc rigorosa, que treballen en un règim professional no 
estable, temporal, amb nomenaments interins o contractes temporals, sense una vinculació per-
manent i estable amb la institució, que no albiren un futur gaire esperançador. Són els anomenats 
professors no numeraris (PNN), que formen un col·lectiu amb una presència pública bastant 
notable en aquests anys. 

A l’Escola d’Arquitectes Tècnics, el moviment estudiantil no va tenir una incidència tan gran com 
en altres centres, ni entre els estudiants ni, encara menys, entre els professors. És difícil trobar infor-
mació que permeti fer i poder transmetre una idea de l’abast real del moviment a l’àmbit de l’Escola. 
Hem parlat amb moltes persones, especialment amb algunes que llavors eren estudiants, i hem re-
but informacions contradictòries. A l’arxiu de l’Escola hem trobat pocs documents que hi facin re-
ferència. Certament hi va haver manifestacions de protesta dels estudiants per problemes interns de 
l’Escola; hi va haver participació d’alguns estudiants en actes i assemblees de tot l’àmbit universitari 
de Barcelona; hi va haver vagues i suspensions de classes, però no hi ha base per afirmar una adhesió 
majoritària activa per impulsar-ho.

Aquests anys s’incorpora a la universitat, i va ocupant una posició visible, una generació nova 
d’estudiants i també de professors formada per joves nascuts després de 1939, que no han viscut 
la Guerra Civil, que han crescut en ple franquisme però que veuen i prenen consciència de les in-
coherències i l’envelliment del règim polític i expressen un rebuig creixent per les institucions po-
lítiques i socials que l’inspiren, que el formen i que li donen suport. El SEU (Sindicato Español 
Universitario), l’organisme de presència activa del règim en els centres universitaris, ja no es consi-
dera un instrument útil, i poc a poc va perdent protagonisme, alhora que, des de la base, s’impulsen 
alternatives per a una substitució definitiva. El 9 de maig de 1966 es produeix a Barcelona un episodi 
culminant, la reunió de delegats d’estudiants, de professors i de personalitats del món de la cultura 
al convent dels caputxins de Sarrià, reunió convocada clandestinament amb el propòsit de constituir 
el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). Els assistents foren 
objecte d’una represàlia dura per part de les autoritats del règim franquista, però la reunió assenyala 
una fita indiscutible per a l’evolució posterior de l’oposició política en els medis universitaris. 

En aquests anys, a l’Escola d’Arquitectes Tècnics, alguns grups van tenir enfrontaments seriosos amb 
la direcció. El nombre d’alumnes que va participar en els esdeveniments va ser minoritari, com també 
ho va ser el nombre d’estudiants compromesos amb els moviments antifranquistes. Des de la direc-
ció de l’Escola, amb una actitud entre autoritària, paternalista i dialogant, es procura fer el possible 
per delimitar els problemes interns dels externs, els acadèmics dels polítics i per impedir que grups 
d’estudiants d’altres centres hi facin acció de proselitisme. És a dir, es procura que l’Escola tingui poc 
contacte amb l’exterior. La majoria de les persones que hem consultat coincideixen a expressar l’opinió 

de la vinculació ideològica dels càrrecs directius amb el franquisme. L’activitat acadèmica seguí en la 
forma habitual, sense pertorbacions ni interrupcions greus; la qüestió de la representació sindical dels 
estudiants tampoc no causà trastorns a l’interior de l’Escola. En moments de conflicte, sembla que es 
va procurar evitar que hi entrés la policia. El cert és, però, que en ocasions diverses hi va entrar.

8.9.- L’administració de l’Escola

Una faceta que experimenta un canvi durant la direcció de Josep M. Pujadas és l’administració de 
l’Escola. Fins llavors, almenys des de 1956 quan es comença a executar la segregació respecte de 
l’Escola d’Arquitectura, al front de l’administració hi havia José Juan Alcaraz, un personatge amb un 
estatus administratiu poc definit, almenys al començament, que tenia el nomenament de professor 
interí (encarregat de curs) de francès (des de 1945), però que en realitat des de 1957, amb el mateix 
nomenament de professor, exercia de fet la funció de cap secretaria o d’administrador del centre, per 
encàrrec del director.70 És a dir, organitzava el procés de la matrícula de cada curs, tenia al seu càrrec 
l’administració econòmica i l’habitació del pagament de les retribucions dels professors, i altres co-
meses pròpies de la funció esmentada. Al director Cases Lamolla li anava bé que algú s’ocupés de la 
gestió ordinària. Entre els estudiants, i també per a molts professors, Alcaraz, conegut sempre pel 
segon cognom, era considerat com una figura imprescindible, que es convertí progressivament en el 
factòtum de l’Escola. 

A més de les qüestions citades, se n’ocupava d’altres de singulars, i potser amb més diligència, com 
ara l’atenció dels estudiants en els aspectes més diversos, acadèmics i no acadèmics. Per exemple, 
facilitava els horaris d’exàmens als que havien de venir de fora només per examinar-se que tenien 
la condició d’alumnes lliures; s’encarregava a distància de formalitzar les matrícules sense necessi-
tat que els estudiants es desplacessin a l’Escola; aquestes qüestions les tractava o bé directament i 
individualment amb els estudiants implicats o bé col·lectivament amb les acadèmies preparatòries; 
buscava allotjament durant el curs als que li ho demanaven, perquè tenien la residència familiar fora 
de Barcelona, o durant els períodes d’exàmens als que es desplaçaven a l’Escola només amb aquesta 
finalitat. Alcaraz tenia al seu abast una xarxa extensa de dispeses i pensions, idònies per a estudiants, 
per a les quals feia d’intermediari, en bona part, com un gestor privat, que atenia una gamma àmplia 
de serveis per als quals, de fet, tenia establertes unes tarifes. Era l’opinió generalitzada que actuava 
amb molta autonomia, sense donar compte a ningú, amb poc rigor, i que feia ús d’unes tarifes no 
autoritzades ni controlades per cap autoritat competent. Aquesta forma de procedir no era privativa 
ni exclusiva de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, però segons el punt de vista de moltes persones 
que van viure de prop aquesta situació, s’arribava a un grau exagerat d’opacitat, de descontrol i de 
picaresca. 

Des que Pujadas va ser subdirector de l’Escola, i que va intentar posar-hi un cert control, les relacions 
amb Alcaraz foren tenses; el febrer de 1966, segons consta en una acta, Pujadas posa de manifest i 
denuncia que Alcaraz, com a cap de secretaria, incompleix les seves ordres. Quan és nomenat direc-
70 - El 1957 mantenia l’estatus de professor i quan el 1958 es convoquen oposicions per a càtedres, restringides per als professors amb més de 
deu anys d’antiguitat, Alcaraz es considera amb dret participar-hi, dret que, segons sembla, no fou tingut en compte.
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tor, es proposa eradicar el sistema de funcionament de la secretaria administrativa i els “serveis” com-
plementaris que es tramitaven des del seu entorn. Cap al 1965, quan ja tenia 67 anys, en veure’s més 
controlat des de la direcció, Alcaraz, que segons sembla ja tenia el rang de funcionari d’administració 
(ell mateix, als escrits, usa el títol de cap superior d’Administració), amb nomenament del Ministeri 
d’Educació, intenta trobar-hi una sortida personal airosa, com ara demanar el trasllat a una altra 
dependència administrativa; al mateix temps, demana diverses baixes per malaltia. Pujadas, com a 
director de l’Escola, informa favorablement la petició de trasllat (feta al Ministeri), encara que amb 
alguna objecció. Finalment, el 1966, Alcaraz cessa per haver demanat l’excedència.

Llavors, a la secretaria de l’Escola només hi havia en plantilla un auxiliar administratiu, Juan Bohór-
quez Quirós, i sembla que també hi havia alguna noia, en una situació administrativa poc regular. 

Pujadas considerà la professionalització de l’administració com la única soritda procedent per a 
l’Escola. Amb aquesta finalitat, va gestionar que la plaça de cap d’administració de l’Escola estigués 
dotada en plantilla i que fos ocupada per un funcionari adient, en una situació personal adequada. 
Aquest fou Eudald Garcia de Palau, funcionari del cos tècnic de l’Administració Civil de l’Estat. La 
seva entrada al front de l’Administració representa un canvi, un pas endavant. 71

8.10.- Alguns fets destacables de l’Escola

Un fet ben destacable és el canvi de nom de l’Escola. Seguint el que estableix l’Ordre ministerial de 
20 de setembre de 1966, passa a denominar-se Escola d’Arquitectes Tècnics, en lloc d’Escola Tècni-
ca d’Aparelladors, que s’usava des de1957. Com ja hem comentat, es fa amb un cert retard respecte a 
l’entrada en vigor de la Llei de 1964.

Una ordre de 21 d’octubre de 1965 estableix que totes les escoles tècniques han de tenir un patro-
nat, format per representants dels col·legis i associacions professionals, de les corporacions locals i 
econòmiques, de l’organització sindical i per persones físiques o jurídiques que tinguin relació amb 
l’àmbit d’ensenyament dels centres, amb la missió d’assessorar i d’aportar assistència moral i material. 
La missió assignada als patronats era servir de nexe entre els centres docents i la societat, especial-
ment a l’àmbit professional de l’especialitat de cada centre. L’abril de 1966 és designat oficialment 
el Patronat de l’Escola d’Arquitectes Tècnics, presidit per Antoni Piera Capará, conseller delegat de 
Fomento de Obras y Construcciones, empresa constructora important de Barcelona.  

Un incident desagradable, amb poca més repercussió que l’impacte temporal, sorgeix el setembre de 
1969. A conseqüència d’haver estat impugnada la llei de reforma dels ensenyaments tècnics de 1964, 
els alumnes graduats a l’Escola no poden exercir la professió ja que el Col·legi professional no vol 
autoritzar el visat dels projectes. El problema és comú a totes les escoles tècniques del seu nivell, però 
probablement a les d’arquitectura tècnica té un impacte superior pel nombre més gran de titulats 

que necessita la intervenció del Col·legi per a l’exercici professional. A Barcelona, la relació poc fluï-
da entre el Col·legi i l’Escola contribueix a agreujar el problema i la tensió. El conflicte, considerat en 
el seu àmbit global, dóna lloc a un replantejament des de l’Administració de l’Estat d’alguns aspectes 
de les denominacions dels graduats i de les especialitats de les escoles d’Arquitectura i d’Enginyeria 
Tècnica, que queden regulats definitivament pel Decret 148/1969, de 13 de febrer, segons el qual a 
Arquitectura Tècnica s’estableix l’especialitat única d’Execució d’Obres. L’Ordre ministerial de 27 
d’octubre de 1969 fixa un pla d’estudis nou, en substitució d’allò que fou aprovat el 1965 i el 1966. El 
contingut i el que significa la modificació es pot veure a l’apèndix corresponent als plans d’estudis.

El 1968, per Decret de 4 d’abril, es creen dues escoles més d’arquitectes tècnics, a Granada i a Valèn-
cia, que comencen a funcionar sota l’empara, més o menys institucionalitzada, de les de Sevilla i de 
Barcelona, respectivament, encara que aviat desapareix aquesta acció de tutela.

La creació, el 1968, de l’Institut Politècnic Superior de Barcelona de moment no té repercussió a 
l’Escola, ja que en el seu inici abasta només les escoles superiors. Tanmateix s’ha de tenir com a 
referència, i la seva evolució és observada amb atenció, i potser amb una tímida reticència, perquè 
s’intueix que en el futur hi haurà alguna relació i que de l’Institut Politècnic en dependrà tot allò 
referent a l’ensenyament tècnic a l’àmbit de Catalunya. 

8.11.- Dimissió de Pujadas com a director

Com a director, Josep M. Pujadas fa nombroses gestions al Ministeri per aconseguir millores per 
al centre. En el camp acadèmic i professional gaudeix d’una autoritat reconeguda. És exigent en els 
plantejaments i les peticions, fet que, al mateix temps que el reconeixement per la tasca feta, li oca-
siona disgustos i una relació incòmoda i tensa amb algunes autoritats superiors, ja que ell considera 
que no atorguen prou atenció a les qüestions que planteja. 

A finals de 1967, Pujadas posa el càrrec de director a la disposició del claustre de professors de l’Escola. 
Al·lega motius personals i altres de relacionats amb l’actuació des del càrrec. Pujadas, al mateix temps 
que catedràtic, és cap de servei d’Obres Públiques a l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, ocupa un lloc 
de funcionari tècnic d’alta responsabilitat, i sovint li resulta difícil poder atendre com ell voldria els 
dos llocs de treball; en diverses ocasions aquesta dificultat ja s’ha fet palesa, i ell ha volgut atenuar la 
dedicació a l’Escola; no obstant això, els companys li han donat suport i confiança perquè introdueixi 
alguna reorganització interna, sense necessitat de deixar la direcció. En aquesta ocasió, Pujadas exposa 
davant del claustre la situació en què es troba. Comenta els resultats aconseguits en tres metes que es 
va proposar en acceptar la direcció de l’Escola. La primera, la reforma del pla d’estudis; la proposta 
per la qual batallà, fou la d’ampliació a quatre anys, proposta que topà amb la negativa rotunda del 
Ministeri. La segona és l’ampliació de l’edifici de l’Escola, per a la qual ha aconseguit l’aprovació d’un 
pla d’ampliació amb una valoració econòmica de 20 milions de pessetes. La tercera, la provisió de 
les càtedres vacants; la considera aconseguida, ja que tres processos d’oposicions estan pràcticament 
enllestits i hi ha una quarta oposició que ja està convocada, com ja hem explicat. El claustre escolta els 
raonaments de Pujadas i acorda per àmplia majoria no prendre en consideració una possible renúncia. 

71 - Eudald Garcia de Palau estigué a l’Escola pocs anys, en els quals mostrà un comportament professional seriós i ordenat que li atorgà prestigi 
i estima. Cessà per passar a un lloc de més nivell administratiu. Al cap d’uns anys, el 1974, integrada l’Escola a la Universitat Politècnica, fou 
vicegerent d’aquesta última i gerent des de l’octubre de 1975 al de 1976, en que cessà a petició pròpia.
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Segueix com a director, amb alguns canvis en els càrrecs de subdirector i de secretari. Uns mesos més 
tard, el novembre del 1968, Pujadas reitera la voluntat de dimitir, aquesta vegada per disconformitat 
amb la política d’ensenyament que s’està portant a terme, especialment pel que fa referència a escoles 
com la d’Arquitectes Tècnics. Els seus companys tampoc no ho volen acceptar. Amb un pacte intern, 
tots els professors expressen solidaritat amb la seva actitud i, al mateix temps que consideren que no 
és convenient que deixi el càrrec, proposen que no se li admeti la dimissió i que ningú accepti ser 
director si Pujadas finalment dimiteix.

Han passat gairebé tres anys des del seu nomenament i presa de possessió. L’anunci de la dimissió 
coincideix amb el d’una disposició oficial, que tarda algunes setmanes a ser publicada, l’Ordre minis-
terial de 18 de febrer de 1969, que fixa en tres anys la validesa en el càrrec de director de les escoles 
d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyeria Tècnica; això no obstant, es permet la reelecció. El procés en-
torn de Pujadas s’accelera. En una reunió del claustre de l’Escola del 13 de gener de 1969, es posa a 
votació una terna per a nomenament de director. Pujadas torna a guanyar amb el nombre més elevat 
de vots. Durant uns mesos, als llibres d’actes no hi ha cap notícia sobre aquest tema.

El 9 de juny de 1969, Camilo Doria Martí comunica als seus companys que ha estat nomenat di-
rector. A ell li correspon el protagonisme a l’inici de l’etapa següent. Doria (Barcelona, 1922) és 
aparellador (1946), llicenciat en Dret (1961) i professor mercantil (1968). 
Vist amb la perspectiva del temps, l’opinió generalitzada dels que van observar des de prop aquesta 

etapa és que el pas de Josep M. Pujadas per la direcció de l’Escola va deixar una empremta permanent 
i que gràcies a la seva intervenció es va iniciar un canvi d’orientació que, amb alts i baixos, s’ha man-
tingut. Pujadas és recordat com una d’aquelles persones que exerceix un lideratge veritable en una 
institució, en la qual la seva activitat deixa una empremta profunda, assenyala una època. 

8.12.- El Col·legi professional: renovació de la Junta i compromís crític

Un esdeveniment que s’escau en aquest període assenyala un punt singular a l’entorn de la professió, 
encara que no es refereix directament a l’Escola. Cap al 1965, al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya i Balears, amb seu a Barcelona, es comença a desencadenar una campanya in-
tensa per a la renovació de l’estructura interna, amb l’objectiu d’aconseguir substituir la junta directi-
va. El Col·legi, com ja hem comentat al capítol 5, va ser fundat el 1940, quan es regulà la col·legiació 
obligatòria; inicialment estava integrat a l’organització sindical del règim de Franco, de la qual se’n 
desvinculà al cap de pocs anys, com a conseqüència del canvi en la regulació dels col·legis professio-
nals. Des del 1946 al 1968 és president Josep M. Poudevida Viñal, catedràtic de l’Escola. Al llarg de 
vint-i-dos anys el Col·legi ha experimentat un creixement molt notable quant a nombre de socis, que 
és un reflex de l’increment del nombre de professionals i de la importància quantitativa de la pro-
fessió. En aquest període, el precepte estatutari de renovar la junta cada tres anys es complia per un 
procediment formal, amb el resultat de pocs canvis en els seus membres, per un sistema de cooptació 
interna, amb una participació escassa i rutinària a les assemblees generals, de prop del 5 %, tal com 
passava a la majoria dels col·legis professionals. Al final del període era latent entre els professionals 
en desig de canvi social, de canvi generacional i l’ambient polític estava marcat per l’envelliment i la 
manca de renovació del règim franquista, que es tradueix en un moviment d’oposició cada vegada 
més viu i visible. 

Els promotors principals del canvi en el Col·legi, que critiquen la Junta per funcionar per inèrcia i 
amb renovació escassa, són un grup de col·legiats joves, que han acabat la carrera entre 1965 i 1967, 
i que estan vinculats a partits o grups polítics diversos d’oposició, llavors encara a la clandestinitat, 
però que comencen a ser tolerats en la presència pública; alguns havien participat a l’Escola en“les 
ànsies dels estudiants sota el franquisme”. Els del grup inicial van procurar entrar en relació amb 
altres col·legiats de promocions anteriors, que havien manifestat una voluntat de renovació, i mo-
bilitzar el col·lectiu per tal d’aconseguir ser elegits. La forma d’actuar és bastant habitual en l’última 
etapa del franquisme; diversos grups organitzats, que formen els nuclis bàsics dels partits polítics 
emergents, impulsen de participar en el govern de diverses entitats considerades com a instruments 
idonis de presència a l’espai públic. També s’hi ha de veure que una generació nova, més jove que la 
dominant des del 1939, vol prendre el relleu en llocs de responsabilitat. 

A les eleccions del 18 d’abril de 1968, després d’uns anys de tensions internes intenses, una candida-
tura encapçalada per Jordi Sabartés Cruzate, de la promoció de 1956, resulta elegida amb una par-
ticipació elevada de col·legiats. En els períodes posteriors immediats, la línia iniciada es manté, amb 
canvis diversos de persones i de matís; el 1973 és elegit president Josep Miquel Abad Silvestre.

Aquests fets s’escauen en uns anys que són d’auge per a la professió. El mateix Poudevida comenta: “Mai 
com en els anys que van del 1955 al 1965 els aparelladors han tingut tanta feina ni han guanyat tants di-
ners. No érem gaires a repartir i es construïa moltíssim”.72 Llavors el nombre de col·legiats supera els mil.

Camilo Doria Martí

72 - Mig segle del Col·legi d’Aparelladors,.
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Durant els últims anys del franquisme, alguns col·legis professionals de Catalunya participen in-
tensament en activitats de compromís cívic, que sovint també són mostres de denúncia de proble-
mes públics i de determinades polítiques i de participació en accions de mobilització ciutadana i 
d’oposició al règim. El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona és un dels que 
destaca. S’organitzen diverses conferències i activitats culturals, algunes vegades amb la col·laboració 
d’altres col·legis i entitats ciutadanes. 

Les relacions entre l’Escola i el Col·legi s’havien mantingut sempre en un clima de normalitat; són 
entitats diferents, amb el punt en comú que el Col·legi és la corporació professional que aplega la 
majoria de graduats sortits de l’Escola. En totes les èpoques, alguns professors han estat membres 
de la Junta Directiva. Amb la renovació esmentada, i amb l’orientació que impulsa la nova Junta, es 
produeix un cert distanciament; durant uns anys, les relacions entre els grups directius de l’Escola i 
del Col·legi són, en general, fredes i, fins i tot, tenses.

8.13.- La revista CAU

Entre els propòsits de la nova Junta del Col·legi hi ha el d’editar un butlletí per als socis, en una línia 
d’originalitat de disseny i de contingut. És la revista CAU (Cuadernos de Arquitectura y Urbanis-
mo); el primer número surt el març de 1970.73 Ben aviat adquireix una difusió més àmplia que la 
limitada entre els col·legiats, per l’orientació que pren de denúncia crítica de situacions i problemes 
ciutadans d’actualitat, que llavors tenien bastant sensibilitzada l’opinió pública; hi tenen una in-
cidència especial els relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. La presència habitual d’algunes 
firmes conegudes en el camp del pensament crític i de la literatura, i el to de compromís que la carac-
teritza donen a CAU un àmbit de difusió comparable a algunes revistes d’anomenada. El fenomen 
s’ha d’emmarcar en el context polític del país. La revista, amb periodicitat bimensual, surt, en tres 
etapes, fins al desembre de 1982, que es publica el número 82, l’últim. L’aparició de CAU és possible 
gràcies a l’aportació econòmica que hi fa el Col·legi, ja que l’explotació resulta deficitària. Aquest 
fet és qüestionat per un sector de col·legiats que, apart de l’orientació de la revista, no estan d’acord 
amb els comptes del Col·legi, a causa de la magnitud de la subvenció aportada a l’edició de CAU i 
d’alguna irregularitat presumpta.

Malgrat que sobrepassa el marc de l’estudi sobre la història de l’Escola, hem cregut oportú fer-hi una 
referència breu, principalment perquè entre els temes tractats a CAU n’hi ha de relacionats amb la 
professió i amb la formació dels professionals, unes vegades amb una anàlisi objectiva dels proble-
mes o de l’evolució històrica, i altres en un to clarament crític. Atesa l’escassetat de bibliografia que 
hi ha sobre la història de la professió i del seu ensenyament, la consulta d’alguns articles de CAU és 
imprescindible per a qualsevol persona que es proposi fer la història de l’Escola i de la carrera. Dels 
articles d’aquesta temàtica n’hem extret algunes informacions, opinions o referències de context, 
bàsiques per a l’elaboració de l’estudi. En el conjunt de la col·lecció, es publiquen dos números mo-
nogràfics amb temes i títols generals ben significatius: Escuelas de Aparejadores; de la ley Moyano 
a la Universidad Politécnica (número 16, novembre-desembre de 1972) i Escuela de Aparejadores 

de Barcelona: La reforma imposible (número 44, juliol-agost de 1977). En altres números hi ha 
articles remarcables, com una sèrie de quatre sobre “Arquitectos, maestros de obras y aparejadores. 
Notas para una historia de las modernas profesiones de la construcción”, del sociòleg Jesús A. Mar-
cos Alonso, publicats a partir del novembre de 1973, de gran interès en el contingut; la sèrie queda 
interrompuda abans d’arribar a completar l’estudi. 

El número monogràfic sobre Escuela de Aparejadores de Barcelona: La reforma imposible causa un 
rebombori considerable entre els professors de l’Escola; es publica el 1977, en plena transició cap a 
la democràcia. Consta de diversos treballs, escrits i coordinats per Leopold Magriñà i Jaume Rosell 
Coromina, llavors director de CAU. Segons aquests responsables, la idea del monogràfic parteix 
d’un grup d’estudiants motivats per no trobar ressò, a la mateixa Escola, a les seves inquietuds, ni res-
posta ni tan sols audiència a les reclamacions o reivindicacions relacionades amb el funcionament; 
ateses les circumstàncies, proposen al Col·legi d’utilitzar la revista amb aquesta finalitat. Els articles 
mostren una anàlisi detallada i exigent, tant del contingut de la carrera segons els plans d’estudis vi-
gents, com de l’aplicació real en les classes ordinàries de les diverses matèries. La informació prové del 
resultat d’una enquesta adreçada l’any 1976 als estudiants de diversos cursos, de dades aportades per 
graduats de les promocions recents i del coneixement directe de la realitat que tenen els responsables 
de la publicació, graduats de l’Escola pocs anys abans. 

Segons els autors, a l’Escola es parteix d’una concepció global de la carrera i de l’exercici professio-
nal que correspon a un altre temps, més orientada a la formació “del professional liberal que presta 
els seus serveis reglamentats segons les atribucions de 1935” que no pas “al tècnic assalariat” de les 
empreses modernes de construcció. Es qualifica l’Escola com “un instrument de deformació profes-
sional”, que no participa en els intents de renovar la professió. Consideren que la funció de moltes 
assignatures no és la correcta i que l’orientació global és obsoleta; en general, a cada curs queden una 
gran part dels temes sense explicar. 

Respecte als professors, afirma que “la procedència i la selecció dels que fins ara han ocupat l’Escola 
dóna un resultat tristíssim d’inoperància i reacció”; en un percentatge alt, són també funcionaris de 
l’Administració municipal o de l’Estat. El professorat és acusat de baixa qualificació, de formar una 
estructura fortament jerarquitzada i autoritària, de negligència, de faltes reiterades a classe. L’única 
forma d’accedir a una plaça de professor és per l’amistat amb els caps visibles de l’Escola. Molts dels 
catedràtics no han mostrat voluntat de reformar l’estructura, necessària pels canvis produïts a la pro-
fessió i a les tècniques constructives.

Els professors empren “els mètodes pedagògics més tradicionals i caducs,  aplicats sense cap afany 
de substituir-los i ni ganes de renovació autèntica”. “Defectes de mètode i qualitat del professorat 
són els problemes principals”. “Els exàmens són l’únic mitjà d’avaluació dels coneixements”. “Hi ha 
manca de coordinació entre les càtedres”. “L’ensenyament és atès per parcel·les de coneixements que 
poc tenen a veure entre si”. En conjunt, acusa “la falta de visió global de la professió i del projecte” i 
la ignorància de “la multiplicitat de relacions entre els diferents fets constructius”. Com a conclusió, 
proposen “l’apartament de les càtedres [d’un grup] dels professors (que citen pel seu nom), uns per 73 - Mig segle del Col·legi d’Aparelladors,.
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incompetència i absentisme (els més) que mantenen les seves càtedres respectives en situacions de-
plorables, i uns altres per la incompatibilitat docent amb alts càrrec de l’Administració”, i “l’ingrés a 
l’Escola d’un nou equip docent capaç d’actualitzar l’ensenyament de la tecnologia”.

El número de CAU pretén expressar, des d’una òptica molt crítica, l’estat d’opinió d’un grup de 
professionals joves sobre alguns aspectes de la professió i de l’Escola. En aquell moment, és rebut 
amb disgust per la major part dels professors de l’Escola, entre els quals provoca neguit i males-
tar. El contingut del treball publicat a CAU és controvertit. Hem volgut copsar personalment 
l’opinió de diversos professors. La reacció de molts professors fou de rebuig o de menyspreu; això 
no obstant, n’hi ha, fins i tot en el grup de catedràtics, que el llegiren amb atenció i el prengueren 
en consideració. Passats més de trenta anys, el canvi ha estat notable, l’evolució clarament positiva 
i ja no queda en actiu cap dels professors als quals anaven dirigides més directament les invectives. 
Alguns encara tenen present el contingut i el to de denúncia de l’article que comentem; altres no el 
recorden o ho fan amb ironia. Alguns dels promotors, que llavors eren estudiants o titulats joves, 
actualment són professors de l’Escola; Jaume Rosell és catedràtic des de 1999. Tanmateix, algunes 
de les afirmacions que conté no són exclusives de l’Escola d’Arquitectes Tècnics, sinó que, amb 
peculiaritats i matisos diferents per a cada centre, lamentablement es poden aplicar a moltes de les 
escoles tècniques del país. 

8.14.- Unes notes sobre l’Escola a la dècada de 1960

L’ampliació de professorat de l’Escola a la dècada de 1960 és important. Se’n poden destacar algunes 
facetes. Es manté el criteri d’incorporar principalment titulats de la mateixa Escola, en general de les 
darreres promocions, circumstància que contribueix a rejovenir el professorat. Tots els que entren de 
nou ho fan en la condició de contractats temporals, en la categoria d’encarregat de curs, amb dedica-
ció entre 3 i 12 hores de classe a la setmana. El pas del temps permet comprovar que, a partir d’aquest 
col·lectiu, amb les incorporacions corresponents, s’anirà formant el grup generacional que tindrà 
una posició dominant a l’Escola els anys posteriors i en les situacions noves que s’aniran produint. 

Dels noms que figuren a la llista dels incorporats en aquesta etapa, se’n poden assenyalar alguns 
aspectes. Un és el nomenament de la primera professora de l’Escola, Maria Antònia Alsina Oli-
va, per al grup de Sistemes de representació i topografia, que impartí principalment aquesta últi-
ma matèria. Graduada a la promoció de 1964, esdevé la primera professora; en cursos posteriors 
se n’incorporaran d’altres. Per altra banda, la qualitat de pionera la té també en altres vessants. En 
ingressar com a alumna de l’Escola, el 1960, no era l’única noia matriculada al seu curs –n’hi havia 
tres més, Isabel Madrid Safont, Maria Àngels Marina Gabas i Carmen Rodríguez Civil–, però feia 
uns anys que no se’n matriculava cap, després del grup que ja hem comentat de deu anys enrere. El 
fet de ser molt minoritàries i altres circumstàncies, atorgava a les noies un tracte diferencial: a les 
classes tenien reservats seients a la primera fila, a l’hora de ser cridades a sortir a la pissarra o durant 
els exàmens, rebien un tracte “primmirat”, entre d’altres formes de “cortesia”, per part d’alguns pro-
fessors, caracteritzats per la prepotència i el tarannà masclista; molts companys de classe es desvivien 
per elles amb amabilitat. Però era, amb una certa exageració, el comportament tradicional propi 

d’una època, anterior al moviment feminista, que el temps s’ha encarregat d’anar canviant, que no 
és el propi de les formes de vida que s’han anat imposant. Alsina també fou la primera col·legiada 
d’aquesta etapa, no només al Col·legi professional de Barcelona sinó també al de Lleida, i durant uns 
anys portà a terme una activitat professional intensa a peu d’obra.

En el tracte d’alguns professors amb els estudiants es donaven actituds autoritàries i arbitràries que 
pervivien d’una època que ja no era l’actual. Per exemple, un professor podia expulsar un alumne 
d’un examen perquè no portava corbata. 

Entre els professors que comencen la tasca docent a la dècada de 1960, n’hi ha alguns que contri-
buïren a elevar el nivell acadèmic i que són recordats per les seves bones qualitats com a professors. 
A la llista figuren noms que ocuparan llocs de responsabilitat a l’Escola, que tornaran a sortir els 
propers capítols: Luís Martín Morejón, Roberto Guerra, Francesc Jordana, Francisco Javier Llovera, 
Carles Puiggrós, Salvador Castellà, Alejandro Iranzo, entre d’altres.  

També n’hi ha alguns de més edat (com ara Alberto Iniesta, Lluís Maria Pascual Roca i altres), recor-
dats com a professors bons, als quals arribà l’edat de jubilació abans que poguessin estabilitzar la si-
tuació personal com a professors numeraris, i altres que, malgrat les qualitats i els mèrits, l’abandonen 
voluntàriament o forçats per alguna circumstància abans de reeixir com haurien volgut.

Hem pogut conversar llargament amb alguns que foren estudiants de l’Escola en aquests anys. Els 
alumnes d’una promoció s’han reunit i es continuen reunint anualment; els records i les vivències 
de l’època han quedat recopilats en un llibre, al qual hem tingut accés, d’edició limitada per als 
components de la promoció. El conjunt dels estudiants és descrit com “un grupo de jóvenes de 
variada procedencia y con formas de estar distintas, todos con el mismo deseo de acabar la carrera 
e incorporarse al mundo activo cuanto antes, en un momento en que se abrían nuevas oportuni-
dades para nuestra profesión por el incipiente despegue económico”. Les opinions expressades són 
força diverses, en general en un to nostàlgic però amb una visió realista i crítica, que se suavitza 
amb els anys. “La composición del curso era un regimiento de chicos y una minoría de chicas”. “En 
la Escuela de nuestra época casi todo era gris: las corbatas, los trajes descoloridos, las incógnitas, 
la situación general... Destacaba entre esta opacidad la sonrisa de nuestras cuatro compañeras de 
curso”. En els records de la vida acadèmica a l’Escola predominen els records de les qualitats dels 
professors, i alguns episodis de les classes i dels exàmens, més que no pas les consideracions i les 
reflexions sobre el contingut i el nivell dels estudis en les diverses matèries. Dels professors es mos-
tren expressions sinceres, que van des de l’elogi a l’extrem contrari, evocant també comportaments 
pintorescos permanents. Lluís Maria Pascual Roca, de Geometria Descriptiva, és recordat per la 
seva gran humanitat; més d’un antic alumne el qualifica com “el millor professor que he tingut 
mai”. Es recorda la seriositat i el rigor del jove Miquel Oliver; la voluminosa i corpulenta humanitat 
del doctor Joan B. Vericad. El sentit pràctic, bastant directe i rude, de Luis Wiquel, que repetia, 
entre altres lemes: “No vaciléis en emplear la goma. Mejor borrar con una goma una pared situada 
errónea o incorrectamente en un plano, que tener que borrarla con un compresor en la obra”. I per 
l’altre extrem, es diu d’un catedràtic que “era la negación completa de la enseñanza, incluídas las 
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borracheras”. Es recorden professors de trajectòria i ideologia bastant divergents, que en uns casos 
serviren d’iniciació en el món de la docència i en altres per ampliar l’interès que hi havia pels oficis 
de l’edificació i per l’estímul de superació professional que inculcaven. 

Dels esdeveniments no lligats estrictament a la vida acadèmica es recorden especialment els aspectes 
festius (festes del pas de l’equador, balls de final de carrera, viatges de final de carrera), més que no 
pas els actes de protesta i de rebel·lió o de compromís cívic o polític, que els diversos cronistes diuen 
que eren escassos. Per aquests anys s’organitzaren viatges d’envergadura notable a París, per diverses 
ciutats del centre d’Europa, per França, Itàlia, Suïssa i Egipte, entre d’altres. 

A l’Escola, entre els alumnes assistents a classe n’hi havia de procedents dels  diversos territoris 
d’Espanya (País Basc, Aragó, Mallorca, València i altres), que tendien a agrupar-se per regions de 
procedència. Una forma de fer bastant comuna era que comencessin la carrera des del seu territori, 
i acudissin a l’Escola de Barcelona només per als exàmens. Però un cop aprovat el curs de selecció, a 
partir del 1r o del 2n, es desplaçaven a Barcelona per poder assistir regularment a classe, i s’allotjaven 
en pensions, dispeses o residències d’estudiants. Els que procedien de zones rurals ja s’hi desplaçaven 
des de l’inici. 

Es recorda el paper de les acadèmies, en especial de Politécnico Martin, on alguns estudiaven tota la 
carrera, i la compartien amb el treballi acudien a l’escola només per als exàmens. D’altres aprofitaven 
per reforçar alguna assignatura, i volien suplir les dificultats personals per aprovar-la o bé volien tenir 
una preparació més sòlida perquè consideraven deficient la que rebien a l’Escola. 

9. LA LLEI GENERAL D’EDUCACIÓ DE 1970: INTEGRACIÓ A LA UNIVERSITAT

A partir de la Ley General de Educación y de Financiación de la Reforma Educativa (LGE), aprova-
da el 4 d’agost de 1970, l’Escola d’Arquitectura Tècnica queda referenciada en un marc nou. El fet 
obre una nova etapa de la seva història. Després d’una anàlisi breu del procés, n’estudiarem les reper-
cussions principals. Preparada per l’equip del ministre d’Educació José Luis Villar Palasí, es tracta 
d’una llei completa i coherent en els seus objectius, elaborada amb la intenció d’adaptar l’educació a 
una societat en desenvolupament. La llei abasta la totalitat del sistema educatiu, fet que no s’havia 
donat d’ençà de la llei Moyano de 1857, més de cent anys enrere; totes les reformes educatives legals 
del període entremig només havien estat sectorials. Per la intenció i el contingut és d’una ambició 
notable, que es va atenuar a l’hora d’aplicar, per una banda perquè no es va preveure el finançament 
ni es va aconseguir en la mesura necessària, i per una altra banda, perquè algunes de les propostes 
sobrepassaven els límits que el règim i el moment polític i social del país permetien, i altres es van 
reglamentar amb una lentitud que només s’explica pel desinterès i pel context polític. 

En relació amb l’ensenyament tècnic, partint de la base que el desenvolupament econòmic exigeix 
que es multipliqui el nombre de tècnics, representa un pas endavant en les orientacions de les lleis de 
1957 i 1964. Segons la Llei de 1970, tot l’ensenyament superior o postsecundari s’integra a la Uni-
versitat. Les escoles tècniques superiors queden equiparades a les facultats universitàries. Les escoles 
tècniques de grau mitjà, i també les professionals de comerç i les de magisteri, es converteixen en 
escoles universitàries, és a dir, que adquireixen una consideració acadèmica, social i administrativa, 
que les integra dins de l’ensenyament universitari. Per a aquestes escoles, la LGE de 1970 representa 
un avenç notable; fins llavors els corresponia un nivell de formació més elevat que el del batxillerat, 
però la seva ubicació en el sistema educatiu era poc definida. Als estudis corresponents se’ls assigna 
una durada de tres cursos. Les de caràcter tècnic prenen el nom d’escoles universitàries d’enginyeria 
tècnica o d’arquitectura tècnica. 

Els estudis universitaris es divideixen en tres cicles. Els de les escoles superiors i de les facultats uni-
versitàries corresponen al segon cicle. El tercer cicle el formen els estudis de doctorat, estructurats 
segons un ordenament comú per a les facultats i les escoles tècniques. Els estudis de les escoles uni-
versitàries formen el primer cicle; els títols que s’atorguen en finalitzar-los són els de diplomat, arqui-
tecte tècnic o enginyer tècnic. Un requisit exigit per a l’ingrés a tots els estudis universitaris –i, per 
tant, a les escoles universitàries– és estar en possessió del batxillerat superior amb COU. 

El professorat dels centres superiors, facultats i escoles tècniques, s’estructura en tres cossos únics: 
catedràtics d’universitat, agregats 74 i adjunts; els que abans de l’aprovació de la llei eren catedràtics 
d’escoles tècniques superiors passen a ser catedràtics d’universitat. Per a les escoles universitàries es 
creen dos cossos de professors: el de catedràtics d’escola universitària (per a l’accés al qual s’exigeix 
el títol de doctor) i el de professors agregats (amb l’exigència del títol de llicenciat, enginyer o 
arquitecte).
74 - Aquest cos es va crear en el mandat que fou ministre Manuel Lora Tamayo; més tard, s’extingí, i els que en formaven part s’integraren 
al cos de catedràtics. 
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Com a conseqüència de la LGE, els instituts politècnics superiors es transformen en universitats po-
litècniques, les quals agrupen únicament escoles tècniques, tant les superiors que ja en formaven part 
com les noves escoles universitàries tècniques del seu àmbit territorial. Totes les escoles tècniques, 
tant superiors com universitàries, s’integren en una universitat, ja sigui politècnica o no, segons ho 
determini la ubicació territorial. 

En la incorporació de l’ensenyament tècnic a la universitat es poden considerar dos aspectes: 
l’administratiu i l’efectiu o sociològic. El primer és la conseqüència simple i directa de l’aplicació 
d’una disposició legal. El segon resulta més complex. Entre les concepcions tradicionals de les fa-
cultats universitàries i de les escoles tècniques hi ha diferències que fàcilment són perceptibles quan 
centres de les dues categories s’integren en una mateixa universitat, especialment a la primera etapa 
de la integració, atès que les facultats ja formaven part de la universitat i les escoles tècniques són 
nouvingudes. Per això, la integració efectiva, més que la simple aplicació d’una disposició legal, és el 
resultat d’un procés que evoluciona progressivament i amb lentitud, i que entre unes universitats i les 
altres presenta unes peculiaritats diferents, que amb el pas del temps s’han anat acomodant.

En la integració de les escoles universitàries, tant en universitats politècniques com en les territorials, 
apareixen dificultats afegides, no previstes pel legislador, derivades que els estudis nous de diplomat 
i enginyer o arquitecte tècnic no formaven part, fins llavors, de l’àmbit de l’ensenyament universitari. 
El procés real d’adaptació dura anys i comporta problemes, diferents segons les universitats, però 
amb el temps transcorregut també s’ha consolidat. 

La LGE marca una relació més gran entre les escoles superiors i les universitàries de la mateixa bran-
ca, en la qual els estudis d’aquestes últimes es consideren el primer cicle. En l’article 39, la LGE 
estableix que “tendrán acceso a las enseñanzas del segundo ciclo, mediante los requisitos que regla-
mentariamente se establezcan, tanto los que hayan concluido el primero como los diplomados de 
escuelas universitarias, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos”. Els requisits, segons les directrius 
generals donades des del Ministeri d’Educació, els fixa cada universitat amb procediments i amb 
graus d’interès diferents; amb els anys han sofert algunes transformacions. El cert és que la relació 
entre els estudis dels dos cicles ha estat molt més clara i fluida que en etapes anteriors, i ha possibilitat 
la promoció professional de molts graduats.

La LGE estableix que les universitats “gozarán de autonomía y determinarán por sí mismas los 
procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y el sistema de sus enseñan-
zas y su régimen de docencia e investigación dentro de las disposiciones de la presente Ley  y de las 
normas que se dicten para su desarrollo”. Igualment, “las Universidades asumirán la ordenación, 
gestión y administración de los centros y servicios propios”. El terme autonomia respon a una as-
piració arrelada en els sectors progressistes, però el seu abast queda poc definit per la Llei i, a més, 
les condicions sociopolítiques en les quals s’estableix resulten poc propícies per al seu desenvolu-
pament. Com a conseqüència, les universitats assumeixen la responsabilitat de diversos aspectes 
del funcionament ordinari; un dels principals és l’aprovació i la gestió d’un pressupost propi, com 
a organisme autònom, separat del pressupost general de l’Estat; un impediment en aquest aspecte 

és la imprevisió i la insuficiència del finançament. En les primeres etapes, la intervenció i el control 
des dels serveis centrals del Ministeri d’Educació continuen sent molt intensos. Una altra de les 
competències que han d’assumir les universitats és l’elaboració i l’aprovació dels plans d’estudis, 
segons unes directrius del Ministeri, que a l’inici donen a les universitats poc marge d’opció; com a 
conseqüència, els estudis d’una mateixa carrera no són uniformes per a tots els centres de l’Estat. Els 
avenços inicials, modestos però positius, constitueixen el germen de reformes posteriors aplicades 
en un context més favorable. Unes universitats, com ara la Universitat Politècnica de Barcelona i 
també les altres de Catalunya, es mostren propícies a usar l’autonomia amb les possibilitats més 
àmplies i innovadores; unes altres en fan un ús més rutinari. L’estructura general de l’ensenyament 
universitari que estableix aquesta Llei s’ha mantingut en els canvis legislatius posteriors, que han 
desenvolupat millor alguns aspectes.

Una altra conseqüència de la LGE és la creació de les escoles universitàries politècniques, és a dir, de més 
d’una branca. En general, neixen a partir d’escoles existents d’una branca a les quals s’autoritza la incorpo-
ració d’estudis d’una altra branca diferent. Representa un pas més en la integració dels estudis tècnics.

9.1.- Creació de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB)

Per tres decrets d’onze de març de 1971, de contingut bàsic idèntic, els instituts politècnics superiors 
es transformen en universitats politècniques. Pel que fa al de Barcelona, segons el decret correspo-
nent, “s’aprova l’estructura departamental de l’Institut Politècnic Superior i es constitueix en Uni-
versitat Politècnica de Barcelona”, a la qual “s’hi podran incorporar, entre d’altres entitats, les escoles 
de formació professional i les escoles universitàries de caràcter tècnic que se li assignin”. També s’hi 
integren quatre instituts d’investigació; com a totes les universitats, es crea l’Institut de Ciències 
de l’Educació (ICE). Per tant, la creació de la Universitat Politècnica de Barcelona consisteix en la 
transformació de l’Institut Politècnic Superior, amb la possibilitat d’incorporar-hi les escoles univer-
sitàries i els instituts d’investigació.

El Decret presenta la creació com una transformació, inclosa l’aprovació de l’estructura de departa-
ments. En realitat, molt més que d’un simple canvi de denominació, es tracta del reconeixement d’una 
personalitat jurídica i d’un estatus més definit, que permet unes possibilitats d’actuació més efectives, 
i supera la indefinició de l’Institut Politècnic Superior. En realitat, obre una etapa històrica. 

El nom d’Universitat Politècnica de Barcelona es comença a utilitzar de seguida, sense en el fun-
cionament ordinari, en l’organització i en els òrgans de govern que sigui perceptible cap tipus de 
discontinuïtat respecte a l’etapa immediatament anterior. Els presidents dels IPS es transformen 
en rectors de les noves universitats politècniques. A Barcelona, Víctor de Buen esdevé el primer 
rector. En aquestes circumstàncies, en unes declaracions a la premsa, diu que l’Institut Politècnic 
Superior “no ha aconseguit, en els tres anys de funcionament, cap més objectiu que denominar-se 
universitat”.75 Els càrrecs directius continuen ocupats, inicialment, per les mateixes persones. Enric 
Freixa Pedrals és confirmat com a secretari general. Robert Terradas, que era vicepresident de l’IPS, 
75 - El Correo Catalán. 22 de juny de 1971.
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es mostra reticent a acceptar el càrrec de vicerector, càrrec per al qual, el juliol de 1971, és nomenat 
Ferran Puerta Sales, catedràtic de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona; Terradas serà el 
primer director de l’ICE. 

En principi, la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) ha de comprendre tot l’ensenyament tèc-
nic de Catalunya que depenia de l’Estat, tant les escoles superiors com les universitàries que s’hi han 
d’incorporar, com les que es puguin establir de nou. Per Decret 1339/1971, de 14 de maig, s’aproven 
uns “estatuts provisionals”, potser seria millor dir “proclamats”, ja que es tracta pràcticament d’una 
norma dictada pel Ministeri, fruit de la transacció llarga i complexa amb el rector i amb el secretari 
general, amb una participació molt escassa d’altres membres de la institució implicada. 

9.2.- Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Politècnica de Barcelona

El mes de març de 1972, Víctor de Buen ha de cessar com a rector en arribar a l’edat reglamentària de 
la jubilació. La designació del substitut correspon al Ministeri, a partir d’una proposta de la mateixa 
Universitat. Per confeccionar-la, la UPB convoca un claustre general, el 16 de març de 1972, en el 
qual el punt principal és l’elecció del rector; en realitat, el que s’elegeix és una terna dels candidats 
que proposa al Ministeri. El nombre de claustrals és de 165, que representen el professorat de tots els 
centres que integren la Universitat,76 dels quals hi participen i voten 138. En votació uninominal, so-
bre una llista acceptada de candidats proposats per les escoles,77 el professor Gabriel Ferraté Pascual 
treu 87 vots, el 63 % dels emesos. Certament, el procés és una mostra primerenca de la democràcia 
interna amb la qual ja es procurava actuar a la Universitat Politècnica; en aquest aspecte, va ser pio-
nera, en un context legal i amb uns hàbits establerts que encara eren els propis del règim autoritari, 
en què les formes de participació democràtica no eren ben vistes pels poders públics. El 1972, en ple 
règim franquista, era un fet gairebé insòlit convocar un claustre universitari. Ferraté va ser nomenat 
rector pel Ministeri.

En ser designat rector, Gabriel Ferraté Pascual (Reus, 1932) era director de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Barcelona; ocupava el càrrec des de 1969, quan va substituir el professor José de Orba-
neja y Aragón, el mandat del qual coincidí amb els anys de creixement del nombre d’alumnes, però 
també de la inquietud política i social dels estudiants universitaris, i dels moviments de protesta i 
reivindicació. Quan Ferraté va ser designat director era catedràtic d’Automàtica, un dels catedràtics 
més joves de l’Escola; tenia 37 anys. Des que va ser director, va mostrar un tarannà dialogant amb 
els portaveus i representants dels estudiants i dels professors de tots els moviments i ideologies, com-
prensiu i receptiu a les propostes i a les protestes; va autoritzar diverses manifestacions culturals i 
cíviques que en altres centres universitaris es prohibien i va actuar per atenuar tensions i evitar actes 
de repressió per part de les autoritats polítiques i de les forces de l’ordre. Llavors iniciava el rodatge 
en l’actuació pública i, en tot cas, començava a prendre posicions en front d’un grup preponderant 
de professors que pertanyia a una generació anterior; per l’edat i per l’especialitat, orientada cap a les 

tecnologies avançades del sector de l’electrònica, Ferraté mirava més cap al futur que cap al passat. 
Aquestes qualitats, que contrastaven amb la intransigència del seu antecessor, el van fer mereixedor 
una estima força generalitzada i van contribuir a fer-lo guanyar amb majoria àmplia les eleccions 
(certament restringides) al Rectorat de la Universitat Politècnica. 

El nomenament de Ferraté representa un rejoveniment en la institució, com ho havia representat uns 
anys abans a l’Escola d’Enginyers Industrials. El canvi no va ser només de persones, sinó també de ge-
neració i, per tant, de mentalitat. El 1972, quan de Buen tenia setanta anys, Ferraté en tenia quaran-
ta; tenia una llarga trajectòria professional per davant. Amb aquest nomenament s’inicia una etapa 
per a la història de la institució, comença pròpiament el funcionament de la Universitat com a tal.   

9.3.- L’etapa 1971-1978

A la primera Junta de Govern que presideix com a rector, el 19 de maig de 1972, Ferraté expressa que 
la política que pensa seguir “pretén una integració real en una universitat d’allò que fins ara és poc 
més que una suma d’escoles, i que aquest resultat s’ha d’aconseguir a base de les noves construccions, 
però sobretot per una unió real dels esforços personals”. En els primers anys de mandat, molts fets, 
esdeveniments i decisions són importants per a la institució i el seu futur.

Una de les primeres decisions fou proveir el càrrec de gerent, de nova creació en l’estructura de go-
vern de les universitats. Segons la Llei: “Corresponderá al gerente, bajo la inmediata dependencia 
del rector, la gestión económico-administrativa de la Universidad, la jefatura de todo el personal no 
docente de la misma, la ejecución de los acuerdos en materia administrativa o económica y cuantas 
otras le sean atribuidas en los respectivos Estatutos”. A proposta del rector, fou nomenat gerent Jo-
sep Manuel Basáñez Villaluenga. Es va incorporar el primer de juliol de 1972. Josep Manuel Basá-
ñez (Burgos, 1940), enginyer industrial de la promoció de 1967 de l’Escola de Barcelona, tenia uns 
anys d’experiència en funcions tècniques i de gestió de l’empresa privada, qualitats que eren les que 
desitjava el rector: tenir una visió empresarial i no una preparació només com a funcionari de base 
administrativa tradicional.

Llavors, a la UPB no tenia personal administratiu propi, ni estructura, ni procediments de gestió, 
ni espais físics on exercir-la. La Universitat no comptava amb uns serveis administratius generals; 
en l’etapa anterior a la creació de l’IPS, cada una de les escoles que el constituïen seguia funcionant 
sense cap norma comuna, amb funcions independents, amb relacions directes de cada una amb el 
Ministeri d’Educació, del qual rebien les subvencions específiques i al qual havien de retre els comp-
tes corresponents. L’IPS no va arribar a tenir estructura administrativa.

Des de ben aviat d’haver accedit a la Gerència de la Universitat Politècnica, Basáñez esdevingué 
una peça clau en el funcionament de la institució i en l’endegament del procés de consolidació i 
d’expansió. Això no obstant, quan ja gaudia de la confiança de la comunitat universitària, foren reite-
rades les pressions des del Ministeri per posar entrebancs a la seva continuïtat, basades en l’argument 
que no era funcionari de carrera. 

76 - Al març de 1972 les escoles universitàries encara no estaven integrades.
77 - Pels “estatuts provisionals” segons els quals es funcionava, per a la designació de rector cada escola havia de proposar dos candidats, 
un de la mateixa escola i un d’extern.
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De les actuacions de la Gerència corresponents als primers mesos, en podem assenyalar diversos 
aspectes. Potser el primer és la creació de l’estructura orgànica de la pròpia Gerència, amb la configu-
ració, aprovació i dotació de la primera plantilla de personal d’administració de la Universitat (ser-
veis centrals i tots els centres), amb escales pròpies de funcionaris, que comprenia els llocs de treball 
següents: 6 tècnics, 14 administratius, 121 auxiliars i 14 auxiliars de biblioteca. Després d’acomodar-
hi el personal que ja tenia el lloc de treball en els diversos centres, el 1973 es convocaren les primeres 
proves selectives per cobrir definitivament les places d’administratius i d’auxiliars; les de les altres 
categories quedaren per a més endavant. 

Una altra tasca nova fou confeccionar i aprovar un pressupost propi de la Universitat (independent 
del Pressupost General de l’Estat), amb el qual s’inicià una forma nova de gestió econòmica. Per al 
primer pressupost, i per als successius, des de la Gerència es procurà obtenir l’assignació dels màxims 
recursos possibles, negociant amb insistència i habilitat amb els alts càrrecs del Ministeri. D’acord 
amb la nova estructura pressupostària i amb les normes legals de funcionament corresponents, 
s’hagueren d’establir uns procediments de gestió econòmica, comuns i unificats per a totes les escoles. 
Les normes d’actuació adoptades, seguint les instruccions dels Ministeri d’Educació i d’Hisenda, fo-
ren les dels organismes estatals autònoms, no perquè les universitats estiguessin compreses en aques-
ta categoria, sinó per assimilació. S’ha de reconèixer, tanmateix, que malgrat limitacions notables 
representà un pas endavant considerable. En aquest període, des del Ministeri s’aprovaren algunes 
disposicions relatives a l’autonomia econòmica de les universitats més ben travades que les derivades 
de lleis posteriors, en les quals el concepte d’autonomia tenia un fonament jurídic més sòlid que el 
de la Llei de 1970. Es pot afirmar que la labor de la Gerència de la UPB en aquest període fou una 
contribució positiva, en l’aspecte administratiu, a la realització del propòsit expressat pel rector: 
“integració real en una universitat d’allò que era poc més que una suma d’escoles”, sense articulació 
comuna. Per avançar en aquesta transformació, s’hagueren de vèncer inèrcies i rutines velles i molt 
arrelades en els centres antics i consolidats. 

Passats tres anys d’haver estat nomenat gerent, després de complir el temps de compromís contrac-
tual que havia acceptat, Basáñez presentà la dimissió l’agost de 1975, a petició pròpia, i cessà a co-
mençament de setembre, després de deixar una empremta profunda i sòlida, i després d’haver ocupat 
el càrrec durant tres anys i d’haver-lo exercit amb professionalitat, dedicació i entusiasme. Quan 
es comunicà a la Junta de Govern, tots els membres li expressaren gratitud i admiració. Per substi-
tuir-lo fou nomenat Eudald García de Palau, funcionari del cos general tècnic de l’Administració 
civil de l’Estat, que llavors era vicegerent, i que precisament uns anys abans havia estat el cap de 
l’administració de l’Escola d’Arquitectura Tècnica, com ja hem esmentat.

9.4.- Les escoles universitàries de la UPB

El 1972 s’incorporen a la Universitat Politècnica les escoles universitàries d’Enginyeria Tècnica de 
Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Manresa i la d’Arquitectura Tècnica de Barcelona, en aplicació del 
Decret 1377/1972, de 10 de maig. Realment, la de Terrassa i la d’Arquitectura Tècnica havien ini-
ciat la integració un any abans, amb l’autorització d’impartir el primer curs nou amb caràcter experi-

mental, en aplicació del Decret 2498/1971, de 17 de setembre. Totes aquestes escoles s’havien creat 
anys enrere, amb objectius diferents i en un règim administratiu també diferent, i en dates diverses. 
La integració a la Universitat comporta canvis bastant notables respecte al funcionament anterior. 
El Decret també esmenta la integració de les escoles d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Lleida i de 
Girona, que encara no havien entrat en funcionament.

En l’estructura interna de les escoles que adquireixen la categoria nova d’universitàries, la integració a 
la Universitat dóna lloc a canvis substancials. Per ingressar-hi s’exigeix als alumnes estar en possessió 
del batxillerat superior amb COU; fins llavors, el COU no era indispensable per entrar a les antigues 
escoles de grau mitjà. Per altra banda, l’estructura dels estudis també canvia; el pla d’estudis nou 
que entra en vigor el curs 1972-197378 s’inicia amb caràcter experimental, estructurat d’acord amb 
el rang universitari i el nivell exigit per ingressar-hi, i és aprovat per cada universitat, seguint unes 
directrius generals però no amb caràcter uniforme per a totes les universitats de l’Estat. En el règim 
del professorat també hi ha canvis; la Llei crea els cossos universitaris de catedràtics i professors 
agregats d’escoles universitàries, i per ingressar-hi les titulacions mínimes exigides són la de doctor i 
la de llicenciat o equivalent, respectivament. El cert és que l’entrada en vigor de la nova estructura de 
professorat es demorarà alguns anys, tal com veurem. 

Durant els primers anys de la integració, el nombre de matriculats a les escoles universitàries baixa 
considerablement respecte a les xifres assolides per les escoles abans de la integració; fou inferior a les 
previsions d’admissió fetes des de la UPB. El fenomen, general per a tots els districtes universitaris, era 
comprensible atès que l’exigència que el nivell per ingressar fos el mateix per a les escoles universitàries 
que per als centres superiors (és a dir, l’exigència del COU) feia que els estudiants optessin per aquests 
últims.79 La integració dels antics estudis de grau mitjà a la universitat era una situació nova, l’abast de 
la qual encara no era conegut ni pels mateixos usuaris, a diferència del que passava amb els estudis de 
les escoles superiors. El curs 1975-1976, després de tres anys d’integració, i quan ja havia acabat els es-
tudis una promoció, a la matrícula total de la UPB el 83,8 % dels estudiants optava per les escoles tèc-
niques superiors, una proporció diferent, gairebé inversa, de les demandes del món professional. No 
s’arribà a una situació d’equilibri fins al cap d’uns anys, un cop superat el període inicial d’adaptació. 

Sobre la integració, el sociòleg Amando de Miguel comentava: 

“Uno de los fenómenos de cambio más destacados en la estructura universitaria es que algunas ca-
rreras tradicionalmente “medias” que se estudiaban con posterioridad al bachillerato, pero fuera de 
los claustros universitarios, se incorporan a éstos como “primer ciclo” o “escuelas universitarias”. Ello 
implica un cambio sustancial de gran trascendencia. Elevará el papel de algunas “nuevas” profesiones y 
establecerá un continuo entre algunas carreras separadas antes por una ruptura cualitativa entre el nivel 
universitario y el no universitario”.  80

78 - Les escoles d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa havien començat l’aplicació el curs anterior. 
79 - Els estudiants als quals el curs 1972-1973 se’ls exigia el COU per entrar a una escola universitària havien pogut entrar a 
la mateixa escola el curs anterior sense COU; per tant, la davallada de matrícula el primer any fou molt notable.
80 - Amando de Miguel: Reformar la Universidad. Barcelona. Editorial Euros. 1976.
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El mateix autor opinava que “las universidades de los próximos lustros tendrán que tratar de elaborar 
un “producto educativo” bastante heterogéneo, puesto que en la categoría de estudiantes coincidirá 
cierto número de “clientelas” muy diversas”.

9.5.- Efectes immediats de la integració 

Tanmateix, la integració de les escoles universitàries no és ni pot ser el resultat de l’execució sim-
ple d’un acte administratiu, per aplicació d’una disposició legal, sinó un procés pel qual s’ha d’anar 
avançant, que presenta aspectes acadèmics, econòmics, estructurals i sociològics; tot això requereix 
alguns anys per arribar a una situació consolidada. A totes les universitats afectades, la integració 
comportà dificultats. Fins llavors, entre les escoles tècniques superiors i les de grau mitjà hi havia di-
ferències notables quant al nivell i estructura dels estudis, però també quant a nombre de professors, 
de recursos econòmics per a funcionament ordinari, dotació de les instal·lacions docents, laboratoris 
i tallers, i també quant a mentalitat i consideració social.

En el cas concret de la UPB, podem advertir que totes les escoles universitàries, amb l’excepció de 
la d’Arquitectura Tècnica de Barcelona, se situaven en ciutats fora de la capital (Terrassa, Manresa, 
Girona, Lleida i Vilanova i la Geltrú), per a les quals les escoles eren focus de projecció social i uni-
versitària i de desenvolupament local. 

Els rectorats d’algunes universitats –i el de la UPB fou dels que més es distingí– adoptaren acti-
tuds i prengueren decisions favorables a la integració real, intentant superar diferències arrelades i 
propiciant la participació efectiva de les escoles universitàries i dels seus directius i professors en la 
comunitat universitària, mentre que altres hi posaren obstacles, donaren a aquestes escoles la con-
sideració d’apèndix marginal. A la UPB, des del primer moment es valorà la tasca que estaven fent i 
des del Rectorat es procurà, ateses les circumstàncies i els condicionaments, actuar en el possible per 
fer efectiva la integració. En els òrgans de govern i de representació i en comissions de treball diver-
ses, els professors de les escoles universitàries hi estigueren presents i hi participaren; mostraren una 
satisfacció col·lectiva d’estar a la Universitat i realitzaren un esforç per respondre adequadament a les 
circumstàncies i al marc administratiu nous. Mesures diverses, tant d’ordre acadèmic com econòmic, 
anaren encaminades a una millora sistemàtica de les instal·lacions. Es féu un esforç per fer front a la 
infradotació, humana, científica i material, que patien les escoles universitàries i perquè la diferència 
entre els dos tipus d’escoles es reduís. El pas dels anys i les transformacions a les universitats han 
donat una orientació definitiva. 

9.6.- La integració de l’Escola Universitària d’Arquitectes Tècnics

Els mesos anteriors a l’aprovació de la Llei general d’educació, mentre dura el procés de tramita-
ció i discussió del projecte, des de les escoles d’enginyeria i d’arquitectura tècnica es comprova que 
l’evolució avança cap a la integració a la universitat. En general, entre el professorat es considera un 
avenç positiu i s’espera el desenllaç amb satisfacció. Però al mateix temps, alguns aspectes són causa 
de preocupació. Sembla clar que, un cop aconseguida la integració, per ser professor s’exigirà la pos-

sessió d’un títol superior. Aquesta intenció del legislador es veu amb inquietud a la majoria de les 
escoles d’enginyeria i d’arquitectura tècnica perquè s’exclou als graduats dels propis centres de l’accés 
al professorat. La preocupació és més intensa a les escoles d’arquitectura tècnica, a les quals formaven 
el sector professional majoritari entre el professorat. Ja hem comentat l’estat d’opinió que hi havia a 
l’Escola d’Arquitectura Tècnica de Barcelona, comú amb altres de la mateixa branca, en el sentit que 
el títol propi hauria de ser indispensable per accedir al professorat. És palpable la contradicció entre 
el punt de vista del legislador i el majoritari entre el professorat. Aquesta preocupació es polaritza 
molt entre els professors que ja exerceixen a l’Escola, perquè els graduats del centre no tenen la titu-
lació mínima exigida per poder-ne ser professors. Molts interins, i fins i tot alguns numeraris, que 
no tenen la titulació exigida per la llei temen perdre el seu lloc de treball. Josep M. Pujadas –a qui el 
problema no l’afecta personalment perquè és doctor enginyer–, entre altres, amb l’autoritat moral de 
què gaudeix i amb l’energia que el caracteritza, exposa el problema a les autoritats superiors, sempre 
que té l’ocasió de fer-ho, per reivindicar alguna solució satisfactòria.  

Deixant de banda aquesta qüestió, des del primer moment, abans del desenvolupament reglamentari 
de la Llei, la integració a la Universitat es veu amb satisfacció des de l’Escola, perquè es considera 
que serà un marc més favorable per a les aspiracions col·lectives. La Llei parla d’integració a la uni-
versitat, però no concreta a quina. La concreció no es farà fins al cap de més d’un any de l’aprovació. 
Informacions diverses i les mateixes actes del claustre donen a entendre que les primeres aspiracions 
de l’Escola anaven orientades a la vinculació a la Universitat de Barcelona, al mateix temps que hi 
ha el temor de vincular-se a l’Institut Politècnic Superior, que fa rebrotar un temor de subordina-
ció a l’Escola d’Arquitectura. Al setembre del mateix any 1970, tot just aprovada la Llei, es posa de 
manifest un moviment d’acostament a la Universitat de Barcelona, impulsat o ben acceptat pel seu 
rector Fabià Estapé –no es pot arribar a conèixer amb precisió–, que desitjava poder incorporar a 
la “seva” universitat una escola com la d’Arquitectura Tècnica, de llarga tradició i amb un nombre 
considerable d’estudiants matriculats. El 16 de desembre de 1970, Estapé presideix un acte solemne 
a l’Escola d’Arquitectura Tècnica, juntament amb el seu director Camilo Doria, entre els quals hi ha-
via una amistat personal; en els parlaments queda palesa la voluntat de la Universitat de Barcelona de 
rebre l’Escola i la satisfacció d’aquesta perquè suposa superar la subordinació i la separació a l’Escola 
d’Arquitectura i avançar en una línia de més independència. La premsa de Barcelona del moment 
destaca aquesta informació.

Ben aviat es veu que s’han precipitat. Tot plegat queda en una anècdota, en la qual no hi deixem de veure 
una càrrega elevada de simbolisme. Més endavant, es fa pública la integració a la Universitat Politècni-
ca de Barcelona, segons el Decret que hem citat. L’acte de proclamació, el 5 d’abril de 1972, també amb 
solemnitat, és presidit pel rector Víctor de Buen –un dels últims actes que presideix– i amb l’assistència 
destacada de Javier Carvajal Ferrer, director de l’Escola d’Arquitectura i delegat comissari del Ministeri 
per a assumptes d’arquitectura, que fou el que propicià que la integració de l’Escola s’iniciés amb caràc-
ter experimental uns mesos abans que fos reconeguda a les altres escoles de la mateixa Universitat. Des 
de la direcció de l’Escola es fomenta la bona relació amb el Rectorat amb nombroses manifestacions. 
S’ha de considerar que forma part de l’actitud que hem comentat, de mantenir unes relacions intenses 
i cordials amb les autoritats o organismes superiors en tot allò que pugui beneficiar l’Escola. 
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9.7.- L’ampliació de l’edifici de l’Escola, seu del Rectorat

Una mostra d’aquesta actitud es presenta pocs mesos més tard. Mentre  l’ampliació de l’edifici de 
què hem parlat al capítol anterior està en construcció, l’empresa adjudicatària de les obres, Cons-
truccions Pujol, SA, de Sabadell, fa  fallida i les abandona abans d’acabar-les, a finals de 1970, quan 
l’estructura de l’edifici està enllestida i coberta, però falta el tancament exterior, l’acabat interior i les 
instal·lacions. Aquest és l’estat de la construcció la primavera del 1972, quan l’Escola ha quedat in-
tegrada a la Universitat Politècnica, al cap de més d’un any de l’abandonament de les obres. Llavors, 
un problema relativament complex i de solució difícil per la Universitat era la ubicació, encara que 
fos de forma provisional, del Rectorat, que tot just s’estava estructurant. La manca d’espais disponi-
bles en els edificis universitaris podia comportar fàcilment haver d’instal·lar el Rectorat i els serveis 
corresponents en una zona diferent, allunyada del nucli de l’activitat acadèmica. Això últim agradava 
molt poc al nou rector, Gabriel Ferraté, que considerava convenient poder exercir el càrrec des de la 
proximitat. En aquestes circumstàncies, el director de l’Escola, Camilo Doria, coneixedor del pro-
blema, s’avançà en oferir al rector la cessió de l’ús d’una part de l’edifici en construcció per instal·lar-
hi temporalment el Rectorat i els serveis administratius centrals, oferiment que fou acceptat amb 
gratitud com a solució provisional, en espera d’una de definitiva que no se sabia quina podria ser ni 
quan es podria adoptar. 

Per part de la direcció de l’Escola, a més de la voluntat de prestar un servei al Rectorat, es considerava 
que la decisió permetria desencallar el problema amb el constructor i reprendre i acabar les obres, 
de manera que la part d’edifici construïda de nou es pogués utilitzar, al mateix temps que s’evitava la 
degradació si continuava l’abandonament.

El gerent Josep M. Basañez agilitzà les gestions per fer-ho possible, amb una interpretació genero-
sa i favorable de les atribucions de la Universitat, amb la col·laboració d’una empresa constructora 
diferent de la que havia abandonat les obres però formada per antics empleats de la primera. A la 
primera planta s’habilitaren els despatxos del rector i d’altres càrrecs i la sala de reunions, a la segona 
els serveis administratius generals de la Universitat i a la tercera, el Centre de Càlcul. El Rectorat s’hi 
va poder traslladar a la primavera del 1973, i l’Escola pogué ocupar la part acordada prèviament. Si 
s’hagués hagut d’esperar la resolució del conflicte i del contracte antic pel conducte reglamentari, 
amb la redacció d’un projecte nou d’acabament i una nova adjudicació de la construcció, no s’hauria 
enllestit fins al 1979, sis anys més tard, amb un cost bastant més elevat per l’encariment dels preus en 
uns anys d’inflació notable, a la qual s’hauria hagut d’afegir el cost suplementari pel deteriorament 
causat per l’abandó. 

Malgrat que l’Escola només pogué utilitzar una superfície inferior a dues cinquenes parts, si no 
s’hagués adoptat una solució d’emergència per a un acabament ràpid, justificat per la cessió al Rec-
torat, no hauria pogut disposar de cap espai. La solució d’oferir l’edifici al Rectorat permeté que en 
pogués disposar d’una part.

9.8.- Canvi a la direcció de l’Escola

El desembre de 1972, Camilo Doria presenta la dimissió com a director; al·lega la disconformitat 
amb la forma com s’ha produït la integració. El febrer de 1973, a proposta del claustre de l’Escola, 
és nomenat director Eugeni Llopart Coll (Barcelona, 1923), que era subdirector a l’etapa anterior. 
Llopart és el director que protagonitza l’aplicació de la Llei d’educació de 1970 i el gran canvi que 
representa la integració a la Universitat Politècnica, del qual comentarem diversos aspectes, que sig-
nifiquen un impuls per a la millor dotació i modernització de l’Escola. Llopart mostra una dedicació 
personal notable a l’Escola; mentre ocupa el càrrec demana l’adscripció al règim de dedicació exclu-
siva, que cap director anterior havia tingut; cal tenir en compte que aquest règim es va estenent i 
altres catedràtics també el sol·liciten.81 Certament, a Llopart li correspon dirigir l’Escola en un temps 

81 - El 1975 s’integren en el règim de dedicació exclusiva els catedràtics Manuel Borbón, Marino Canosa Reboredo Jesús Gandullo i Luis 
Wiquel.

Eugeni Llopart Coll Jesús Gandullo Guerrero

Acte a l’Escola presidit pel rector de la Universitat Politècnica Gabriel Ferraté. D’esquerra a dreta,  Pedro 
Ramón Moliner, vicerector; Eugeni Llopart, director de l’Escola; el rector; Enric Freixa Pedrals, secretari 

general de la Universitat. 1975.
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i unes circumstàncies nous, de transformacions materials, socials i polítiques considerables, a les 
quals es procur acomodar amb un esforç per complaure tothom, que en alguns moments comporta 
un risc per a la seva salut. Ocupà el càrrec fins al novembre de 1980, en què fou substituït per Jesús 
Gandullo Guerrero (Reus, 1931), arquitecte (1964), doctor (1970) i aparellador (1967), catedràtic 
d’Oficina Tècnica.  

9.9.- Accés al segon cicle

Una de les novetats que ofereix la LGE és que “los arquitectos técnicos e ingenieros técnicos proce-
dentes de las escuelas universitarias tendrán acceso a las enseñanzas de segundo ciclo universitario 
mediante los requisitos académicos que oportunamente sean fijados”. Per als arquitectes tècnics, el 
segon cicle que es preveu correspon als cursos 4t i 5è d’Arquitectura. Un aspecte inicial de preocupa-
ció des de l’Escola és com s’estructurarà aquest accés, en què consistiran els “requisitos”. Des del curs 
1974-1975, quan ha acabat la primera promoció d’arquitectes tècnics del pla universitari, es posa en 
marxa l’accés al segon cicle de l’Escola d’Arquitectura. L’Ordre de 31 d’agost de 1974 estableix els 
requisits; mitjançant l’aprovació d’un curs d’adaptació format per sis assignatures,82 els arquitectes 
tècnics poden accedir al 4t curs; en aquest cas, han de cursar, a més, una assignatura de projectes, 
i se’ls convaliden tres de la carrera. A l’Escola de Barcelona ben aviat es fa palès que el nombre de 
matriculats al curs d’adaptació és elevat i es considera excessiu. El 1979, al cap d’uns anys de funcio-
nament del curs d’adaptació, des de l’Escola d’Arquitectura, quan n’era director Oriol Bohigas, es 
proposa de reconvertir el procediment d’accés substituint l’aprovació d’un curs per un quadre de 
convalidacions d’assignatures de tota la carrera. Després de discutir-se a la UPB, amb la participació 
de representants de les dues escoles implicades, en sessions de treball amb debats bastant tensos, de 
ser aprovada per la Junta de Govern i de superar els tràmits reglamentaris, la proposta és aprovada pel 
Consell de Rectors el juny de 1980. Finalment no s’arriba a posar en pràctica. Més endavant, l’accés 
al segon cicle es canalitza amb un acord amb l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

El 1971, per Decret del 17 d’agost, es crea l’Escola d’Arquitectes Tècnics de la Corunya. El juliol 
de 1975 el rector Ferraté manifesta la possibilitat, i alhora el desig, que es pugui crear una escola 
d’Arquitectura Tècnica a Reus, la seva ciutat natal, que serviria per descongestionar la de Barce-
lona; la idea no arriba a prosperar de moment. Des del curs 1976-1977 es posa en marxa l’Escola 
Universitària de Girona. S’havia creat com a Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola, però a petició 
dels representants dels estaments econòmics i empresarials de Girona, acceptada pel rector, inicià les 
activitats amb enginyeria tècnica industrial. El curs següent, la direcció de l’Escola, d’acord amb el 
Patronat corresponent, va mostrar molt interès a poder impartir els estudis d’arquitecte tècnic, atesa 
la importància econòmica creixent de la construcció a les comarques de Girona. Des del Rectorat 
s’autoritza provisionalment; l’Escola de Barcelona hi mostrà una actitud reticent. Amb els anys, els 
estudis es van anar consolidant a Girona, després d’haver estat autoritzats oficialment pel Reial de-
cret 2475/1983, de 9 de març; el pla d’estudis aprovat per la UPB va ser comú per a les escoles de 
Barcelona i de Girona. 

D’ençà de la integració a la UPB es produeix un creixement sostingut de l’Escola d’Arquitectes Tèc-
nics de Barcelona, en nombre d’alumnes (un cop superat els descens dels primers cursos d’implantació 
del	pla	universitari),	en	nombre	de	professors,	en	millora	a	les	instal•lacions,	etc.	Les	línies	generals	
de l’evolució són equiparables per a les altres escoles universitàries integrades a la mateixa Univer-
sitat, amb molts trets comuns i alguns de diferencials. Un bon nombre de decisions que afecten 
directament l’Escola es prenen des del Rectorat de la Universitat de manera autònoma, o bé s’hi 
canalitzen i tramiten. Malgrat les deficiències, els recursos que la Universitat destina a les escoles 
universitàries són més quantiosos que en l’etapa anterior; això permet un creixement, tant pel que 
fa al nomenament de professors, que permet atendre millor els alumnes matriculats, com en per-
sonal d’administració i serveis (en què les plantilles corresponents depenen de la Universitat, no 
de l’Estat), en les despeses de funcionament ordinari, en les dotacions per a inversions i en altres 
aspectes. No s’ha arribat a una situació ideal ni als nivells necessaris, però els increments aconseguits 
com a conseqüència de la incorporació a la Universitat han estat considerables i la insuficiència ha 
disminuït considerablement. 

9.10.- El final del franquisme i la transició

La mort del general Franco, cap de l’Estat espanyol, el 20 de novembre de 1975,és una fita a la vida del 
país; també ho és, de forma destacada, per a la vida de les universitats i, en concret, per a la UPB. 

Els dos o tres anys anteriors, les mostres d’oposició al règim franquista són freqüents entre els pro-
fessors i els estudiants de les universitats, que sovint es confonen amb les expressions de desconten-
tament por problemes interns. Moltes universitats viuen una situació de crisi. Hi ha rectors que ac-
tuen més com a garants de l’ordre públic que com a gestors i promotors de l’activitat acadèmica. Els 
mateixos ministres d’Educació, i els directors generals d’universitats, especialment des del cessament 
de Villar Palasí el juny 1973, tenen una preocupació primordial per mantenir l’ordre a les universi-
tats i per contrarestar les activitats i moviments dels professors i estudiants que s’hi oposen, amb la 
conseqüència d’augmentar la radicalitat de les manifestacions. Són freqüents els requeriments des 
del Ministeri als rectors perquè denunciïn els desordres que es produeixin a les universitats; alguns 
es mostren amatents a col·laborar amb aquesta política.

A la UPB, des del Rectorat i els òrgans de govern és patent la voluntat de democràcia interna, la 
comprensió envers la situació real del moment, i l’esforç per evitar sempre de recórrer a les solucions 
de força. La vida acadèmica no queda interrompuda mai per disposició del Rectorat, que no promou 
l’aplicació de sancions sinó que, al contrari, s’esforça per resoldre els problemes per la via del diàleg, 
dels quals procura ser-ne conscient amb realisme. 

De les actes de la Junta de Govern del 1975 es poden extreure diverses mostres del capteniment amb què 
actuava. Només en citem una com a mostra. L’1 de març de 1975, en un ambient de gran tensió en què el 
rector acabava de fer gestions, que van ser reeixides, per alliberar uns estudiants detinguts per la policia, 
la Junta de Govern expressa la inquietud per les pertorbacions a la vida universitària. Actualment els 
termes del comunicat poden semblar ambigus, però llavors representaven una presa de posició: 

82 - Les assignatures que formen el curs d’adaptació són: Análisis de Formas Arquitectónicas, Elementos de Composición, Estética y Com-
posición, Historia del Arte, Introducción a la Urbanística, Complementos de Matemáticas y de Física.
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“La Junta de Gobierno expresa su convicción de que muchos de los problemas de que se tiene noti-
cia son susceptibles de solución dentro del marco de la Ley General de Educación y del respeto a la 
Autonomía Universitaria. La Junta de Gobierno confirma su firme propósito de mantener abierta la 
universidad y de llevar a cabo cuantas gestiones estén en su mano para propiciar el clima de convivencia 
indispensable para la total normalización de la vida universitaria, confiando en la actitud responsable 
de profesores y alumnos.

“Asimismo, la Junta de Gobierno entiende que la situación actual es en parte consecuencia de una 
inadecuada estructura de nuestras instituciones docentes y del desfase que existe entre la legislación 
vigente y la realidad cotidiana. Estos temas ya se apuntaron en el pasado Claustro universitario cele-
brado.

“Por estos motivos la Junta de Gobierno acuerda acometer un estudio profundo de los problemas de 
la Universidad Politécnica [...] con la finalidad de proponer una normativa que, contemplando sus pe-
culiares características, haga posible la eficacia de su enseñanza e investigación, garantizando al propio 
tiempo al personal tanto docente como no docente una situación social y económica en armonía con 
la función que desempeña”.

El rector Ferraté, en diversos escrits posteriors, ha donat les seves impressions sobre el trasbals de 
la vida universitària, ha explicat anècdotes força significatives, i les mostres d’una actitud per fer-hi 
front basada en el diàleg.83 Els problemes derivats de la situació política no impediren tenir la mirada 
orientada cap al futur i treballar en aquest sentit, amb un desig de transformació profunda.

Ferraté és rector fins al gener de 1976, quan és designat director general d’Universitats i Investigació 
del primer Govern democràtic, essent ministre d’Educació Carlos Robles Piquer. En aquest govern, 
per a càrrecs del nivell de director general són designats alguns catalans que havien tingut responsa-
bilitats a l’Administració, amb competència professional reconeguda i amb una actitud aperturista, 
condicions que són aplicables a l’actuació de Gabriel Ferraté. Segons les seves paraules, referides a 
l’etapa, que finalitza amb el cessament, en general la Universitat Politècnica de Catalunya mostrà ben 
aviat des del Rectorat i dels òrgans de govern “la voluntat i la capacitat de transformar-se i d’adaptar-
se a la realitat canviant de la ciència i de la tècnica, i d’adaptar-se a les necessitats de Catalunya” i 
manifestà la seva concepció interna “com a un conjunt interdisciplinari per al desenvolupament 
cultural, per al foment i l’exercici de la investigació científica i del desenvolupament tècnic i per a la 
formació que capaciti per a l’exercici d’activitats professionals”.84

9.11.- Canvi al Rectorat

Amb el Rectorat de la UPB vacant, els primers mesos de 1976 s’inicia el procés per a la designació 
de nou rector pel mateix procediment electoral que s’havia seguit el 1972. En la votació defini-

tiva, el 17 de març, resulta elegit el professor Julià Fernández Ferrer, doctor en Física i catedràtic 
a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, que era vicerector des de 1972; llavors s’ocupava de les 
escoles universitàries.

Quan Fernández accedeix al Rectorat, l’aspiració a la llibertat es manifesta als centres universitaris 
amb més intensitat que els anys anteriors i del que és habitual en altres institucions. La voluntat 
d’anar cap a la democràcia ha estat expressada des de les altes instàncies de l’Estat, però encara és 
plena d’incerteses. 

L’autonomia universitària era llavors una de les aspiracions més reiterades; especialment des dels 
sectors progressistes del professorat, a l’àmbit estatal aquesta autonomia prenia un caràcter prioritari 
entre les reivindicacions universitàries; hi havia una opinió generalitzada que els problemes s’havien 
d’orientar en el marc de l’autonomia. L’increment ràpid i notable del nombre d’estudiants compor-
tava la transformació d’una universitat d’elit en una universitat de masses. 

En l’àmbit de Catalunya s’aspirava a una universitat autònoma, democràtica i catalana. La inquie-
tud renovadora era palesa a les tres universitats públiques de Catalunya. Llavors eren freqüents 
les reunions conjuntes de professors, autoconvocades i obertes. Els canvis reglamentaris en els 
rectorats havien posat al capdavant persones de mentalitat oberta en sintonia amb els sectors 
progressistes.

Com a rector, Fernández impulsa a la Universitat Politècnica la celebració de reunions del Claus-
tre General, que ell considera com un fòrum de debat i que ha de ser l’òrgan suprem de decisió de 
la comunitat universitària. En la primera, el 7 d’abril de 1976, tot just elegit rector, es proclama el 
desig de democratitzar la universitat; una de les prioritats és l’aprovació d’uns estatuts elaborats i 
proposats des de la mateixa universitat. El Claustre tira endavant algunes propostes agosarades, amb 
l’assentiment del rector, en l’ambient i amb els procediments propis de l’època.

El 30 de juny de 1976 se celebra una altra reunió, en la qual es presenten i són aprovats uns estatuts 
nous, que preveuen, entre altres coses, modificar la composició i les atribucions dels òrgans de go-
vern (claustre i junta de govern), per tal que hi estiguin representats tots els estaments. Es decideix 
igualment que entrin en vigor de manera immediata, sense esperar que els aprovi cap organisme su-
perior. En aquest moment, a les universitats predomina més la preocupació pel marc legal i estatutari 
que no pas altres problemes de futur.

9.12.- Canvi a la Gerència de la Universitat

L’any 1976, un problema intern i addicional de la Universitat Politècnica és la falta de gerent. Des-
prés  de la dimissió de Josep M. Basáñez a l’agost de 1975, ocupa el lloc Eudald García de Palau, que 
va actuar pocs mesos; després de llargues baixes per malaltia, ja no exerceix el càrrec des del gener de 
1976; pocs mesos més tard presenta la renúncia. Per tant, quan Fernández accedeix al Rectorat, la 
Gerència està pràcticament vacant. 

83 - “Universitat i transició”, L’Avenç, Barcelona, març de 1996, i Què pensa Gabriel Ferraté.
84 - Segons un article signat pel rector Gabriel Ferraté: “La Universitat Politècnica: l’esperit de la ciència”, publicat a l’obra col·lectiva 
L’aportació de la universitat catalana a la ciència i a la cultura. Barcelona. L’Avenç. 1981.
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Podem imaginar el desconcert que pot resultar en una Universitat trobar-se sense gerent, amb un 
canvi inesperat de rector, en un moment d’efervescència interna relacionada amb la situació exterior. 
El nou rector, sense gerent, s’ha d’ocupar de les qüestions més elementals i quotidianes, que no co-
rresponen directament a la seva funció, ni hi té experiència. A la UPB, aquests fets passen a meitat de 
1976, en els primers mesos de la transició. Malgrat les declaracions reiterades que anuncien el procés 
cap a la democràcia, es fa difícil endevinar l’orientació que prendran les decisions polítiques. Al 
rector li costa de trobar una persona que vulgui acceptar ser gerent. Diversos candidats, alguns amb 
bons historials professionals i anys de serveis a l’Administració, que amb posterioritat han ocupat 
alts càrrecs públics, no volen acceptar el càrrec, atesos els problemes immediats que se’ls presenten, 
econòmics i de personal. En aquestes circumstàncies, ho proposen a Francesc Xavier Puig Rovira, 
l’autor d’aquest llibre. La sorpresa per la meva part és notable, ja que jo no hi havia pensat ni de 
lluny. 

A finals de 1976 vaig acceptar, tanmateix amb una certa audàcia, ja que tenia molt poca experiència 
en l’administració d’una entitat pública. Llavors era catedràtic d’Escola Universitària i director de 
la Politècnica de Manresa. No em motivà altra preocupació que col·laborar de prop amb el rector i 
prestar un servei a la Universitat, que coneixia des de dins, i m’hi sentia estretament vinculat, mentre 
veia que la situació s’anava degradant progressivament i s’abocava al col·lapse administratiu, una si-
tuació que no era pas apetitosa per a cap persona amb afany de fer una tasca amb èxit. 

Només en faig esment perquè d’alguns fets d’aquest període en sóc testimoni d’excepció, els vaig 
conèixer i viure des de prop i en algun hi vaig participar en actiu. Em va permetre conèixer tots els 
centres i tots els estaments de la Universitat Politècnica; en tots vaig trobar bona col·laboració i 
comprensió. Pel que fa, en concret, a l’Escola d’Arquitectes Tècnics vaig procurar contribuir a orien-
tar o a solucionar algunes qüestions –probablement la meva intervenció va ser necessària poques 
vegades–, però em va permetre conèixer algunes persones entre els directius i la resta dels professors 
i veure de prop algunes peculiaritats internes, que vaig observar amb atenció. A més de l’afecte, hi va 
contribuir el fet de la proximitat física, ja que jo tenia el despatx a l’annex de l’Escola cedit per a seu 
del Rectorat. Sempre vaig trobar a l’Escola una bona predisposició per a les iniciatives de la Gerèn-
cia i a prestar qualsevol ajut que fos necessari i estigués al seu abast. Probablement sense la relació 
gairebé diària durant uns anys, que va iniciar la que s’ha mantingut posteriorment, el present estudi 
històric no s’hauria pogut ni imaginar. 

9.13.- Problemes i inquietuds del professorat

En els anys compresos entre 1974 i 1981, un dels problemes més angoixants era el del professorat. 
Una proporció notable dels professors eren no numeraris (PNN), és a dir, sense una vinculació per-
manent i estable amb la Universitat. 

L’increment del nombre d’alumnes de tots els centres universitaris exigí la incorporació de profes-
sors, en general joves. El descontentament i la desesperança per les condicions inadequades de la 
vinculació professional o laboral fou la causa de tensions greus, que s’expressaven cada vegada amb 

més força i amb més llibertat. Eren escasses les iniciatives que sortien del Ministeri d’Educació en-
caminades a regularitzar la situació administrativa i laboral del nombrós col·lectiu dels PNN, que 
comprenia els interins i els contractats, la major part d’aquests últims amb la categoria d’encarregats 
de curs, sobre els quals requeia un volum molt notable de la tasca docent a tots els centres universita-
ris, en una situació precària, que no tenia una regulació adequada en el marc legal.

Podem constatar, com ja hem dit, que la LGE era ambiciosa en els objectius i en els plantejaments. 
Des de la perspectiva actual, quaranta anys després de ser aprovada es pot comprovar que va marcar 
les bases per al futur, que les lleis posteriors han consolidat, amb les modificacions imposades pel pas 
del temps. Però també es pot comprovar que algunes qüestions no es van preveure adequadament o 
no es van posar en marxa quan corresponia, sinó molt més tard. En aquest cas hi ha les relatives al pro-
fessorat. En la denominació i l’estructura dels centres docents es van complir les normes de la llei amb 
poc retard; també en el que estava relacionat amb l’estructura dels estudis. Encara que amb algunes 
reserves, es pot valorar positivament la proclamació i l’aplicació inicial de l’autonomia universitària, 
però, pel que fa al professorat, la Llei presenta unes deficiències notables i un retard incomprensible 
(incomprensible si no s’hi veu la justificació en la manca de recursos econòmics) en la posada en mar-
xa de l’estructura prevista per als professors funcionaris i la definició de les plantilles corresponents.  

La falta de previsió del creixement del nombre d’estudiants i de les necessitats reals de professorat 
va comportar la contractació o nomenament temporal de professors, en condicions precàries i en 
nombre molt elevat, que va provocar un problema greu, que ja hem esmentat.

Per altra banda, en tots els nivells docents, però especialment en el de les escoles universitàries, la 
posada en marxa dels cossos de professors previstos a la Llei (catedràtics i agregats) tardà anys a 
iniciar-se i pràcticament quedà limitada a la creació dels cossos i a la integració dels que tenien uns 
drets anteriors per formar-ne part, però no hi va haver un procés d’ingrés de persones noves. Més 
endavant tractarem d’aquest apartat. 

El curs 1975-1976, quan la UPB tenia uns 1.200 professors, aproximadament el 83 % eren no numera-
ris. A les escoles universitàries era més elevat (87 %) i encara una mica més a l’Escola d’Arquitectes Tèc-
nics (89 %). Aquests percentatges, que augmentaren els cursos següents, eren dels més elevats entre les 
universitats públiques de l’Estat a causa del creixement que havia experimentat la UPB, una part del qual 
era la conseqüència de la creació dels centres nous que havien posat en marxa sense l’aprovació simultània 
d’una plantilla de professorat; també hi influïa l’increment del nombre d’alumnes a tots els centres. 

Cap al 1977 es començà a parlar de la necessitat d’endegar una llei d’universitats. A l’àmbit universi-
tari català, els sectors d’opinió dominants entre el professorat rebutjaven que la forma de vinculació 
permanent fos la de funcionari (de l’Estat), l’única admesa pel sistema legal vigent, i reclamaven que 
es pogués aconseguir d’una forma diferent que es concretava, de manera simple, en la contractació 
laboral. El rebuig també era motivat, en part, per les connotacions negatives que tenia, sobretot per 
als joves, la figura del funcionari, considerada com a sinònim d’actitud rutinària i jerarquitzada, a 
més de la declaració de fidelitat al règim franquista que s’exigia. 
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Molts dels joves que aspiraven a fer una carrera docent opinaven que el sistema d’accés al professorat 
universitari era inadequat per a una bona selecció i, a més, inacceptable en aquells moments. Cada 
vegada era més viva l’aspiració a l’autonomia universitària, a la qual, des del món universitari de Bar-
celona, s’hi donava la interpretació que la universitat havia de ser la responsable de tots els seus actes 
i decisions; més en concret, que la selecció, avaluació i promoció del professorat havia de quedar 
regulada a l’àmbit estricte de cada Universitat, sense la intervenció del Ministeri ni de cap autoritat 
civil externa, és a dir, a partir d’un estatut propi.

A la UPB, l’aspiració a un canvi del sistema de selecció dels professors comportava no solament 
l’aprovació i entrada en vigor d’una normativa nova, sinó la suspensió de l’aplicació de la normativa 
vigent. Això provocà, durant uns anys, que la convocatòria d’oposicions per cobrir les places dotades, 
feta des del Ministeri i amb una lentitud apreciable, fos boicotejada des de les universitats de Cata-
lunya, i que la situació d’un sector ampli del professorat resultés caòtica. 

A la UPB, l’aspiració col·lectiva a un règim nou de professorat es manifestava amb una claredat i 
contundència creixents. El rector Fernández afavorí el debat obert d’aquesta qüestió. El Claustre 
General, en la reunió dels dies 14 i 15 de març de 1977, aprovà un Estatut del Professorat en el qual 
es preveia un sistema de selecció i de vinculació permanent fet totalment a l’interior de la Universi-
tat, sense intervenció externa del Ministeri, el qual havia d’aprovar o convalidar l’acord del Claustre. 
Com que aquesta aspiració no s’aconseguí, malgrat els nombrosos intents, la Junta de Govern acor-
dà, a partir del curs 1977-1978, posar en marxa el sistema aprovat pel Claustre per a la selecció i el 
nomenament dels professors nous (amb caràcter intern). 

L’aprovació i l’aplicació de l’Estatut del Professorat no s’havia fet en el marc legal vigent, sinó en un 
d’hipotètic al qual s’aspirava. En cap moment no es plantejà si el Claustre de la Universitat era un 
òrgan competent en la matèria ni si la norma aprovada tenia validesa jurídica. La forma de procedir 
era pròpia de la situació del moment, de transició política, de canvi de règim, de rebuig de la legalitat 
vigent, de buit legal, de precarietat i de debilitat de poder dels governants, de poca definició en la 
presa de decisions. Però molts dels que hi estaven directament afectats no analitzaven els fets amb 
tanta precisió, ja fos per desconeixement del marc legal, per confiança que els que governaven la 
UPB sabien l’abast de les resolucions que adoptaven, o perquè confiaven en que l’aplicació com a fet 
consumat acabaria per ser convalidada. La situació resultà, com a mínim, bastant confusa.

9.14.- Nou canvi al Rectorat: retorn de Gabriel Ferraté

Fernández presidí la Universitat en una època singular i convulsa. Com a rector va voler ser portaveu 
i impulsor de les il·lusions i de les inquietuds del moment, amb el convenciment que s’estava entrant 
en una etapa política nova i, internament, “constituent”. Les aspiracions a l’autonomia universitària 
eren presents a tots els actes i reflexions. Durant dos anys, Fernández es dedicà amb tenacitat i entu-
siasme al Rectorat, amb la bonhomia que li era inherent, però li va tocar de fer-ho en una època com-
plexa, els primers mesos després de la mort de Franco i el període més incert de la transició. Quan fou 
designat rector l’abril de 1976, ja proclamada la monarquia, encara era president del Govern Carlos 

Arias Navarro, que ja ho era de l’últim govern del règim anterior. El 9 de juliol el substituí Adolfo 
Suárez. El 15 de desembre s’aprovà en referèndum la Llei de reforma política. El 15 de juny de 1977 
tenien lloc les primeres eleccions generals democràtiques. El 30 de setembre es publicava el decret 
de restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya, i el 23 d’octubre arribava a Barcelona el 
president Josep Tarradellas. La Constitució no es va aprovar fins al 6 de desembre de 1978.

Al mateix temps, al Ministeri d’Educació també hi havia hagut canvis. L’abril de 1976, era ministre 
Carlos Robles Piquer, amb Gabriel Ferraté com a director general d’Universitats i Recerca. Després 
de canvis al Ministeri i en la distribució de funcions de la Direcció General, Ferraté cessà el 28 de 
desembre de 1976, quan era director general de Política Científica, una de les dues en les qual se 
segregà la Direcció General per al qual ell fou nomenat el gener de 1976.  

Les circumstàncies externes i internes desbordaren la capacitat d’actuació del rector Fernández. En dos 
anys, el país evolucionà de manera clara cap al reconeixement de la democràcia política, però l’orientació 
general sobre les polítiques públiques era poc concreta. Pel que fa als problemes de les universitats, 
s’avançà poc. Els diversos estaments de la UPB, especialment el més nombrós i més jove dels PNN, es 
mostraven inquiets i exigents en les aspiracions i el rector es trobà impotent per donar-hi sortida. 

El dia 3 de maig de 1978, en començar la segona jornada d’una reunió del Claustre, Julià Fernández 
anuncià la renúncia voluntària i irrevocable al càrrec de rector. Havia procurat escoltar tothom, do-
nar curs a totes les propostes i se sentia personalment desbordat; tot això l’havia portat a la decisió 
de dimitir, que per a tothom resultà sorprenent per inesperada.

Al cap de poques setmanes, Gabriel Ferraté, que després de cessar com a director general s’havia 
reincorporat a la UPB i havia participat activament en els debats universitaris, tornà al Rectorat, 
encapçalant un equip de sis vicerectors, anunciat prèviament com una candidatura d’àmplia repre-
sentació universitària en diversos sentits: hi estaven representades diverses tendències o sensibili-
tats polítiques, diversos centres i diverses categories de professors, no només els catedràtics com 
fins llavors. Això no obstant, es presentà amb una orientació definida, expressada en un programa 
d’actuació elaborat curosament i donat a conèixer prèviament. Ferraté, i el seu equip, va ser acceptat 
amb una àmplia majoria pel Claustre després d’una votació feta el dia 19 de juny, en la qual era l’únic 
candidat. A finals de juny de 1978 va començar a actuar. D’aquesta manera s’iniciava una etapa nova 
a la Universitat Politècnica. D’aquest equip en formava part, com a vicerector, Josep Maria Valeri 
Ferret, professor (no numerari) de l’Escola d’Arquitectes Tècnics; era una novetat per a l’Escola i 
per al grup de professors que representava; fou vicerector d’extensió universitària i d’estudiants. Per 
primera vegada, un professor de l’Escola formava part d’un equip rectoral. 

9.15.- Alguns fets i realitzacions

La UPB participa en diverses actuacions que tendeixen a la catalanització de la institució. Constatem la 
celebració, entre 1975 i 1978, de les sessions del Tercer Congrés Universitari Català, sota l’empara dels 
rectorats de les tres universitats de Barcelona; un dels objectius és el debat per a l’establiment de les ba-
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ses d’una universitat catalana i autònoma, orientada a les necessitats de la societat en el moment present 
i en el futur. En aquest context, s’incrementen les relacions entre les tres universitats, tant les institucio-
nals com les dels col·lectius dels professors. Un primer resultat és la constitució, el 8 de juliol de 1977, 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, nascut per iniciativa conjunta i format per representants de 
les tres universitats. Inicialment només du a terme una tasca de coordinació. El 1979 és reconegut com 
a òrgan assessor i consultor de la Generalitat de Catalunya, després que es restablí la institució.

Per aquests anys comença a la Universitat Politècnica, com a les altres del territori, l’impuls i l’expansió 
de l’ús de la llengua catalana, principalment en la impartició de classes i en activitats acadèmiques, 
però també en el llenguatge de l’administració. Des del Rectorat, hi contribuí de forma especial el 
vicerector Josep M. Valeri en promoure la creació d’un servei d’assessorament lingüístic.

A l’estament professional dels aparelladors i dels arquitectes tècnics, una aspiració manifestada rei-
teradament al llarg de molts anys ha estat l’aspiració al reconeixement d’una determinada capacitat 
legal de dissenyar i projectar, que sempre ha constituït un dels punts més polèmics de la relació cor-
porativa amb els arquitectes. L’octubre de 1976 es va celebrar a Torremolinos (Màlaga) el 1r Con-
grés Nacional d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, en el qual es va plantejar i acceptar per aclamació 
que el futur de la carrera havia d’anar orientat al camp de l’enginyeria de l’edificació.

9.16.- Segona ampliació de l’edifici de l’Escola 

El curs 1978-1979, el nombre d’alumnes matriculats és 2.091, xifra que, amb poques variacions, 
s’estabilitza durant més de deu anys. El gener de 1978, a la vista de la insuficiència de l’edifici de 
l’Escola perquè han augmentat les necessitats, es proposa una ampliació que consisteix a afegir una 
planta, la quarta, a sobre del cos inicial de l’edifici. La tramitació de l’expedient, per primera vegada, a 
diferència de les construccions anteriors, es fa des del Rectorat de la UPB, i forma part del programa 
d’inversions assignat i finançat pel Ministeri per a la Universitat. La conveniència de l’ampliació es 
justifica en el creixement del nombre d’estudiants, però sobretot del de professors i de la més àmplia 
permanència d’aquests a l’Escola com a conseqüència del règim de dedicació exclusiva que es va este-
nent, i de l’augment d’activitats complementàries a la docència, la necessitat d’ampliar la biblioteca 
i el nombre de laboratoris, etc. La gestió tècnica i econòmica de la construcció va totalment a càrrec 
de la Junta de Construccions del Ministeri d’Educació, que accepta la proposta feta des del Recto-
rat que s’encarregui el projecte a l’arquitecte Jesús Gandullo Guerrero, catedràtic de l’Escola. En el 
projecte, que s’ha d’adaptar a l’estructura i les dimensions de les construccions ja realitzades, destaca 
una aula gran de més de 900 metres quadrats, amb una llum de 21,80 metres; la resta de la planta 
està destinada al bar, a aules i despatxos. Gandullo també s’encarrega de la direcció de les obres, que 
s’adjudiquen a Construccions Baldó, la mateixa empresa que vint anys enrere havia fet l’edifici ini-
cial. Les obres finalitzen el gener de 1980. 

Després de l’última ampliació, i a partir d’un projecte complementari, sobre una superfície en planta 
de 327 metres quadrats s’edificà en dues alçades destinades a aules i tallers. La recepció definitiva del 
conjunt tingué lloc el 1985.

En aquest punt, l’edifici de l’Escola adquireix les dimensions (superfície i volum) que s’han man-
tingut fins a l’actualitat (2011). Les actuacions posteriors, que comentarem, corresponen només a 
remodelacions i millores interiors.

L’edifici, per tant, és el resultat de tres actuacions amb tres procediments de gestió diferents. 
L’expedient de la primera construcció va ser iniciat per la Junta d’Obres de la Universitat de Barcelo-
na; en suprimir-se aquesta, que era un organisme autònom, la gestió va ser assumida directament des 
del Ministeri. El projecte fou encarregat (1957) a tres arquitectes de Barcelona, que alhora dirigiren 
les obres. La primera ampliació fou sol·licitada des de la direcció de l’Escola directament al Ministeri 
d’Educació. El projecte es va encarregar a un arquitecte dels serveis centrals del Ministeri; la direcció 
anà a càrrec d’un altre arquitecte del servei tècnic de la delegació a Barcelona. Des de la direcció de 
l’Escola no hi hagué cap intervenció en la designació dels arquitectes ni en l’orientació del projecte. 

La segona ampliació, posterior a la integració de l’Escola a la Universitat Politècnica, es va promoure 
des del Rectorat, atenent la proposta de la direcció de l’Escola. Encara que la gestió anés a càrrec del 
Ministeri, el Rectorat proposà l’arquitecte autor del projecte, un catedràtic de l’Escola (Gandullo), el 
qual també fou el director de l’obra. Aquests tres procediments de gestió queden reflectits en alguns 
aspectes dels projectes i de les realitzacions. 

Els comentaris d’Agustí Portales, reproduïts a l’apartat de cada una de les etapes de la construcció, 
descriuen breument les característiques principals de l’edifici inicial i de la primera ampliació. Sense 
tenir cap autoritat, ens atrevim a destacar que el primer projecte presenta una certa originalitat en 

Edifici de l’Escola en el seu estat actual, després de la segona ampliació. 1985.
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la concepció de l’edifici inicial, pròpia de la personalitat professional dels seus autors, malgrat els 
condicionaments amb què hagueren d’actuar. L’edifici es pot comparar amb altres dos de veïns, els de 
les escoles d’Arquitectura i de Belles Arts. La primera ampliació, comentada per Portales, correspon 
a un projecte estàndard, adaptat amb poques variacions en nombrosos edificis escolars construïts 
pel Ministeri en aquests anys; amb la façana exterior en forma de mur cortina, amb perfils d’alumini 
i plaques de tancament sintètiques de color. A Catalunya, en l’àmbit de la Universitat Politècnica, 
n’hi ha un altre de ben semblant, el de l’Escola Politècnica de Manresa, construït al mateix temps, 
per la mateixa empresa i amb les mateixes vicissituds que el que comentem. En la segona ampliació, 
amb un projecte molt condicionat pels anteriors, la UPC pogué influir en l’elecció de l’arquitecte 
del projecte i de la direcció de l’obra.

9.17.- Retard en el desenvolupament reglamentari del règim del professorat 

Des de l’aprovació de la Llei de 1970, un grup important de qüestions que a les universitats evolucio-
na amb gran lentitud és el relatiu al professorat, lentitud que encara és mes gran per al de les escoles 
universitàries. En aquestes escoles la integració a la Universitat ha representat, com hem dit, un 
salt qualitatiu notable, però per als professors, especialment entre els interins, és causa d’inquietud, 
accentuada pel nivell de les titulacions que la Llei exigeix per accedir als cossos de catedràtics i de 
professors agregats. Sobre aquesta tema, els primers anys de vigència no es coneix res més que el text 
de la Llei. Entre els responsables del Ministeri i de les universitats, alguns creuen que s’ha d’aplicar 
immediatament. Altres, amb més coneixements de les normes de l’Administració, consideren que 
s’ha d’esperar que es publiquin els reglaments corresponents, que tarden molt de temps a ser elabo-
rats. Això fomenta el nerviosisme d’alguns que, individualment o col·lectivament, es poden veure 
afectats de manera desfavorable. Des del Rectorat de la UPB, i des del mateix Ministeri d’Educació, 
tot allò que fa referència a aquest tema s’interpreta i s’aplica amb suavitat i prudència, més amb reco-
manacions que amb exigències; i per part del Ministeri, també amb negligència i desinterès. En tot 
cas, afecta, de manera immediata, les persones que s’hagin de nomenar de nou com a professors in-
terins, no els que ja ho són. El temps va acotant i encarrilant el problema. Els cursos immediatament 
posteriors a l’entrada en vigor de la Llei, ingressen alguns professors nous, però només ho poden fer 
com a interins o contractats, perquè l’ingrés als cossos de professors funcionaris no s’ha reglamentat; 
per als interins se segueixen admetent les titulacions com abans de la Llei de 1970, però els que s’hi 
troben implicats s’exposen al risc que la reglamentació definitiva no ho accepti. 

La política marcada des del Ministeri, com a desenvolupament de la Llei de 1970, en l’àmbit del pro-
fessorat presenta deficiències notables. L’estructura de professorat establerta legalment tarda anys a 
entrar en vigor, especialment per a les escoles universitàries, en què les condicions assenyalades per 
accedir-hi presenten diferències substancials respecte a la situació anterior. La demora en la creació 
dels cossos de catedràtics i de professors agregats d’escola universitària és notable i poc justificable. 
Per al nou cos de catedràtics, la convocatòria d’oposicions i la modificació de les plantilles queda en 
suspens fins que no s’hagi reglamentat tot el que s’hi refereix. Tots els professors que entren de nou a 
l’Escola ho han de fer en la categoria d’encarregats de curs, amb contracte administratiu per un any, 
en tot cas, renovable; però és una situació en la qual la permanència i l’estabilitat en la tasca acadè-

mica no està garantida. El nombre elevat d’encarregats de curs, l’estament més nombrós de l’Escola, 
comporta que s’aguditzin els problemes a què ens hem referit en un apartat anterior d’aquest mateix 
capítol, problemes que certament es manifesten amb més virulència a les facultats universitàries i a 
les escoles superiors. El curs 1978-1979 i els següents, a l’Escola d’Arquitectes Tècnics, per 14 cate-
dràtics (entre numeraris i interins) hi ha entre 110 i 120 encarregats de curs.

La formació dels cossos de professorat universitari previstos a la Llei de 1970 per a les escoles uni-
versitàries no es posa en marxa fins al 1978. El primer pas és la creació del cos de catedràtics d’escoles 
universitàries, pel Reial decret 1074/1978, de 19 de maig, en el qual, quan es constitueix, s’integren 
els catedràtics d’escoles tècniques de grau mitjà (i també els de les escoles de comerç –ara anome-
nades d’estudis empresarials– i de magisteri –ara, de professorat d’educació general bàsica–) que 
reuneixen els requisits fixats per la Llei. L’escalafó inicial és aprovat per Resolució de 25 d’octubre 
de 1978. En formen part, per tant, els que estan en possessió del títol de doctor, i també, excepcio-
nalment per a la integració inicial, els que tenen el títol de llicenciat, enginyer o arquitecte; els que 
no tenen aquestes titulacions queden en una situació “a extingir” en els cossos antics, en condicions 
econòmiques i de règim professional equiparables a les del nou. En el cos de professors agregats, no 
s’hi incorpora ningú procedent d’escoles tècniques de grau mitjà.85 A tots aquells que l’any 1969 
havien aprovat unes oposicions de professor adjunt, no se’ls reconeix cap dret, malgrat el sistema se-
lectiu emprat per a l’ingrés i els recursos administratius presentats; se’ls obliga a passar a la categoria 
d’encarregats de curs. 

Observem que perquè les qüestions relatives al professorat es comencin a reglamentar, a donar uns 
passos ferms cap a una orientació definitiva, han hagut de passar més de vuit anys des de l’aprovació 
de la Llei. Vuit anys que han estat d’incertesa per a molts professors, o presumptes professors de 
l’Escola, i d’altres escoles universitàries, fins i tot per a molts que ja havien adquirit una situació 
consolidada. Vuit anys en els quals s’ha produït la mort del general Franco, cap de l’Estat, i el país ha 
passat d’un règim dictatorial a un de democràtic, amb canvis notables en la política i en els càrrecs 
de govern. 

El sistema d’ingrés al cos de professors agregats d’escoles universitàries no s’aprova fins al 1980, pel 
Reial decret 1041/1980, de 29 de febrer, gairebé deu anys més tard que la LGE de 1970 hagués 
entrat en vigor. La distribució per escoles de les places d’agregat no es fa fins a un any més tard. A 
l’Escola d’Arquitectes Tècnics de Barcelona n’hi corresponen 55. Per Ordre de 26 de setembre de 
1981 es convoca el primer concurs-oposició per cobrir una part de les places dotades. En aquest 
moment, Jesús Gandullo, com a director de l’Escola, és el que negocia amb el Rectorat les places que 
convé incloure a la convocatòria, en funció de les necessitats internes i també dels professors interins 
o contractats que estan en condicions de presentar-s’hi. Com a resultat del concurs-oposició, entre 
l’abril i l’octubre de 1983 prenen possessió a la UPB 29 professors agregats d’Escola Universitària, 
dels quals17 corresponen a l’Escola d’Arquitectes Tècnics. Representa un pas digne d’esmentar. Els 
nous professors agregats de l’Escola són els següents: 

85 - Amb l’excepció dels funcionaris del cos d’auxiliars numeraris d’Escoles de Pèrits Industrials (a extingir des de 1957), en el qual quedava 
un nombre molt reduït de funcionaris en actiu.
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Matèria Professor/a
Grup I Matemàtiques Jordi Casabó Gispert.
Grup I Matemàtiques Teresa Crespo Vicente.
Grup I Matemàtiques Francesc X. Domingo Miralles.
Grup I Matemàtiques Francesc de P. Pañella Brustenga

Grup II Mecànica racional i ampliació de física Rafael Valls Azorín

Grup II Mecànica racional i ampliació de física Carlota E. Auguet Sangrà.
Grup III Materials de construcció José M. García-Borés Sánchez.
Grup IV Geometria descriptiva, topografia Ramon Badía Serrahima
Grup VII Oficina tècnica César Gallofré Porrera
Grup VII Oficina tècnica José L. Roca de Viñals Iturriagagoitia
Grup VII Oficina tècnica Antoni Sanabra Valls
Grup VII Oficina Tècnica Frederic Armengol Martín
Grup X Instal·lacions Javier Azpiazu Monteys
Grup X Instal·lacions Antoni Ignasi Amorós Casas
Grup XI Resistència de materials Rafael Marzo Lafuente
Grup XII Legislació i economia Joan F. Borràs Sesma
Grup XIV Organització i control d’obres Maria Elena Castellá López

Més tard, el juliol de 1984, s’incorpora a aquest grup un altre professor, Daniel Pérez Guerra (Grup 
XII. Legislació i economia), quan es resol favorablement per a ell un recurs presentat contra el vere-
dicte del tribunal de les oposicions. 

9.18.- Proposta d’una llei específica d’universitats

Cap al 1978, quan ja s’havia entrat en l’època democràtica, s’estén una consciència generalitzada 
que la LGE de 1970 ha esgotat les possibilitats en el camp de les universitats. Certament, en alguns 
aspectes l’entrada en vigor va comportar en el seu moment una expansió notable i positiva, mentre 
que en altres, especialment en els relatius al professorat, va resultar frustrant perquè no s’arribà a 
l’aplicació total de les previsions de la Llei ni a un replantejament per afrontar les necessitats reals. 
Aquestes referències, i el malestar creixent que susciten, alimenten entre els estaments universitaris 
un estat d’opinió favorable a l’elaboració d’una llei específica d’universitats, que és reivindicada com 
una necessitat des de moltes universitats públiques. L’estiu de 1978, el Ministeri d’Educació, quan 
n’era titular Iñigo Cavero, en un govern d’UCD, dóna a conèixer un projecte de llei, anomenada 
d’autonomia universitària. A moltes universitats de l’Estat, i en concret a les de Barcelona, entre les 
quals la UPB, el projecte de llei és rebut amb interès alhora que amb recel; és objecte de discussió i 

de debat en fòrums i assemblees diversos, en els quals es rebutgen molts aspectes. Els criteris del legis-
lador coincideixen poc amb els que propugnen els grups dominants a les universitats de Catalunya, 
exposats i aprovats els últims anys als claustres. A la UPB, sota l’empara pel rector, que és un impulsor 
dels debats, els punts de vista del claustre i d’altres fòrums d’opinió es fan saber als alts càrrecs del 
Ministeri, i van acompanyats de propostes alternatives. 

Ben aviat es veu que costarà molt que la llei tiri endavant; el Parlament democràtic que l’ha d’aprovar 
té una composició plural i heterogènia que fa preveure una discussió llarga i complexa. Els anys 
següents a 1978, la tramitació té alts i baixos. En algunes temporades se’n parla amb insistència i es 
dóna a conèixer alguna versió nova del projecte de llei, que no arriba a progressar.

9.19.- Fallida del projecte i mesures urgents en matèria de professorat universitari

Federico Mayor Zaragoza, nomenat ministre d’Educació el gener de 1982 del govern presidit per 
Leopoldo Calvo Sotelo, després de l’assalt al Congrés de Diputats del 23 de febrer de 1981, pretén 
donar un impuls definitiu a la llei d’universitats. Amb aquesta finalitat, seguint el seu temperament 
emprenedor i dialogant, proposa i tanca acords amb els representants de grups polítics diversos so-
bre les qüestions més controvertides del projecte. Però quan la llei semblava a punt de ser aprova-
da, el projecte és retirat del Congrés de Diputats, per desacord a l’interior del mateix govern. Això 
suposa un entrebanc fort per a la política universitària seguida pel ministre, i alhora un motiu de 
preocupació i de desencant als campus universitaris; les esperances alimentades per la propera llei 
d’universitats es veuen frustrades.

Llavors, Mayor Zaragoza reacciona ràpidament i, com a compensació, promou l’aprovació del Reial 
decret llei 10/1982, de 14 de maig (BOE, 22 maig), sobre suplements de crèdit i crèdits extraordina-
ris per a atencions urgents a les universitats. En matèria de professorat, com a mesura d’emergència, 
s’autoritza a les universitats la contractació per cinc anys (i no per un, que era l’únic termini admès 
fins llavors) i en dedicació exclusiva de professors adjunts d’universitat (2.000 efectius) i agregats 
d’escoles universitàries (1.000); com a excepció, s’autoritza la contractació a temps parcial. El Decret 
també autoritza la contractació pel mateix període de cinc anys d’una nova categoria de professors, 
anomenats col·laboradors de docència i de recerca, per als quals s’exigeix la dedicació exclusiva. Per 
ocupar aquestes places es requereix el nivell de titulació marcat per la LGE de 1970; és a dir, el de 
doctor pels als titulars d’Universitat, i el de llicenciat o equivalent per als agregats d’escola universi-
tària, amb les excepcions que es determinin per a aquesta última categoria. Per fer front al finança-
ment de les retribucions, es doten els crèdits corresponents. A proposta de cada universitat, des del 
Ministeri es fa una convocatòria general única dels concursos a través del BOE; la resolució va a 
càrrec de comissions pròpies de cada universitat perquè els contractes puguin entrar en vigor des de 
l’1 d’octubre de 1982.

Poc després de la publicació del Decret 10/1982, i abans de ser anunciada la convocatòria dels 
concursos, es publica l’Ordre ministerial de 22 de juny de 1982 que admet que per a les matèries 
que es consideren d’especialització puguin ser professors agregats d’escoles universitàries els titu-



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB138 Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 139

lats d’aquestes escoles. En el cas concret d’Arquitectura Tècnica, les matèries que no es consideren 
d’especialització són Matemàtiques i Mecànica i Física. Dóna una satisfacció bastant àmplia a la 
inquietud esmentada entre els professors de l’Escola.

És interessant comentar que durant l’interval de més de deu anys transcorregut a partir de l’aprovació 
de la Llei de 1970, alguns arquitectes tècnics amb el desig ferm i vocacional de ser o de continuar sent 
professors de la seva Escola, cursen estudis superiors, en carreres bastant variades, i no precisament 
Arquitectura, per aconseguir un títol, ja sigui d’enginyeria, de ciències, de geografia, d’història, de 
belles arts o d’altres, i en alguns casos arriben al grau de doctor, que els habilita amb seguretat per 
accedir al lloc del professorat. És un fenomen peculiar de les escoles d’Arquitectes Tècnics.

Les mesures d’urgència anunciades pel Reial decret llei 10/1982, de 14 de maig, amb un termini de 
vigència limitat a cinc anys, incideixen en el col·lectiu, molt nombrós, de PNN entre els quals con-
tribueixen a suavitzar la crispació que la fallida del projecte de llei havia fet augmentar. Encara no 
s’ha orientat definitivament el problema de la manca d’estabilitat, però s’estén la sensació que s’hi co-
mença a prestar atenció. Els cinc anys que s’admeten com a duració dels contractes donen una pausa; 
les retribucions que s’assignen a la dedicació exclusiva resulten força acceptables; hi ha fonament per 
confiar que en el termini de cinc anys s’arbitrarà la solució desitjada, i que hi haurà temps suficient 
per aprovar la llei d’universitats i posar-la en marxa. De l’aprovació, el 1983, i de les conseqüències 
en parlarem al proper capítol. 

Notem que, encara que es tracti d’un pla de mesures d’urgència aprovat amb una bona dosi 
d’improvisació, té una envergadura que no s’havia vist mai. Per altra banda, també és la primera 
vegada que es dóna l’opció a les universitats de proposar cada una el nombre concret de places i la dis-
tribució en les dues o tres convocatòries en què es divideix el concurs, i la identificació de cada una de 
les places. No conec el procediment emprat per les diverses universitats per elaborar la proposta que 
s’ha d’elevar al Ministeri, però sí que sóc testimoni proper de la meticulositat i la responsabilitat amb 
què es va procedir des del Rectorat de la UPB. El rector va encomanar aquesta tasca al vicerector de 
Professorat que, amb col·laboració dels directors de cada una de les escoles, superiors i universitàries, 
va elaborar la llista de les places de cada categoria que es podien incloure al concurs. Per confeccionar 
aquesta llista, es van tenir en compte les necessitats globals de cada centre (hi havia diferències molt 
grans entre els de nova creació i els que ja tenien una estructura consolidada), la situació de cada 
càtedra, el volum d’activitat que tenia assignat, el personal disponible i en condicions i amb volun-
tat d’optar a les places anunciades, etc. Els responsables d’aquesta missió hi van esmerçar esforços 
notables. En el cas de l’Escola d’Arquitectes Tècnics, al director Jesús Gandullo li va correspondre 
negociar amb totes les parts implicades per al bon èxit d’aquesta primera operació de professorat, i 
després de les següents. En comentar-ho al cap de més de vint-i-cinc anys encara ho recorda com una 
de les facetes interessants del seu pas per la direcció de l’Escola. 

Com a resultat a l’aplicació del Reial decret llei 10/1982, a la Universitat Politècnica, i fins a l’abril 
de 1985 quan es pot donar per acabat el procés, s’han  contractat en exclusiva 56 professors adjunts 
d’universitat, 45 agregats d’escola universitària, i 114 i 30 professors col·laboradors d’universitat i 

d’escola universitària, respectivament. En total, 241 contractes; d’aquests, corresponen a l’Escola 
d’Arquitectes Tècnics 9 places d’agregat i 13 de col·laborador. 

També com a aplicació del Reial decret llei 10/1982, de 14 de maig, el maig de 1983 s’aprova una 
ampliació considerable de les plantilles de professors en les diverses categories; com a criteri priori-
tari, es té en compte la dotació per als centres de creació recent, que encara no tenien autoritzada la 
mínima necessària. 

Les xifres que corresponen a la UPC són 38 catedràtics d’universitat (que suposa un increment del 
32,5 % respecte a la dotació anterior), 11 agregats d’universitat (increment del 15,5 %), 69 adjunts 
d’universitat (increment del 39 %), 35 catedràtics d’escola universitària (increment del 53 %) i 135 
agregats d’escola universitària (increment del 397 %). A l’Escola d’Arquitectes Tècnics li corresponen 
60 agregats (increment del 400 %), sense modificar la plantilla de catedràtics, que es manté en 14.
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10. LA LLEI DE REFORMA UNIVERSITÀRIA DE 1983:                                     
EXPANSIÓ I CONSOLIDACIÓ

El 10 d’agost de 1983 s’aprova la Llei de reforma universitària (LRU). Comporta l’inici d’una fase 
d’expansió per al sistema universitari. Era una llei esperada llargament. Anunciada el 1978, s’havien 
conegut diversos projectes que no s’havien arribat a discutir al Parlament. El Ministeri responsable de 
les universitats (Educació i Ciència, i durant el mandat governamental dels anys 1979 i 1981, Univer-
sitats i Recerca) havia vist passar cinc titulars. Poques lleis han tingut una gestació tan complicada; en 
part és perquè la tramitació coincidí amb un període encara de transició en què els canvis de govern 
foren freqüents. Finalment es presenta des del govern del Partit Socialista, que ocupava el poder des 
del 2 de desembre de 1982, després de les eleccions legislatives de l’octubre anterior, presidit per Felipe 
González; el ministre d’Educació i Ciència era José María Maravall Herrero. El nou govern va fer de la 
llei l’eix de la política universitària; el ministre Maravall en va exposar les línies generals poc després de 
prendre possessió del càrrec: reduir les categories de professors, actualitzar les retribucions, sistemes 
nous de selecció, règim de funcionariat com a via única per al professorat estable,  professionalització 
de la funció docent amb potenciació de la dedicació a temps complet, de manera que aquesta esde-
vingui la normal, etc. La lectura de l’exposició de motius al preàmbul del text legal ja dóna a entendre 
que les qüestions de professorat són les que adquireixen més importància; tanmateix eren les que en 
l’aplicació de la Llei de 1970 havien quedat més endarrerides i descurades. 

En ser aprovada la Llei, l’agost de 1983, era present en el món universitari la sensació que s’acabava 
una etapa, un període perllongat d’incertesa, i que un canvi era possible; aquest context i el fet que 
la Llei fos una llei de la democràcia donà lloc que, en general, fos ben acceptada i produís una certa 
satisfacció. Un bon nombre dels greus problemes que suportava la universitat espanyola van trobar, 
una via d’encarrilament en un marc jurídic nou, en el qual es reconeixia l’autonomia de les univer-
sitats, condició que deixava de ser només una aspiració arrelada en els sectors més progressistes per 
a una Universitat democràtica per passar a un dret reconegut per la Constitució i confirmat per la 
llei.86 El marc jurídic de l’autonomia és destacable: la Llei general d’educació de 1970 la proclamava, 
però era com una concessió del govern i del legislador en una situació no democràtica; en canvi, al 
1982 és el desenvolupament d’un dret reconegut per la Constitució. 

10.1.- Efectes de l’entrada en vigor de la LRU

L’entrada en vigor de la LRU de 1983 representa l’inici d’una etapa a totes les universitats en 
general, a la Politècnica de Barcelona en particular i per a cada un dels centres en concret. Se’n 
poden destacar diversos aspectes: els relatius al professorat, que són els que tenen un efecte més 
immediat, l’estructuració de les universitats per departaments, l’aprovació d’estatuts nous per un 
procediment democràtic, la creació dels consells socials, el traspàs de competències a les comu-
nitats autònomes, la dotació de més recursos a les universitats amb un increment notable per als 
destinats a la recerca, l’impuls per a la creació d’universitats i de facultats i escoles noves, etc. Pel 

86 - Sobre les conseqüències immediates de l’aplicació de la LRU i sobre els problemes que queden pendents, vegeu el meu article: Puig 
Rovira, Francesc X., “Legislación básica de Universidades. Una reforma necesaria”. Claves de Razón Práctica, número 102, mayo 2000.
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que fa a l’estructuració dels centres i a l’organització dels estudis, es manté, amb modificacions 
relativament escasses, el que havia establert la Llei de 1970.

La Universitat Politècnica de Barcelona es veu afectada de manera singular pel canvi de nom: des del 
desembre de 1983, el nom oficial nou és el d’Universitat Politècnica de Catalunya, reconegut per 
l’Estat i per la Generalitat de Catalunya, a petició del claustre universitari, després d’haver seguit tots 
els tràmits reglamentaris. Des d’ara usarem aquest nom i les sigles UPC.

Des de l’entrada en vigor de la LRU també pren un impuls positiu a la UPC la construcció del 
campus nou, al nord de l’avinguda Diagonal, on s’han d’ubicar els edificis per als centres creats de 
nou els anys anteriors (escoles d’enginyers de telecomunicació i de camins, canals i ports i facultat 
d’informàtica). La decisió sobre la ubicació del campus s’havia decidit el 1975, quan es va aprovar el 
decret d’expropiació forçosa de diverses finques de la zona de Pedralbes. El decret va posar fi als ru-
mors i gestions sobre altres localitzacions de les quals es parlava: la mancomunitat Terrassa Sabadell, 
la riera de Caldes o el terme de Sant Just Desvern. Però les obres de construcció dels edificis nous no 
poden arrancar fins després de 1983, quan la Universitat compta amb els recursos per emprendre 
aquesta obra magna. 

El president del Consell Social de la UPC Pere Duran Farrell, en una reunió a l’Escola, amb el director Jesús Gandullo. 1986.

10.2.- Nou règim de professorat

A partir de l’any 1984 es comencen a notar els primers efectes de l’aplicació de la LRU. El més vi-
sible és l’establiment del nou règim de professorat. La Llei estableix quatre cossos de funcionaris 
docents: catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i 
professors titulars d’escola universitària. És a dir, l’única via per accedir a una vinculació permanent 
i estable és la del funcionariat. Certament, no coincideix amb l’aspiració que uns anys abans es pro-
pugnava amb contundència des de la UPB. Quan es va conèixer el projecte de llei elaborat des del 
Ministeri, va ser objecte de protesta des de la Junta de Govern; però finalment, excepte algunes ma-

nifestacions de descontentament expressades a les primeres reunions, quan el text fou aprovat com a 
llei es convertí en l’únic camí marcat i obligatori; en general fou ben acceptat.

A més, la Llei admet que cada universitat pugui contractar, temporalment, professors associats i 
professors visitants, en un nombre no superior al 20 % dels catedràtics i professors titulars, límit per-
centual que per a les universitats politècniques es fixa en el 30 %. Tant el nombre com la figura dels 
professors associats (categoria concebuda perquè especialistes de competència reconeguda puguin 
col·laborar a la universitat temporalment, no pas com els passos inicials de la carrera docent) no es 
respecta amb rigor, almenys inicialment. No ens hi allargarem. 

Els cossos nous de professors universitaris es posen en marxa tot seguit. Com a primer pas, s’hi in-
tegren els funcionaris que pertanyien als antics. Per a alguns representa un simple canvi de nom: els 
antics adjunts d’universitat i agregats d’escola universitària ara són professors titulars d’universitat i 
d’escola universitària, respectivament. 

La Llei, en la disposició transitòria cinquena, admet que s’integrin en el cos de catedràtics d’escola 
universitària els antics catedràtics d’escoles tècniques de grau mitjà i altres que no s’havien integrat 
uns anys abans (per aplicació de la Llei de 1970, per no tenir el títol de doctor ni el de llicenciat o 
equivalent) i també els actuals professors agregats d’escoles universitàries que el 10 de juliol del 1983 
estiguin en possessió del títol de doctor. L’ordre de 10 de gener de 1984 ho fa efectiu. A l’Escola 
d’Arquitectes Tècnics de Barcelona, aquesta integració afecta quatre dels catedràtics antics i també 
els professors agregats Javier Azpiazu Monteys i Rafael Marzo Lafuente, que ho eren des de l’últim i 
únic concurs oposició que s’havia fet. 

D’acord amb un altre apartat de la mateixa disposició transitòria, s’autoritza la integració en 
el cos de titulars d’escola universitària d’aquells professors adjunts d’escoles de grau mitjà que 
l’any 1969 havien guanyat la plaça en un concurs oposició convocat l’any anterior i que la Llei 
de 1970 va deixar fora del sistema; la LRU repara el greuge i tracta els interessats amb més 
generositat que la llei anterior. El Reial decret 1420/1984, de 18 de juliol, determina la forma 
de fer-ho efectiu per als que encara estan en actiu i ho sol·liciten; alguns ja han aconseguit 
estabilitzar la situació per un altre procediment o bé no exerceixen com a professors per altres 
motius. Dos professors de l’Escola d’Arquitectes Tècnics d’aquest grup, els únics que quedaven 
en actiu, prenen possessió com a titulars entre el juliol i l’octubre de 1984: Josep M. Durban Flo 
i Carles Puiggrós Lluelles.

10.3.- Les proves d’idoneïtat

Una mesura tangible, d’un impacte psicològic apreciable, és la convocatòria, per una Ordre de 7 
de febrer de 1984, de les anomenades proves d’idoneïtat, sistema de concurs de mèrits previst en la 
disposició transitòria vuitena de la Llei, per donar estabilitat per un procediment d’avaluació ràpida 
a les categories de professor titular d’universitat i de titular d’escola universitària (no en les de cate-
dràtic). La convocatòria, feta només per una sola vegada, és restringida als professors que porten més 
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de cinc anys com a interins o contractats, per mitjà d’un procediment singular que pretén pal·liar 
els perjudicis que s’havien ocasionat a molts aspirants a professors universitaris que durant anys no 
havien pogut avançar en la seva carrera.

Des del Ministeri es va considerar que l’aplicació s’havia de fer amb rigor, que les actuacions podien 
ser complexes. Es van prendre les mesures perquè els tribunals actuessin “amb seriositat i generosi-
tat”.

La mateixa ordre estableix les condicions per fer les proves, que van consistir en l’avaluació dels 
historials acadèmics, els treballs i les activitats docents i de recerca, etc. dels aspirants a les places 
convocades. Una comissió designada per a cada àrea de coneixement, única per a tot l’Estat, exami-
nava la documentació presentada pels aspirants de l’àrea respectiva de tot l’àmbit estatal i en feia la 
qualificació, sense la presència física dels candidats.

Dins dels límits de les plantilles marcats pel Ministeri d’Educació, cada universitat va incloure en 
aquesta convocatòria única i especial les places que corresponien a aquells professors interins o con-
tractats (en categories diverses, des de catedràtics a encarregats de curs) que es considerava que re-
unien mèrits suficients o per als quals hi havia més interès que poguessin adquirir un règim estable. 
Certament, els que reuneixen les condicions exigides per participar-hi són molt nombrosos; per a la 
majoria, la comunitat de la universitat on exerceixen ja ha pogut jutjar la seva vàlua.

Per participar en les proves, al conjunt de l’Estat es presenten unes 10.000 instàncies, de les quals, 
després d’una primera valoració són admeses 6.000 i la resta són excloses o declarades dubtoses pen-
dents de revisió. A la UPC es presenten 600 instàncies. En total es nomenen i funcionen unes 200 
comissions d’avaluació; cada una es reuneix a la universitat a la qual pertany el president. 

El nombre de professors de la UPC en condicions de participar al concurs era de proporció superior 
al d’altres universitats, especialment les més antigues i consolidades, a causa del nombre de cen-
tres nous posats en marxa en condicions precàries, amb el factor afegit del rebuig expressat des del 
Claustre al sistema de selecció anterior, per mitjà d’oposicions, que els últims anys n’havia restringit 
l’aplicació més del que era habitual. 

Les comissions d’avaluació es van reunir a partir del 20 de juny per no pertorbar el funcionament del 
curs acadèmic. A partir del 14 de desembre de 1984 es van publicar els resultats i els noms dels selec-
cionats. A partir del 5 de gener de 1985, els nous professors titulars comencen a prendre possessió 
del càrrec en general a la mateixa universitat i al mateix centre on prestaven serveis com a interins o 
contractats i amortitzant pressupostàriament la seva antiga plaça; en realitat, estabilitzen la situació 
professional en una categoria més definida. 

Com a resultat de les proves d’idoneïtat, a la UPC, durant el curs 1984-1985, a mesura que es pu-
bliquen els nomenaments, prenen possessió 199 professors titulars d’universitat i 56 titulars d’escola 
universitària. A l’Escola d’Arquitectes Tècnics en corresponen 34. Podem comprovar que entre els 

nomenats figuren molts dels que havien aconseguit ser contractats per cinc anys, segons les mesures 
urgents de 1982, de les quals hem parlat al capítol anterior; es pot comprovar que s’aconsegueix 
l’efecte d’estabilització professional que pretenien.

10.4.- El procés ordinari de selecció del professorat establert per la LRU

Acabat el procés extraordinari i transitori, comença el de selecció de professors pel procediment 
ordinari, regulat pel Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre, modificat posteriorment, a partir 
del qual comencen les successives convocatòries de concursos que es fan a petició de cada Univer-
sitat, a proposta dels departaments, a mesura que les disponibilitats econòmiques i de les plantilles 
aprovades ho permeten. Des de llavors la publicació periòdica de concursos per cobrir places de totes 
les categories de professorat, catedràtics i titulars, és una norma periòdica que segueixen totes les 
universitats de l’Estat. Ens limitem a deixar-ne constància, sense fer cap valoració del sistema. En un 
altre lloc, n’hem fet una anàlisi més extensa.87 Com a opinió global, es pot dir que queda orientat el 
problema de donar estabilitat al professorat.

A la UPC, per fer la distribució de les places per centres, que aprova la Junta de Govern i coordina 
el vicerector de Professorat, que en aquesta etapa és Manuel Casteleiro Maldonado, es tenen en 
compte, evidentment, les necessitats reals globals i de cada escola, en l’etapa inicial, i més tard de les 
escoles i els departaments, quan aquests s’han constituït i entren en funcionament, a partir de 1987. 
Lògicament es procura anar dotant, de manera adequada i prioritària, els centres de nova creació, 
que havien començat l‘actuació uns quants anys abans amb una dotació nul·la o molt escassa de 
places de professor. 

Per a tots els nivells, la norma imposada a la UPC per establir les prioritats de les places que s’han de 
convocar a concurs és actuar amb equanimitat, valorant amb la màxima objectivitat les necessitats de 
les escoles i els departaments, valorant alhora els mèrits demostrats pels professors amb perspectives 
de participar als concursos i superar-los. Des del Rectorat, el vicerector Casteleiro porta a terme una 
labor seriosa i intensa de programació de la selecció de les places i de negociació en aquest aspecte 
amb cada una de les escoles. El director de la d’Arquitectes Tècnics, en la primera etapa, és Jesús 
Gandullo, que procura encaixar els diversos paràmetres per aconseguir per a l’Escola, per una part, 
el major nombre de places convocades als concursos i, per altra, que quedin distribuïdes de manera 
equànime entre totes les càtedres i àrees de coneixement, amb atenció a les necessitats reals i a les 
condicions i característiques dels professors interins i contractats disponibles. Aquesta és una de les 
línies claus de l’actuació de Gandullo com a director; així ho expressa espontàniament quan recorda 
el seu pas pel càrrec. Quan se li acabà el mandat, el seu substitut actuà en la mateixa línia. 

La convocatòria del primer concurs de professorat en aplicació del sistema establert per la LRU es 
fa per l’O.M. de 23 d’agost de 1985 (BOE, 28 d’octubre). Per a la UPC es convoquen 222 places: 
42 de catedràtic d’universitat, 100 de titular d’universitat, 13 de catedràtic d’escola universitària 

87 - Article citat a la nota anterior.
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i 67 de titular d’escola universitària. Als primers concursos celebrats pel procediment ordinari, 
a més de les places de professor titular, se’n convoquen algunes de catedràtic, tant d’universitat 
com d’escola universitària, amb la intenció que puguin recuperar la categoria aquells que la tenien 
reconeguda interinament, i que de fet la segueixen exercint, però que en les proves d’idoneïtat 
havien aconseguit estabilitzar la situació com a professors titulars. Com a resultat del primer con-
curs, a l’Escola d’Arquitectes Tècnics són nomenats un catedràtic (Alfonso Pérez Guerra) i 16 
professors titulars.

El resultat dels concursos es va produint i és conegut amb regularitat. En pocs anys el nombre de 
professors ordinaris experimenta un augment notable i el panorama del professorat es va modificant. 
Les diverses escoles de la UPC van cobrint amb professors funcionaris les plantilles de catedràtics. 
Pel que fa als professors titulars es produeix un augment progressiu. A les escoles tècniques supe-
riors, entre els cursos 1984-1985 i el 1989-1990 el nombre de professors titulars augmenta en 88; 
a les escoles universitàries, en uns 125, i a la d’Arquitectes Tècnics, en uns 25. El nombre total de 
professors augmenta poc; s’estabilitza amb una lleugera tendència a la baixa. 

La LRU preveu com a ordinària la dedicació del professorat a temps complet. El sistema de retribu-
cions estableix un incentiu especial que afavoreix que s’hi acullin un nombre considerable de pro-
fessors. Entre els cursos assenyalats al paràgraf anterior, a les escoles superiors de la UPC el nombre 
dels professors a temps complet augmenta en 313, que representa un 63 % d’augment; a les escoles 
universitàries augmenta en 266 (167 %) i a la d’Arquitectes Tècnics en 46 (109 %). 

10.5.- L’estructura per departaments

Segons la LRU, els departaments són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i desenvolupar la 
investigació i els ensenyaments de l’àrea de coneixement respectiva en un o en diversos centres de 
la Universitat. La figura del departament, però, no és una novetat d’aquesta llei. Es va establir per 
primera vegada l’any 1965 a la llei sobre estructura de les facultats universitàries i el seu professorat, 
quan era ministre d’Educació Manuel Lora Tamayo. Segons un comentari d’aquesta llei, “en lugar 
de la estructura piramidal, con el catedràtico en su vértice como señor único de un área de conoci-
miento, que la Universidad española venía arrastrando desde hacía más de un siglo, nace ahora la 
concepción del equipo de trabajo, integrado por cuantos colaboran en la docencia e investigación de 
esa área de conocimiento”.88 Llavors la intenció del legislador no va tenir aplicació real; en general, 
els departaments no van arribar a acomplir la seva veritable funció. 

A la Universitat Politècnica, des que es va crear el 1971 estava aprovada una estructura de depar-
taments, però la realitat és que més enllà de la lletra escrita d’una disposició, no va tenir efectivitat 
pràctica, llevat d’uns pocs casos singulars, en què algunes càtedres, per voluntat dels responsables 
directes, es van organitzar amb coordinació per fer una tasca en comú.

Després de la LRU serà diferent; als departaments se’ls assignen atribucions. A la UPC l’estructura 
de departaments es va aprovar en un claustre general de 18 de maig de 1987, segons el criteri general 
previst a la Llei. Prèviament hi va haver una reflexió i un debat sobre les funcions que aquesta Uni-
versitat preveia per als departaments, sobre les dimensions, sobre l’encaix entre l’estructura nova per 
departaments i la tradicional per escoles i per càtedres, etc. El rector Ferraté va dedicar una atenció 
personal a la qüestió. El criteri seguit va ser d’acceptar una estructura mixta (o matricial, tal com se’n 
va dir) entre departaments i escoles, amb una distribució equilibrada de comeses i responsabilitats. 
Es va aprovar la creació de 43 departaments, la majoria dels quals actua en més d’una escola. 

Realment, els criteris seguits per les universitats han estat heterogenis. En algunes, i concretament 
en alguna Politècnica com ara la de Madrid, es va procurar que l’àmbit dels departaments estigués 
circumscrit al de les escoles, és a dir, que cada departament agrupés càtedres d’una sola Escola amb les 
modificacions mínimes indispensables respecte a l’estructura vigent fins llavors. El criteri de la UPC 
va ser donar prioritat a l’afinitat de matèries o àmbits de coneixement sobre l’organització tradicional 
dels estudis per branques només a través de les escoles i facultats, de manera que els departaments, si 
no tots la majoria, impartissin docència en més d’una Escola. Quan es va aprovar l’estructura per de-
partaments no era clar quin seria el futur de la nova organització, però va prevaler el compliment de la 
disposició legal, procurant ser fidel a l’esperit que l’havia inspirat, i amb una ponderació de l’eficiència 
interna. La constitució dels departaments no va estar exempta de tensions, per la delimitació dels 
àmbits científics, per les càtedres i escoles que s’havien d’integrar en cada un i per les polèmiques i les 
pressions determinades per les relacions d’amistat/enemistat de caire personal o acadèmic.

La realitat ha estat que, des de l’entrada en funcionament, els departaments han adquirit a la UPC 
una importància progressiva i s’ha anat imposant una nova “cultura organitzativa” en la qual han 
esdevingut les autèntiques unitats funcionals, tal com ha quedat palès en diverses qüestions. Al 
mateix temps, ha minvat el protagonisme de les escoles, a les quals correspon la configuració, la 
gestió administrativa i l’organització, la coordinació i el seguiment dels ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció de títols acadèmics, i també la coordinació i promoció de la investigació 
interdisciplinària. Atès que cada professor està adscrit a un departament, aquests han guanyat 
competències en l’organització acadèmica del professorat, en la negociació de la dotació de les 
places docents i de recerca, en la intervenció en la mesura del possible en els processos de selecció, 
en l’orientació i el seguiment de la tasca docent, en l’organització de la recerca de les diferents 
àrees de coneixement, en la promoció i realització de projectes de recerca, la gestió dels recursos 
econòmics corresponents i en altres facetes. 

Els diversos departaments de la UPC han tingut una evolució diferent en la quantitat i la qualitat 
de l’activitat que han portat a terme, en les funcions que tenen assignades i en la prestació de ser-
veis en l’àmbit científic i tecnològic. Alguns han actuat amb empenta i han treballat intensament, 
aprofitant al màxim les potestats que els dóna el marc jurídic i estatutari per crear programes 
propis de doctorat i per establir nombroses relacions externes, i aconseguir una posició notable 
dins de la seva àrea d’actuació, no solament a l’interior de la mateixa Universitat, sinó en el conjunt 
de les de l’Estat i fins i tot a l’àmbit internacional, dins del sector científic de la seva especialitat. 88- Nazario González, a Andrés-Gallego: España y el mundo, p. 348.
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Treballs i investigacions altament innovadors han sortit d’alguns departaments de la UPC, i els 
reconeix com equips amb prestigi internacional. Per contra, altres s’han limitat a acomodar-se 
amb poc esforç a la nova situació administrativa.

L’existència dels departaments ha donat una dimensió tripartita a les relacions internes; a les con-
frontacions i pugnes entre les escoles i el Rectorat de la Universitat s’hi ha afegit un tercer grup, els 
departaments. Un aspecte que es podria analitzar és el dels vincles i les tensions que s’han creat entre 
els departaments i les escoles. Alguns departaments s’han guanyat un lloc rellevant, no només entre 
els de la Universitat, sinó dins del sector científic de la seva especialitat.

Dels 43 departaments de la UPC,89 7 tenen encàrrec acadèmic a l’Escola d’Arquitectes Tècnics; són 
els següents:

Composició Arquitectònica (703), segons el codi intern de la UPC
Construccions Arquitectòniques II (705)
Estructures a l’Arquitectura (716)
Expressió Gràfica Arquitectònica II (719)
Física Aplicada (720)
Matemàtica Aplicada I (725)
Organització d’Empreses (732)

D’aquests set departaments, només dos desenvolupen tota l’activitat a l’Escola (el de Construccions 
Arquitectòniques II i el d’Expressió Gràfica Arquitectònica II); els altres la comparteixen entre di-
verses escoles. En entrar en funcionament a la UPC l’estructura per departaments, alguns professors 
de l’Escola han estat designats directors de departament (els primers en ocupar aquest càrrec de nova 
creació), no només en els dos circumscrits a l’Escola sinó en alguns dels altres, segons el procediment 
participatiu establert estatutàriament per als nomenaments. Els tres professors designats són Javier 
Azpiazu Monteys (per a Construccions Arquitectòniques II), Jesús Gandullo Guerrero (Expressió 
Gràfica Arquitectònica II) i Francesc de P. Pañella Brustenga (Matemàtica Aplicada II). En la re-
novació periòdica dels caps de departament, feta amb posterioritat cada quatre anys, sempre hi ha 
hagut professors de l’Escola que han estat designats per a aquests càrrecs.

11. ELS ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRÀFICA:                           
ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA

11.1.- Canvi a la direcció de l’Escola: Llovera director

L’1 de desembre de 1986 es produeix un canvi a la direcció de l’Escola que té una incidència notable 
en l’evolució posterior. En substitució de Jesús Gandullo, que com a director ha esgotat el període re-
glamentari de vuit anys, en dos mandats, fixat pels estatuts, és elegit director Francisco Javier Llovera 
Sáez, que des del 1978 havia estat cap d’estudis i subdirector. Llovera (Barcelona, 1937) és aparellador 
i doctor en Dret, professor del Departament d’Organització d’Empreses; professor de l’Escola des del 
1973, va ser titular d’escola universitària el 1985 i catedràtic el 1986. Uns anys més tard, el 1989, ac-
cedeix per concurs a la categoria de catedràtic d’Universitat; és el primer, i durant bastants anys l’únic, 
professor de l’Escola que accedeix a aquesta categoria, i també un dels primers catedràtics d’escola 
universitària que ho fa a tota la UPC; com a catedràtic d’Universitat, en el Departament, distribueix 
la docència entre l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i la d’Arquitectes Tècnics. 

Llovera, en els càrrecs directius anteriors, havia mostrat la inquietud i la tenacitat en l’atenció als pro-
blemes de l’Escola. Un dels eixos de la seva política com a director és ampliar el ventall d’ensenyaments. 
Tanmateix, la voluntat d’expansió és una aspiració de l’Escola que s’intueix d’ençà de la integració a 
la Universitat Politècnica el 1972, i potser des de més antic, però no es veuen resultats més en-
llà d’un creixement quantitatiu dels alumnes i dels professors. En l’etapa nova, posterior a la LRU, 
d’autonomia de les universitats i de traspàs de competències a les comunitats autònomes, la capacitat 
de decisió del Rectorat i dels òrgans de govern de la UPC és molt més gran que a les etapes anteriors, 
i la decisió definitiva en diversos aspectes de l’àmbit universitari correspon a les competències de la 
Generalitat de Catalunya. Per tant, el context per a l’expansió de l’Escola resulta més favorable.

89- Aquest nombre ha estat lleugerament modificat amb posterioritat, com a conseqüència que les escoles de Lleida i de Girona s’han integrat 
a les noves universitats d’aquestes ciutats, i que l’antiga Escola Superior de la Marina Civil ha passat a formar part de la UPC amb el nom 
de Facultat de Nàutica Francisco Javier Llovera Sáez
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11.2.- Escola Universitària Politècnica: estudis d’enginyeria tècnica Topogràfica

És en aquest marc que s’ha de considerar la implantació a l’Escola, des de 1988, dels estudis 
d’Enginyeria Tècnica en Topografia, branca de la qual només hi havia l’Escola de Madrid i, des del 
curs 1982-1983, una a Las Palmas, a Canàries. Per tant, fins llavors no es podien cursar a Catalunya. 
En conseqüència, des de 1989, en incorporar-hi els estudis d’una altra branca, l’Escola d’Arquitectes 
Tècnics canvia el nom pel d’Escola Universitària Politècnica de Barcelona. Els estudis de topografia 
van orientats al desenvolupament cartogràfic, cadastral i a l’ordenació urbanística i territorial del 
país, a més de l’orientació tradicional cap a la topografia d’obra, tant en l’edificació com, fonamen-
talment, en l’obra civil.

El rector Gabriel Ferraté i el director de l’Escola Javier Llovera. 1989.

11.3.- Origen i evolució dels estudis de Topografia

El precedent immediat del títol d’enginyer tècnic en Topografia és el de Topògraf, atorgat per 
l’Escola de Topografia de Madrid creada el 1954, per Decret de 24 de setembre (B.O.E del 27 
d’octubre), inicialment com un centre associat al Instituto Geográfico y Catastral. Però l’origen 
és més antic i està en relació amb l’exercici de la professió d’agrimensor.90 Una Reial cèdula de 14 
de febrer de 1768, per la qual es crea la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos de València, 
determina que només podran exercir la professió d’agrimensors i d’aforadors aquells que aprovin 
els exàmens de l’Acadèmia. Aquest criteri queda confirmat per una Reial ordre de 1834 que esta-
bleix que les reials acadèmies de Belles Arts siguin les úniques entitats que examinin i aprovin els 
aspirants a l’exercici de la professió. 

Des de 1837 (Reial ordre de 23 de maig) s’encomana a les diputacions provincials la comesa de 
preparar i examinar els agrimensors. Una Reial ordre del 15 de juny de 1847 fixa les regles per a la 
concessió del títol d’agrimensor i tracta d’impedir l’intrusisme professional. Als agrimensors “están 
confiados los intereses de la propiedad agrícola”. 

El Reial decret de 17 de febrer de 1852 regula els estudis per obtenir el títol d’agrimensor, que con-
sisteixen en dos cursos d’ensenyament industrial elemental o dels instituts de segon ensenyament, un 
curs especial posterior teòric i pràctic d’agrimensura i finalment un de delineació i dibuix topogràfic. 
Les acadèmies de belles arts tenen encomanada la funció d’examinar d’aquests coneixements. 

A partir de 1859, des de l’Administració de l’Estat, d’acord amb la Ley de medición del territorio 
es van portar a terme treballs topogràfics parcel·laris per a l’aixecament del Mapa Topográfico de 
España; calia fer els treballs de mesura de tot el territori, per mitjà de triangulacions de tercer ordre 
i de plànols parcel·laris. Amb aquesta finalitat es va pensar a crear una escola especial, temporal o 
permanent, per a la preparació tècnica del personal necessari; va ser la Escuela Práctica de Ayu-
dantes, que va funcionar des de 1859. Els estudis duraven quatre o cinc anys; els graduats eren els 
“ajudants segons”. Encara que amb base teòrica, la preparació que se’ls donava era essencialment 
pràctica. 

Francisco Coello de Portugal y Quesada, considerat el millor topògraf espanyol del segle xix, és 
l’artífex principal de la inspiració i de la redacció de la Llei i de l’organització dels treballs parcel·laris 
i de l’ensenyament corresponent. 

El personal del cos d’ajudants es va encarregar dels treballs; també va enllestir el plànol complet de 
la ciutat de Madrid. El cos va canviar el nom diverses vegades; es va anomenar cuerpo de topográfos, 
de topógrafos auxiliares de geografía, de topógrafos auxiliares de topografía y catastro. Es tracta 
de canvis del nom i, en tot cas de transformacions internes, no del naixement de cossos nous de 
l’Administració. Els estudis impartits a l’Escola de Madrid anaven encaminats a l’ingrés el cos de 
topògrafs, fos quin fos el seu nom.

Al capítol segon d’aquest llibre ja hem vist que a partir de 1849, en èpoques diverses, es podien cursar 
a Barcelona els estudis d’agrimensor, juntament, o amb una vinculació acadèmica intensa, amb els 
d’aparellador i de mestre d’obres.

L’escola creada el 1859 estava orientada a l’ingrés al cos de topògrafs. A partir de 1870, quan es crea 
l’Instituto Geográfico, el cos està al seu servei. En aquest cos s’hi ingressa per oposició, com en els 
altres de funcionaris. Segons es dedueix d’algunes informacions, l’ensenyament encaminat a l’ingrés 
en el cos s’impartia des del mateix Institut, en l’Escola esmentada. Des del 1873, als individus que 
hi ingressen. Al cap de tres anys d’exercici pràctic, se’ls atorga el títol professional de topògraf, que 
habilita també per exercir en l’àmbit privat. Sempre hi ha hagut una vinculació directa del cos de 
topògrafs amb l’Instituto Geográfico y Catastral, nom que des de 1925 es dóna a l’institut esmentat 
més amunt, el qual des de 1977 s’anomena Instituto Geográfico Nacional.90- García-Cuerva, J.L.: “La enseñanza de la topografía”, a Revista Técnica Topográfica, Madrid, núm. 13, setembre-octubre de 1976.
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Al llarg del segle xx es produeixen diversos canvis en l’estructura interna. Als tècnics superiors de 
l’Institut se’ls anomena enginyers geògrafs, amb els quals col·laboren els topògrafs en les funcions 
auxiliars d’execució i formació de projectes. El títol d’enginyer geògraf és singular entre els d’enginyer, 
ja que representa un grau o una categoria administrativa, però no hi ha ni un títol acadèmic ni una 
escola preparatòria; s’hi pot accedir a partir d’altres títols. 

L’any 1954, per Decret del 24 de setembre (BOE, 27 octubre), es crea a Madrid l’Escola de Topogra-
fia, amb l’intent de donar una formació prèvia a l’ingrés com a funcionari de l’Institut. El decret esta-
bleix que, per la naturalesa de la seva comesa, l’Escola depèn del Ministeri d’Educació, però que ha de 
mantenir una relació estreta amb la Presidència del Govern, de la qual depèn l’Instituto Geográfico 
y Catastral, ja que el professorat està format per funcionaris de l’Institut i les pràctiques també en 
depenen. El títol de topògraf que atorga l’Escola habilita per a l’exercici de la professió, tant en diver-
sos àmbits de l’Administració estatal o local, com en activitats privades entre les quals hi ha l’exercici 
lliure; el títol és necessari per a l’ingrés al Cos de Topògrafs Ajudants de Geografia i Cadastre. Els 
estudis tenen una durada de tres cursos, després d’haver aprovat l’ingrés, un curs preliminar de ma-
tèries bàsiques i dos d’especialitat. L’Escola s’equipara des de l’inici a les que a partir de 1957 queden 
classificades com a escoles tècniques de grau mitjà. La Llei de reforma de l’ensenyament tècnic de 
1957 la inclou en les d’aquest grup, amb una homologació completa; des de llavors, als titulats se’ls 
anomena pèrits topògrafs. En l’evolució posterior de l’ensenyament tècnic també hi està compresa. 
A partir de 1964 els titulats són enginyers tècnics en topografia. Els plans d’estudis i l’estructura 
acadèmica de l’Escola de Madrid experimenten una evolució semblant a les altres de la seva mateixa 
categoria. Per aplicació de la LGE de 1970, el 1972 es converteix en Escola Universitària integrada a 
la Universitat Politècnica de Madrid.91

Si bé l’Escola de Topografia neix per atendre les necessitats de l’Instituto Geográfico Catastral, des 
de ben aviat molts titulats troben feina en institucions públiques i privades; els llocs de treball de 
caire privat en el sector de la construcció o de la indústria són cada vegada més nombrosos.

11.4.- Els estudis de Topografia a Catalunya

A partir de 1975, aproximadament, des del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de 
Barcelona es comença a formar un estat d’opinió favorable a la creació dels estudis corresponents a 
Catalunya. Des de la presidència es va entrar en relació amb les escoles universitàries on funcionava 
una càtedra de Topografia, que eren les de Manresa (per a l’especialitat de mines) i la d’Arquitectes 
Tècnics de Barcelona. 

El novembre de 1978 es va celebrar a Barcelona el Primer Congrés Nacional de Topografia i Carto-
grafia (Top-Cart), organitzat pel col·legi professional esmentat, sota els auspicis del Consejo Supe-
rior Cartográfico Nacional i del servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació de Barcelona. 
El Congrés obrí el costum de celebrar reunions d’aquest tipus amb una periodicitat aproximada de 

cada dos anys; el segon congrés va ser el 1982 a València; després s’han celebrat en diverses ciutats del 
territori de l’Estat. Segons la informació del moment, la preocupació màxima del comitè organitza-
dor del primer congrés era interessar l’opinió pública en el projecte de crear una escola d’Enginyeria 
Tècnica Topogràfica dins de la Universitat Politècnica de Barcelona.92 Al Congrés, la qüestió es 
plantejava com la necessitat de buscar el suport perquè el Ministeri d’Educació creés l’Escola.

En les primeres gestions realitzades, el rector Gabriel Ferraté manifestava predisposició per establir 
els estudis a Manresa, encara que els dirigents del Col·legi mostraven preferència per Barcelona. Lla-
vors, també hi mostrà predisposició per acollir-los l’Escola Universitària Politècnica de Girona, que 
impartia estudis d’arquitectura tècnica. De manera immediata, la iniciativa no va progressar, prin-
cipalment per motius econòmics, i perquè la Universitat Politècnica tenia altres prioritats; s’havien 
posat en marxa pocs anys abans altres estudis (Camins, Telecomunicacions, Informàtica, etc.), que 
encara no estaven prou dotats; el Rectorat no considerava prudent iniciar-ne d’altres. 

Segons les dades professionals, aquells anys ja es notava a Catalunya la manca de topògrafs. Llavors, 
el nombre de col·legiats a tot l’Estat era de 1.400; el 1983 havia augmentat a 1.600. D’aquestes xifres 
es dedueix un nombre de topògrafs per nombre d’habitants o per quilòmetre quadrat de superfície 
claríssimament més baix que en altres països europeus. Del nombre total esmentat de col·legiats, 
només uns 130 exercien a Catalunya, amb una variació escassa amb els anys; d’aquests, un 30 % es de-
dicava a l’exercici lliure, un 40 % treballava en empreses del sector i la resta ho feia a l’Administració. 
De l’Escola de Madrid sortien uns 50 titulats cada any, nombre insuficient per a les necessitats dels 
serveis especialitzats de tot l’Estat. 

Des de la Generalitat de Catalunya, el 1978, encara a l’etapa provisional o preconstitucional, 
l’establiment dels estudis de topografia també es considerava amb interès, encara que no com 
una necessitat immediata. Es veia venir que, en adquirir competències, la Generalitat s’hauria de 
preocupar de l’actualització dels mapes geogràfics i dels estudis topogràfics de Catalunya, que 
llavors depenien de l’Instituto Geográfico Catastral de Madrid, i dels serveis de la Diputació per 
a les escales petites. El nou servei de cartografia necessitaria tècnics que, lògicament, s’haurien de 
formar des d’aquí. 

L’evolució previsible es va anar fent realitat. A partir de 1980, el Govern de la Generalitat va crear 
un servei cartogràfic propi. El 1982, per Llei de 8 d’octubre del Parlament de Catalunya, es va crear 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya; des de llavors ha portat a terme dins del seu camp una tasca 
d’una envergadura notable i d’un nivell de qualitat remarcable. Com a incís, esmentarem que, des 
d’uns anys abans, al Centre de Càlcul de la Universitat Politècnica es va estructurar un grup de tre-
ball amb cinc persones, que es va consolidar el 1978 com a Departament de Cartografia Numèrica 
(intern del Centre de Càlcul), que va treballar en aquest camp en computació i sistemes infor-
màtics, un tema que llavors era excepcional. Pocs anys més tard, per uns acords de la Generalitat de 
Catalunya amb la Universitat Politècnica, es van fer els treballs preliminars per a l’esmentat servei 

91- Serrano Colmenarejo, Nicolás, y otros: “Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España: Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Topográfica (Universidad Politécnica de Madrid)”, a la revista Topografía y Cartografía, núm. 117, agost-setembre de 2003. 92 - Nota de premsa del Congrés, Avui, 12 de novembre de 1978.
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cartogràfic; amb aquesta  finalitat, el Centre de Càlcul es va dotar d’alguns aparells d’alta tecnologia 
que, quan es va crear l’Institut Cartogràfic, s’hi van transferir. D’aquesta tasca preliminar en va ser 
responsable Jaume Miranda Canals que, essent encara estudiant d’enginyeria industrial, entrà en 
el grup de treball esmentat del Centre de Càlcul, promogut pel seu director Martí Vergés Trias. 
Miranda seguí amb tenacitat i vocació aquests treballs; després fou el cap del Servei Cartogràfic 
de la Generalitat i el director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que ha pogut treballar amb 
l’aplicació de les tecnologies més avançades.93

11.5.- Implantació del estudis de Topografia

Els impulsors més directes de la implantació dels estudis d’enginyeria tècnica topogràfica a Barcelo-
na són el president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Topògrafs de Catalunya, Antonio de las Heras 
Redondo, i el director de l’Escola d’Arquitectes Tècnics, Francisco Javier Llovera, que van precisant 
l’abast de les necessitats, les possibilitats de fer-hi front i porten a terme les gestions prèvies necessàries 
per aconseguir l’autorització dels estudis dins de la UPC i en altres organismes de l’Administració. 
Entre els estudis d’arquitectura tècnica i els de topografia hi ha punts i matèries en comú. Des de 
l’Escola, amb la col·laboració de representants del col·legi professional de topògrafs es va fer un es-
tudi de necessitats i de possibilitats –sobretot de personal i econòmiques– per ser elevat, primer al 
Rectorat i, un cop aprovat pels òrgans de govern de la UPC, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, la qual, fent ús de les competències que havia adquirit, era la que havia d’autoritzar la 
implantació dels estudis. La memòria presentada tractava de les necessitats estimades de professio-
nals, de les possibilitats que podia oferir l’Escola d’Arquitectes Tècnics, i de l’ampliació necessària 
de professors, de personal d’altre tipus i d’equipaments per poder posar en marxa els estudis de to-
pografia, amb el cost econòmic corresponent. La previsió estimada era que cada curs es pogués fer 
una oferta de 60 places per a alumnes nous de topografia. El Decret 268/1988, de 12 de setembre 
(DOGC de 30 setembre), del Departament d’Ensenyament, crea l’Escola Universitària Politècnica 
de Barcelona i autoritza els estudis d’enginyeria tècnica topogràfica. Les activitats es poden iniciar 
tot seguit, el mateix curs 1988-1989. 

Des del moment que ja es té la certesa que els estudis seran una realitat, aproximadament un any 
abans d’haver estat aprovat el decret esmentat. La persona clau per a la seva estructuració i posada en 
marxa és el professor Luís Martín Morejón. Martín Morejón va guanyar el 1969 la càtedra del grup 
de Topografia i Replantejaments de l’Escola d’Arquitectes Tècnics de Barcelona; el 1974 va dema-
nar el trasllat a la de Madrid. Durant l’estada a la capital va aprofitar per seguir els estudis a l’Escola 
d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i aconseguir el títol corresponent (1982), ja que la topografia era 
la seva vocació veritable, no solament professional sinó amb un vessant universitari. Segons informa-
ció d’alguns que el van conèixer, el fet de demanar el trasllat a Madrid tenia era per buscar un clima 
més idoni per a la salut d’una de les filles encara que per a la família (tenia esposa i dues filles) resul-
tés un trasbals, però alhora ho aprofità per a una altra motivació més personal: poder aprofundir 
en els estudis de topografia. Martín Morejón (Val de Santo Domingo, Toledo, 1931) tenia el títol 
d’aparellador (obtingut el 1965 a l’Escola de Barcelona) i d’arquitecte (1973, també a Barcelona); 

els estudis els havia començat quan ja tenia trenta anys, i en acabar-los ingressà com a professor de 
l’Escola. Els anys que va ser a Madrid, a més del títol esmentat de topografia va aconseguir el doctorat 
en arquitectura (1985, per la Universitat Politècnica de Madrid), precisament amb un tema de tesi 
relacionat amb la topografia.

El 1982 va passar en comissió de serveis a l’Escola Universitària Politècnica de Las Palmas per posar 
en marxa els estudis de topografia. De retorn a l’Escola d’Arquitectes Tècnics de Madrid, el 1985 en 
va ser nomenat director. 

El curs 1987-1988 torna a Barcelona, amb l’encàrrec de la direcció de l’Escola d’Arquitectes Tèc-
nics de preparar la posada en marxa dels estudis de topografia; era la persona més adequada. Per la 
seva trajectòria acadèmica i professional tenia una idea clara de la professió, de les funcions i de la 
formació que havien de tenir els graduats. Per altra banda, coneixia l’estructura interna i el tarannà 
de l’Escola de Barcelona, per haver-ne estat alumne i professor. Aquestes qualitats, i el seu tempera-
ment emprenedor i decidit, li permetien impulsar els estudis, de manera integrada completament 
a l’Escola, fet que hauria estat difícil per a una persona sense els vincles que ell hi tenia. El seu cu-
rrículum acadèmic i aquest aspecte de la seva trajectòria són una confirmació de la vocació per la 
topografia de nivell universitari, a la qual ens hem referit abans. 

En fer-se càrrec de la missió que se li encomana a Barcelona, Martín Morejón és nomenat subdirector 
de la nova Escola Universitària Politècnica, cap dels estudis de topografia. En aquesta ocasió, la subdi-
recció d’estudis de l’Escola es divideix en dues, una per a Arquitectura Tècnica i una altra per a Topo-
grafia. En l’etapa inicial prèvia al començament de les classes, Martín Morejón s’ocupa de la preparació 
del pla d’estudis (que és aprovat per Resolució de 29 de novembre de 1988), de formar un equip de 
professors per a les matèries de l’especialitat i d’aconseguir la dotació d’equipament científic. 

Ell tenia clar que la major part dels professors de les matèries específiques de la carrera havien de ser 
topògrafs. En aquest criteri coincidia amb la idea que ja constituïa una regla admesa generalment a 
l’Escola d’Arquitectes Tècnics, que ja hem comentat en un capítol anterior. 

El curs 1988-1989, quan es van impartir les classes per primera vegada, es van incorporar dos pro-
fessors. El primer és Javier Tre García, incorporat l’octubre de 1988, com a professor titular inte-
rí d’Instruments Topogràfics, per a l’única plaça de l’especialitat de topografia que estava dotada a 
l’Escola; Tre és enginyer tècnic topògraf per l’Escola de Madrid, i llavors ja treballava a Barcelona. 
El gener de 1989 es va incorporar Rogelio López Bravo, per a Lectura de Mapes i Fotointerpreta-
ció. Les matèries comunes de la carrera van anar a càrrec de professors que ja ho eren d’Arquitectes 
Tècnics. Els anys següents, quan es van implantar el segon i el tercer curs, es van incorporar dos o 
tres professors nous cada any. Van ser Felipe Buil Pozuelo (Fotogrametria I); Sergio González López 
(Astronomia Geodèsica); Maria Mercedes Sanz Conde (Cartografia), l’octubre de 1989; Ignacio 
de Corral Manuel de Villena (Mètodes topogràfics i Topografia d’Obres i Aixecaments Espacials); 
Ana M. Tapia Gómez (Instruments Topogràfics i Topografia Soterrània), l’octubre de 1990; i Maria 
Amparo Rubio Cerdá (Fotogrametria II), el febrer de 1991. Més tard s’amplien les dotacions.93- Entrevista a Jaume Miranda Canals. Fulls dels Enginyers, Barcelona, gener de 2007.
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Els primers professors que ingressen a l’Escola per a les assignatures de l’especialitat topogràfica, com 
a contractats o interins, són graduats a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Topogràfica de Madrid, i la 
majoria realitzen estudis superiors complementaris, que compaginen amb l’exercici de la docència. 
Al cap d’uns anys s’incorporen altres professors graduats a València i a Las Palmas. A partir de 1989 
es convoquen a concurs les primeres places de professors titulars d’escola universitària destinades als 
estudis de topografia. 

Pel que fa a l’equipament científic necessari per a la part pràctica de la docència, es comença sense cap 
dotació per a l’adquisició de material. En realitat, només es pot comptar amb alguns teodolits, reco-
llits a l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, que llavors estaven fora d’ús. Van haver de passar 
alguns anys abans que es pogués comptar amb recursos per anar formant un equipament científic 
d’acord amb les necessitats d’equipament segons els criteris vigents a l’actualitat. 

Lamentablement, Luís Martín Morejón, que va iniciar el projecte amb competència professional 
i amb il·lusió personal, no el va poder veure mínimament consolidat. Va morir el 20 de juny de 
1991 després d’una malaltia llarga; quan ja estava hospitalitzat, en una fase aguda i irreversible de 
la malaltia, encara seguia la marxa dels estudis que havia liderat, despatxava amb els col·laboradors 
immediats i donava instruccions. 

La mort de Martín Morejón va produir una certa orfandat per als professors dels estudis de 
topografia, que era comprensible ja que n’havia estat el veritable capdavanter. Quan van ser im-
plantats, els estudis es van incorporar a una escola (la d’Arquitectes Tècnics) que ja estava en ple 
funcionament, amb una llarga tradició, amb una estructura i amb uns vincles personals establerts 
i uns hàbits consolidats. El grup de professors que s’hi van incorporar per a les matèries específi-
ques van ser ben acollits, però no hi tenien cap vincle previ; Martín Morejón era l’enllaç efectiu 
amb l’Escola, de la qual ell sí que en formava part; el càrrec de subdirector per als estudis de to-
pografia l’exercí amb autoritat moral, des de dins de l’estructura consolidada de l’Escola. Fins a la 
seva mort, els professors esmentats de Topografia havien tingut amb el director poques relacions 
més que les estrictament protocol·làries. Per això no resulta inapropiat el qualificatiu “d’orfandat 
ambiental” per a la situació que produeix la mort de Martín Morejón; és el que empren els que 
ho van viure de més a prop sobre els quals tenia una autoritat moral indiscutible. En les funcions 
purament administratives va ser substituït sense altres problemes que els propis d’un relleu, però 
el paper d’impulsor del grup que exercia no es va suplir; era intrínsec de la seva persona. Els que, 
des de l’àmbit de la topografia van tractar Martín Morejón i van ser testimonis de la desaparició 
del que consideraven com la referència més directa, encara ho lamenten després d’haver passat 
més de vint anys. 

Per al càrrec de subdirector cap d’estudis de Topografia, com a substituta immediata, va ser desig-
nada Immaculada Rodríguez Cantalapiedra, professora del Departament de Física, que impartia la 
docència d’aquesta matèria a les dues carreres de l’Escola. El 1992, fou reemplaçada per Mercedes 
Sanz Conde. Des del 1994, el cap d’estudis va ser Ignacio de Corral Manuel de Villena i, des del 
2001, Amparo Núñez Andrés, incorporada el febrer de 1999 com a professora. 

Al començament, els professors de les matèries específiques d’enginyeria tècnica topogràfica estaven 
adscrits al Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II, al qual pertanyia Martín Morejón. 
Amb la reforma del pla d’estudis de 1997 (aprovat per Resolució de 31 d’octubre de 1997, seguint les 
directrius vigents) accedeixen al canvi d’àrea de coneixement i també de departament; el 1999 pas-
sen al d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, el qual imparteix 2/3 parts de les matèries 
de la carrera.94 Des de 2002, estan adscrits en aquest departament 12 professors que desenvolupen 
tota la docència a l’Escola, a més d’alguns que la divideixen entre diverses escoles. Els professors afec-
tats consideren que amb el departament nou hi ha més afinitat. En el grup dels que comparteixen la 
docència entre diversos centres, hi ha 12 professors de quatre departaments. 

Actualment a l’Escola funcionen tres laboratoris especialitzats de la branca de topografia: el de To-
pografia, el de Fotogrametria i el de Cartografia i Teledetecció I. A partir d’un moment, les disponi-
bilitats pressupostàries de la UPC, amb l’ajut complementari d’alguns fabricants d’aparells i d’alguns 
organismes públics, van permetre fer un esforç considerable per dotar-los dels mitjans tecnològics 
més actuals en un moment d’avenç molt ràpid de la tecnologia; aquests laboratoris són bàsics per 
impartir la docència i per als programes de recerca i de transferència de tecnologia. 

Respecte als alumnes, l’oferta de places ha estat de 60 o 65 cada curs. El curs 2008-2009 augmenta a 
75. El nombre de sol·licituds presentades és quatre i cinc vegades més gran. El nombre de titulats els 
últims anys ha estat al voltant de 40 cada any. L’oferta de treball que hi ha per als graduats comporta 
que algunes empreses ofereixen llocs de treball a estudiants abans d’acabar la carrera, que sovint va 
en detriment del bon rendiment dels estudis, i repercuteix també en què siguin pocs els que prosse-
gueixin estudis de segon cicle. El nombre d’enginyers tècnics topògrafs col·legiats a Catalunya és de 
400 el 2008, xifra apreciablement superior a la de 130 que hi havia el 1978, segons hem dit abans.

Al 2008 es treballa per implantar a l’àmbit de la UPC un màster en Geomàtica i Navegació, liderat 
per l’Institut de Geomàtica de la pròpia universitat, amb la participació de l’Escola Politècnica Supe-
rior de Castelldefels i de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. En l’àmbit estatal 
es prepara i es negocia un màster en Geodèsia i Cartografia, d’acord amb les directrius de l’Espai 
Europeu per a l’Educació Superior.

11.6.- Escoles noves d’Enginyeria Tècnica Topogràfica

Des de la implantació a Barcelona, el panorama dels estudis de topografia a Espanya ha canviat subs-
tancialment amb una expansió notable. El 1988 només hi havia l’Escola d’Enginyeria Tècnica Topo-
gràfica de Madrid i estaven implantats els estudis (des de 1981) a l’Escola Universitària Politècnica 
de Las Palmas. També hi havia un centre a Mérida, creat el 1980 per l’Ajuntament de la ciutat, adscrit 
però no integrat a la Universitat d’Extremadura. Des de llavors, s’han autoritzat els estudis en diver-
ses escoles universitàries, que es comparteixen, excepte en un o dos casos, amb els d’una altra branca 
(industrial, minera, agrícola, obres públiques, etc.), és a dir, formen part d’escoles politècniques, a 
València (des de 1989, en escola pròpia), Vitòria (des de 1990), Àvila (1991), Mieres (1994), Jaén, 
Ponferrada, Lugo i alguna altra. 
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Per altra banda, l’Escola de Madrid de la Universitat Politècnica s’ha convertit en Escuela Superior 
de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, que des de 1995 ha incorporat els estudis de 
segon cicle d’enginyer en Geodèsia i Cartografia, autoritzats de nou segons les directrius generals 
per als plans d’estudis universitaris, establertes pel Reial decret 1497/1987, de 24 de novembre, 
que més tard ha evolucionat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.95 Aquest 
títol representa la possibilitat de completar un segon cicle dins de la mateixa branca, que fins llavors 
no era possible; també s’hi pot accedir des del primer cicle d’altres estudis.96 El títol també es pot 
obtenir a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, en la qual 
es transformaria, a partir de 1994, l’escola universitària corresponent de la Universitat Politècnica 
de València.97 El 2004 els estudis de topografia es podien cursar en onze universitats, de les quals sis 
impartien el segon cicle.98 

Encara que no s’hagués manifestat explícitament, la intenció de la direcció de l’Escola de Barcelona 
no quedava limitada a incorporar uns estudis de primer cicle, que proporcionaven un títol profes-
sional necessari en l’àmbit territorial de Catalunya, sinó que, amb més ambició, tenia present la 
possibilitat d’ampliar l’oferta de l’Escola amb uns estudis de segon cicle, que de moment no es portà 
a terme, però sí que es va fer alguns anys més tard. En parlem al capítol següent. 

11.7.- Trasllat del Rectorat de la UPC: tot l’edifici a disposició de l’Escola

El 1996, el rector, els vicerectors, la secretària general, el gerent i els serveis d’alt nivell de la Univer-
sitat es traslladen a la Torre Girona i deixen lliure la primera planta de l’edifici ampliació o annex de 
l’Escola d’Arquitectes Tècnics que ocupaven des del 1973. Els dos anys següents, 1997 i 1998, les 
oficines dels serveis administratius generals i els serveis informàtics també es traslladen al Campus 
Nord, en part a la mateixa Torre Girona i en part a l’edifici Vèrtex, a la plaça d’Eusebi Güell, i deixen 
lliure la resta de l’edifici esmentat. 

Des de l’inici de la planificació urbanística del Campus Nord, estava determinat que la Torre Girona, 
l’edifici més característic i de més valor arquitectònic dels situats en els terrenys assignats a la Univer-
sitat Politècnica, havia de ser la seu del Rectorat. Han hagut de passar més de vint anys perquè aquest 
propòsit, sempre vigent i mai no desestimat, es pogués convertir en realitat. Figurava entre les previ-
sions que el trasllat del Rectorat havia de ser la culminació del procés d’instal·lació de la UPC en el 
nou campus. El procés de construcció del campus va ser llarg i complex en la tramitació i en l’execució. 
Han passat més de vint-í-cinc anys des de l’inici de l’expropiació dels terrenys, segons el Decret de 7 
de novembre de 1975, fins a la construcció dels edificis per a tots els serveis, principalment per als 

departaments vinculats a les escoles d’enginyers de camins, d’enginyers de t elecomunicació i a la facul-
tat d’Informàtica, que s’hi van poder instal·lar a partir del 1989, a mesura que quedaven enllestits els 
edificis de nova construcció projectats d’acord amb les necessitats de cada uns dels serveis.

La Torre Girona, per altra banda, estava destinada des de 1973 a seu provisional l’Escola d’Enginyers 
de Camins, que l’ocupà fins que es va poder traslladar a la ubicació definitiva en els mòduls nous del 
Campus Nord; fins llavors no s’hi pogué actuar amb una altra finalitat. 

El maig de 1976, l’arquitecte Lluís Cantallops Valeri, designat a proposta del Rectorat de la Uni-
versitat Politècnica, va rebre l’encàrrec oficial de redactar el Pla especial dels terrenys de Pedralbes. 
L’avenç del Pla va rebre l’aprovació des del Ministeri d’Educació al novembre del mateix any. Totes 
les gestions que es van fer els anys posteriors des del Rectorat de la UPB prop del Ministeri per tal 
d’aconseguir recursos per començar i tirar endavant el pla de construccions van resultar infructuo-
ses. A finals de 1978, quan Gabriel Ferraté era rector per segona vegada, va plantejar un nou model 
d’utilització interna dels terrenys per al Campus Nord, respectant les previsions admeses en l’avenç 
de Pla parcial. La proposta inicial de construir tres grans edificis destinats per a ús exclusiu de cada 
una de les escoles superiors va ser substituïda per una nova distribució, amb una superfície edificada 
semblant, formada per 24 mòduls o pavellons, iguals entre si, formats per una planta baixa i dues més 
en altura, cada un amb una superfície total edificada sobre rasant d’uns 2.400 metres quadrats (20 x 
40 metres de planta), amb la possibilitat d’una planta soterrani, amb la xarxa de galeria, de superfície 
variable en funció de l’ús assignat en cada cas. Els diversos pavellons havien de quedar connectats 
entre si a diferents nivells; entre ells hi havia una trama rectangular de carrers per a vianants per per-
metre l’accés als edificis; el conjunt estava previst com un espai urbà modular altament urbanitzat, 
estructurat en torn d’una plaça central, concebuda com a àrea de serveis.

Cantallops va rebre l’encàrrec oficial del croquis el 19 de desembre de 1979; tot i que queia fora dels 
hàbits establerts, el Ministeri va acceptar el sistema de treball proposat, i després va aprovar el Pla 
Especial corresponent. Més tard, l’any 1984, la Corporació Metropolitana de Barcelona va donar la 
conformitat al que es va dir Pla especial del nou campus de Pedralbes.

La proposta d’ordenació interna del terreny anava acompanyada d’una altra amb el pla de construc-
cions i expropiacions per als anys 1979 al 1986. La previsió era que entre 1982 i 1985 es construïs-
sin els edificis, en diverses fases segons un ordre de prioritats, i que es poguessin ocupar a mesura 
que s’acabaven. El 29 de juliol de 1982, quan era ministre Federico Mayor, es va signar un conveni 
entre el Ministeri i la Universitat Politècnica en el qual s’establia el programa d’expropiacions i de 
construccions. El conveni no es va complir a causa del canvi de Govern com a conseqüència de les 
eleccions generals del 28 d’octubre de 1982, que van donar la victòria al Partit Socialista.
A causa de la política general d’austeritat pressupostària, les construccions universitàries va passar 
a segon pla. En realitat, les obres, finançades pel Ministeri, no van començar fins al 1984, però de 
manera extraordinàriament lenta i dificultosa. La situació provocava neguit al Rectorat. En realitat 
les obres no van agafar empenta fins al 1986, quan es va fer efectiva la transferència de competències 
sobre les universitats catalanes a la Generalitat de Catalunya, una de les conseqüències de la qual fou 

94 - Núñez Andrés, María Amparo: “Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España: Escuela Universitaria Politécnica de Barce-
lona”, a la revista Topografía y Cartografía, núm. 115, març-abril de 2003. 
95 - Chueca Pazos, Manuel: “Ingeniería en Geomática y Topografía: Proyectos de futuro y convergencia europea”, a Topografía y Carto-
grafía, núm. 125, novembre-desembre de 2004.
96 - Ferrer Torío, Rafael: “El ingeniero en Geodesia y Cartografía: Reflexión ante una incertidumbre” a Mapping, núm. 42, novembre de 1997.
97 - Chueca Pazos, Manuel y otros: “Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (Universidad Politécnica 
de Valencia)”, a Topografía y Cartografía, núm. 116, maig-juny de 2003.
98 - Chueca Pazos, Manuel: “Ingeniería en Geomática y Topografía: Proyectos de futuro y convergencia europea”, a Topografía y Carto-
grafía, núm. 125, novembre-desembre de 2004.
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l’aprovació d’un pla d’inversions que permeté donar un impuls notable i definitiu a la construcció 
del Campus Nord de la UPC. Per manca de recursos directes de la Generalitat, el finançament va 
comportar recórrer a operacions de crèdit importants, amb la cooperació d’entitats financeres amb 
el suport i l’aval de la Generalitat.

Durant el període de 1988 a 1992 es van acabar les obres dels edificis que havia d’utilitzar l’Escola de 
Camins, i s’hi va poder traslladar. A partir de llavors, la Torre Girona va quedar disponible per a la fi-
nalitat que s’havia previst des del principi: ubicar-hi el Rectorat. L’edifici es va rehabilitar i remodelar 
segons un projecte de l’arquitecte Federico Correa. El Rectorat s’hi va instal·lar definitivament l’any 
1998, quan el rector era Jaume Pagès Fita, que ho era des del 1994. Aquesta és una data històrica per 
a la UPC. Representa la culminació de l’execució del Campus Nord.

11.8.- Canvi de director. Cessament de Llovera 

Els primers mesos de 1994, Francisco Javier Llovera hagué de deixar el càrrec de director després d’haver 
esgotat dos mandats, el període màxim que permeten els estatuts de la UPC. El juny de 1994 va ser 
nomenat director el professor Roberto Guerra Fontana (Barcelona, 1941), catedràtic de Càlcul Estruc-
tural, que fins llavors era subdirector. Aparellador i doctor arquitecte, havia iniciat la professió docent 
a l’Escola de Barcelona el 1964 com a encarregat de curs; després va ser catedràtic a Sevilla i a València, 
d’on va ser director, i va retornar a Barcelona el 1984. Com a director va proposar una reordenació dels 
estudis i un pla nou que, pel contingut i per la forma de presentar-lo, no tingué una bona acollida a 
l’Escola. Lamentablement, Guerra no va veure el desenllaç de la seva proposta, perquè va morir en un 
accident automobilístic el 23 de novembre de 1995, al cap d’un any i mig de ser director; tenia 54 anys.

La mort inesperada de Roberto Guerra va provocar, lògicament, un altre canvi a la direcció de 
l’Escola. El substitut va ser el professor Francesc de P. Jordana Riba (Barcelona, 1949), que havia 
estat secretari i subdirector; prengué possessió del càrrec el febrer de 1996. Un dels episodis singulars 
per a l’Escola, durant aquest període de direcció, és la recuperació de l’ús de la totalitat de l’edifici de 
l’avinguda del doctor Gregorio Marañon. Jordana hagué de negociar que quedessin a disposició de 
l’Escola els espais que des de 1973 ocupava el Rectorat, fins que al 1998 el rector i els vicerectors es 
traslladen a la Torre Girona i al gener de 1999, els serveis centrals i el centre de càlcul s’instal·laren 
a l’anomenat edifici Vèrtex, a la plaça d’Eusebi Güell, habilitat expressament per a aquesta funció. 
Malgrat la història i la finalitat per a la qual fou construït l’edifici, una escola veïna desitjava que se 
li assignessin aquests espais. Però la decisió del Rectorat fou la destinar-los a l’Escola Universitària 
Politècnica, tal com era la previsió inicial i el desig unànime de tots els estaments de l’Escola, després 
d’haver prestat un servei al Rectorat durant més de vint-i-cinc anys. 

En tenir tot l’edifici a la seva disposició, la direcció va elaborar un pla de revisió i rehabilitació del con-
junt (el nucli inicial i les dues ampliacions de l’edifici), de manera que es pogués dedicar més espai a al-
guns serveis. D’acord amb el Rectorat, s’aprovà un pla director d’organització d’espais, que permeté des-
tinar a la biblioteca una zona diferent de la que ocupava i doblar la superfície disponible, construir unes 
sales d’actes i de grau, habilitar una zona per als despatxos de direcció, a l’espai que havien ocupat els del 
Rectorat, etc. I també crear laboratoris per a les àrees de topografia i d’edificació i la posada en funciona-
ment d’una aula informàtica. Les obres s’iniciaren de seguida; l’execució total durà alguns anys. 

Jordana també seguí les gestions que ja estaven iniciades, d’acord amb el Rectorat i amb l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, per a la posada en marxa d’un segon cicle dels 
estudis de l’Escola. Durant el seu mandat s’elaborà un Pla estratègic de l’Escola, aprovat internament 
el 19 de maig de 1998; amb posterioritat fou aprovat pels òrgans de govern de la UPC. Un dels epí-
grafs del Pla feia referència al segon cicle. 

Roberto Guerra Fontana Francesc de P. Jordana Riba
El rector de la UPC Jaume Pagès Fita, amb el vicerector 

Lluís Jofre i el director de l’Escola Francesc de P. Jordana. 1998
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L’etapa que Jordana fou director coincidí amb el cessament per passar a llarga malaltia d’Andreu 
Guinart Ferret, el 1997, que des dels primers anys de la dècada de 1970 havia estat al front de 
l’administració de l’Escola. S’aprofità l’oportunitat per reordenar l’administració, d’acord amb la 
Gerència de la UPC, amb el nomenament com a administradora del centre, el gener de 1998, de 
Cesca Arteman Rosell, funcionària de l’escala tècnica de la UPC.

El 2002 s’aprova i es posa en marxa un pla d’estudis nou, que pren com a base les orientacions de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya), mentre aquestes s’estaven elaborant i abans de ser 
aprovades. El pla d’estudis proposat servir de model per a diverses escoles d’arquitectura tècnica 
d’altres universitats espanyoles. 

12. L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ

L’any 2002, Francisco Javier Llovera Sáez va ser novament director de l’Escola, nomenat pel rector des-
prés h’haver estat elegit pel claustre. En tornar a la direcció va donar un impuls a l’ampliació de les pos-
sibilitats de l’Escola. Ell mateix ho explica en una entrevista: “Un dels reptes que em vaig proposar en 
assumir la direcció en aquest darrer mandat és la formació de doctors. Hem d’estimular els professors 
i els futurs titulats perquè no deixin de formar-se, perquè s’especialitzin i, si poden, facin el doctorat, 
que aporta una metodologia d’investigació molt necessària en el sector”.99 Dins d’aquest lema general, 
a partir del curs 2003-2004 aconsegueix que s’autoritzi l’Escola per impartir uns estudis de segon cicle 
d’enginyeria en Organització Industrial, orientació a l’Edificació. D’aquesta manera, passa a la catego-
ria de superior, amb el nom d’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 

En el període entre el 1994 i el 2002, Llovera havia seguit compartint la docència entre les escoles 
d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyeria Industrial de Barcelona, havia estat director del Departament 
d’Organització d’Empreses de la UPC i havia format part del Consell de Govern i de diverses co-
missions de treball. Per la manera de ser i per la seva actitud institucional, Llovera ha viscut de prop 
la presa de decisions importants i ha influït en algunes d’aquestes decisions. Una de les seves quali-
tats, reconeguda pels amics i pels adversaris, és que analitza amb cura els assumptes en els quals ha 
d’intervenir, els examina amb detall i en valora les repercussions a llarg termini, llegeix amb atenció 
els documents de l’expedient i, quan es debat, i sobretot quan ha de prendre una posició, ja sigui a fa-
vor o en contra, fonamenta i argumenta el seu punt de vista. Quan manifesta un interès especial per 
un tema, procura analitzar els antecedents, el marc legal, el context en el qual s’ha de decidir, l’actitud 
de les persones que han de decidir i les condicions que es requereixen, i aprofita per presentar-lo en 
el moment oportú, en la situació conjuntural favorable. 

12.1.- Els estudis d’Enginyeria en Organització Industrial

La implantació dels estudis esmentats de segon cicle va ser autoritzada a partir del curs 2003-2004. 
Va representar un salt endavant notable per a l’Escola. Però no van néixer per generació espontània; 
els inicis són bastant més antics.  S’hi havia començat a elucubrar i crear un estat d’opinió en el perío-
de anterior de direcció. Javier Llovera, des del Departament d’Organització d’Empreses, va procurar 
usar la influència per aprofitar favorablement les directrius sobre plans d’estudis i les tendències do-
minants al Consell de Govern de la UPC.

La decisió finalment adoptada per la Universitat es pot considerar de gran transcendència per al 
futur. Encara que falta perspectiva històrica per fer-ne una valoració objectiva, podem dir que és una 
de les més ambicioses que s’han pogut adoptar a l’Escola en tots els temps. És la culminació d’una 
aspiració antiga de poder impartir estudis fins al nivell més alt, que anys enrere només s’hauria po-
gut qualificar d’utòpica, i que hauria estat molt difícil de plantejar. L’estructura cíclica dels estudis, 
impulsada i reconeguda per la legislació sobre universitats i plasmada en les directrius per als plans 

Laboratori de materials i control de qualitat. Laboratori de Topografia. 

Laboratori d’Edificació. Aspecte interior Biblioteca després de la reforma. 2000

99- Àngel Font: Història contemporània de Catalunya. Personatges de Catalunya. Volum 9è.  L’impuls immobiliari. Barcelona. 2008.
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d’estudis, li dóna una viabilitat que no podia tenir abans: que els estudis d’arquitectura tècnica im-
partits a l’Escola poguessin tenir continuïtat en un segon cicle diferent del d’Arquitectura. Aquests 
no deixen de ser una sortida, en el camp de l’edificació, a la pràctica l’única admesa durant molts anys, 
però certament n’hi podia haver d’altres. En èpoques passades, alguns capdavanters de la professió 
veien la possibilitat de progressar en altres estudis, diferents dels d’Arquitectura, a partir dels vessants 
professionals dels arquitectes tècnics i d’altres titulacions reconegudes en el camp de l’edificació. 

Ens hem referit, en algunes situacions ben allunyades de la present, al debat sobre si l’orientació 
dels estudis d’aparelladors, precedent directe dels actuals, havia de ser cap a l’arquitectura o bé cap a 
l’enginyeria en el vessant de la construcció. La qüestió ha estat latent durant molt de temps, sense un 
debat en profunditat. Ara s’ha pogut donar un pas endavant. Les arrels històriques i els lligams cor-
poratius de les professions han obstaculitzat un debat de gran abast, amb visió de futur més que de 
passat, sobre la configuració de les carreres i la delimitació dels camps específics i sobre la pervivència 
d’estructures iniciades i pensades en situacions molt diferents de la que correspon a l’estat actual de 
la ciència i de la tecnologia.

Un antecedent sobre els estudis nous es troba en el Pla estratègic de l’EUPB, aprovat per la Junta 
d’Escola el 19 de maig de 1998. Un dels objectius que es proposen és “impulsar la creació d’estudis de 
segon cicle i potenciar la formació continuada [adaptant] els estudis d’Enginyeria en Organització 
Industrial a les peculiaritats pròpies de la indústria de la construcció i poder impartir aquest segon 
cicle a l’EUPB”.

Com a conseqüència, al llarg del curs 1998-1999, des de la direcció de l’Escola, de la qual era titular 
Francesc de P. Jordana Riba, s’inicien converses amb els membres de l’equip rectoral de la UPC, i 
amb el centres i departaments de les àrees temàtiques de l’edificació, per tal copsar l’opinió i veure les 
possibilitats d’avançar cap a l’objectiu esmentat.

El 22 de desembre de 1998 se signen els acords entre el Rectorat i la direcció de l’Escola per impul-
sar la planificació estratègica del centre, entre els quals es fa menció específica a “l’adequació pro-
gressiva de la dimensió del centre a la seva capacitat, d’acord amb els recursos disponibles i a les 
necessitats i demandes socials a les que atén [facilitant] la ciclicitat dels estudis actuals aprofitant 
l’oferta de titulacions homologades que ho permeten, i centrar-se, en una primera fase, en els estudis 
d’Organització Industrial”. 

La novetat que es proposa a l’EUPB consisteix a potenciar per a la carrera d’Enginyeria en Organització 
Industrial, que ja està homologada, un vessant o una intensificació orientat a un sector concret del siste-
ma productiu, com és el de l’edificació. Alhora es fa palès que la implantació a la Universitat Politècnica 
porta implícita la possibilitat d’impulsar la recerca en aquest sector concret, de la qual n’està mancada 
tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, i que resulta bàsica per al desenvolupament econòmic.

La direcció de l’EUPB parteix de la certesa que el centre reuneix condicions idònies per organitzar, 
gestionar i coordinar els ensenyaments de la carrera proposada, i per fomentar la recerca en aquest 
àmbit específic. El títol va destinat a graduats del primer cicle en una carrera del vessant de l’edificació, 
concretament, als arquitectes tècnics i als enginyers tècnics en topografia i en obres públiques, titu-
lacions que es poden aconseguir a la UPC, si bé els estudis d’arquitecte tècnic també s’imparteixen 
en centres d’altres universitats públiques i privades de Catalunya. En proposar la implantació d’uns 
estudis nous es pensa en tots aquests titulats. Uns estudis i un títol de segon cicle com els que se 
sol·liciten coincideixen amb una aspiració reiterada de molts graduats de les titulacions esmentades, 
que reuneixen els requisits per seguir-los. L’EUPB es considera capaç d’organitzar aquesta titulació 
nova amb un cost mínim, pensant en una oferta de 50 places anuals. 

Segons les consideracions anteriors, i a partir del nucli bàsic que la defineix i la caracteritza –la for-
mació d’arquitectes tècnics i d’enginyers tècnics en topografia–, l’EUPB inicia el procés de transfor-
mació cap a un centre amb perspectives noves –acadèmiques i de formació–, més suggeridores i més 
àmplies, i amb el compromís que el nucli bàsic s’ha de mantenir i potenciar.

En totes les situacions, l’Escola ha fet un esforç per respondre a les necessitats formatives en el camp 
professional dels seus titulats, especialment els arquitectes tècnics, de llarga tradició. Amb els criteris 
admesos actualment, la demanda de formació està orientada clarament cap a l’especialització en les 
matèries primordials per a les competències professionals específiques. En el procés de la construcció 
s’han implantat tècniques noves en el camp de l’edificació, que evolucionen permanentment i amb 
rapidesa. En la complexitat actual, des de l’Escola s’ha volgut impulsar la iniciativa d’un segon cicle, 
orientat en un camp concret entre els diversos on té aplicació l’actuació professional dels arquitectes 
tècnics, i orientat no solament a la difusió de les tècniques noves i del seu fonament científic, sinó 
també a desenvolupar-les per mitjà de la recerca. 

Segons la proposta del Pla estratègic de l’Escola de 1998, la implantació d’estudis de segon cicle s’ha 
orientat cap al títol d’enginyer d’Organització Industrial aplicat a l’àmbit de la construcció. Amb el 
retorn de Javier Llovera a la direcció de l’Escola l’any 2002, la proposta, bastant elaborada i madura 

El rector Josep Ferrer Llop amb el director Francisco J. Llovera. 2006.
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en aquest moment, va rebre un impuls decisiu perquè es pogués convertir en realitat. El títol nou 
pot aportar “la correspondència amb la resta de països europeus, entre d’altres coses. Ara, existeix 
l’enginyer d’edificació o en construcció francès, italià, etcètera. Aquí, amb l’arquitecte tècnic, no hi 
havia la correspondència que hi haurà ara”.100

En aquest aspecte concret, la decisió representa un avenç notable. En diverses ocasions s’ha lamentat 
la falta d’homologació dels estudis d’aparelladors o arquitectes tècnics amb els d’altres països. El 
1982, uns anys abans que Espanya formés part de la Unió Europea, una persona tan coneixedora de 
la professió com Josep Maria Poudevida expressava: “El problema principal que tenim plantejat els 
aparelladors és la definició de la nostra professió de cara a l’entrada al mercat comú. És un problema 
que ve de lluny; sempre hi ha hagut problemes amb els arquitectes. Jo crec que trobarem un lloc 
específic com a tècnics en construcció, en una feina executiva que no és ben bé la d’arquitecte i que 
necessita persones especialitzades com som nosaltres”.101

La transformació de l’EUPB en un centre amb la capacitat d’impartir algunes titulacions de segon 
cicle va ser proposada formalment al Rectorat i al Consell de Govern de la UPC després d’un procés 
de diàleg iniciat des de l’Escola amb altres centres de la Universitat, principalment amb l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, i després d’aconseguir el marc adequat de 
confiança mútua per assegurar que el procés es pogués desenvolupar amb l’esperit de col·laboració 
més adequat entre ambdues escoles.

Després de ser aprovada pel Consell de Govern de la UPC i dels informes preceptius del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya i del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generali-
tat de Catalunya, l’autorització definitiva es va concedir per l’Ordre Uni/434/2003, de 29 octubre 
(DOGC de 6 novembre), per la qual es transforma l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona 
en Escola Politècnica Superior d’Edificació i s’hi implanten els estudis de segon cicle d’Enginyeria 
en Organització Industrial. El pla d’estudis corresponent, per a l’Escola, va ser aprovat pel Consell 
de Govern de la UPC el 27 de març del 2003 i, després dels tràmits preceptius posteriors, publicat 
al BOE del 16 de febrer de 2004. Posteriorment, encara, l’homologació del títol d’Enginyer en Or-
ganització Industrial, només de segon cicle, per a l’Escola, es va aprovar pel Reial decret 493/2004, 
d’1 abril (BOE de 16 d’abril). 

Un cop fets aquests tràmits, els estudis es van implantar a partir del curs 2003-2004. A la vista de 
l’èxit aconseguit, sense poder atendre totalment la demanda de places, dos anys més tard es va oferir 
una nova modalitat d’impartir aquests estudis, la semipresencial, que ja s’havia experimentat amb 
èxit uns anys abans en algun altre centre de la mateixa Universitat. En la modalitat semipresencial, 
els estudis es desenvolupen de manera mixta per mitjà d’un campus virtual i també de sessions re-
gulars que exigeixen als matriculats l’assistència a les lliçons impartides pels professors, a les aules de 
l’Escola, dues vegades per setmana durant quatre hores. S’ha comprovat que el contacte personal 

amb els professors resulta més estimulant que l’estudi totalment no presencial –com és el cas de la 
Universitat Oberta de Catalunya– i que es redueix el grau d’abandonament. La modalitat semipre-
sencial ha tingut una gran acceptació per part dels alumnes, especialment pels que resideixen fora de 
la ciutat de Barcelona i pels que ho simultaniegen amb el treball, que són un nombre considerable. 

En la mateixa línia, per al curs següent, els òrgans col·legiats competents aproven una titulació pròpia 
de la UPC de segon cicle de Graduat Superior en Gestió de l’Edificació, que s’imparteix com a doble 
titulació juntament amb els estudis d’Enginyeria en Organització Industrial, en modalitat semipre-
sencial. Representa un salt qualitatiu notable de l’estructura acadèmica, que permet impartir estudis 
de segon cicle i ofereix possibilitats noves de formació superior als titulats de primer cicle.

L’expansió de l’Escola s’ha de considerar en el marc de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (acords de Bolonya), que sempre han estat presents en les propostes de la direcció de 
l’Escola, que ha procurat que s’hi adaptessin totes les que ha impulsat, amb el convenciment que 
representen per a tot l’àmbit universitari una manera nova d’estudiar, d’ensenyar i d’estructurar els 
estudis reglats.102 Dos dels màsters que estan aprovats (Gestió Immobiliària i de l’Edificació i Tèc-
niques d’Execució i Control en Edificació), que s’han començat a impartir el curs 2007-2008, s’han 
desenvolupat d’acord amb aquest marc educatiu. 

En aquesta línia, l’Escola s’ha preocupat de proporcionar una oferta de formació contínua en els 
camps que ho han exigit, que s’ha materialitzat en la definició i en la posada en marxa dels programes 
de màster, com ara els següents:

•  Màster en Tecnologies per a l’Execució i el Control en l’Edificació
•  Màster en Gestió Immobiliària
•  Màster en Prevenció de Riscos Laborals
•  Màster en Valoració de Béns i Taxació de Danys
•  Màster en Direcció d’Empreses de la Construcció

Per a la carrera d’arquitectura tècnica, s’han traçat quatre línies d’intensificació, entorn de la direcció 
d’obra, la gestió, l’interiorisme i el camp de la seguretat. En aquest últim cas, els alumnes que cursen 
aquest itinerari obtenen la doble titulació d’arquitecte tècnic i de tècnic superior en prevenció de 
riscos laborals. 

12.2.- Relació amb les empreses: recerca i transferència de tecnologia

La potenciació de la recerca, en quantitat i en qualitat, segons la concepció actual de les funcions 
de la universitat, és un dels aspectes primordials dels centres universitaris. Per a l’Escola, sobretot en 
l’etapa nova, és un repte, en el qual ha anat avançant progressivament.

100 - Entrevista a Francisco J. Llovera, L’informatiu del CAATB (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona], Barcelona, maig 
de 2008.
101 - Entrevista a Josep M. Poudevida, publicada a Mig segle del Col·legi d’Aparelladors, p. 57. 102 - Entrevista a Francisco J. Llovera, La Vanguardia, 5 de març de 2008 (suplement).
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A partir de 1987, la UPC va posar en marxa el Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per 
donar suport institucional i administratiu a la gestió de la recerca, especialment la que es porta a 
terme per iniciativa de la mateixa universitat, gestió que presenta algunes facetes i peculiaritats sobre 
les quals no hi havia precedents, almenys a les universitats. Des d’uns anys abans, a la UPC, per ini-
ciativa dels departaments, les càtedres i les escoles, ja es treballava en projectes d’investigació diversos 
i en la prestació de determinats serveis tècnics, finançats per contractes establerts amb empreses i or-
ganismes públics i privats, però amb una estructura de gestió incipient i excessivament rudimentària, 
sense intervenció ni responsabilitat institucional des del Rectorat i la Gerència. Aquestes activitats 
no estaven vinculades als programes de recerca universitària finançats des dels organismes especialit-
zats de l’Estat, que en el marc de la LGE de 1970 havien anat adquirint importància efectiva a totes 
les universitats, en general, i a la UPC en particular. Des de l’aprovació de la LRU de 1983, la recerca 
s’ha consolidat com una de les funcions bàsiques de les universitats. Des de 1982, sota la iniciativa 
del que llavors era vicerector d’Investigació, el professor Manuel Martí Recober, s’havia posat en 
marxa l’anomenada Oficina de Convenis, embrió del CTT, amb l’objectiu de prestar un servei als 
professors que des de les càtedres i els departaments tenien iniciatives i treballaven fent investigació 
o prestant serveis tecnològics per a l’exterior, amb l’intent de contribuir a facilitar la gestió econò-
mica i administrativa, i que la relació amb les empreses i usuaris o peticionaris de recerca adquirís un 
caràcter institucional de la Universitat.

Els primers usuaris d’aquests serveis van ser alguns professors de les escoles superiors. Les escoles 
universitàries, en l’etapa anterior a la integració a la Universitat, no tenien assignada una funció en 
el camp de la recerca. Des de la  integració, la majoria de les escoles universitàries de la UPC van 
fer un esforç per posar-se al dia i introduir-se tant com fos possible en el camp de la recerca. La 
incorporació efectiva va ser progressiva, especialment a mesura que s’hi dedicaven professors joves, 
amb més interès per les innovacions. És evident que amb els anys ha donat fruit. Els membres de 
la generació jove de la dècada de 1970, els que iniciaven la carrera docent quan es va produir la 
integració de les escoles a la Universitat, representen actualment la generació dominant, que ja va 
essent substituïda per una de nova que ha viscut sempre amb els hàbits universitaris. Actualment, 
des de la majoria de les escoles universitàries de la UPC i des dels departaments que en formen 
p art es participa activament en programes de recerca. L’Escola d’Arquitectes Tècnics o, dit amb 
més precisió, alguns departaments o grups de treball, van ser dels primers a establir convenis amb 
empreses relatius a recerca, transferència de tecnologia i serveis tècnics especialitzats. Els objectius 
corresponents s’acompleixen en l’àmbit i dins de les instal·lacions de l’Escola, amb més intensitat 
i recursos humans i materials des que ha adquirit el rang d’escola superior. El nombre de convenis 
signats amb empreses ha crescut progressivament amb els anys, fins a aconseguir nivells superiors 
als de la mitjana de la UPC. La relació amb empreses i amb professionals també s’estableix per a la 
introducció dels estudiants en el treball professional. 

12.3.- Els darrers anys

La primavera de 2008, Javier Llovera cessa com a director de l’Escola. Nascut el desembre de 1937, 
en complir els 70 anys durant el curs pogué allargar el període actiu com a professor i com a director 

fins a finalitzar el curs 2007-2008. Pel procediment establert als Estatuts de la UPC és designat di-
rector el professor Francesc de P. Jordana Riba, que ja ho havia estat entre 1996 i 2002. En el període 
d’entremig havia estat director del Departament de Construccions Arquitectòniques II. Va prendre 
possessió com a director el 27 de juny de 2008. 

Al cap d’uns mesos, per sentència judicial, queda en suspens el nomenament de Jordana. Una per-
sona que aspirava al càrrec i no fou admesa com a candidat presenta un recurs administratiu davant 
del rector de la UPC; desestimat el recurs, recorre a la via judicial. En la sentència, el jutge obliga 
a repetir les eleccions, que Jordana torna a guanyar. Per tant, fou confirmat o elegit de nou com a 
director. Aquesta vegada prengué possessió el novembre de 2009. 

El rector de la UPC, Antoni Girí, donant possessió del càrrec de director de l’Escola al professor Francesc de  P. Jordana. Novembre 2009.

El dia 24 de Juny del 2009 té lloc el nomenament com a president de la “Conferencia de Directores 
de Escuelas que imparten estudios de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación” CODA-
TIE, organització que reuneix a tots els directors de les 34 escoles d’Espanya, un esdeveniment que 
succeeix per primera vegada, ja que mai un director d’una escola de Catalunya, havia presidit la 
“Conferencia”.

Així mateix, ha coincidit que l’actual director, ha estat qui ha iniciat la nova etapa dels estudis de 
Grau segons l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), el també conegut col·loquialment com 
a “Pla Bolonya”, fent una implantació per immersió en el curs 2009/2010 del Grau en Enginyeria 
d’Edificació, és a dir donant l’opció a què tots els estudiants que en aquells moments estaven cursant 
els estudis d’Arquitectura Tècnica fessin l’adaptació en bloc als nous estudis de grau. Va ser l’única 
escola de la UPC que va optar per aquesta fórmula, ja que recollia les aspiracions de la major part de 
l’estudiantat que valorava aquest canvi com una oportunitat de superar el que eren els estudis de pri-
mer cicle i reconèixer el contingut d’”enginyeria” que corresponia a la titulació que permetia exercir 
la professió d’Arquitecte Tècnic. 
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Per als estudis de Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia, es va optar per la implantació progressi-
va, curs a curs, des del curs 2010/2011, però també ha comportat canvis molt significatius en els con-
tinguts i en la metodologia, i caldrà apreciar els resultats acadèmics que aquests canvis han comportat.

Una altra de les grans diferències de l’aplicació dels estudis en el marc de l’EEES, és el seguiment 
de la implantació i de la millora dels plans d’estudis a què obliga la legislació vigent, mitjançant 
la verificació dels processos amb els sistemes de qualitat que s’incorporen al funcionament quo-
tidià de totes les noves titulacions, per tal de garantir en les seves actuacions, l’acompliment dels 
objectius associats als ensenyaments que s’imparteixen, buscant a més, la seva millora contínua i 
la implicació de tots els estaments de la universitat i del que s’anomena els agents socials, que no 
són altres que aquells que reben els titulats de les universitats i que han de donar a conèixer les 
necessitats de competències que preveuen caldran en un futur proper.   

Antoni Giró, rector de la UPC, Xavier Trias, alcalde de Barcelona i Francesc de P. Jordana, director de l’Escola, a 
l’acte inaugural de la commemoració del 50ê aniversari de l’edifici de l’Escola. 17 gener 2012.

Addenda

El dia 10 de gener de 2012, quan aquest llibre és a punt d’entrar en el procés d’edició, des de la premsa 
es dóna la informació que el Tribunal Constitucional ha dictat una sentència sobre un tema relacio-
nat d’alguna manera amb el contingut del present capítol: el títol d’enginyer de l’edificació. Sense 
conèixer el contingut exacte ni l’abast de la sentència, no se’n pot fer cap comentari, ni apreciar la in-
cidència que pugui tenir en l’Escola que hem estudiat. Malgrat que pugui representar un entrebanc 
en les decisions endegades, cal confiar en un desenllaç satisfactori.

CONSIDERACIÓ FINAL

La trajectòria de la institució que hem descrit i analitzat a les pàgines d’aquest llibre arriba fins al 
moment actual. Com a cloenda del relat, correspon fer algunes consideracions.

En redactar el paràgraf anterior, i en voler usar un llenguatge amb precisió, ja hem tingut un dubte en 
el segon substantiu. De quin subjecte, de quina institució, hem seguit la trajectòria? Certament, el 
subjecte ha experimentat una transformació notable en el temps, amb un estat al moment de tancar 
l’estudi que deriva sense discontinuïtat del primer, però que en molts aspectes s’hi assembla poc. Ni 
les persones més fantasioses entre les que van ser responsables de les primeres etapes haurien pogut 
imaginar les darreres. 

La història pròpiament dita s’inicia l’any 1924, quan s’implanten els estudis d’aparelladors a l’Escola 
Superior d’Arquitectura de Barcelona. Des de llavors han tingut continuïtat, s’han impartit sense in-
terrupció. L’origen del mot aparellador i de la professió és molt més antic. Abans i durant bona part 
del segle XIX, l’aparellador és considerat com un professional qualificat i especialitzat, que realitza la 
seva tasca en l’execució de les obres, principalment en certes especialitats de les obres monumentals. 
La formació pràctica que s’exigeix per a l’exercici professional i el certificat d’acreditació estan vincu-
lats als gremis. Els estudis acadèmics reconeguts apareixen el 1855, amb el decret Luxán, l’aprovació 
del qual s’ha d’interpretar en el marc de les disputes entre els titulars de les professions principals 
d’alt nivell de l’àmbit de l’edificació: els arquitectes i els mestres d’obres. Els estudis d’aparelladors i 
de mestres d’obres i la concessió dels títols corresponents queden suprimits el 1871, com una solució 
radical per tancar una polèmica de la qual les parts implicades no són només els dos grups en litigi, 
sinó que s’hi ha afegit un tercer; el dels aparelladors. La polèmica queda tancada momentàniament, 
però el problema que l’ha provocat no es resol, ni tampoc s’analitza ni s’afronta. A partir de 1871, 
l’exercici professional dels aparelladors és lliure. 

El 1895, després de vint-i-cinc anys d’interrupció, l’Estat inicia la represa dels estudis d’aparelladors, 
que ja no es tornaran a suprimir. Queden establerts a les escoles d’arts i oficis i després a les supe-
riors d’indústries (primer només a Madrid; des de 1911 en altres ciutats espanyoles, però en cap de 
Catalunya), com una especialitat del peritatge industrial. El professorat de les escoles és únic per a 
totes les especialitats. El 1902 es fixen les atribucions professionals dels aparelladors, que són consi-
derats com a auxiliars dels arquitectes. El 1917 es crea un cos d’aparelladors del cadastre de riquesa 
urbana que depèn del Ministeri d’Hisenda. Per integrar-s’hi, un bon nombre de mestres nacionals o 
d’ensenyament primari (que eren els col·laboradors habituals de les tasques del cadastre en les zones 
rurals) aconsegueixen el títol d’aparellador per la convalidació d’un bon nombre d’assignatures.

Tal com hem dit, el 1924 el Govern extingeix els estudis d’aparelladors a les escoles d’indústries i els 
estableix a les d’arquitectura (Madrid i Barcelona). En aquestes no tenen entitat acadèmica i admi-
nistrativa reconeguda; formen un simple apèndix. Algun expert estudiós del tema interpreta aquest 
fet amb més transcendència, com un canvi d’àmbit dels estudis d’aparellador, des del de l’enginyeria 
al de l’arquitectura, en el qual s’han considerat situats des de llavors. 
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Els primers anys, a Barcelona, donen les classes alguns dels professors de l’Escola d’Arquitectura, 
els noms dels quals no hem aconseguit d’indagar totalment. Als arxius d’aquesta Escola no hem 
trobat cap documentació relativa a la implantació dels estudis d’aparelladors i al funcionament 
en els primers anys; sospitem que no n’hi ha; a les actes dels claustres o reunions de professors 
tampoc no s’esmenta. El 1926, per un concurs convocat públicament, es nomenen professors 
específics per a aparelladors (tres arquitectes i tres aparelladors, amb la categoria de numeraris i 
ajudants, respectivament), amb caràcter interí; el concurs s’anuncia i els nomenaments es publi-
quen a la Gaceta de Madrid, precedent del BOE. A les primeres places hi concorren i les guanyen 
tres arquitectes de les darreres promocions; a les segones, tres aparelladors que havien aconseguit 
el títol en una escola industrial. La interinitat del seu estatus administratiu dura més de vint 
anys, i per a alguns més de trenta. L’estructura dels estudis, vigent des de 1910, no es modifica; 
canvien les escoles on s’imparteixen, però no la concepció, ni el contingut ni el pla d’estudis. 
És lògic pensar que el canvi d’ubicació és improvisat, o que respon a interessos professionals o 
corporatius, però no a un plantejament en profunditat de les necessitats professionals. El nom-
bre d’alumnes i de graduats de cada promoció és baix. El 1935, el Govern regula les atribucions 
professionals dels aparelladors després de cinc anys de disputes molt dures. També el 1935, un 
pla d’estudis nou substitueix el de 1910, que ha tingut vint-i-cinc anys de vigència i que diferia 
poc de l’anterior. 

Des d’aquesta primera etapa, entre el grup de professors responsables de l’ensenyament d’aparelladors 
es manifesta una voluntat col·lectiva que el seu paper i el de la professió tingui el reconeixement que 
creuen que mereix. És permanent al llarg dels anys un esforç col·lectiu en aquest sentit, malgrat que 
és en un ambient poc favorable.

El 1940, Manuel Cases Lamolla és nomenat subdirector (no director) per als estudis d’aparelladors 
i Ramon Térmens Mauri, secretari; tots dos són arquitectes i professors des del concurs esmentat de 
1926. El director continua sent el de l’Escola d’Arquitectura. Els nomenaments, que poden semblar 
d’escassa importància, representen el primer pas per al reconeixement d’una estructura pròpia per als 
estudis d’aparelladors. El 1947 s’amplia la plantilla i entren alguns professors nous, també interins; 
en general, són aparelladors de les primeres promocions sortides de Barcelona.

El 1955, els estudis són objecte d’una reorganització, amb l’aprovació d’un pla d’estudis nou, i amb 
el reconeixement d’una certa separació administrativa de l’Escola d’Arquitectura. Es comença a em-
prar en documents oficials el nom d’Escola d’Aparelladors, que fins llavors només era d’ús col·loquial 
generalitzat, però sense un reconeixement oficial explícit. Actualment resulta molt difícil d’entendre 
que la carrera d’aparellador es pogués impartir amb una estructura tan feble i inconsistent com la 
que ha estat vigent des de 1924 a 1955, durant més de trenta anys; sorprèn que tota la docència 
anés a càrrec de sis professors interins (els últims anys uns quants més). En aquestes circumstàncies, 
és perfectament comprensible que els professors tinguin la tendència a formar un nucli compacte, 
que es mostrin descontents, preocupats sobretot perquè els sigui reconeguda la tasca que fan i una 
categoria professional definida i estable.

A la meitat de la dècada de 1950 augmenta considerablement el nombre d’alumnes matriculats. Una 
causa important, potser la primera, és l’expansió del sector de la construcció, que provoca una de-
manda de personal de tots els nivells i, per tant, d’aparelladors titulats, el total dels quals resulta insu-
ficient per atendre aquesta demanda. Tots els aparelladors tenen treball assegurat; alguns van sobre-
carregats i, en conseqüència, perceben retribucions apreciables, motiu pel qual augmenta l’atractiu 
de la professió i també ho fa el nombre d’aspirants a formar-ne part. Tots els graduats a l’Escola 
troben feina amb facilitat. Aconseguir el títol, que requereix quatre anys d’escolaritat que fàcilment 
s’allarguen uns quants més, és un objectiu que es proposen molts nois amb ganes de prosperar que 
treballen en el sector de l’edificació, com a oficials paletes o d’un altre ofici, com a delineants o enca-
rregats d’obra o com a administratius. Encara que representi un sacrifici, procuren compartir durant 
uns anys l’estudi amb el treball. La carrera també té atractiu per als fills de petits empresaris de la 
construcció o d’empleats de les empreses.

L’increment de matrícula de l’Escola té un paral·lelisme en altres escoles tècniques del mateix nivell, 
com a conseqüència del desenvolupament social i econòmic del país, que repercuteix en el nombre 
d’alumnes de batxillerat i d’estudis postsecundaris, i de manera especial en aquells que per ingressar-
hi n’hi ha prou a tenir el batxillerat elemental; llavors, no totes les carreres eren universitàries. Un 
altre factor que influeix en l’increment de matrícula és el fet que l’Escola d’Aparelladors de Barcelona 
és l’única especialitat al nord-est d’Espanya (a més de la de Barcelona només hi ha la de Madrid) i, 
per tant, ha d’atendre alumnes d’una zona geogràfica extensa, del País Basc, Navarra, Aragó, Valèn-
cia, les Illes Balears i encara un contingent procedent d’altres regions de la Península. Alguns joves 
intenten començar els estudis i els han d’abandonar, per manca de base prèvia de preparació per 
poder-los continuar, per dificultats per compaginar-los amb el treball o perquè seguir els estudis 
exigeix un sacrifici que no poden suportar; la proporció d’abandonaments és elevada. És l’època que 
comença l’auge de les acadèmies preparatòries, a Barcelona i en altres ciutats, que envien a l’Escola 
centenars d’alumnes lliures que només s’hi examinen. 

La ubicació de l’Escola a la ciutat de Barcelona és un altre factor favorable al creixement. És un dels 
pocs centres d’estudis tècnics curts de la ciutat i l’únic que depèn de l’Estat.

L’augment d’alumnes (que assisteixen a classe o que només van als exàmens finals) es produeix a un 
ritme superior al que es podia esperar, quan l’Escola encara no està preparada per atendre’ls. El nom-
bre de professors és clarament insuficient. Entre aquests, n’hi ha que tenen una experiència llarga i 
una responsabilitat acreditada sobre una matèria o un grup de matèries; altres han estat contractats 
per col·laborar, en molts casos designats i seleccionats de forma improvisada. Tots els professors te-
nen una dedicació parcial a l’Escola, i l’exercici de la professió els absorbeix. Alguns són professionals 
de prestigi reconegut que, lògicament, reben, accepten i han d’atendre molts encàrrecs professionals, 
dirigeixen moltes obres. Per bones qualitats didàctiques que tinguin, resulta difícil poder atendre 
correctament tots els fronts. Per a tots els professors, l’Escola no és el primer lloc de treball, i no hi 
ha possibilitat que ho sigui, ja que tots tenen un nomenament interí i no han tingut ocasió de con-
vertir-lo en permanent i estable; per altra banda, les retribucions dels professors són insuficients per 
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poder-ne fer la dedicació professional única i, fins i tot, la principal. Aquestes qüestions, comunes, 
com a mínim, a totes les escoles tècniques, que no són exclusives de la d’Aparelladors, expliquen que 
funcionin amb moltes deficiències. 

El 1945, des del Ministeri d’Educació es convoca un concurs restringit per cobrir en propietat dues 
places de professors de l’Escola, que corresponen a les que ocupen el subdirector i el secretari; en 
tots dos casos només és un formalisme per recompensar la tasca realitzada. Fins al cap d’onze anys, el 
1956, no es tornen a convocar oposicions per cobrir quatre places de professor entre els que porten 
més de deu anys d’antiguitat com a interins; les oposicions són de torn restringit; en general només 
pot concórrer un candidat a cada plaça, però alguns d’aquests han hagut d’esperar trenta anys per 
poder-hi participar. El caràcter restringit resulta més que justificat; és una manera de reparar un 
greuge personal.

El 1957 s’aprova la Llei de reforma de l’ensenyament tècnic. És una fita important en la història 
d’aquest tipus d’ensenyament, que obre una etapa a partir de la qual es produeixen transforma-
cions notables i avenços positius. Els estudis d’Aparellador s’inclouen entre els estudis tècnics de 
grau mitjà. A l’Escola Tècnica d’Aparelladors aquest és el nom que se li dóna, se li reconeix una 
personalitat pròpia, independent de la d’Arquitectura. El subdirector és nomenat director. Els 
professors de la categoria més elevada, que fins llavors es deien numeraris, s’integren a la plantilla 
i a l’escalafó de catedràtics d’escoles tècniques de grau mitjà. S’aprova una estructura de les càte-
dres i una plantilla de professorat. El pla d’estudis nou consta d’un curs selectiu i tres de carrera, 
amb la mateixa estructura per a totes les escoles tècniques de grau mitjà, i coordinat amb les 
escoles tècniques superiors. El sistema d’accés al professorat es regula per mitjà d’oposicions. Als 
professors interins amb més de déu anys d’antiguitat i amb responsabilitat sobre una matèria se’ls 
permet acollir, per una vegada, a un concurs oposició restringit per consolidar la seva posició com 
a catedràtics. La norma afecta molt directament les escoles que fins llavors no tenien una estruc-
tura ben definida del professorat, entre les quals hi ha les d’aparelladors. Situats com a catedràtics 
tots els que tenien uns drets a participar a l’oposició restringida, les primeres oposicions lliures es 
convoquen el 1962. En aquestes oposicions i en les successives hi concorren diversos candidats i 
en alguns casos la competència és disputada. Els professors que ingressen pel sistema nou repre-
senten una renovació i un rejoveniment de l’estament docent. Amb la reforma de 1957 comença 
una etapa d’expansió, des del punt de vista acadèmic i administratiu, que tindrà continuïtat fins a 
l’actualitat. 

La independència en relació amb l’Escola d’Arquitectura, inicialment afecta els aspectes acadèmic 
i administratiu, en els quals es forma una estructura separada. Però durant uns anys les dues escoles 
han de seguir compartint el mateix espai físic, a l’edifici de la Universitat de Barcelona, que resulta 
totalment insuficient per a ambdues escoles. La d’Aparelladors, durant un parell de cursos, ha d’optar 
per utilitzar provisionalment algunes aules complementàries, allunyades del nucli de l’Escola. En 
aquests anys es comença a parlar a Barcelona del trasllat de centres a la nova zona universitària de 
Pedralbes. Per part dels responsables de la planificació d’aquesta operació, es decideix que, entre els 
edificis que s’han de construir per a les escoles tècniques, el destinat a la d’Aparelladors tingui priori-

tat. El 1958 s’aprova el projecte i l’expedient de construcció i, tot just enllestit l’edifici nou, l’Escola 
s’hi pot trasllat, en condicions molt precàries, en començar el curs 1960-1961; hi ha poc més que les 
parets, però disposa d’un espai més ampli, d’ús exclusiu, que poc a poc s’anirà condicionant. 

Per aplicació de la Llei de reordenació dels ensenyaments tècnics de 1964, els titulats s’anomenen ar-
quitectes tècnics; també canvia el nom del centre pel d’Escola d’Arquitectes Tècnics. El pla d’estudis 
torna a canviar i es concentra en tres cursos. El 1966, Manuel Cases Lamolla cessa com a director de 
l’Escola; des de 1940 tenia reconeguda la responsabilitat sobre els estudis d’aparellador, primer com 
a subdirector i després com a director, però, de fet, des de 1926 exercia el paper més representatiu 
de l’Escola, encara que fos només com a primus inter pares, sense cap nomenament, però amb el 
reconeixement implícit dels professors i dels alumnes. En quaranta anys, el nombre de professors i 
d’estudiants ha augmentat considerablement. No es pot dirigir l’Escola i exercir una autoritat amb el 
mateix estil, entre paternal, bonhomiós i negligent, però sense que es qüestioni cap decisió. A Cases 
Lamolla li ha passat l’hora, encara que a ell li costi d’acceptar. Com a substitut, és designat Josep M. 
Pujadas Porta, catedràtic de l’ultima promoció, d’una generació més jove, que imposa un estil nou de 
direcció i procura acomodar l’Escola a les necessitats reals del moment. Dóna una empenta notable 
a la consolidació de l’estructura docent amb la cobertura per mitjà d’oposicions de totes les càtedres 
dotades, a la millora del nivell acadèmic, a l’elevació del contingut de diverses matèries i a l’ampliació 
i millora de les instal·lacions. No pot arribar a fer efectius tots els propòsits que havia previst, però el 
seu pas per la direcció durant tres anys deixa una empremta. Aconsegueix gaudir d’autoritat entre els 
professors i els estudiants, i que la seva opinió s’escolti a dins i a fora de l’Escola, especialment a les 
instàncies superiors del Ministeri d’Educació. 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei general d’educació de 1970, les escoles tècniques 
de grau mitjà es transformen en escoles universitàries i s’integren en una universitat. Aquest fet té una 
importància notable; les conseqüències que en deriven representen una gran transformació. El 1971, 
la ja anomenada Escola Universitària d’Arquitectes Tècnics s’integra a la Universitat Politècnica de 
Barcelona, que uns anys més tard s’anomena Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Comença 
una etapa d’expansió, de millors dotacions econòmiques, d’increment del nombre de professors, etc. 
És la conseqüència directa que moltes decisions sobre l’Escola es poden prendre o encarrilar des del 
Rectorat i dels òrgans de govern de la Universitat, és a dir, des de la proximitat, no des de la llunyania 
dels serveis del Ministeri d’Educació a Madrid. 

Una qüestió que no es resol adequadament és el règim del professorat. A les facultats universi-
tàries i escoles tècniques superiors queda molt alentida; per a les escoles universitàries, que s’han 
incorporat de nou a la Universitat, la paràlisi és pràcticament total. En matèria de professorat, 
durant la vigència de la Llei de 1970 no es comença un avenç molt lleuger fins al 1982. En canvi, 
en aquest aspecte, la Llei de reforma universitària de 1983 té una incidència apreciable per als 
centres universitaris i, en concret, per a l’Escola d’Arquitectes Tècnics. Tot just entrada en vigor 
es posa en marxa un procés accelerat per donar estabilitat als professors per mitjà del sistema de 
concursos que estableix la Llei, que permet assolir una vinculació permanent com a funcionaris a 
un nombre elevat dels professors que porten anys amb contractes o nomenaments anuals. La de-
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dicació a temps complet es converteix en la més habitual. El canvi és molt notable. Les dotacions 
econòmiques destinades a l’Escola augmenten com no ho havien fet mai fins aleshores, encara 
que no arriben a satisfer els desigs dels directius. Hi contribueix també que, des de 1986, la Ge-
neralitat adquireix competències sobre les universitats del territori de Catalunya; una de les que 
li correspon és el finançament ordinari de les universitats, al qual dedica molts més recursos que 
en la situació anterior. 

Des de 1957, ha canviat substancialment el panorama dels estudis d’aparelladors, convertits a partir 
de 1964 en arquitectes tècnics. Des de 1924 al 1957 només es podien cursar a Madrid i a Barcelona. 
El 1955 és reconegut el caràcter d’escola oficial al Colegio Politécnico de La Laguna, que des de 
bastants anys abans impartia els estudis depenent de l’Escola de Madrid. El 1959 es crea l’escola de 
Sevilla. Des de llavors, especialment des que les escoles estan integrades a la universitat, se n’han 
creat de noves, o s’han establert els estudis en alguna d’una altra branca que ha passat a la categoria de 
politècnica. El 2008, els centres autoritzats a impartir estudis d’arquitectura tècnica, en universitats 
públiques, privades i vinculades a l’Església catòlica, sobrepassen la trentena, de les quals a Catalunya 
n’hi ha cinc.

L’estructura i el contingut dels estudis també ha canviat. Hi han influït, en primer lloc, les normes 
i directrius generals que s’han imposat després de cada canvi de llei. Des de 1970 també hi ha 
influït la decisió de les mateixes universitats. Actualment, en virtut de l’autonomia universitària, 
l’aprovació dels plans d’estudis correspon a cada universitat. Atès el grau d’opcionalitat que els ha 
estat reconegut, els plans presenten diferències apreciables entre unes universitats i les altres. Els 
plans d’estudis s’han renovat amb una certa periodicitat, sovint a iniciativa de les mateixes escoles, 
amb la voluntat d’incorporar els canvis tecnològics i d’acomodar-se a les necessitats reals de cada 
moment. En les últimes etapes, els períodes de vigència són molt més curts que en èpoques passa-
des. Es pot constatar com en els plans d’estudis successius, que es publiquen com a apèndix, el con-
tingut de la carrera ha evolucionat cap a un nivell de coneixement cada vegada més elevat, tant en 
les matèries d’aplicació de les tecnologies de la construcció com en les matèries bàsiques, les quals 
han adquirit una importància creixent. La integració a la Universitat ha estat un procés irreversible 
en aquesta línia. 

El nombre d’estudiants de l’Escola de Barcelona ha crescut fins a arribar a un nivell d’estabilitat. S’ha 
de tenir en compte que la zona d’influència de l’Escola, que en altre temps s’estenia, com hem dit, a 
tot el nord-est de la Península, com a conseqüència de la creació d’escoles noves, ha quedat limitat 
a una part del territori català, atès que a Catalunya els estudis es poden cursar, a més de la UPC, en 
escoles que depenen d’altres universitats.

El nombre de professors ha crescut en una proporció més elevada que el d’estudiants. La terrible insufi-
ciència de professorat que caracteritzava les etapes inicials de l’Escola s’ha corregit; la dotació actual res-
pon a uns criteris de racionalitat i a una situació molt més desenvolupada. Hem de constatar, o de reite-
rar, que el nivell de dedicació també ha augmentat. Actualment, la dedicació a temps complet és el règim 
que s’aplica a la majoria de professors, situació inimaginable en les primeres etapes d’aquest estudi. 

En plena vigència de la LRU de 1983, l’Escola viu alguns aspectes d’expansió que li són particulars, a 
més dels que són generals per a la UPC. El primer que destaca és que, des del 1988, amb l’autorització 
del Rectorat i de la Generalitat, l’Escola incorpora els estudis d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, que 
s’implanten a Catalunya per primera vegada. En fer estudis de més d’una branca, passa a anomenar-
se Escola Universitària Politècnica de Barcelona. 

Quan s’aconsegueix la incorporació dels estudis de topografia és director de l’Escola el professor 
Francisco Javier Llovera Sáez. Director des del 1986 i subdirector en el mandat del seu antecessor 
Jesús Gandullo, apareix com l’impulsor d’una política decidida d’ampliació de les possibilitats de 
l’Escola. Els resultats més tangibles es veuen quan és director, però el seu lideratge es va manifestant 
progressivament des d’uns anys enrere. En l’època d’estudiant, a la mateixa Escola, actua com a re-
presentant dels alumnes i firma a les revistes d’estudiants alguns articles d’anàlisi i de crítica exigent 
de la situació interna. Tot just acabada la carrera, entra com a professor contractat; des de llavors fa 
sentir la seva veu en els claustres i en altres òrgans de representació. La designació com a director, 
a proposta del Claustre de l’Escola, és un pas més en la seva trajectòria, que no s’interromp del tot 
quan, per la disposició estatutària, ha d’acabar el període de vuit anys que correspon a dos mandats 
no prorrogables. Paral·lelament, la seva categoria acadèmica com a professor ordinari de la UPC 
passa per tots els nivells, des del de titular d’escola universitària fins al de catedràtic d’Universitat. 
En aquesta categoria, exerceix al Departament d’Organització d’Empreses, del qual és elegit director 
durant un període. Des de la Junta de Govern de la Universitat, continua seguint de prop la vida de 
l’Escola i pensa i dissenya estratègies favorables a la seva expansió. En aquest interval de vuit anys, 
té ocasió de reflexionar sobre les necessitats de l’Escola i sobre les possibilitats reals d’expansió en el 
context legal, social i de la UPC. Els resultats es posen de manifest més clarament a partir de 2002, 
en què s’aconsegueix que s’autoritzin a l’Escola estudis de segon cicle, d’enginyeria en Organització 
Industrial, amb intensificació cap a l’edificació, que comporta la transformació en escola superior. És 
un pas molt notable, que satisfà una vella aspiració: que a la mateixa Escola es puguin cursar estudis 
fins al nivell més elevat, que són en la varietat esmentada, màsters i ensenyaments de postgrau.

Els temes als quals Llovera ha dedicat l’atenció preferent, o la manera de tractar-los, pot haver estat ob-
jecte de discrepància o de crítica per part d’alguns professors o d’altre personal de l’Escola. Però que el 
seu pas per la direcció ha deixat una empremta és reconegut fins i tot pels adversaris. Llovera ha posat la 
dedicació i el servei a l’Escola per davant de la vida personal i familiar. En l’etapa contemporània, de de-
mocràcia i d’autonomia universitària, Llovera haurà estat el professor que ha ocupat durant més temps la 
direcció de l’Escola: dues vegades no consecutives per imposició dels estatus de la UPC, amb dos perío-
des seguits de mandat; no hi podrà estar una tercera vegada perquè ha arribat a l’edat de la jubilació. 

Ha estat precisament en els últims anys del darrer període que hem tingut ocasió de tractar-lo més 
de prop, perquè ha estat ell qui ens ha fet l’encàrrec d’elaborar aquest llibre. Això ens ha donat la 
satisfacció d’haver pogut aplegar una informació extensa sobre l’evolució de l’Escola i de reflexionar 
per esbrinar i interpretar les causes i les conseqüències dels fets, i la influència que hi han tingut 
els agents principals, tant els personals, a l’interior de l’Escola com a l’exterior, i altres factors i cir-
cumstàncies. Llovera ha seguit amb atenció aquest treball, l’ha llegit, ha descobert alguns fets que 
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prèviament desconeixia, i ha plantejat molts interrogants i comentaris que han obligat a precisar més 
algunes descripcions i interpretacions, a ampliar la consulta d’algunes fonts, per refermar determina-
des afirmacions o per rectificar-les. Hem apreciat el seu grau elevat d’exigència que, indubtablement, 
ha contribuït a millorar l’estudi que presentem. Això ha fet augmentar l’estima personal, que segu-
rament traspua en els paràgrafs anteriors, i per les realitzacions de les quals ha estat el capdavanter 
més visible. Som conscients que falta perspectiva històrica per valorar el seu pas per l’Escola, com 
també en falta per fer un judici definitiu de les transformacions en els últims vint o vint-i-cinc anys. 
El temps s’encarregarà d’emetre’l.

En una trajectòria de més de vuitanta anys –admetent el 1924 com a data d’inici– l’Escola ha expe-
rimentat transformacions notables però, al mateix temps, s’han mantingut unes referències perma-
nents. La situació adversa en què l’Escola –que encara no s’anomenava així– es va haver de desenvo-
lupar en les etapes inicials va influir en el comportament col·lectiu de la institució i va determinar 
que el primer grup de professors –amb uns problemes col·lectius i amb unes preocupacions im-
mediates comunes– s’haguessin de mostrar units per aconseguir una identitat per als estudis i per 
a la professió, i el reconeixement d’un estatus administratiu i professional com a professors i per a 
l’Escola. La voluntat col·lectiva de progressar en aquesta línia s’ha mantingut i ha estat palesa en totes 
les etapes posteriors: en relació amb l’Escola d’Arquitectura, en el conjunt de les escoles tècniques i a 
la Universitat Politècnica des que s’hi va integrar.

En totes les circumstàncies, malgrat que aquestes hagin variat força, un objectiu implícit de l’Escola 
que s’ha manifestat permanentment ha estat “ser més”, tenir un pes específic, tenir una influència a la 
institució superior que l’empara o a l’entorn social, primer en relació amb el Ministeri d’Educació i 
després en relació amb els òrgans de govern de la UPC. Amb alts i baixos s’ha produït una evolució 
positiva. Hi ha hagut persones que, des d’estratègies diverses, amb encerts i desencerts, han fet un 
esforç per impulsar l’Escola cap endavant, o per evitar decisions que poguessin resultar perjudicials. 
I fins i tot els qui en moments determinats s’han mostrat crítics i discrepants amb l’actuació dels 
dirigents, participen del mateix esperit, orientat des d’una altra estratègia. 

El propòsit en elaborar aquesta aproximació històrica ha estat seguir l’itinerari de l’Escola des d’una 
situació inicial poc esperançadora fins a l’actual, amb un panorama més clar. En observar amb aten-
ció l’itinerari hem procurat assenyalar i descriure els fets més destacats, veure’n les causes i el context 
en què s’han produït i analitzar l’acció d’aquelles persones que han tingut un paper destacat en cada 
circumstància i sobretot el d’aquelles que, en condicions adverses, en lloc de deixar-se portar per la 
inèrcia o simplement lamentar-se davant la magnitud dels problemes, han procurat actuar en tot el 
que han pogut i en la mesura que els ha estat possible.

Per fer l’estudi hem consultat la informació que hem pogut tenir a l’abast. A mesura que avançàvem 
en la lectura de documents, algunes dades resultaven sorprenents, situació que obligava a aprofun-
dir-hi més, a buscar la relació possible entre fets diversos que podien semblar aïllats. En els episodis 
més destacats s’hi troba, sovint oculta, l’acció d’unes persones que hi han intervingut, que n’han 
estat agents notables. Alhora, els fets es produeixen en unes circumstàncies i per unes causes, algunes 

vegades complexes, que hem procurat esbrinar. Al costat dels que destaquen en la vida pública insti-
tucional, n’hi ha d’altres de caire més anecdòtic i propi de la vida quotidiana, alguns dels quals també 
determinen l’essència de la institució. 

En l’evolució de l’Escola hi han influït, al llarg dels anys, diversos contextos o agents intangibles, 
com ara l’estructura tècnica, econòmica i professional del sector de l’edificació, l’organització de la 
formació dels grups professionals, l’evolució i el reconeixement oficial dels estudis corresponents, el 
marc legal i sociològic de la Universitat, la configuració del món acadèmic de les escoles de la mateixa 
branca, entre d’altres.

Les transformacions estructurals de l’Escola han estat la conseqüència de decisions polítiques d’alt 
nivell, plasmades en les lleis que s’han aprovat. Però moltes de les transformacions internes han estat 
possibles gràcies a les accions personals, algunes amb projecció pública en cada una de les etapes, 
impulsades per persones sense les quals la història seria diferent. Com a nom propi de la primera 
etapa s’ha de destacar el de Manuel Cases Lamolla, primer professor designat per a l’Escola, en una 
època fosca i caracteritzada per les dificultats perquè qualsevol tasca fos reconeguda. Va mantenir 
el testimoni en circumstàncies adverses, juntament amb un grup petit de professors, els que després 
de molts anys d’espera van formar la primera generació de catedràtics; entre aquests sobresurt, al 
final	de	l’etapa,	Josep	Maria	Poudevida	Viñal,	subdirector	al	mateix	temps	que	president	del	col•legi	
professional. Destaca més tard l’esforç de Josep M. Pujadas Porta, des de la direcció de l’Escola, per 
posar-la en les condicions que exigia una època d’expansió general de l’ensenyament i de la professió. 
En les etapes més properes, ja hem destacat el paper de Francisco Javier Llovera Sáez. Al llarg del 
treball s’esmenten altres noms; potser n’hem omès involuntàriament algun que mereixia ser citat. No 
totes les accions decisives figuren en els documents coetanis; els papers escrits, com a màxim, deixen 
constància de les decisions, però no de les causes i de la gestació. Com en totes les institucions, hi ha 
hagut accions anònimes que han estat indispensables per mantenir la vitalitat.

Hem procurat tractar la informació amb objectivitat i contrastar fonts diverses quan no coincidien. 
Si en alguna expressió, o en la interpretació d’algun fet no hem aconseguit l’objectivitat desitjada, 
o si alguna persona no queda situada o valorada en el lloc que li correspon, en demanem disculpes, 
com també pels possibles errors. 

Hem elaborat l’estudi amb el convenciment del valor que té la història de les institucions per compren-
dre la del conjunt del país. Ens sentiríem satisfets d’haver contribuït que pugui ser coneguda millor 
una institució que va començar com a estudis d’aparelladors a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 
que ha estat Escola d’Aparelladors (nom que s’ha mantingut en el llenguatge col·loquial més enllà de 
la vigència oficial), Escola d’Arquitectes Tècnics i Escola Universitària Politècnica, fins a arribar al 
nom i, el que és més important, a l’estatus d’Escola Politècnica Superior d’Edificació, que representa 
una aposta de futur en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els canvis de nom comporten 
canvis institucionals notables. La història de l’Escola, de la que hem procurat copsar i trametre les 
línies bàsiques, en el marc de la Universitat Politècnica de Catalunya, és, en definitiva, la història d’una 
institució al servei del país.
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APÈNDIXS:

1.- Plans d’estudis

1.1. Aparelladors, Arquitectura Tècnica

PLA D’ESTUDIS 1845
Maestro de obras
28 septiembre 1845
Gaceta de Madrid, 30 septiembre 1845

TITULACIÓ

APROVACIÓ

PUBLICACIÓ

CONDICIONS D’INGRÈS

CONTINGUT

Primer año
Principios de geometría descriptiva y sus aplicaciones a las teorías de las sombras. Cortes de madera. 
Estudio de la montea.

segundo año
Principios de mecánica práctica. 
Construcción. 
Composición. 

En ambos años estudiarán además delineación, lavado y copia de arquitectura.
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PLA D’ESTUDIS 1855
Aparejador
Ministerio de Fomento, Real Decreto 24 enero 1855
Gaceta de Madrid, 29 enero 1855

TITULACIÓ

Aprovació
Publicació
Condiciones de ingrès
Contingut

Primer año
Parte oral.
Aritmética: geometría elemental.
Parte gráfica. 
Dibujo lineal y topográfico.

segundo año
Parte oral. 
Nociones sobre la teoría de las proyecciones: principios generales de construcción y conocimiento de ma-
teriales: su manipulación y empleo en las obras.
Parte gráfica.
Resolución de problemas sobre las intersecciones de superficies y su desarrollo.

Tercer año
Parte oral. 
Construcciones de tierra, ladrillo, mampostería, piedra labrada, madera y hierro; estudio del hierro como 
auxiliar y como elemento de construcción; montea aplicada a la cantería, carpintería y obras de armar.
Parte gráfica. 
Ejercicios sobre las trabazones de toda clase de fábricas, despezos de cantería y trazado de la carpintería de 
armar.

Cuarto año
Parte oral. 
Fábricas mixtas: replanteos y obras subterráneas: andamios, cimbras, apéos y enlucidos; medición de toda 
clase de obras y parte legal que le corresponde.
Parte gráfica. 
Copia de detalles de construcción; planos de plantas, fachadas y cortes.

PLA D’ESTUDIS 1858
Maestros de obras, aparejadores y agrimensores
Ministerio de Fomento, R. D 20 septiembre 1858
Gaceta de Madrid, 23 septiembre 1858
Haber aprobado académicamente:
1º-Elementos de Aritmética y Algebra has-
ta las ecuaciones de segundo grado inclusi-
ve, teoría y aplicación de los logaritmos.
Elementos de Geometría y Trigonometría rectilínea.
2º- Tener conocimiento de Dibujo lineal has-
ta copiar los varios ordenes de Arquitectura.
3º- Ser aprobado en un examen de las materias 
expresadas en los dos números anteriores.

TITULACIÓ

Aprovació
Publicació

Condiciones de ingrès

Contingut

Artículo 2º.
Para aspirar al título de Aparejador y Agrimensor se necesita haber estudiado, en dos años a lo menos:

1º- Topografía, reducida al levantamiento de planos, construcción de perfiles y trazado de las curvas de 
nivel.
2º- Elementos de Geometría descriptiva y sus aplicaciones a las sombras y a los cortes de piedras, maderas 
y metales.
3º- Nociones de Mecánica aplicada a la construcción.
4º- Conocimiento de los materiales, su manipulación y empleo en las obras; Construcción de todos géne-
ros; Montea aplicada a la cantería, carpintería y obras de hierro.

Artículo 3º
Para aspirar al título de Maestro de Obras estudiarán los alumnos, después de aprobadas las asignaturas 
expresadas en el artículo anterior:
1º. Composición de edificios rurales y otros que los Maestros de obras están autorizados a dirigir.
2º. Parte legal correspondiente a la profesión.
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PLA D’ESTUDIS 1895
Aparejador
Ministerio de Fomento: R.D. 20 agosto 1895
Gaceta de Madrid, 23 agosto 1895

TITULACIÓ

Aprovació
Publicació
Condiciones de ingrès
Contingut

sección preparatoria:
Aritmética y Geometría prácticas.
Dibujo lineal.
Dibujo de adorno y figura aplicado a las artes decorativas.

Primer año
Aritmética y Álgebra (lección diaria).
Dibujo geométrico (primer curso, lección alterna).
Francés (primer curso, lección alterna).

segundo año
Geometría con nociones de Trigonometría rectilínea y Topografía (lección diaria).
Dibujo geométrico (segundo curso, lección alterna).
Francés (segundo curso, lección alterna).

Tercer año
Mecánica general e industrial (lección diaria).
Geometría descriptiva (lección alterna).
Dibujo arquitectónico (primer curso, lección alterna).

Cuarto año
Física general e industrial (lección diaria).
Estereotomía, Perspectiva y Sombras (lección alterna).
Dibujo arquitectónico (segundo curso, lección alterna).

Quinto año
Construcción y conocimiento de materiales (lección diaria).
Química general e industrial (primer curso, lección alterna).
Dibujo arquitectónico (tercer curso, lección alterna).

Art. 8º. Las enseñanzas gráficas y plásticas artístico-industriales del grado elemental serán las siguientes:
Ampliación del Dibujo y elementos de colorido y composición decorativa (lección diaria).
Modelado y vaciado de adorno y figura (lección diaria).
Historia y concepto del arte (lección diaria).
Las enseñanzas orales, gráficas y plásticas del grado superior y su distribución serán las siguientes

PLA D’ESTUDIS 1901
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Be-
llas Artes, R.D. 16 agosto 1901
Gaceta de Madrid, 19 agosto 1901
Haber aprobado los tres cursos de estudios elementales 
de industria en un instituto o en una escuela de industrias

TITULACIÓ

Aprovació
Publicació

Condiciones de ingrès

Contingut

Primer año
Álgebra y Geometría
Inglés o Alemán, primer curso
Dibujo arquitectónico
Mecánica general y aplicada
Prácticas de Topografía

segundo año
Inglés o Alemán, segundo curso
Geometría descriptiva
Física industrial, primer curso
Construcción arquitectónica
Dibujo ornamental

Tercer año
Física industrial, segundo año
Reconocimiento y resistencia de materiales
Contabilidad aplicada a la construcción
Legislación
Labra de la piedra
Formación de proyectos de obras
Modelado y vaciado
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Pla d’estudis 1902
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Be-
llas Artes, R.D. 14 septiembre 1902
Gaceta de Madrid, 18 septiembre 1902
Haber aprobado tres cursos de escuela ele-
mental de industrias o de bellas artes

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso
Nociones de Álgebra Superior, Geometría Analítica y Extensión de la Geometría.
Trigonometría y Topografía.
Contabilidad de Talleres y Extensión de la Aritmética y Álgebra.
Física Industrial I.
Inglés o Alemán. 
Dibujo de Máquinas y Arquitectónico I. 
Prácticas de taller y de las asignaturas anteriores.

segundo curso
Química Industrial Inorgánica.
Geometría Descriptiva.
Mecánica General y Aplicada.
Física Industrial II.
Electrotecnia.
Dibujo de Máquinas y Arquitectónico II. 
Prácticas de taller y de las asignaturas anteriores.

Tercer curso
Construcción Arquitectónica y Legislación.
Reconocimiento y Resistencia de Materiales.
Contabilidad Aplicada a la Construcción.
Estereotomía Perspectiva y Sombras.
Interpretación Gráfica de Proyectos Industriales y de Obras.
Prácticas de taller de modelado, labra de piedra y de las asignaturas anteriores.

Pla d’estudis 1906
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Bellas Artes, R.D. 22 septiembre 
1906
Gaceta de Madrid, 25 septiembre 1906

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Curso preparatorio
Cálculos Numéricos y Medidas Geométricas.
Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales.
Ejercicios Gráficos de Geometría.

Primer curso
Aritmética y Álgebra 
(hasta ecuaciones de segundo grado). 
Geometría Plana y Trigonometría. 
Geografía General e Industrial. 
Francés I.
Dibujo Geométrico I (trazados geométricos y prác-
ticas de lavado). 
Conferencias en talleres sobre Tecnología de herra-
mientas y primeras materias. 

segundo curso
Complemento del Álgebra (hasta funciones deriva-
das inclusive). 
Geometría del Espacio y Topografía. 
Física Elemental. 
Mecánica Elemental. 
Francés II.
Dibujo Geométrico II (proyecciones octogonales y 
sus aplicaciones). 
Prácticas de taller. Ejercicios de forja y lima de meta-
les y torneado de madera. 
Prácticas de Mecánica y Física Molecular. 
Prácticas de Topografía. 

Tercer curso
Geometría Descriptiva. 
Elementos de Geometría Analítica y Cálculo Infi-
nitesimal. 
Termología y Óptica Industriales. 
Electricidad y Magnetismo. 
Química General. 
Mecánica General y Aplicada. 
Dibujo Geométrico III (aplicaciones sobre objetos 
usuales de artes e industrias). 
Prácticas de Química. 
Prácticas de Termología. 
Prácticas de Electricidad.
Prácticas de Taller (torneado de metales, forja y 
ajuste de pequeñas piezas). 

Cuarto curso
Estereotomía. 
Grafostática y Resistencia de Materiales con Aplica-
ción a la Construcción. 
Conocimiento de Materiales y Construcción.
Dibujo Arquitectónico. 
Economía y Legislación Industrial. 
Prácticas de Estereotomía. 
Prácticas de conocimiento de materiales y contabi-
lidad industrial. 
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Pla d’estudis 1907
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Bellas Artes, R.D. 6 agosto 1907
Gaceta de Madrid, 10 agosto 1907
Haber cursado los estudios elementales de industrias

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut
Cursos preparatorio (común con peritos industriales y electricistas):
Aritmética y Geometría Prácticas. 
Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales. 
Ejercicios Gráficos de Geometría. 

Primer grupo (común con peritos industriales y electricistas):
Aritmética y Álgebra. 
Geometría Plana y Trigonometría. 
Geografía Industrial. 
Francés I.
Dibujo Geométrico I.
Conferencias tecnológicas en los talleres sobre el hierro y de herramientas de cerrajería y prácticas de lima. 

segundo grupo
Geometría del Espacio y Topografía. 
Mecánica General e Industrial. 
Física General e Industrial. 
Tecnología de los Oficios de Construcción. 
Francés II.
Dibujo Geométrico II.
Prácticas de Topografía.

Tercer grupo.
Geometría Descriptiva. 
Termología Industrial. 
Química General e Industrial. 
Mecánica Aplicada. 
Francés III.
Dibujo Geométrico III.
Prácticas de Termología y Química.
.
Cuarto grupo.- (Tres horas diarias)
Estereotomía. 
Construcción Arquitectónica. 
Economía y Legislación Industrial. 
Dibujo Arquitectónico. 
Prácticas de Estereotomía y Construcción.

Pla d’estudis 1910
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Bellas Artes, R.D. 16 diciembre 1910
Gaceta de Madrid, 28 diciembre 1910
Haber aprobado los estudios elementales de artes y oficios o 
industriales

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Curso preparatorio (común con los peritajes)

Aritmética y Geometría Prácticas.
Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales.

Primer grupo.
Aritmética y Algebra.
Geometría Plana y del Espacio.
Francés I.
Dibujo Geométrico I.

segundo grupo.
Trigonometría y Topografía.
Geometría Descriptiva.
Mecánica General.
Francés II.
Dibujo geométrico II.

Tercer grupo 
Estereotomía y Construcción.
Economía y Legislación Industrial.
Dibujo Arquitectónico y Prácticas de Estereotomía.
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Pla d’estudis 1935
Aparejador
Ministerio Instrucción Pública y Bellas Artes, Decreto 22 enero 1935
Gaceta de Madrid
17 años cumplidos. Examen de ingreso ante un tribunal.
Las pruebas de ingreso serán:
a) Breve conferencia (máximo un cuarto de hora) so-
bre un tema de Geografía, Historia o Ciencia, que 
los aspirantes, en media hora, escribirán.
b) Ejercicio gráfico de Geometría elemental.
c) Un croquis acotado en proyecciones o pers-
pectiva, de un elemental industrial.
d) Traducción de cincuenta líneas, con dic-
cionario, de un escrito francés.
e) Eventual prueba oral

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Curso preparatorio:
Aritmética y Algebra.
Geometría y Trigonometría.
Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y de Geo-
logía.
Francés I.
Ejercicios prácticos y aplicaciones de Dibujo.

Primer curso:
Complementos de Algebra.
Geometría descriptiva.
Mecánica general.
Tecnología de la construcción.
Francés II.
Trabajos gráficos.

segundo curso:
Curso elemental de Estabilidad.
Tecnología de la construcción I.
Topografía I.
Francés III.
Trabajos gráficos.

Tercer curso:
Tecnología de la construcción II.
Contabilidad y Legislación.
Topografía II.
Trabajos gráficos.

Pla d’estudis 1955
Aparejador
Ministerio de Educación Nacional, Orden 10 agosto 1955
Boletín Oficial del Estado, 2 octubre 1955
Bachiller elemental o equivalentes, con una 
prueba de madurez de ingreso.

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

selectivo.
Ampliación de Matemáticas (Algebra y Trigono-
metría)
Ampliación de Ciencias (Química y Geología)
Sistemas de representación (Descriptiva)
Técnicas y Prácticas de la Delineación.
Francés.

Primero.
Mecánica general.
Materiales de construcción, primer curso.
Topografía y Levantamiento de planos de edifi-
cios.
Prácticas gráficas.

segundo.
Elementos de Mecánica Aplicada.
Materiales de construcción II.
Albañilería, cantería y hormigones.
Legislación y Economía.
Prácticas gráficas y de obra, primer curso.

Tercero.
Carpintería y Cerrajería.
Oficios complementarios de la edificación.
Máquinas e instalaciones.
Mediciones, presupuestos y organización de 
obras.
Prácticas gráficas y de obras, segundo curso.
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Pla d’estudis 1957
Aparejador de obras
Ministerio de Educación Nacional. Orden 9 mayo 1962
B.O.E. 18 mayo 1962
Bachillerato superior o equivalentes, o bien bachillerato ele-
mental con un curso preparatorio con validez académica para 
todas las carreras técnicas de grado medio.

Titulació
Aprovació
Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Curso selectivo:
 Matemáticas.
 Física.
 Química.
 Dibujo.

 Conocimiento de Materiales de cons-
trucción (característica).

Primer año:

    Mecánica General.
  Sistemas de Representación.
   Materiales de Construcción.

Topografía y Levantamiento de planos 
de edificios.

   Prácticas Gráficas 1º.

segundo año.
   Estabilidad de las Construcciones.
   Construcción 1ª y Prácticas de obra.
   Legislación y Economía.
 Prácticas Gráficas 2º. 

A) Sección de Urbanismo: Elementos 
de Urbanismo.
B) Sección de Org. de Obras: Industria-
lización de Elementos de la Construc-
ción.
C) Sección de Instalaciones: Amplia-
ción de Mecánica

Tercer año:
Máquinas e Instalaciones.
Construcción II y Prácticas de obra.
Mediciones y Presupuestos (adaptada a 
cada sección).
Prácticas Gráficas III (adaptada a cada sec-
ción).

A) Sección de Urbanismo
Ampliación de Topografía.
Técnicas de Urbanismo.
B) Sección de Organización de Obras.

Pla d’estudis 1964
Arquitecto Técnico
Ministerio de Educación Nacional. Órdenes 24 agosto y 24 no-
viembre 1965
B.O.E. 31 agosto 1965 y 18 enero 1966

Bachillerato superior y equivalentes

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut
Primer curso:
Algebra.
Cálculo.
Física y Mecánica General.
Dibujo Técnico I.
Materiales de Construcción.
Sistemas de Representación.
Topografía.

segundo curso:
A) Sección de Ejecución de Obras.
Construcción I.
Instalaciones en Obras y Edificios.
Dibujo Técnico II.
Calculo Estructural.
Contabilidad.
Legislación.
Tecnología de los Oficios en la 
Construcción.
B) Sección de Economía de la Construcción.
Construcción I.
Instalaciones en Obras y Edificios.
Dibujo técnico II. 
Calculo Estructural.
Legislación.
Organización y Control de Trabajos de Campo y 
Obra.

Tercer curso:
A) Sección de Ejecución de Obras.
Construcción II.
Mediciones, Presupuestos y Valoraciones.
Oficina Técnica.
Equipos de Obras y Medios Auxiliares.
Organización de Empresas y Relaciones Huma-
nas.
Sistemas de Programación y Control de Obras.
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
B) Sección de Economía de la Construcción.
Construcción II.
Presupuestos y Control de Aprovisionamiento en 
Obras.
Organización y Realización de Trabajos de Gabi-
nete y Control de Obras.
Economía Aplicada a la Construcción.
Oficina Técnica y Trabajo Final de Carrera.
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Pla d’estudis 1969
Arquitecto Técnico
Ministerio de Educación y Ciencia, Orden 27 octubre 1969
B.O.E. 7 noviembre 1969
Bachiller superior

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut

Primer curso 

1. Matemáticas aplicadas 
2. Mecánica y ampliación de Física 
3. Dibujo I 
4. Materiales de construcción I 
5. Sistemas de representación 
6. Construcción I 

 
segundo curso

1. Construcción II 
2. Resistencia de materiales y calculo estructural 
3. Dibujo II                                                                                                                                                                
4. Legislación derecho laboral y seguridad e higiene en el trabajo 
5. Topografía y replanteos  
6. Materiales de construcción II y ensayos 

   

Tercer curso
1. Construcción III 
2. Mediciones, Presupuestos y Valoraciones 
3. Oficina Técnica 
4. Instalaciones en la construcción 
5. Economía de la construcción y Organización de empresas 
6. Organización, Programación y Control de Obras 
7. Equipo de Obras y Medios Auxiliares 

 

Pla d’estudis 1972
Arquitecto Técnico
Universitat Politècnica de Barcelona, con carácter experimental
B.O.E.
Bachiller supèrior con COU

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso
1.Calculo matemático
2.Física
3.lgebra lineal
4.Dibujo arquitectónico
5.Geometría descriptiva
6.Materiales de construcción I
7.Construcción I

segundo curso
1.Materiales de construcción II y ensayos
2.Estructuras arquitectónicas I y II
3.Construcción II y III
4.Instalaciones generales de la edificación
5.Dibujo de detalles arquitectónicos
6.Legislación
7.Topografía

Tercer curso
1.Oficina Técnica
2.Organización, programación y control de obras
3.Mediciones, presupuestos y valoraciones
4.Estructuras arquitectónicas III
5.Construcción IV
6.Economía de la construcción y Organización de empresas
7.Equipos de Obras y medios auxiliares
8.Historia de la construcción

Trabajo final de carrera
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Pla d’estudis 1981
Arquitecte Tècnic
Universitat Politècnica de Barcelona, (no homologat)
BOE n. 286 de 29 novembre 1986
Batxillerat superior amb COU

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut

Primer curs:
Àlgebra i Càlcul I. Geometria Mètrica.
Física Aplicada.
Geometria Descriptiva I.
Dibuix I. Expressió Gràfica.
Construcció I. Anàlisi del Fet Constructiu.
Materials de Construcció I. Metodologia dels As-
saigs.

segon curs:
Geometria Descriptiva II.
Àlgebra i Càlcul II i Introducció a l’Estadística 
Aplicada.
Dibuix II. Representació Gràfica del Fet Cons-
tructiu.
Materials de Construcció II i Assaigs.
Construcció II. Tecnologia dels Elements Cons-
tructius.
Resistència de Materials.
Topografia.
Una matèria optativa entre les establertes per 
l’Escola.

Tercer curs:
Control de Qualitat i Patologia dels Materials.
Construcció III. Tecnologia dels Sistemas Cons-
tructius.
Comportament General de les Estructures.
Amidaments, Pressupostos i Valoracions.
Instal·lacions Generals de l’Edificació.
Dotació d’Obra i Mitjans Auxiliars.
Legislació i Procediments Administratius.
Una matèria optativa entre les establertes per 
l’Escola.

Quart curs:
Oficina Tècnica d’Obra i d’Empresa.
Planificació d’Obres.
Organització i Mètodes d’Obres.
Construcció IV. Control i Anàlisi de Procés i Pro-
ducte Constructiu.
Control de Costos i Peritacions.
Història de la Construcció.
Disseny de Tecnologies.

Treball final de Carrera.

Pla d’estudis 1989
Arquitecte Tècnic
Universitat Politècnica de Catalunya, 
BOE n. 47 de 23 febrer 1990.
Secundària Postobligatòria

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut

Primer curs:
Càlcul.
Àlgebra.
Física.
Dibuix Arquitectònic I.
Geometria Descriptiva.
Materials de Construcció I.
Construcció I.
Introducció a l’Economia i Organització 
d’Empreses.

segon curs:
Història de la Construcció.
Materials de Construcció II.
Estructures de l’Edificació I.
Construcció II.
Instal·lacions i el seu Control.
Dibuix Arquitectònic II.
Dret de l’Edificació.
Equips d’Obres i Mitjans Auxiliars.
Seguretat i Higiene en el Treball.
Topografia.

Tercer curs:
Control de Qualitat i Patologia dels Materials.
Construcció III. Tecnologia dels Sistemas Cons-
tructius.
Comportament General de les Estructures.
Amidaments, Pressupostos i Valoracions.
Instal·lacions Generals de l’Edificació.
Dotació d’Obra i Mitjans Auxiliars.
Legislació i Procediments Administratius.
Una matèria optativa entre les establertes per 
l’Escola.

Quart curs:
Expressió Gràfica i Projectes.
Organització i Control d’Obres.
Amidaments, Pressupostos i Valoracions.
Estructures de l’Edificació II.
Patologia i Control de Qualitat.
Construcció III.
Crèdits de lliure elecció.                                                                                                                     

examen final de Carrera
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Pla d’estudis 1996

Arquitecte Tècnic

Universitat Politècnica de Catalunya, 

B.O.E. n. 255 de 22 octubre 1996

Secundària Postobligatòria

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso

1A  (Fase Selectiva)
Matemàtiques. 
Física Aplicada I. 
Introducció a l’Economia. 
Geometria Descriptiva I.
Dibuix Arquitectònic I. 
Construcció I. 
Materials de Construcció I. 

segundo curso
2A
Estructures Arquitectòniques II. 
Estructures de Formigó Armat. 
Estadística Aplicada. 
Arquitectura, Construcció i Ciutat. 
Dret de la Construcció. 
Construcció III i Equips. 
CAD. 
Topografia i Replantejaments I. 

Tercer curs

3A
Oficina Tècnica i Projectes I. 
Seguretat i Prevenció. 
Gestió Urbanística. 
Instal·lacions II. 
Crèdits obligatoris d’Intensificació. 
Crèdits opcionals d’Intensificació. 
Crèdits de lliure elecció. 

1B  (Fase Selectiva)
Física Aplicada II. 
Estructures Arquitectòniques I. 
Economia Aplicada. 
Geometria Descriptiva II. 
Dibuix Arquitectònic II. 
Construcció II i Equips. 
Materials de Construcció II. 

2B 
Construcció i Patologia. 
Interpretació Gràfica del Projecte. 
Amidaments i Pressupostos. 
Topografia i Replantejaments II. 
Instal·lacions I. 
Planificació i Organització d’Obres. 
Crèdits de lliure elecció. 

3B 
Qualitat a la Edificació. 
Oficina Tècnica i Projectes II. 
Crèdits obligatoris d’Intensificació.
Crèdits opcionals d’Intensificació.
.
Projecte final de Carrera

Pla d’estudis 2002

Arquitecte Tècnic – Pla reformat

Universitat Politècnica de Catalunya

B.O.E n 194 de 14 agost 2002

Secundària Postobligatòria

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso

1A  (Fase Selectiva)
Fonaments Matemàtics. 
Fonaments de Mecànica.
Coneixement de la Construcció  
i Materials.
Dibuix Conceptual.

segundo curso

2A
Construcció d’Estructures Tradicionals  
i Equips.
Sistemes de Representació.
Estructures I.
Materials d’Origen No Petri i Ceràmics.
Estadística Aplicada.

Tercer curs

3A
Instal·lacions de Fluids.
Estructures de Formigó Armat.
Patologia de la Construcció.
Seguretat i Prevenció.
Crèdits opcionals.

Quart curs

4A
Qualitat a l’Edificació.
Planificació i Organització d’Obres.
Oficina Tècnica II.
Crèdits opcionals.
Crèdits de lliure elecció.

1B  (Fase Selectiva)
Física Aplicada.
Economia Aplicada.
Representació i Interpretació Gràfica del Projecte.
Materials d’Origen Petri.
Construcció de Tancaments i Acabats.

2B 
Arquitectura, Construcció i Ciutat.
Estructures II.
Aspectes Legals de la Construcció.
Gestió Urbanística.
Construcció d’Estructures de Formigó 
Armat i Equips.
Topografia i Replantejaments.

3B 
Oficina Tècnica I.
Coordinador de Seguretat.
Pressupostos i Control de Costos.
Instal·lacions Electromecàniques.
Crèdits opcionals.

4B 
Crèdits de lliure elecció. 

Projecte final de Carrera.
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1.2. Enginyeria Tècnica Topogràfica

Pla d’estudis 1988
Enginyer Tècnic Topogràfic
Ministerio de Educación y Ciencia
BOE n. 5 de 6 gener 1989
Batxillerat superior

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut

Primer curs:
Matemàtiques.
Física.
Expressió Gràfica.
Lectura de Mapes i Fotointerpretació.
Instruments Topogràfics.

segon curs:
Mètodes Topogràfics.
Geomorfologia.
Astronomia Geodèsica.
Fotogrametria I.
Dibuix Topogràfic.
Mètodes Estadístics i Numèrics.
Legislació i Economia.

Tercer curs:
Geodèsia i Projectes Cartogràfics.
Fotogrametria II.
Topografia d’Obres i Aixecaments Especials.

Pla d’estudis 1997
Enginyer Tècnic Topogràfic
Ministerio de Educación y Ciencia, 
BOE n. 284 de 27 novembre1997

Bachiller superior

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso
1A  (Fase Selectiva)
Mètodes Matemàtics I. 
Física I. 
Geometria Mètrica Descriptiva. 
Instruments Topogràfics I. 
Cartografia I. 
Geomorfologia.

segundo curso

2A
Ampliació de Càlcul. 
Fonaments de Fotogrametria. 
Astronomia Geodèsica. 
Mètodes Topogràfics I. 
Cartografia III. 
Estadística i Ajust d’Observacions. 
Cadastre.

Tercer curs

3A
Tècniques Posicionament Global  
i  Navegació. 
Fotogrametria Analítica i Digital. 
Topografia Aplicada a l’Enginyeria I. 
Projeccions Cartogràfiques. 
Crèdits optatius d’intensificació. 
Crèdits de lliure elecció.

1B  (Fase Selectiva)
Mètodes Matemàtics II. 
Física II. 
Sistemes de Representació. 
Instruments Topogràfics II. 
Cartografia II. 
Informàtica Aplicada a la Topografia. 
Dret i Ordenació del Territori. 

2B 
Geodèsia. 
Mètodes Topogràfics II. 
Fotogrametria Analítica. 
Teledetecció. 
Fonaments Sistemes d’Informació.  
Geogràfica.
Fonaments de Geofísica. 
Crèdits de lliure elecció. 

3B 
Topografia Aplicada a l’Enginyeria II. 
Fotogrametria Digital. 
Crèdits optatius d’intensificació. 
Crèdits de lliure elecció.
Projecte Final de Carrera dirigit. 

Projecte final de Carrera
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1.3. Enginyer en Organització Industrial

Pla d’estudis 2003
Enginyeria en Organització Industrial
Universitat Politècnica de Catalunya
BOE núm. 92 de 16 abril 2004

1r cicle superat

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curs

1A  
Direcció Financera.
Disseny de Sistemes Productius
i Logístics.
Estadística Industrial.
Mètodes Quantitatius d’Organització 
Industrial.
Processos Industrials I.

segon curs
2A
Sistemes d’Informació a les 
Organitzacions.
Política Industrial i Tecnològica.
Projectes.
Tecnologia del Medi Ambient.
Crèdits optatius.
Crèdits de lliure elecció.

1B 
Automatització de Processos 
Industrials.
Direcció Comercial.
Direcció d’Operacions.
Models de Decisió.
Crèdits optatius.
Crèdits de lliure elecció.

2B 
Complexos Industrials.
Recursos Humans.
Direcció d’Empreses.
Processos Industrials II.
Crèdits optatius.
Crèdits de lliure elecció.

Projecte Final de Carrera.

 1.4. Master Universitari d’Edificació

Pla d’estudis 2008
Màster Universitari d’Edificació
Universitat Politècnica de Catalunya
B.O.E. 
1r cicle, 2n cicle o grau

Titulació
Aprovació
Publicació
Condicions d’ingrès
Contingut

Primer quatrimestre:
Models d’Organització en Obra i Empresa. 
Anàlisi Funcional de Sistemes Constructius.  
Gestió d’Explotació d’Edificis.  
Gestió de Recursos Humans.  
Gestió del Planejament Urbanístic.

segon quatrimestre
A)Optatives de l’especialitat de Tecnologia:  

Geotècnia i Fonaments Especials.
Estructures Postesades i Prefabricades.
Domòtica i Sistemes Avançats 
d’Instal·lacions.
Comportament dels Materials i Nous Ma-
terials.
Energies Renovables i Condicionament 
d’Edificis.
Gestió i Aprofitament de Residus en la 
Construcció.

B)Optatives de l’especialitat de Gestió:
Accions Preventives a l’Edificació.
Dret de l’Assegurança en l’Edifici.
Dret Civil i Registral, Immobiliari.

Marketing Immobiliari i Investigació de 
Mercat.
Gestió Econòmica-Financera i Fiscal en la 
Construcció.
Entorn Jurídic i Econòmic de l’Empresa.

C)Optatives comunes:
Tècniques Quantitatives d’Anàlisi.
Metodologia i Tècniques d’Investigació.
Projectes d’Intervenció en Edificació Exis-
tent.
Tècniques de Construcció del segle XX.
Gestió Mediambiental.
Seguretat a Incendi i Ús d’Edificis.

Tercer quadrimestre:

Tesis Final de Màster.

Topografia d’Obres i Aixecaments Especials.
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1.5. Grau en Enginyeria d’Edificació

Pla d’estudis 1997
Enginyer Tècnic Topogràfic
Ministerio de Educación y Ciencia, 
BOE n. 284 de 27 novembre1997

Bachiller superior

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso

1A  (Fase Selectiva)
Fonaments Matemàtics de   
l’Enginyeria d’Edificació.
Mecànica.   
Expressió Gràfica I.  
Construcció I.  

segundo curso

2A
Expressió Gràfica II.  
Instal·lacions I.  
Materials de Construcció II.  
Estructures I.  
Construcció II.  

Tercer curs

3A
Prevenció.   
Expressió Gràfica III.  
Estructures II.  
Construcció IV.  
Peritacions i Taxacions.  

quart curs

4A
Projectes Tècnics I.  
Construcció VI.  
Construcció VII.  
Planificació i Organització d’Obres.  
Crèdits optatius.

1B  (Fase Selectiva)
Fonaments Matemàtics de   
l’Enginyeria d’Edificació.
Mecànica.   
Expressió Gràfica I.  
Construcció I.  

2B 
Dret a l’edificació.  
Instal·lacions II.  
Topografia i Replantejaments.   
Construcció III. 
Arquitectura, Construcció i Ciutat a la   
Història d’Occident.

3B 
Gestió Urbanística.  
Estructures III.  
Pressupostos i Control de Costos.  
Construcció V.  
Qualitat a l’edificació.  

4B 
Projectes Tècnics II.  

Projecte final de Grau

 1.6. Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia

Pla d’estudis 2010
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Universitat Politècnica de Catalunya
B.O.E. 
Secundària Post-obligatòria

Titulació
Aprovació

Publicació

Condicions d’ingrès

Contingut

Primer curso

1A  (Fase Selectiva)
Càlcul. 
Àlgebra.
Mecànica. 
Expressió Gràfica.
Informàtica.

segundo curso

2A
Cartografia Matemàtica.  
Geodèsia Geomètrica.  
Ajusts d’Observacions.  
Mètodes Topogràfics.  
Tractament d’Imatge Digital.  
Geofísica.  

Tercer curs

3A
Geodèsia Física. 
Teledetecció. 
Disseny i Producció Cartogràfica. 
Fotogrametria II. 
Topografia d’Obres. 
Legislació. 

quart curs

4A
Urbanisme i Ordenació del Territori. 
Infraestructura de Dades Espacials. 
Crèdits optatius.

1B  (Fase Selectiva)
Geomorfologia.
Cartografia.
Mètodes Matemàtics.
Instruments i Observacions  
Topogràfiques.
Electromagnetisme i Òptica.

2B 
Organització i Gestió d’Empreses.  
Bases de Dades.  
Fotogrametria I.  
Geodèsia Espacial.  
Fonaments d’Enginyeria Civil.  

3B 
Cadastre. 
Sistemes d’Informació Geogràfica. 
Gestió i Avaluació Ambiental. 
Aixecaments no Cartogràfics. 
Tractament de Dades 3D. 
Projecte de Geomàtica. 

4B 
Oficina Tècnica. 

Projecte final de Grau



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 207

2.- RELACIÓ DE DIRECTORS 

directors de l’escola

Francesc de P. Nebot Torrents, director de l’Escola Superior d’Arquitectura. De 1924 a 1930.

Alexandre Soler March, de l’Escola d’Arquitectura. De 1931 a 1940.

Francesc de P. Nebot Torrents, de l’Escola d’Arquitectura. De 1940 a 1953.

Amadeu Llopart Vilalta, de l’Escola d’Arquitectura. De 1953 a 1963. El 1957, l’Escola d’Aparelladors 
deixa de dependre de la d’Arquitectura.

Manuel Cases Lamolla, subdirector per als estudis d’aparelladors. Des de 1940; el 1957, passa au-
tomàticament a ser director de l’Escola. Dimiteix març 1966.

Josep M. Pujadas Porta, des d’abril 1966; nomenat pel Ministre d’Educació segons proposta en terna 
de l’Escola.

Camilo Doria Martí, des de juny 1969; nomenat pel Ministre d’Educació a partir de proposta en 
terna.

Eugeni Llopart Coll, febrer 1973, nomenat pel rector de la UPB.

Jesús Gandullo Guerrero, des de gener 1981; nomenat pel rector de la UPB, segons proposta del-
Claustre de l’Escola. 

Francisco Javier Llovera Sáez, des de 1 desembre 1986; nomenat pel rector de la UPC; reelegit des 
de 1990. 

Roberto Guerra Fontana, des de 30 juny 1994; nomenat pel rector de la UPC; mort d’accident 
automobilístic a València el novembre 1995. 

Benet Meca Acosta, director en funcions a la mort de l’anterior. 

Francesc Jordana Riba, des de gener 1996; nomenat pel rector de la UPC; reelegit des de 1999. 

Francisco Javier Llovera Sáez, des de 2002; reelegit des de 2005; cessa per jubilació el 2008. 

Francesc Jordana Riba, des de juliol de 2008. 



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 209

3.- RELACIÓ DE CÀRRECS DIRECTIUS

equips de direcció

Des de 1924 a 1956, els estudis d’Aparelladors s’imparteixen a l’Escola Superior d’Arquitectura, 
amb la mateixa estructura docent i, per tant, sota la mateixa direcció. En aquests anys són directors 
els professors Francesc de P. Nebot Torrents, (de 1924 a 1930 i de 1940 a 1953), Alexandre Soler 
March (de 1931 a 1940) i Amadeu Llopart Vilalta (de 1953 a 1957). El 1957, els estudis deixen de 
dependre de l’Escola d’Arquitectura, en la qual Llopart segueix com a director. 

El maig de 1940 es crea el càrrec de subdirector per als estudis d’Aparelladors, per al qual és nomenat 
Manuel Cases Lamolla. Simultàniament es nomena un secretari, Joaquim Amigó Miró, que el ma-
teix any és substituït per Ramon Térmens Mauri, que exerceix fins a la mort el 2 de maig de 1960, si 
bé durant algun període el substitueix Amigó. 

El 1957 es crea l’Escola Oficial d’Aparelladors com una entitat nova  independent de la d’Arquitectura; 
el 9 de novembre de 1957, Manuel Cases Lamolla és nomenat director; exerceix fins a la dimissió 
el març de 1966. El 1959 (11 de maig) és nomenat subdirector de l’Escola el professor Josep M. 
Poudevida Viñal, que cessa el 10 de desembre de 1965 en ser substituït per Josep M. Pujadas Porta. 
A la mort de Tèrmens (1960), és designat secretari Luís Wiquel Martínez; a partir de 1965 ho és 
Camilo Doria Martí.  

Pujadas és designat director de l’Escola el 5 d’abril de 1966. En aquest període el subdirector és An-
tonio Solán Cristina, i més tard Camilo Doria; Wíquel torna a ser secretari. 

Després d’haver dimitit Josep M. Pujadas, Camilo Doria Martí és nomenat director de l’Escola el 
juny 1969. A partir d’aquest canvi, els equips de direcció (formats pel director, el subdirector - cap 
d’estudis i el secretari) es van renovant periòdicament. Primer Enrique de Juan Hernández i més tard 
Eugeni Llopart ocupen el càrrec de subdirector i Wiquel segueix de secretari fins al desembre de 
1972. En aquest període es produeix la integració de l’Escola a la Universitat Politècnica.  

El febrer de 1973, Eugeni Llopart Coll és nomenat director de l’Escola, després d’haver cessat Cami-
lo Doria per dimissió el desembre de 1972; el nomenament és efectuat pel rector de la Universitat 
Politècnica, a proposta del claustre de l’Escola. El subdirector és Marino Canosa Reboredo, que és 
el 1978 és substituït per Joan Xiqués Llitjós. El secretari és Salvador Castellà Rull; a la seva mort és 
substituït per Lluís Gil Amat, i més tard per Santiago Vilardell Barreda. Durant aquest període els 
càrrecs de subdirector i de cap d’estudis queden separats. Francisco J. Llovera Sáez és nomenat cap 
d’estudis.

Dimitit Eugeni Llopart abans d’acabar el període reglamentari establert pels estatuts de la Univer-
sitat (dos mandats de quatre anys), és nomenat director Jesús Gandullo Guerrero el gener de 1981, 
que exerceix fins al desembre de 1986, per haver dimitit abans d’esgotar el segon període de mandat. 
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Durant aquests anys es van substituïnt diferents secretaris: Ma Rosa Piñero Castañé, Francisco de 
Paula Jordana Riba i Federico Armengol Martin i com a subdirector i com a cap d’estudis actuen 
Javier Llovera Sáez i Alejandro Iranzo Garcia.

Francisco Javier Llovera Sáez, és director des de l’1 de desembre de 1986. Durant els seus dos man-
dats consequtius, incorpora a la seva direcció més  subdirectors (tres o quatre simultàniament per 
a cada mandat, no només un de sol com era tradicional) Roberto Guerra Fontana, Immaculada 
Rodríguez Cantalapiedra, Mercedes Sanz Conde, Jaume Rosell Coromina, Santiago Loperena Jené, 
Francesc Jordana Riba i Benet Meca Acosta. El càrrec de secretari acadèmic és ocupat per Sara La-
borda Cotarelo i Carlota E. Auguet Sangrà. Llovera cessa en haver esgotat el període estatutari de 
dos mandats, amb la reelecció corresponent a l’entremig. 

El 30 de juny de 1994 pren possessió com a director Roberto Guerra Fontana. Els subdirectors 
són, amb canvis successius, Sara M. Laborda Cotarelo, Isabel Serrà Martín, Mercedes Sanz Con-
de, Santiago Loperena Jené, Antonio Caballero Mestres, Eduardo Hernando Taló, Rafael C. Pérez 
Gonzalez, Benet Meca Acosta i Francesc Pañella Brustenga. Carlota E. Auguet Sangrà segueix com 
a secretària acadèmica i més tard nomena a Isabel Roselló Nicolau per a aquest càrrec. Guerra acaba 
el mandat inesperadament, en morir en un accident automobilístic a València el novembre 1995. 
Interinament, Benet Meca Acosta és director en funcions. 

Des del 1r de febrer de 1996 és director Francesc de P. Jordana Riba, que ocupa el càrrec durant 
dos mandats, amb una reelecció. En tot el període són subdirectors Jordi Fernández Gimeno, Joan 
Antoni Torrent Torrent, Ignacio de Corral Manuel de Villena, Benet Meca Acosta, Francesc Pañella 
Brustenga i Vicenç Gibert Armengol. La secretària acadèmica és Marta Batlle Beltran, fins al març 
de 1999 en què és nomenat Joaquín Montón Lecumberri. 

El 2002, després del procés electoral corresponent, Francisco Javier Llovera Sáez torna a ser nome-
nat director de l’Escola. Els subdirectors, per a diverses àrees, sónJordi Fernández Gimeno, Vicenç 
Gibert Armengol, Sergio González López, Benet Meca Acosta, Amparo Núñez Andrés, Francesc 
Pañella Brustenga, Pedro Rodríguez Mondelo, Pedro Sarró García, Carles Serrat Pié i Joan Antoni 
Torrent Torrent. Son secretaris Joaquín Montón Lecumberri (2002-2004), Judith Ramírez Casas 
(2004-2007) i Joaquim Capellà Llovera (2007-2008).

Havent de cessar Llovera per haver arribat a l’edat de jubilació, després de l’elecció corresponent, 
Francesc de P. Jordana Riba, torna a ser director des del juliol de 2008. Els subdirectors, per a les di-
verses àrees, són Joaquim Capellà Llovera, Kàtia Gaspar Fábregas, Vicenç Gibert Armengol, Julio A. 
Iglesias Prieto, Blanca Iglesias Quesada, Sara M. Laborda Cotarelo, Amadeo Llopart Egea, Amparo 
Núñez Andrés, Juan Rodríguez Jordana, Pedro Rodríguez Mondelo i Carles Serrat Pié. El secretari 
acadèmic és Jordi Xiqués Triquell.

4.- RELACIÓ DE PROFESSORS 

escola d’aparelladors i arquitectes tècnics

escola universitària politècnica

escola politècnica superior d’edificació

professors 1924 - 2011

Abad Puente, Jesús
Abat Dinarès, Jaume
Adrià Salas, Miquel 
Adroer Iglesias, Miquel 
Agea Tomás, José
Agell, Ferrer, Pere 
Aguado Lacalle, Juan 
Aguilera Cullell, Enrique 
Aguirre López, Joaquín
Agulló Blanch, Francesc 
Agustiño Otero, Manuel
Álamo Díaz, Luciano del
Alonso Andreu, Francisco A. 
Alsina Oliva, Maria Antònia 
Altadill García, Gemma 
Álvarez Casado, Enrique
Amengual Pizá, Miguel 
Amigó Miró, Joaquim 
Amorós Brotons, Antonio Ignacio
Amorós Casas, Antoni 
Andrés Baroja, Begoña
Andrés Rico, Gonzalo 
Anglada Llovera, José 
Anguera Cama, Enrique 
Anguera Sempere, Enric 
Aparicio Pérez del Pulgar, Francisco
Aranda Romero, Resurrección 
Armengol Martin, Federico 
Armengou López, Miguel A. 
Arricivita Calvet, Ángel M. 
Auguet Sangrà, Carlota 

Aulesa Caro, Vanesa
Azpiazu Barlett, Antonio 
Azpiazu Monteys, Antonio 
Azpiazu Monteys, Javier 
Azúa Guart, Félix de 
Bachs Folch, Jacint 
Badenas Duarte, José M. 
Badia Serrahima, Ramon 
Badosa Zanuy, José M. 
Baldrich Aragó, Ana
Barbeito Taboada, Pedro
Barbosa Baró, Alberto 
Baringo Sabater, Pedro 
Barragán Ramos, Pedro 
Barrallo de las Heras, Juan Ramón
Barrón de Angoit Francisco J.
Bartoll Navas, Juan 
Basañez Villaluenga, Luís
Bassegoda Nonell, Buenaventura 
Batlle Beltran, Marta 
Batllori Miquel, Antonio 
Bellmunt Ribas, Rafael 
Bello Ruiz, Manuel
Benavent Santandreu, Joan 
Benavides Vicó, Antonio
Benedicto Garay, José
Berasategui Berasategui, Delfina 
Bertran Ilari, José 
Boadas Elvira, Juan 
Bolaños Mateos, Maria Jacqueline 
Bonet Boix, Carlos 
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Borbón Mariné, José M.
Borbón Mariné, Manuel
Borbón Sanllorente, Manuel 
Borràs Sesma, Joan F. 
Borrell Navarra, Eugeni 
Bosch González, Montserrat
Bosch Prat, Mireia
Bou Vidal, Martín
Brillas Nesbitt, Fernando 
Bruguera Padró, M. Montserrat 
Buil Pozuelo, Felipe 
Burrel Parés, Luis
Busquets Cuevas, Amadeo
Caballero Mestres, Antonio 
Cacho Herrero, José María
Calderer Torrescassana, M. Carme 
Camí Babra, Enric 
Canosa Gutiérrez, Antonio 
Canosa Gutiérrez, Marino
Canosa Reboredo, Marino 
Canosa Reboredo, Santiago 
Canyellas Torrent, Antoni 
Capdevila Gaseni, Enrique 
Capellá Llovera, Joaquín
Carbajal Navarro, Eusebio C.
Carbonell Passolas, Marcos 
Cardó Guinaldo, Antoni 
Cardó Ollé, Antoni
Carrascal Triola, Ana M. 
Carretero Castañares, José M. 
Casabó Gispert, Jordi 
Casals Balagué, Alberto
Casanovas Boixareu, Francesc X. 
Casas Serra, Pedro
Cases Lamolla, Manuel
Cases Puig, Manuel Andrés 
Casquero Modrego, Nuria
Castellá López, Maria Elena 
Castellà Prunera, Ernesto 
Castellà Rull, Salvador 
Castellano Costa, Josep 
Castellanos Barea, Bernabé

Castellví Gironés, Pedro Juan 
Castillo Fraile, Manuel 
Castro Villalba, Antonio
Cendoya Martínez, Juan A. 
Cepero Torrecilla, Juan A. 
Ceres Hernández, Feliciano
Ciriano Gutiérrez, Jaime 
Cisneros Sorolla, Fernando 
Civit Gomis, Lluís
Claver Nadal, Eduardo 
Coderch Giménez, José A. 
Coll Aguiló, Carlos
Coll Molins, Antonio
Compte Mssachs, Maria Teresa 
Cornetta, Gianluca
Corral Manuel de Villena, Ignacio de 
Corral Miquel, Àngel 
Corral Miquel, Gonzalo
Costa Sanjurjo, Pedro
Crespán Echegoyen, Javier
Crespo Quesada, José M.
Crespo Vicente, Maria Teresa 
Cristià Miranda, Joaquin 
Cuadras Avellana, Carlos
Cuatrecasas de Querol, Jorge
Dalmau Miralles, Juan M.
Dalmau Pons, Inés
Delgado Yanguas, Rafael
Déu Amat, Josep Maria
Dezcallar Alomar, Carlos 
Díaz Capmany, Fernando 
Díez Baldero, Fernando 
Díez Baldero, José Luís 
Donado Vara, Atilano 
Doria Martí, Camilo 
Droeven, Enrique Raimundo 
Durban Flo, Josep M.
Emeterio Torras, Enric
Enrich Badia, Anna M. 
Escolà Porta, Maria Teresa
Español Boreu, José M.
Español Garrigós, Josep 

Espuga Bellafont, Jaime 
Esquinas Dessy, Jesús 
Esteban García, Javier 
Esteve Ibars, Maria Soledad 
Estruga Gimeno, Carlos 
Fabregat Mestres, Jaime 
Falcó Bonastre, Carlos 
Falcones de Sierra, Alejandro 
Fernández Borrás, José A. 
Fernández Fernández, José A. 
Fernández García-Escudero, Luís
Fernández Gimeno, Jorge 
Fernández Herce, José A. 
Fernández Linares, Bernardo 
Fernández Lladó, Javier
Fernández Losada, Rogelio 
Fernández Matalonga, Félix 
Ferrando Roig, Juan 
Ferré Font, Jaume 
Ferrer Biosca, Alberto 
Ferrer Figueras, Lorenzo
Ferrer Masip, Ricardo 
Ferrer Pena, Juan 
Ferrer Roca, Ricardo
Ferrer Rodríguez Rubí, José M. 
Figueras Quesada, Blanca 
Formosa Mitjans, Joan
Forns, Antonio
Fraguas Gamallo, José L. 
Franco González, Fidel 
Franco González, Gumersinda 
Fuente Álvarez, José A. 
Gallofré Porrera, César 
Gambón Alix, Germán 
Gambón Pillot, Rafael
Gámez Martínez, Montserrat
Gandía Franco, Soledad 
Gandullo Guerrero, Jesús 
García Crespo, Jesús 
García Cuadrado, Gonzalo 
García Pascual, Juan Carlos
García Pellicer, María Carmen

García-Borés Sánchez, Juan 
Garrido Talavera, Luís A. de 
Garriga Pons, José
Garriga Valls, Jorge
Gaspar Fábregas, Kàtia
Gay Albadalejo, Ramon 
Gelabert Arranz, Ignacio
Genesca Ramon, José María 
Gibert Armengol, Vicente 
Gibert Rivas, Anna
Gil Amat, Lluís 
Giménez Lund, 
Giménez Segura, Eduardo
Giné Mesa, Jaime 
Gispert Irigoyen, Gustavo de
Gómez Marqués, Jorge
Gómez Soberón, José M.
Gonfaus Granell, Ramon 
González González, Juan Carlos
González González, Pedro
González López, Sergio 
González Valcárcel, José María 
Gordillo Bel, Didac
Goula Escribano, Jorge 
Gracia Gómez, Carlos
Granados García, Javier 
Grau Amador, Esteve 
Graus Rovira, Ramon
Guarch Rey, Joaquín 
Guerra Caseiro, Maria Lidia
Guerra Fontana, Roberto 
Guillamón Grabolosa, Antoni
Guinovart Sabartés, Jaume
Guixà Mora, Jaime 
Haurie Ibarra, Laia
Hernando Taló, Eduardo 
Hernanz Hernanz, Justo
Herrera Sevilla, Bernardino 
Hierro Manzanares, Milagros
Hormás Laperal, Emilio
Ibáñez Cubero, Pedro Vicente 
Ibáñez Edo, Francisco 
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Motjer Cerveró, Pedro
Moya Gómez, Antonio 
Muñoz Camarero, Enrique 
Muñoz López, Manuel
Muñoz Pascua, José
Muñoz Soria, Gemma
Murtra Ferré, Jorge
Navarro Claret, Manuel 
Nebot Vilar, Rafael
Neto Carrión, Juan
Nieto Checa, Estrella Maria
Niubó Eslava, Maria
Novella Izquierdo, Maria Isabel
Núñez Andrés, María Amparo
Núñez Vázquez, José
Ochoa Fernández, Demetrio 
Olabegoya Venturini, Ricardo 
Olivar Pérez, José M. 
Oliver Alemany, Miguel
Oliveras Llabés, Joan
Olona Casas, Joan
Ortega Guardia, Mònica 
Padró de Fontcuberta, Abelardo 
Pallarés Llagostera, Josep M.
Palou Royo, Emilio
Panadés Clusa, Rafael 
Pañella Brustenga, Francesc 
Paradell Ferrer, Antonio
Paricio Casademunt, Antonio 
París Viviana, Oriol
Pascual Gurpegui, Javier
Pascual Mo, Jordi
Pascual Roca, Josep Lluís 
Pavón García, Susana
Pellicer Llanas, Pablo 
Peña Camacho, Manuel
Peñaranda Ayllón, Angelina 
Pérez Asensio, Félix 
Pérez Cadenas, Maria Jesús
Pérez Costa, Miguel 
Pérez González, Rafael Carlos 
Pérez Guerra, Alfonso

Pérez Guerra, Daniel 
Pérez Guerra, Manuel
Pérez Pérez, Ernesto 
Pérez Rueda, Juan F. 
Pérez Sarmiento, José
Pérez Tarrés, Eugenio 
Piñero Castañé, Maria Rosa 
Piñero Ureña, Pedro 
Piñol Fernández, José
Piqué Hernández, Juan Carlos
Pitarch Ribas, Andreu 
Portales Pons, Agustín
Poudevida Font, Josep Maria 
Poudevida Vinyal, Josep Maria 
Prades Valls, Albert
Prats Riera, Alberto 
Presas Barroso, Josefa 
Puelles Viguera, Jesús 
Puerta Coll, Francisco J.
Puget Acebo, José M. 
Puig Costa, Janina
Puig Janer, Manuel
Puig Ribot, Manuel
Puig Rota, Ramon 
Puiggrós Lluelles, Carles 
Pujadas Porta, Josep M.
Pujadas Ricart, Juan 
Pujol Fábregas, Carlos 
Pujol Sanjuán, Andreu 
Puntos Amorós, Francisco 
Purtí Pursals, Eulàlia
Queralt Rodríguez, Enrique 
Querol Ruiz, Sebaastián
Ramírez Caraballo, Josep Rafael 
Ramírez Casas, Judith
Ramírez de la Piscina Millán, Laureano 
Recasens Alsina, Marta
Recasens Alsina, Raquel
Ribó Arenas, Jaime
Riera del Pino, Fernando 
Riera Martorell, Ana María 
Riquer Permanyer, Felipe de 

Iglesias Prieto, Julio A. 
Iniesta García, Pedro
Iniesta Plaza, Alberto 
Iranzo García, Alejandro
Ivarz Barba, Luís 
Jané Calleja, Enrique
Jesús Palau, Manuel de 
Jiménez Ruiz, Heliodoro
Jiménez-Díez Salazar, Julián
Jordana Isalt, Francesc 
Jordana Riba, Francesc de P. 
Josa García-Tornel, Luís
Juan Alcáraz, José 
Juan Hernández, Enrique de 
Juan Hurtado, Enrique de 
Juan Jover, José
Juan Pérez, Ángel Alejandro
Laborda Cotarelo, Jaime 
Laborda Cotarelo, Sara M. 
Lacasta Palacio, Ana María 
Lecina Sanmartín, Santiago 
Lecumberri Herranz, Javier
Lecumberri Martí, Enrique 
Leiva Navarro, Juan
León Manent, Juan de 
Lladó Cuffí, Celia Margarita 
Llinàs Audet, Josep
Llobet Nadal, M. Montserrat
Llopart Coll, Eugenio 
Llopart Egea, Amadeo 
Llovera Ciriza, Miguel
Llovera Laborda, Sara
Llovera Sáez, Francisco Javier 
Lloveras Segarra, Francesc
Loewe Baranger, Sonia 
Loperena Gené, Santiago 
López Almansa, Francisco
López Arilla, Luís
López Bravo, Rogelio 
López Conte, Eradio 
López Iborra
López López, Juan Carlos

López Pérez, Ernesto
Lorente Monleón, Sandokan
Lucea Marchador, Jordi
Maciejewska Maksymiuk, Iwona Maryla
Mailán Bello, Antonio 
Mañá Angulo, Samuel 
March Rafel, José 
Marín García, Carmen 
Marín Gordi, Oriol
Martín Fernández, Isidoro
Martín Morejón, Luís 
Martínez Aguiló, Federico
Martínez de Salinas, Elena 
Martínez de Salinas, Pablo 
Martínez García, Marina
Martínez Navarro, Jorge
Martínez Santafé, M. Dolores
Martínez Surroca, Fulgencio 
Martos Ortiz, Federico 
Marzo Lafuente, Rafael 
Mas Tullá, Armando 
Masip ayza, Antoni
Mateo Doll, Manuel
Mauri Piñol, Joan 
Mayoral Ginesta, Juan
Meca Acosta, Benito 
Meca Acosta, Fernando 
Melgosa Creus, Ángel 
Menéndez Rodríguez, Guillermo 
Mestres Sampe, Jorge
Millet Valette, Rafael 
Mira Pérez, Enrique
Mitjana Riera, Margarida 
Molina Molina, María José
Moliné Aloy, Juan
Mompel Lacueva, Mariano 
Mon Taillant, Pedro 
Monclús Jurado, Bernardo 
Montero Rodríguez, Luís 
Montón Lecumberri, Joaquín 
Montserrat Garcia, Ricard
Moral González, Jesús
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Riverola Araus, Josep 
Robles Fernández, M. Margarita 
Roca Batlle, Jaume 
Roca de Vinyals Iturriagagoitia, José L.
Rocabruna Montes, Agustí 
Ródenas Aguilar, Domènec
Rodero de Lamo, Lourdes
Rodés Fossas, Julio M. 
Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada 
Rodríguez Fernández, Domingo A.
Rodríguez Jordana, Juan 
Rodríguez Martín, Manuel
Rodríguez Mondelo, Pedro M. 
Rodríguez Rodríguez, Saturnino 
Roel Gérboles, Tarsicio 
Roig Espigol, Marçal
Romero de Tejada Gómez, José María
Ros Escoda, Gemma
Ros Pérez, José Luís
Rosell Amigó, Juan Ramón 
Rosell Colomina, Jaume 
Rosell Gratacós, Joan
Roset Calzada, Jaime
Rosselló Nicolau, M. Isabel 
Rosselló Seitún, Albert de 
Royes Alsina, Josep Maria
Royo Labara, Miguel 
Rubio Cerdà, M. Amparo 
Ruiz Gandullo, Javier 
Ruiz Mérida, Francisco
Ruiz Núñez, Francisco 
Sabater Bruguera, José M.
Sabater Masip, Jaime
Sáez Lozano, Miguel Ángel
Salillas González, Jesús
Sanabra Valls, Antoni 
Sánchez Esteller, Eloy
Sánchez Oller, Pedro
Sánchez Riera, Alberto
Sandovskaia Guennadiana, Natalia 
Sanfélix Morata, Daniel 

Sangüesa Zorrilla, José Luís 
Sansalvadó Tribó, Montserrat
Sanz Conde, M. Mercedes 
Sanz Villanueva, Jesús 
Sarquella Brugat, Manuel 
Sarró García, Pedro 
Segú Núñez, Alfred
Segués Aguasca, Edgar
Sentís Valls, José M.
Serna Iglesias, María José 
Serna Montero, Francisco
Serrà Martín, Isabel 
Serra Piquer, Alberto M.
Serra Santasusagna, Joan 
Serracant Cardona, Marcos 
Serrallonga Gasch, Antoni
Serrat Pie, Carles 
Shelly García, Carlos F.
Sierra Urigüen, Antonio de la
Sitges Costas, Juan 
Sola Superregui, Bernardo de
Solán Cristina, Antonio 
Soriano Llobera, Juan Manuel 
Such García, José M. 
Talavera Pedrol, Núria
Tapia Gómez, Ana M. 
Tarinas Laporta, Hermenegildo 
Teixidó Brugués, Jordi 
Térmens de Azúa, Jaime 
Térmens Mauri, Ramon 
Terradas Via, Roberto 
Terrés de Ercilla, Fernando
Thomas Gilboy, Peter 
Tintoré Auger, Oriol 
Tolós Michavila, Victorino Alberto
Torreño Gómez, Ildefonso 
Torrent Torrent, Juan A. 
Torres Cobas, Silvia 
Torres Marí, Pedro
Tre García, Francisco J. 
Unzeta López, Mariano
Unzueta Yuste, Abelardo de 

Usúa García, Carlos
Val Vinade, Juan José de
Valdivia González, Fernando C. 
Valeri Ferret, Josep Maria
Valls Azorín, Rafael 
Verger Igorra, Marcel
Vergés Corberó, Enrique 
Vericad Raga, Juan B.
Vicente Capdevila, Antonio M. 
Vicente Rodríguez, Alberto
Vidal Doménech, Juan
Vidal Martínez, Luis
Vila Dalmau, Benito
Vilajosana Béjar, Jordi
Vilajosana Crusells, Jordi
Vilanova Gabarró, José
Vilardell Barreda, Santiago 
Villabona Modrego, José 
Villalba Rigol, José
Villalonga Gustá, José 
Villanueva Bartrina, Luís
Villanueva Pozonoski, Emilio 
Villar Fernández, José A.
Viscarri Colomer, Jesús
Vivancos Azor, José Miguel 
Vivancos Azor, Ramon (
Wiquel Martínez, Luís 
Xiqués Llitjós, Joan
Xiqués Triquell, Jordi
Zalabardo Bosch, Inmaculada 
Zaragoza de Pedro, María Isabel
Zarza Stuyck, Juan Carlos 
Zubillaga Estanga, Feliciano



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 219

5.- RELACIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

relacio de personal d’administració i serveis

Agudo, Antonio
Aguilar Pelliza, Susana
Alastruey Martin, Chantal
Alonso Bargalló, Roser
Alvarez Ramos, Montserrat
Amat Bozzo, Lluisa
Amigó Freixas, Carmen
Amoros Macau, Ramon
Anglada Cantarell, Margarita
Arch Roca, Andreu
Arencibia Toledo, Asuncion 
Arilla Ayma, Mercedes
Arribas Martinez, Mercedes
Arribas Vinuesa, Josefina
Arteman Rosell, Cesca
Asensio Castell, M.Carmen
Avellaneda Lopez, Alina
Bejarana, Antonio
Benavent Cusi, Francesc
Benet Bitria, Josep Ramon
Benitez Benitez, Rogelio
Betalu Ramirez, Sonia
Blesa Folch, Juan 
Bohorquez Quirós, Juan
Bombin Ballano, Merce
Bort Cabau, Bernat
Cabane Franquet, Merce
Caceres Zurita, Pilar
Camon Pastor, Laura
Candial Torres, M. Assumpció
Carbonell Salomó, Salvador
Carmona Ruiz, Jazmina
Carnerero Gamiz, Francesc
Carrero Roman, Pedro
Carretero Monroy, Sandra
Cassi Salvat, Carmen
Castillo Gonzalez, Ana

Castillo Heredia, Trinidad
Casugas Huergo, Laura Esther
Ceña Cosials, Margarita
Cerezo Camara, Delfin
Cerrato Martin, Ana Leonor
Ciudad Alvarez, Aleix
Civico Gallardo, Sixto
Codina Vila, Miquel
Company Montori, Maite
Corbella Albiñana, Jose
Cortinas Abad, Ana Belen
Costan Lucea, Joaquin
Crespo Fernandez, Antonio
Crespo Rodriguez, Daniel
Cruz Guerrero, Miguel Angel
Datzira Miñan, Jordi
Del Rio Fontanals, Marta
Delclos De Semir, Dolors
Delgado Ortiz, Pedro
Diez Fernandez, Cristina
Dodo Bendelac, Sophie Dalia
Duque Corchete, Jose M.
Elias Marti, Olga
Embuena Paricio, Minerva
Encabo Aguilar, Eva M.
Esteban Morales, M. Carmen
Estebanez Grande, Angel
Esteve Herrera, Maria Pilar
Ezquerra Bima, Maria Pilar
Fabrega Carcavilla, M Francesca
Fariñas Martinez, Julia
Fernandez Rodriguez, Julio
Fernandez Serrano, Jose
Ferrer Rodriguez-, Jose Maria
Ferres Redondo, Maria
Font Cots, Luis
Fornt Pardos, M. Teresa
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Fumado Alian, Esteban
Galbas Magriña, Jose
Gallifa Calatayud, Jordi
Galvez Torras, Jesus
Gamundi Torrandell, Antonio
Garacia Losada, Feliciano
Garcia De Palau, Eudaldo
Garcia Garrido, Alberto
Garcia Martinez, Araceli
Garcia Martinez, Remei
Gil Marin, Laura
Gimenez Banzo, Pedro
Gimenez Palleiro, Pedro
Giraldo Forero, Maria Del Pilar
Gomez Zueco, M Antonia
Gongora, Alfonso
Gongora Mora, Nuria
Gonzalez De Fernandez, Angeles
Guinart Ferret, Andreu
Huerta Saura, Marcelino
Hurtado Merino, Juan Carlos
Iranzo Ramon, Francisca
Isart Riera, Pere
Jaén Castillo, Alfonso 
Juan Hernandez, Ana
Jurado Diaz, Bartolome
Laplana Urquizu, Maria Cristina
Lazaro Haro, Cristina
Lazcano Hormaechea, Rodrigo
Leiva Navarro, Joan
Lleixà Alsina, Ivan
Lugo Velez, Carlos Antonio
Luna Mayans, Jose Miguel
Magaña Gonzalez, Sonia
Magdaleno Abad, Carmen
Marin de La Fuente, Lluis
Marqués Puertolas, Jaime
Marsal Gazulla, Antonio
Marti Domingo, Tomas
Marti Hoppmann, Adriana
Martin Diaz, Montserrat

Martin Garcia, Olga
Martin Sero, Carmen
Martinez de Salinas, Elena
Martinez Hernandez, Isabel
Martinez Lopez, Jose Antonio
Massuet Pascual, Maria
Matheu Martinez Del Campo, Sara
Mercader Fernandez, Alicia
Mestres Murgades, Ma Carme
Moncunill Vidal , Concepcion
Monfort Tort, Miquel
Moragas Artal, Esther
Moragas Marsal, Montserrat
Moreno Alburquerque, Pilar
Morente Gil, Susana
Mulet Perez, Josep
Navarro Ezquerra, M.Antonia
Nieto Oliver, Esther
Noguera Martínez, M. Mercedes
Nuñez Ramos, Francisca
Orcajo Arenal, Victoriano
Ortiz Mora, Marta
Pardo Ponce, Maria Teresa
Parra Miguel, Albert
Pascual Sienra, Gloria
Pastor Comas, Silverio
Pastor Fernandez, Francisco
Paton Simon, Eusebio
Pedro Flor, Cristina
Perez Guerrero, Inmaculada
Perez Rodriguez, Sara
Periago Franco, David
Perramon Plasencia, Cristina
Pisa Sanchez, Jorge
Pouso Carballo, Rosa
Pradas Alonso, Nuria
Quemada Del Campo, Azucena
Quiñones Ruiz, Jose Miguel
Ramirez Beneito, Francisco
Ramos Hernandez, Sonia
Rebon Fernandez, Lucia

Ricart Sanz, Vicente
Rierola Rigau, M.Teresa
Risques, Montserrat
Rivero Pacheco, Elena Isabel 
Roca Lacamara, Montserrat
Rodríguez De Miguel, Vicente
Rodriguez Ferreiro, M. Nieves
Rodriguez Peinado, Ignasi
Roman Muñoz, Juan Antonio
Ros Bo, Elisenda
Royano Garcia, Veronica
Rubio Parellada, Francisco
Sabaté Mir, Jaume
Salvat Rovira, Asuncion 
Sanchez Soto, Jose
Sanjuan Viñas, Concepcion
Saumell Vilaplana, Inmaculada
Scatti Paile, Pablo
Sepulveda Huertos, Juan
Serra Muns, Guillem
Serrano Muñoz, Jordi
Serrano Pareja, Domingo
Simo Mas, Maria Antonia
Sole Esteve, Jordi
Soto Daza, José Julio
Souto Novo, Manuel
Suria Gual, Maria
Suy Martinez, Immaculada
Teixidó Brugués, Jorge
Termens Gaeta, Maria Teresa
Torre Ramiro, Severiano
Torres Cobas, Silvia
Torres Ruiz, Antonio
Tous Coll, Marc
Vallejo Ballesteros, Jesus
Vall-Llosera Cami, Eduardo
Vaquero Amate, Maria Rosa
Vilchez Simon, M Mar
Villarubia Seranova, Marta
Viñas, Ana
Vives-Geny Grau, Ma. Magdalena
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6.- CRONOLOGIA

APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS

Segle XV.- Primera referència al terme aparellador. Sembla que més que un ofici és un lloc de 
treball o un càrrec de responsabilitat a les obres grans. “L’aparellador era el responsable 
que en l’execució material de les obres se seguís la traça i les condicions particulars esta-
blertes, de que els materials fossin subministrats amb puntualitat i de valorar el treball 
executat”.

Mestre d’obres: locució que abasta a l’antiguitat (des de l’edat mitjana) totes les professions de la 
construcció. En deriven els arquitectes, aparelladors, “alarifes”, mestres de cases, etc.

Fins al segle XVIII, la figura del mestre d’obres està lligada als gremis, que són els que 
s’encarreguen de la formació, la controlen i acrediten l’autorització per exercir la pro-
fessió, després de l’aprenentatge sota la tutela d’un professional expert i dels exàmens 
corresponents.

A Catalunya corresponia al Gremi de d’Arquitectes, Mestres de Cases, Talladors i Picapedrers 
de Pedra i Molers de Barcelona, que disposava, des de 1327, d’unes ordenances en les quals 
s’estipulava la manera de formar aprenents, oficials i mestres en arquitectura, és a dir les diverses 
categories que hi havia entre els agremiats.

(1749).- Aparellador no era un títol sinó un càrrec professional amb característiques d’ajudant o 
assistent de l’arquitecte.

1752 (12 abril).- Fundació de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid.
1757 (30 maig).- Reial Cèdula que declara constituïda definitivament l’Acadèmia, i publica els esta-

tuts de govern, en els quals es determina que l’Acadèmia, i les que es puguin fundar posterior-
ment, seran les úniques habilitades per impartir ensenyament i títols, tant d’arquitecte com de 
mestre d’obres.

La creació de la Real Academia de San Fernando instaura un nou ordre professional i corporatiu més 
rígid, basat en les prerrogatives que atorguen els títols acadèmics, regulats i concedits per l’Estat 
i no pels gremis o altres entitats eclesiàstiques o municipals. Als gremis els costà de renunciar al 
domini que exercien en el sector professional de la construcció. 

1767 (25 novembre).- Reial Ordre que disposa que sempre que s’hagin de fer obres d’alguna entitat 
s’han de presentar prèviament els dissenys a la Real Academia de San Fernando.

1768 (14 febrer).- Reial Cèdula de creació de la Real Academia de San Carlos, per al regne de Valèn-
cia, a imatge i semblança de la de Madrid. 

1775.- La Junta de Comerç de Barcelona, creada el 1763, estableix una Escola Gratuïta de Disseny a 
la seu de la Llotja de Mar; inicialment no hi figura l’ensenyament d’arquitectura.

1784 (24 juny).- Reial ordre que estén el disposat a la de 25 novembre 1767 a la Real Academia de 
San Carlos de València, pel que fa a les obres del seu districte. 

1787 (28 febrer).- Reial Cèdula que determina que cap tribunal, ciutat, vila ni cos eclesiàstic 
o similar concedeixi títols d’arquitecte ni de mestre d’obres, ni nomeni per dirigir-les a 
ningú que no hagi estat examinat per l’Academia de San Fernando o per la San Carlos de 
València. 
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1790 (26 maig).- Disposició reial que determina la supressió definitiva dels exàmens gremials.
1790 (10 juliol).- En documents de la Real Academia de San Fernando apareix la denominació 

d’aparellador, no com un títol oficial, sinó com a professional ajudant de l’arquitecte o en tre-
balls relacionats amb l’execució de les obres.

La facultat d’expedir títols d’arquitecte i de mestre d’obres s’estén a les acadèmies de San Luís de 
Saragossa (1792) i de la Purísima Concepción de Valladolid (1802), els anys de les creacions 
respectives.

1794.- La Junta de Comerç pensiona el lleidatà Antoni Cellés Azcona (1775-1835) perquè pu-
gui estudiar arquitectura a Madrid, amb la intenció que a Barcelona hi hagi més arquitectes, i 
potser amb la més remota d’implantar-hi estudis d’aquesta branca. 

1796 (18 setembre).- Reial ordre que suprimeix la classe de mestres d’obres, a conseqüència dels 
enfrontaments amb l’estament dels arquitectes, sobretot des de la creació de l’Academia de No-
bles Artes; això no obstant, s’autoritza l’exercici professional dels que han adquirit el títol amb 
anterioritat.

1797.- La Junta de Comerç decideix incorporar els estudis d’arquitectura als que ja subvenciona, fet 
que suscita l’animadversió dels vells mestres de cases, agrupats entorn dels gremis. 

1798 (20 desembre).- Ordre circular que preveu que tots els projectes, plànols i dibuixos d’obres 
d’arquitectura s’han de presentar a l’aprovació prèvia de l’Acadèmia. 

1800 (17 agost).- Reial ordre que declara nuls els títols d’arquitecte i de mestre d’obres expedits més 
tard de 1787 pels prelats, cabildos, ajuntaments, gremis, confraries i congregacions.

1803.- La Junta confia la classe d’arquitectura a Antoni Cellés, un cop aconseguit el títol d’arquitecte; 
amb aquesta finalitat, és enviat a Roma, amb una beca de l’Academia de San Fernando. 

1814 (3 agost).- Reial ordre que reitera, després de la Guerra del Francès, les disposicions dictades 
des de 1767 sobre l’obligatorietat de presentar a les reials acadèmies de Nobles Arts els dissenys 
de les obres que es vulguin realitzar. 

1814 (2 octubre).- Reial cèdula sobre l’aprovació dels títols d’arquitectes i mestres d’obres, reiterant 
la prohibició que els pugui concedir cap tribunal, ciutat, vila ni cos eclesiàstic o popular, i de 
manera explícita la congregació o confraria de Nuestra Señora de Belén de Madrid.

1816 (28 agost).- En una Reial ordre de Ferran VIi relacionada amb la reorganització de l’Academia 
de San Fernando després de la Guerra del Francès, apareix com una nova titulació la d’aparellador 
facultatiu, encara que com un grau inferior als arquitectes i als mestres d’obres; no correspon a 
uns estudis sinó a la superació d’un examen. Sembla que l’ús del terme s’aplica més com a aju-
dant de l’arquitecte o de l’enginyer que no pas com una professió específica. 

1817 (11 setembre).- Cellés pronuncia el discurs inaugural de la classe d’Arquitectura de Llotja. (Mal-
grat l’autorització reial per al seu establiment, l’entrada en funcionament s’hagué d’endarrerir a 
causa de la Guerra del Francès, i fins que s’hagué acabat no es pogué implantar). Les classes no 
s’inicien fins al cap de dos anys; els estudis no tenen validesa oficial i els que els segueixen han 
de revalidar-los a les acadèmies de Madrid o de València.

1817 (11 octubre).- Reial ordre de restabliment de la classe de mestres d’obres, atès el nombre escàs 
d’arquitectes.

Primer terç segle XIX.- Polèmica vivida entre els arquitectes i els enginyers, entorn a la formació i a 
la competència per a algunes funcions; en principi, els arquitectes es tanquen en el seu coneixe-

ment i formació més gran en matèria d’art, perquè es consideren artistes, en front dels engin-
yers, als quals qualifiquen de mers tècnics, incapaços de projectar obres amb gust i harmonia; 
aviat s’adonen del risc d’aquesta postura i comencen a entendre l’arquitecte, no només com un 
artista, sinó com un professional amb una formació científica. La polèmica s’estén al llarg del 
segle XIX, principalment amb els enginyers de camins, canals i ports; diverses disposicions ofi-
cials delimiten els camps d’actuació i es consideren favorables a un o altre d’ambdós estaments.

1828 (21 abril).- Reial Cèdula que estableix de nou les regles que han de regir l’exercici de les no-
bles arts i el nomenament d’arquitectes, tot reconeixent la falta de compliment reiterat de les 
normes dictades des de 1787, i reiterant que la revisió dels plànols i els dissenys de la obres 
públiques correspon a la Real Academia de San Fernando i a les de San Carlos de València, de 
la Purísima Concepción de Valladolid i de San Luis de Saragossa.

1828 (7 desembre).- Reial Cèdula que estén la mateixa funció a les delegacions a Barcelona i a Sevilla 
de l’Academia de San Fernando.

1830.- La classe d’Arquitectura de Barcelona s’incorpora a l’Escola de Nobles Arts, i perd la caracte-
rística d’ensenyament independent.

1844 (25 setembre).- Reial decret del Ministeri de la Governació, promogut pel ministre Pedro José 
Pidal, que reforma els estudis d’arquitectura i els confia a la Real Academia de San Fernando de 
Madrid, amb una duració de cinc anys després de l’ingrés. 

1845 (28 setembre).- Reial ordre que fixa el reglament dels estudis d’arquitectura i els divideix en 
estudis preparatoris i especials; els primers s’han de realitzar fora de l’Escola, i s’han d’acreditar 
per accedir als estudis especials, que duren cinc anys. Els mestres d’obres, després dels estu-
dis preparatoris han de cursar dos anys. També regularitza les atribucions dels mestres d’obres, 
subordinant-los als arquitectes; això contribueix a l’increment de la rivalitat i el conflicte entre 
ambdues classes professionals. 

1847.- L’Academia de San Fernando deixa de lliurar els títols d’arquitecte.
1847.- Supressió de la classe d’arquitectura de Llotja, en quedar transformada la Junta de Comerç 

en una corporació merament consultiva, impossibilitada de continuar la tasca d’impulsora dels 
estudis superiors.

1848 (7 setembre).- Reial decret que crea la classe professional de director de camins veïnals  (direc-
tor de caminos vecinales) i reglamenta les funcions i els estudis corresponents, que es cursaran 
a les acadèmies de nobles arts; alhora estableix els requisits pels quals poden accedir a aquesta 
titulació els arquitectes i els mestres d’obres. 

1849.- Entra en funcionament l’Escola d’Arquitectura de Madrid, per segregació de la de Nobles Artes.
1849 (31 octubre).- Reial decret. que crea diverses acadèmies provincials de Belles Arts, una de les 

quals és la de Barcelona, i s’hi estableix l’Escola especial de Belles Arts, on poden cursar els 
estudis de mestres d’obres i de director de camins veïnals. Els professors de l’ensenyament de 
mestres d’obres han de ser arquitectes. Estableix que l’ensenyament de l’arquitectura és privatiu 
de l’escola especial de Madrid,

1852 (16 juliol).- Reglament de l’Escola Especial d’Arquitectura que hi agrega els estudis d’”escala 
inferior” corresponents als mestres d’obres. 

1852 (15 octubre).- Es convoca una oposició per cobrir una càtedra de l’Escola de Belles Arts de 
Barcelona per als estudis de mestre d’obres i director de camins veïnals.
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1853 (31 desembre).- Reial ordre que confirma el contingut de la de 1845 (28 setembre) en el sentit 
que els mestres d’obres són subordinats dels arquitectes, privant-los de la facultat de projectar i 
dirigir obres rellevants, exercint la seva comesa sota els plànols i la direcció d’un arquitecte.

1855 (24 gener).- Reial decret, de Francisco de Luxán, ministre de Foment, per al qual es creen els 
estudis d’aparelladors a les acadèmies de Nobles Arts, alhora que se suprimeixen els de mestres 
d’obres i els de directors de camins veïnals, respectant els drets adquirits pels professionals ti-
tulats. Les escoles s’anomenen d’Aparelladors i Agrimensors; els estudis corresponents duren 
quatre i dos cursos, respectivament, i queden establerts, com ho estaven els que se suprimeixen, 
a totes les acadèmies de Nobles Arts.. 

1855 (14 setembre).- Reial ordre del Ministeri de Foment per la qual es nomena una comissió amb 
l’objecte de proposar la delimitació de les atribucions del enginyers de camins, arquitectes i 
mestres d’obres, que no dóna resultat fins a 1864.

1857 (9 setembre).- Llei d’Instrucció Pública de Claudio Moyano. Els estudis d’aparelladors queden 
enquadrats en el ensenyaments professionals, juntament amb els d’agrimensors i els de mestres 
d’obres, que tornen a aparèixer; s’imparteixen a l’escola agregada a la d’Arquitectura de Madrid, 
i a les agregades a les acadèmies provincials.

1858 (20 setembre).- Reial decret pel qual s’estableixen programes nous per a aquestes carreres; els estudis 
d’aparelladors tenen una durada mínima de dos anys, després d’haver aprovat les matèries bàsiques.

1858 (13 octubre).- L’Escola de Mestres d’Obres Barcelona, com les altres de grau professional, pas-
sa sota la jurisdicció del rector de la Universitat, mantenint l’Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi una funció consultiva.

1864 (22 juliol).- Reial decret del Ministeri de la Governació pel qual s’aprova el reglament sobre 
atribucions dels arquitectes, mestres d’obres i aparelladors; és la primera disposició que delimita 
les competències dels tècnics en matèria de construcció; els mestres d’obra i aparelladors són 
qualificats com a auxiliars facultatius dels arquitectes, equiparats en categoria. 

1864 (30 novembre).- Reial decret del Ministeri de Foment que modifica el reglament i el pla 
d’estudis de l’Escola d’Arquitectura; alhora anuncia que es modificaran els dels ensenyaments 
de mestres d’obres, aparelladors i agrimensors. 

1865 (31 juliol).- Reial decret del Ministeri de la Governació pel qual que les disposicions del Reial 
decret de 22 juliol 1864 no són aplicables als mestres d’obres que han obtingut el títol abans 
d’aquesta data.

1865 (7 novembre).- Reial ordre del Ministeri de Foment que eximeix, en determinades condicions, 
als estudiants de mestres d’obres, aparelladors i agrimensors de l’acreditació acadèmica dels co-
neixements de les matèries bàsiques, substituint-la per un examen a l’ingrés. 

1869 (30 juny).- Decret que estableix que, en quedar sense consignació en els pressupostos de l’Estat 
per a l’exercici econòmic comprés entre el 1r de juliol de 1869 al 30 de juny de 1870, queden 
suprimides les escoles de Belles Arts, Aparelladors, Mestres d’Obres, Agrimensors i Nàutica que 
existien a les províncies; l’ensenyament adquireix el caràcter de lliure, del qual es poden encarre-
gar les diputacions si ho desitgen. 

1870 (8 gener).- Decret que deroga parcialment el de 22 juliol 1864 pel que fa a les atribucions dels 
mestres d’obres, que queden autoritzats per projectar obres de propietat particular i per actuar 
sota la direcció d’un arquitecte en les fiançades amb fons públics. 

1871 (5 maig).- Reial decret del Ministeri de Foment pel qual es declara lliure l’exercici de la pro-
fessió de mestre d’obres i la d’aparellador, i quedant suprimits els estudis corresponents i la 
concessió de títols.

1873.- S’atorguen els últims títols de mestre d’obres.
1895 (19 agost).- Reial decret que instaura l’ensenyament professional d’aparellador com un 

grup especial a la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, després de 25 anys de la 
supressió.

1895 (20 agost).- Reial decret. pel qual s’aprova el reglament de les escoles d’Arts i Oficis; els ensen-
yaments d’aparelladors s’enquadren a la secció tècnico-industrial; la durada dels estudis és de 
cinc anys. El terme aparellador torna a aparèixer en el llenguatge administratiu, encara que sense 
establir competències. Es considera l’inici de la professió pròpiament dita, ja que des d’aquesta 
data s’atorga sense interrupció el títol acadèmic. 

1900 (4 gener).- Reial decret del Ministeri de Foment. Es creen les Escoles d’Arts i Indústries per 
fusió de les antigues de Belles Arts i d’Arts i Oficis. No hi apareix un pla d’estudis d’aparelladors; 
és possible que no arribés a tenir modificació.

1901 (17 agost).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts pel qual es dóna una 
organització nova als ensenyaments elementals i superiors d’indústries. Es creen les Escoles Su-
periors d’Indústries, dins de les quals, a més de les especialitats pròpiament industrials (peri-
tatges) s’inclou la d’aparelladors, que només s’assigna a l’Escola de Madrid. S’aproven els plans 
d’estudis, amb una durada de tres anys, després d’uns altres tres de preparatoris. 

1902 (4 juny).- Reial ordre que estableix les atribucions dels aparelladors titulats com a ajudants o 
auxiliars immediats dels arquitectes. 

1902 (14 setembre).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que aprova el re-
glament orgànic de l’Escola Superior d’Arts i Indústries de Madrid i modifica el contingut del 
3r curs de la carrera d’aparellador. 

1905 (5 gener).- Reial ordre que crea la Sociedad Central de Aparejadores, el primer òrgan corpo-
ratiu de la professió..

1905 (5 gener).- Reial ordre de la Presidència del Consell de Ministres que especifica que els llocs 
d’aparelladors a les obres públiques només poden ser ocupats pels titulats. 

1906 (22 setembre).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que reforma el 
pla d’estudis d’aparelladors per a l’Escola Central d’Arts i Indústries de Madrid, l’única on 
s’imparteix; els estudis consten de cinc cursos, un preparatori, tres de comuns a totes les espe-
cialitats i un de propi per a cada una; per a l’obtenció del títol s’estableix com a requisit, a més 
d’haver cursat els estudis, la realització de dos anys de pràctiques en obres de nova construcció, 
mitjançant l’acreditació de l’arquitecte director.

1904 (4 agost).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que modifica el regla-
ment orgànic de l’Escola Superior d’Arts i Indústries de Madrid; les disposicions generals són 
aplicables a les altres escoles.

1907 (6 agost).- Reial decret, continuació de l’anterior, que aprova el reglament orgànic de les escoles 
d’Arts i Indústries; la durada de la carrera s’amplia a sis anys; els estudis d’aparelladors tenen els 
cursos preparatori i primer comuns amb els de peritatge mecànic i electricista; en els restants, 
una bona part d’assignatures també són comunes. 
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1910 (6 juny).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que introdueix modifi-
cacions en l’organització interna dels centres, que no afecten el contingut dels ensenyaments de 
peritatges i d’aparelladors, però si a la forma dels exàmens i de la revàlida.

1910 (16 desembre).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que aprova un 
reglament orgànic nou de les Escoles Industrials i d’Arts i Oficis i inclou el programa per als 
estudis d’aparelladors, amb tres cursos, a més d’un de comú amb els peritatges. 

1911 (19 octubre).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que disposa que 
l’ensenyament d’aparelladors es doni a les Escoles Industrials de Madrid, Cadis, Sevilla i Sara-
gossa. 

1912 (9 agost).- Reial ordre del Ministeri d’Instrucció Pública que fixa les atribucions dels aparella-
dors com a auxiliars o ajudants dels arquitectes i el caràcter de la professió com a intermediària 
entre l’arquitecte i l’obrer manual i prohibeix la utilització del títol als que no l’obtinguin a les 
escoles oficials de l’Estat.

1913 (4 abril).- Reial decret que inclou els estudis a l’Escola de Valladolid, convertida en industrial.
1914 (30 juny).- Reial ordre que inclou els estudis a l’Escola de Màlaga. 
1915 (19 agost).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que aprova un re-

glament orgànic nou de les Escoles d’Arts i Indústries; inclou el pla d’estudis de peritatges i 
d’aparelladors; el decret no arriba a entrar en vigor.

1917 (10 setembre).- Reial decret de creació d’un Cos d’Aparelladors del Cadastre de riquesa urbana 
depenent del Ministeri d’Hisenda. 

1919 (28 març).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que amplia i aclareix 
les atribucions dels aparelladors titulats i estableix que són els únics ajudants o auxiliars dels 
arquitectes reconeguts com a tals. 

1924 (15 març).- R. D. de la Presidència del Directori Militar. A partir de 1er juliol, les Escoles Indus-
trials passen a dependre del Ministeri de Treball, mentre que les d’Arquitectura i d’Arts i Oficis, 
es mantenen al Ministeri d’Instrucció Pública. Com a conseqüència, els estudis d’aparelladors, 
en lloc de fer-se a les escoles industrials, s’integren a les d’Arquitectura; les industrials que els 
tenien autoritzats, els seguiran impartint durant tres cursos.  

1924 (11 setembre).- Reial ordre que aprova el reglament de l’ensenyament d’aparelladors a les Esco-
les d’Arquitectura de Madrid i de Barcelona.

1924 (octubre).- El curs 1924-1925 s’inicien els estudis d’aparelladors a les Escoles d’Arquitectura, 
en els cursos preparatori i primer, segons el pla d’estudis de 1910, que era vigent. Les classes es 
donen a les mateixes aules que les d’Arquitectura, però en horaris diferents. 

1926 (11 agost).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que mentre no 
s’estructuri de manera definitiva es puguin nomenar amb caràcter interí professors numeraris i 
ajudants per a l’ensenyament d’aparelladors a les escoles d’Arquitectura de Madrid i de Barcelo-
na; és el primer concurs de mèrits per a professors.

1926 (6 octubre).- Reial ordre que determina que els últims exàmens d’aparelladors a les escoles 
industrials seran els del curs 1926-1927. (Complementada per Reial ordre de 18 octubre 
1926).

1926 (27 novembre).- Reial ordre per la qual es nomenen els primers professors numeraris i ajudants 
(interins) per a l’ensenyament d’Aparelladors.

1929 (6 setembre).- Reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que concedeix als di-
rectors de les escoles d’Arquitectura on radica l’ensenyament d’aparelladors la facultat d’atorgar 
als que ho sol·licitin les convalidacions d’assignatures aprovades en altres centres oficials per les 
anàlogues de la carrera d’aparellador.

1930	(9	agost).-	La	Sociedad	Central	de	Aparejadores	promou	un	expedient	per	pal•liar	les	impre-
cisions, contradiccions i incompliments de la Reial ordre de 1919 sobre atribucions, al qual s’hi 
oposa la Sociedad Central de Arquitectos, per considerar que els aparelladores pretenen envair 
un àmbit de competències que els pertany, especialment en el que es refereix a la capacitat de 
projectar, encara que es mostren d’acord en les mesures que ajuden a combatre l’intrusisme. La 
controvèrsia és causa d’enfrontaments molt intensos entre els arquitectes i els aparelladors, i les 
corporacions professionals corresponents. 

1930 (final):- Fundació de l’Associació d’Aparelladors de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 16-
18, 6è pis.

1931 (9 gener).- Reial ordre del Ministeri de la Governació que resol que “no ha lugar” a dictar cap 
norma nova sobre atribucions i que segueix vigent la Reial ordre de 28 març 1919.

1932 (26 abril).- Ordre del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que estableix que no es con-
validin assignatures per a la carrera d’aparelladors, i que aquesta es cursi íntegra a les escoles 
corresponents. Aquest ordre és modificada i aclarida per les de 23 maig i 8 juny del mateix any.

1933 (14 gener).- Decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que regula el procedi-
ment d’accés al professorat de les escoles d’enginyeria i d’arquitectura; comprèn l’ensenyament 
d’aparelladors.

1933 (31 gener).- Vaga estudiantil a Madrid, de dos dies de durada, promoguda pels estudiants 
d’enginyeria, per considerar que un projecte d’atribucions discutit al Congrés de Diputats ator-
ga facultats massa àmplies als aparelladors.

1933 (13 febrer).- Després d’un assemblea al teatre Pavón de Madrid, vaga d’estudiants convocada 
pels de les escoles d’Enginyeria i d’Arquitectura, a la qual s’adhereixen els de Barcelona. Com a 
conseqüència dels fets, el Govern decideix retirar el projecte de llei. 

1933 (22 febrer a 31 març).- Com a reacció, vagues i aldarulls dels estudiants d’aparelladors (a Ma-
drid) per pressionar que el Govern no retiri la proposta d’atribucions.

1933 (31 març).- Assemblea a l’Escola d’Arquitectura de Madrid d’estudiants d’aparelladors, amb 
participació d’uns 400, amb aldarulls i destroces al mobiliari i al mateix edifici.

1933 (1abril).- Ordre que suspèn les classes com a conseqüència de la vaga i dels aldarulls.
1933 (20 maig).- Ordre del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts que anul·la la matricula dels 

estudiants d’aparelladors (de Madrid) i els obliga a matricular-se com a lliures per poder-se 
examinar al juny; això no obstant, segueix la vaga. 

1933 (15 setembre).- Ordre que regula els exàmens d’ingrés i el contingut del curs preparatori.
1933 (final).- Fundació de l’Associació d’Estudiants d’Aparelladors. 
1934 (9 maig).- Decret que fixa novament les atribucions dels aparelladors, que recull en bona me-

sura les aspiracions de la Sociedad Central de Aparejadores. 
1934 (26 juliol).- Derogació del decret anterior, sota la pressió dels col·legis d’arquitectes, per consi-

derar que en algun aspecte els concedia atribucions excessives.
1934 (novembre).- Primer número del butlletí de l’Associació d’Estudiants d’Aparelladors.
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1935 (22 gener).- Decret que estableix les condicions d’ingrés i el pla d’estudis de la carrera.
1935 (31 maig).- Nou decret d’atribucions que determina que els aparelladors són els únics que 

poden exercir la funció de constructors d’obres, que ocasiona la protesta dels contractistes.
1935 (16 juliol).- Decret que es considera com l’intent últim i definitiu de fixar les atribucions dels 

aparelladors, que són qualificats com a pèrits de materials i de la construcció i ajudants tècnics 
de l’obra; alhora fixa els honoraris i les retribucions. Dictat essent ministre d’Instrucció Pública 
i Belles Arts Joaquín Dualde Gómez. Des d’aquest decret la figura de l’aparellador esdevé obli-
gatòria per als serveis municipals i per a les obres particulars d’una importància determinada. 
Serà vigent fins a 1971. 

1935 (20 juliol).- Dues ordres s que estableixen la plantilla a totes les escoles, a base de 4 professors 
numeraris, 3 auxiliars i dos professors especials, i l’acoblament del professorat a les assignatu-
res.

1936 (5 juny).- Decret que crea una Escola d’Aparelladors a La Corunya, sostinguda per l’Ajuntament 
de la ciutat; sembla que no arriba a entrar en funcionament per l’esclat de la Guerra Civil.

1936 (27 agost).- Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual l’Escola d’Arquitectura de Barcelo-
na passa a ser una institució cultural de la Generalitat; mentre no es produeixi una reorganitza-
ció, Josep Torres Clavé és nomenat delegat de la Generalitat.

1939 (19 juny).- Ordre per la qual es reprenen les activitats docents de les Escoles Especials 
d’Enginyers i d’Arquitectes.

1939 (14 juliol).- Ordre que estableix la validesa de l’ordre anterior per als estudis d’aparelladors.
1940 (15 març).- Ordre que estableix les aportacions que han de fer els estudiants de determinades 

escoles (entre les quals, aparelladors), per dotar els laboratoris del material imprescindible des-
truït per la guerra. 

1940 (4 maig).- Ordre referent a l’admissió sense imposició de sanció de diversos professors de 
l’Escola d’Arquitectura, que inclou els d’aparelladors.

1940 (9 maig).- Ordre del Ministeri de Governació que crea els col·legis d’Aparelladors i implanta la 
col·legiació obligatòria per a l’exercici de la professió.

1940 (18 maig).- Ordre per la qual es crea a les escoles d’aparelladors el càrrec de vicedirector, 
amb competències presidir el claustre de professors i regir el sistema administratiu interior de 
l’ensenyament d’aparelladors, depenent en tot de les escoles d’Arquitectura; també es crea el cà-
rrec de secretari i a la vegada la Junta Administrativa de l’Escola; a la mateixa Ordre es nomena 
vicedirector el professor Manuel Cases Lamolla.

1940 (1 juliol).- Constitució formal del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears.
1940 (6 agost).- Ordre que s’adapta a Barcelona i a Madrid un pressupost per a l’ensenyament 

d’aparelladors separat del de l’Escola d’Arquitectura.
1940 (14 agost).- Ordre que declara totalment extingits els plans d’estudis d’aparelladors anteriors a 

1932 i determina l’equivalència de les assignatures amb les vigents.
1941 (abril).- Primers viatges d’estudis dels alumnes.
1942 (21 juliol).- Ordre que regula els col·legis oficials d’Aparelladors com a entitats subordinades a 

la Federació Nacional d’Aparelladors, com a òrgan superior.
1943 (18 gener).- Ordre per la qual es nomena Manuel Cases Lamolla i Joaquim Amigó Miro, 

vicedirector i secretari, respectivament, dels ensenyaments d’aparelladors a l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona.

1944 (31 maig).- Decret que modifica l’Ordre de 15 març 1940  pel que fa a les normes pressupos-
tàries de les escoles especials.

1944 (31 maig).- Decret pel qual tots els alumnes d’ensenyaments tècnics, entre els quals els 
d’aparelladors, s’integren en el Sindicato Español Universitario (SEU).

1944 (29 setembre).- Decret que implanta l’ensenyament obligatori de Religió.
1945 (16 gener).- Ordre que resol la situació administrativa del professorat de l’ensenyament 

d’aparelladors. 
1945 (16 gener).- Convocatòria del primer concurs-oposició restringit a dues places de professors 

d’aparelladors de Barcelona.
1945 (16 abril).- Ordre que regula l’ingrés a les escoles d’aparelladors; davant la gran afluència 

d’aspirants, ja que no s’exigia el batxillerat, s’estableix que l’examen de cultura general sigui el 
primer i eliminatori.

1945 (23 juny).- Ordre del Ministeri de la Governació que aprova el reglament de la federació i dels 
col·legis d’aparelladors; es constitueixen els regionals i provincials. El de Catalunya i Balears, 
amb capital a Barcelona, té delegacions a Palma de Mallorca, Lleida, Tortosa, Tarragona, Giro-
na i Maó. (Vigent fins a 1977).

1946 (27 març).- Ordre que nomena els primers professors numeraris d’aparelladors de Barcelona després 
de la resolució del concurs-oposició convocat: Manuel Cases Lamolla i Ramon Tèrmens Mauri.

1947 (16 octubre).- Ordre per la qual es nomenen diversos professors interins i encarregats de curs 
de l’Escola d’Arquitectura, secció d’Aparelladors.

1949 (30 maig).- Ordre que crea la Junta d’Estudis d’Arquitectura, integrada pels directors de les es-
coles superior d’Arquitectura i els vicedirectors dels ensenyaments d’aparelladors; té per objecte 
informar de les qüestions comunes que afectin a ambdós ensenyaments.

1953 (13 maig).- Decret que implanta l’ensenyament obligatori d’Educació Física i Esportiva.
1953 (17 juliol).- Llei per la qual es milloren, a partir d’1 gener 1954,  les dotacions econòmiques de 

les escoles d’Arquitectura i dels ensenyaments d’aparelladors i es fixen les plantilles de professo-
rat. Les escoles d’Arquitectura de Madrid i de Barcelona es doten en total amb 36 catedràtics i 
16 auxiliars; les d’aparelladors amb 12 professors numeraris en total. 

1953 (18 setembre).- Decret que implanta l’ensenyament obligatori de Formación del Espíritu Na-
cional a les escoles tècniques.

1953 (setembre).- S’incrementa i s’estén el nomenament d’encarregats de curs.
1954 (12 febrer).- Decret per al qual els títols de batxiller elemental i altres (i en certes condicions 

el batxillerat laboral) són obligatoris per a l’ingrés a les escoles de peritatge industrial i agrícola 
i d’aparelladors.

1954 (8 setembre).- Decret que aprova el reglament de disciplina acadèmica dels centres oficial 
d’ensenyament superior i tècnic dependents del Ministeri d’Educació.

1954 (30 novembre).- Ordre que inclou l’Escola d’Aparelladors en el reglament. 
1954 (17 desembre).- Ordre que desenvolupa el decret de 12 febrer 1954 sobre les condicions d’ingrés.
1955 (17 gener).- Ordre que desenvolupa l’anterior i estableix condicions per als exàmens d’ingrés 

d’aparelladors.
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1955 (17 febrer).- Ordre que desenvolupa el decret de 12 febrer 1954 i eximeix, temporalment, en 
certes condicions de la possessió del títol de batxiller elemental per a l’ingrés.

1955 (10 agost).- Decret de reorganització de les Escoles Oficials d’Aparelladors, que continuen de-
penent de les d’Arquitectura encara que amb una denominació nova, i aprova un pla d’estudis, 
que substitueix el de 1935, a base d’un curs selectiu i tres de carrera; s’organitzen les càtedres en 
9 grups; el títol és el d’Aparellador d’Obres. 

1955 (20 octubre).- Ordre sobre l’acoblament dels professors i de les assignatures antigues al pla 
d’estudis nou.

1955 (25 novembre).- Decret que modifica el de 10 agost, distribuint en 18 grups, en lloc de 9, les 
matèries que integren el pla d’estudis. 

1956 (gener).- A causa del nombre elevat d’alumnes i de la insuficiència de locals a l’Escola 
d’Arquitectura (encara a l’edifici de la Universitat de Barcelona), les classes del curs selectiu es 
donen en unes aules de l’Escola de Pèrits Industrials (carrer d’Urgell). 

1956 (4 gener).- Ordre per la qual s’anuncien oposicions restringides per cobrir 4 places de pro-
fessors numeraris a l’Escola d’Aparelladors de Barcelona, per als que porten més de deu anys 
exercint-les interinament. 

1956 (gener).- El Ministeri nomena 12 professors adjunts. 
1956 (27 febrer).- Ordre que dóna normes sobre els exàmens d’ingrés, modificant la de 17 gener 

1955.
1956 (10 juliol).- Ordre per la qual s’estableixen les analogies entre els diversos grups de l’ensenyament 

de les escoles d’Aparelladors.
1956 (12 i 26 juliol).- Quatre ordres per mitjà de les quals es nomenen professors numeraris Joa-

quim Amigó, Manuel Puig Janer, Josep M. Poudevida Viñal i Marino Canosa Gutiérrez, com a 
resultat de les oposicions restringides convocades.

1957 (gener).- Primers disturbis estudiantils; suspensió de classes al districte universitari. 
1957 (20 juliol).- Llei d’Ordenació de l’Ensenyament Tècnic. Les escoles d’Aparelladors queden 

compreses dins de les escoles tècniques de grau mitjà; amb aquesta llei es desvinculen de les 
d’Arquitectura. S’anomenen Escoles Tècniques d’Aparelladors.

1957 (30 setembre).- Ordre per la qual s’aprova el Reglament Orgànic provisional de la Junta 
d’Ensenyament Tècnic.

1957 (30 setembre).- Ordre sobre adaptació de les denominacions de les escoles tècniques; confir-
ma, segons la llei, el caràcter independent de les Escoles Tècniques d’Aparelladors; els subdirec-
tors d’aquestes escoles es faran càrrec, interinament de la direcció respectiva.

1957 (novembre).- Per al curs selectiu s’utilitza una aula de la Universitat de Barcelona. 
1957 (9 novembre).- Manuel Cases Lamolla, que era subdirector, passa automàticament a ser direc-

tor; presa de possessió i presidència de la primera reunió.
1958 (11 febrer).- Es dóna a conèixer el projecte de nou edifici per a l’Escola elaborat pels arquitec-

tes Eusebi Bona Puig, Pelai Martínez Paricio i Josep M. Segarra Solsona, professors de l’Escola 
d’Arquitectura.

1958 (17 març).- Ordre del Ministeri de la Vivenda canvia el nom de Federació Nacional 
d’Aparelladors pel de Consell Superior. 

1958 (24 abril).- Llei sobre dotacions de professorat de les escoles tècniques.

1958 (3 juny).- Ordre sobre l’accés als ensenyaments superiors dels titulats a les escoles actuals 
d’aparelladors, ajudants, facultatius i pèrits.

1958 (30 juny).-Ordre per la qual es dicten normes per a la formació dels escalafons de catedràtics 
numeraris d’escoles tècniques.

1958 (10 juliol).- Ordre que aprova el reglament d’oposicions per a l’accés als cossos de catedràtics 
d’escoles tècniques (superiors i de grau mitjà).

1958 (10 juliol).- Ordre que aprova el reglament dels concursos-oposició per a l’accés a les places de 
mestre de taller i laboratori d’escoles tècniques.

1958 (10 juliol).- Ordre que aprova el reglament per a la selecció dels professors adjunts de les esco-
les tècniques.

1958 (22 juliol).- Decret pel qual s’aprova el projecte d’edifici nou destinat a l’Escola.
1958 (23 juliol) (B.O. del Ministeri d’Educació, 4 agost).- Publicació de l’escalafó del cos de cate-

dràtics numeraris d’escoles tècniques de grau mitjà a 1r gener 1958. 
1958 (1 agost).- Ordre per la qual s’aprova el Reglament Orgànic de la Junta d’Ensenyament Tècnic.
1958 (octubre).- Comencen les obres del nou edifici, que ja es veu que resulta insuficient per al 

nombre d’alumnes matriculats.
1958 (octubre).- Les classes del curs selectiu es tornen a donar en aules de l’Escola de Pèrits Indus-

trials de Barcelona. 
1958 (desembre).- El Ministeri autoritza l’ampliació de l’edifici, passant de 5500 m2 en el projecte 

inicial a 8500.
1959 (31 gener).- Resolució sobre el temari de les assignatures que comprenen els cursos d’accés dels 

actuals d’aparelladors, ajudants, facultatius i pèrits a les escoles superiors respectives.
1959 (11 maig).- Ordre de nomenament del professor Josep M. Poudevida Viñal com a subdirector 

de l’Escola. 
1959 (16 juliol).- Decret 1283/1959 crea l’Escola de Sevilla.
1959 (29 setembre).- Ordre que aprova un nou reglament (provisional) de les escoles tècniques de 

grau mitjà.
1960 (6 agost).- Resolució per la qual s’aproven els qüestionaris i horaris de classes del curs selectiu 

d’iniciació de les escoles tècniques de grau mitjà; inclou els de les d’aparelladors.
1960 (13 octubre).- Presa de possessió del nou edifici. Tot seguit hi comencen les classes. 
1960 (15 desembre).- Ordre que aprova les titulacions que hauran de posseir els aspirants a càtedres 

d’escoles tècniques de grau mitjà.
1961 (9 febrer).- Decret 238/1961 sobre obligacions del professorat de nou ingrés al escalafons 

d’escoles tècniques.
1961 (25 juny).- Ordre que dicta normes sobre el decret 238/1961.
1961 (5 agost).- Ordre per la qual s’aprova el pla d’estudis nou del primer curs de les carreres de les 

escoles tècniques de grau mitjà; inclou el d’aparelladors. 
1961 (octubre).- Es posen en marxa a l’Escola els nous tallers. 
1961 (16 novembre).- Decret 2381/ 1961 que estableix a la carrera tres especialitats: urbanisme, 

organització d’obres i instal·lacions.
1962 (7 maig).- Ordre per la qual s’eleva a definitiu el reglament de les escoles tècniques de grau 

mitjà, aprovat per Ordre de 29 setembre 1959.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB234 Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 235

1962 (9 maig).- Ordre que aprova els plans d’estudis a les escoles tècniques de grau mitjà, a base d’un 
curs selectiu d’iniciació,i tres cursos de carrera, el 2n i el 3r, diferents segons les especialitats; 
inclou el d’aparelladors.

1962 (9 maig).- Obertura del bar de l’Escola.
1962 (9 juliol).- Resolució que aprova els horaris del pla d’estudis nou (Ordre 9 maig 1962).
1962 (29 octubre).- Ordre que aprova el text refós del reglament d’oposicions als cossos de Cate-

dràtics d’Escoles Tècniques (ref. O:M: 10 juliol 1958). 
1962 (20 novembre).- Ordre que agrupa les càtedres del pla d’estudis nou de les escoles tècniques 

de grau mitjà.
1962 (29 novembre).- Decret 3285/1962 crea l’Escola de Burgos.
1963 (14 gener).- Ordre, a les escoles de Barcelona i de Madrid s’estableixen totes les especialitats, a 

les de Sevilla i La Laguna, no totes. 
1963 (25 juny).- Ordre que aprova el quadre d’analogies de les càtedres d’escoles tècniques de grau 

mitjà.
1964 (29 abril).- Llei 2/64 de Reordenació dels Ensenyaments Tècnics; els titulats s’anomenen arquitec-

tes tècnics. La durada dels estudis és de tres cursos; s’exigeix el batxillerat superior per a l’ingrés.
1964 (2 maig).- Decret 1191/1964 pel qual es fixa l’estructura i composició de la Junta Superior 

d’Ensenyament Tècnic. (Desenvolupat per Ordre de 5 maig 1964).
1964 (27 novembre).- Ordre que aprova les relacions de funcionaris del cossos de catedràtics d’escoles 

tècniques superiors i de grau mitjà, referides al 31 desembre 1963.
1965	(maig).-	Document	aprovat	conjuntament	pels	consells	Superior	de	Col•legis	d’Arquitectes	

i General d’Aparelladors, que defineix el professional del futur com a “tècnic amb capacitat 
suficient per organitzar i dirigir amb caràcter obligatori l’execució de totes les obres projectades 
pels arquitectes […] amb plenitud d’atribucions i responsabilitat”. 

1965 (14 agost).- Decret 2430/1965 sobre denominacions i facultats dels titulats per escoles tècni-
ques, i especialitats a cursar. A les escoles d’Arquitectes Tècnics s’estableixen les especialitats en 
Execució d’Obres i en Economia de la Construcció.

1965 (24 agost).- Ordre que aprova els plans d’estudi de les escoles tècniques de grau mitjà.
1965 (24 agost).- Ordre que estableix les convalidacions en les assignatures del primer curs dels 

plans d’estudis 1957 i 1964 de les carreres de les escoles tècniques de grau mitjà.
1965 (setembre).- Els catedràtics d’escoles tècniques de grau mitjà són equiparats als d’ensenyament 

mitjà. 
1965 (14 setembre).- Ordre per la qual s’implanten provisionalment les especialitats del pla d’estudis 

de 1964 a les diverses escoles; a la d’Arquitectes Tècnics de Barcelona s’implanten les dues es-
mentades.

1965 (21 octubre).- Decret 3190/1965 pel qual es creen els patronats de les escoles tècniques. 
1965 (24 novembre).- Ordre que estableix el pla d’estudis de l’especialitat en Economia de la Cons-

trucció.
1965 (10 desembre).- Ordre per la qual es nomena subdirector de l’Escola Josep M. Pujadas Porta i 

cessa Josep M. Poudevida Viñal. 
1965 (16 desembre).- Decret 3737/1965 que regula l’ús de les noves titulacions dels tècnics de grau 

mitjà. 

1966 (9 març).- El Ministeri accepta la renúncia de Manuel Cases Lamolla, com a director de 
l’Escola, a petició pròpia. 

1966 (5 abril).- Ordre de designació del professor Josep M. Pujadas Porta, director de l’Escola. 
1966 (5 abril).- Ordre de designació del Patronat de l’Escola.
1966 (7 juliol).- Ordre que agrupa les càtedres de les escoles tècniques de grau mitjà.
1966 (20 setembre).- Ordre per la qual s’estableixen les denominacions noves de les escoles tècni-

ques de grau mitjà; el nom nou és Escola d’Arquitectes Tècnics.
1967 (16 juny).- Ordre que aprova quadre d’analogies entre càtedres d’escoles tècniques de grau 

mitjà.
1968 (21 març).- Decret 638/1968 que aprova la Llei de 29 abril 1964 de Reordenació de 

l’Ensenyament Tècnic (text refós). 
1968 (4 abril).- Decret 854/68 crea les escoles de Granada i València.
1968 (setembre).- A conseqüència d’haver estat impugnada la llei 2/64 de reforma dels ensenya-

ments	tècnics,	els	alumnes	graduats	a	l’Escola	no	poden	exercir	la	professió	ja	que	el	Col•legi	
professional no vol visar el projectes.

1968 (31 octubre).- Ordre de reorganització de l’ensenyament tècnic i professional.
1968 (novembre).- Jubilació de Manuel Cases Lamolla, primer catedràtic i director de l’Escola.
1969 (13 febrer).- Decret llei 4/1969 que prorroga el termini establert per la llei 2/1964 per regular 

les denominacions i les atribucions dels enginyers i arquitectes superiors i de grau mitjà.
1969 (13 febrer).- Decret 148/1969 que regula les denominacions dels graduats i de les especiali-

tats de les escoles d’Arquitectura i d’Enginyeria Tècnica; a Arquitectura Tècnica, s’estableix 
l’especialitat única d’Execució d’Obres. 

1969 (18 febrer).- Ordre que fixa en tres anys la validesa en el càrrec de director de les escoles 
d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyeria Tècnica.

1969 (juny).- Camilo Doria Martí nomenat director de l’Escola.
1969 (27 octubre).- Ordre que aprova els plans d’estudis de les escoles d’Arquitectes Tècnics i 

d’Enginyeria Tècnica, que extingeix els aprovats el 1965 i 1966.
1969 (31 octubre).- Ordre de nomenament de professors adjunts (per quatre anys) després del con-

curs corresponent.
1969 (29 desembre).- Decret llei 24/1969 que prorroga el termini establert al decret llei 4/1969 

de 13 febrer per determinar les facultats i atribucions dels arquitectes tècnics i dels enginyers 
tècnics.

1970 (27 maig).- Ordre per la qual s’agrupen les assignatures dels plans d’estudis nous de les escoles 
tècniques de grau mitjà.

1970 (28 juliol).- Decret llei 9/1970 sobre pròrroga del termini per a la delimitació de les compe-
tències dels arquitectes tècnics i dels enginyers tècnics.

1970 (4 agost).- Llei 14/1970 general d’educació, com a conseqüència de la qual les escoles 
d’Arquitectes Tècnics es converteixen en escoles universitàries.

1970 (16 desembre).- Incorporació de l’Escola a la Universitat de Barcelona, en un acte presidit pel 
rector Fabià Estapé. (Aquest incorporació no té efectes). 

1971 (19 febrer).- Decret 265/1971 (Ministeri de la Vivenda) que regula les facultats i competèn-
cies professionals dels arquitectes tècnics.
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1971 (13 agost).- Decret 2501/1971 que crea l’Escola de La Corunya.
1971 (octubre).- Comencen amb caràcter experimental els estudis del primer curs de pla universitari. 
1972 (10 maig).- Decret pel qual l’Escola de Barcelona queda integrada a la Universitat Politècnica 

de Barcelona. 
1972 (juliol).- La Direcció ofereix part de l’ampliació de l’edifici de l’Escola per a la instal·lació pro-

visional del Rectorat de la Universitat Politècnica de Barcelona.
1972 (27 juliol).- Ordre que estableix les analogies i equivalències entre càtedres de les escoles tèc-

niques de grau mitjà.
1972 (14 desembre).- Camilo Doria Martí cessa com a director de l’Escola.
1973 (9 febrer).- Eugeni Llopart Coll pren possessió com a director de l’Escola al Rectorat de la UPB. 
1974 (31 juliol).- Ordre sobre l’accés al segon cicle de l’educació universitària als alumnes de les 

escoles universitàries d’Arquitectes Tècnics.
1974 (19 setembre).- Ordre que crea la Comissió Nacional d’escoles universitàries d’Arquitectura 

Tècnica.
1976 (16 desembre).- Ordre que dóna directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis de les escoles 

universitàries d’arquitectura i d’enginyeria tècnica. 
1976 (31 desembre).- Ordre que regula l’accés al segon cicle de les escoles tècniques superiors dels 

arquitectes i enginyers tècnics de plans d’estudis anteriors als universitaris.
1977 (17 gener).- Resolució que publica els plans d’estudis experimentals de les escoles universitàries 

d’Arquitectes Tècnics.
1977 (13 maig).- Reial decret 1471/1977 pel qual s’aproven els estatuts del Consell General i 

Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
1977 (7 juny).- Ordre que regula l’accés al segon cicle de l’educació universitària als alumnes de les 

escoles universitàries d’Arquitectes Tècnics.
1977 (maig).- Nou estatut del Col·legi professional. 
1977 (octubre).- El Rectorat de la UPB autoritza els estudis d’arquitecte tècnic a l’Escola Universi-

tària de Girona.
1979 (9 març).- Reial decret 609/1979 que crea Escola Universitària Politècnica de Cáceres, amb 

estudis d’arquitectura tècnica i altres.
1980 (gener).- Finalització de les obres d’addició d’una planta superior a l’edifici de l’Escola (2a 

ampliació). 
1980 (7 octubre).- Eugeni Llopart dimiteix com a director de l’Escola. 
1981 (gener).- Jesús Gandullo Guerrero, director de l’Escola.
1982 (22 juny).- Ordre per la qual es determinen les matèries d’especialització del pla d’estudis a les 

quals poden ser professors agregats el titulats de la mateixa Escola. 
1983 (28 juliol).- Reial decret 2425/1983 s’autoritzen estudis d’arquitectura tècnica a l’Escola Uni-

versitària Politècnica de Girona.
1986 (1 desembre).- Francisco Javier Llovera Sáez, director de l’Escola. 
1986 (1 abril).- Llei 12/86 que regula les atribucions professionals del enginyers tècnics i dels arqui-

tectes tècnics. 
1986 (7 novembre).- Ordre per la qual s’aprova el pla d’estudis d’Arquitectura Tècnica per a les es-

coles de Barcelona i de Girona.

1988 (12 setembre) (DOGC, 30 setembre).- Decret 268/1988, del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona 
i s’autoritzen els estudis d’enginyeria tècnica topogràfica.

1988 (29 novembre).- Resolució de la UPC per la qual s’homologa el pla d’estudis d’Enginyeria 
Tècnica Topogràfica, que s’incopora a l’Escola d’Arquitectes Tècnics. 

1990 (24 gener).- Resolució de la UPC per la qual s’aprova el pla d’estudis nou d’Arquitectura Tèc-
nica per a les escoles de Barcelona i de Girona.

1991 (30 agost).- Reial decret 1450/1991 pel qual s’estableix el títol universitari oficial d’enginyer 
tècnic en topografia i l’aprovació de les directrius generals propis dels plans d’estudis que han 
d’aconduir a la seva obtenció.

1992 (17 juliol).- Reial decret 927/1992 pel qual s’estableix el títol universitari oficial d’arquitecte 
tècnic i l’aprovació de les directrius generals pròpies dels plans d’estudis que han d’aconduir a 
la seva obtenció.

1994 (juny).- Roberto Guerra Fontana, director de l’Escola. 
1996 (febrer).- Francesc de P. Jordana Riba, director de l’Escola, en haver mort per accident el di-

rector anterior.
1996 (23 setembre) (BOE, 22 octubre).- Resolució de la UPC per la qual s’aprova el pla d’estudis 

nou d’Arquitectura Tècnica per a l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona.
1997 (31 octubre) (BOE, 27 novembre).- Resolució de la UPC per la qual s’aprova el pla d’estudis 

nou d’Enginyeria Tècnica Topogràfica a l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona.
2002.- Francisco J. Llovera Sáez és novament director de l’Escola. 
2002 (8 juliol) (BOE, 14 agost).- Resolució de la UPC per la qual es publica el pla d’estudis nou 

d’Arquitectes Tècnics a l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona.
2003 (27 març).- El consell de Govern de la UPC aprova el pla d’estudis Enginyeria en Organització 

Industrial, intensificació en Edificació..
2003 (29 octubre) (DOGC, 6 novembre).- Ordre per la qual es transforma l’Escola Universitària 

Politècnica de Barcelona en Escola Politècnica Superior d’Edificació i s’hi incorporen els estu-
dis de 2n cicle d’Enginyeria en Organització Industrial.

2004 (1 abril) (BOE, 16 abril).- Reial decret pel qual s’homologa el títol d’Enginyer en Organitza-
ció Industrial, de 2n cicle, de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

2008 (27 juny).- Francesc de P. Jordana Riba, director de l’Escola, després del cessament de Llovera 
per jubilació.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 239

BIBLIOGRAFIA

Abélard: Universitas calamitatum: Le livre noir des réformes universitaires. Paris. Éditions du Croquant.2003.

Alberdi, Ramón: La formación profesional en Barcelona. Barcelona. Ediciones Don Bosco. 1980.

Andrés-Gallego, José (coord.): España actual. España y el mundo (1939-1975). Historia de España. 13.3. 
Madrid. Editorial Gredos. 1995.

Arenas Cabello, Francisco J.: El régimen jurídico de la profesión de arquitecto técnico y aparejador. Madrid. 
Editorial Dilex. 2003.

Auduc, Jean-Louis: Les institutions scolaires et universitaires. París. Éditions Nathan. 1998.

Bassegoda Musté, Buenaventura: Algunos ensayos sobre técnica edificatoria. Barcelona. Universidad Politécnica 
de Barcelona. 1974.

Bassegoda Musté, Buenaventura: Elías Rogent, nuestro primer director. Barcelona. Cátedra Gaudí. 1958.

Bassegoda Nonell, Juan: Los maestros de obras de Barcelona. Barcelona. Editores Técnicos Asociados.1973.

Belhoste, B. / Dahan Dalmedico, A. / Picon, A. (sous la direction de): La formation polytechnicienne.1794-
1994. Paris. Dunod. 1994.

Beltrán, Miguel: Los funcionarios ante la reforma de la Admnistración. Madrid. Centro de Investigaciones, 
Sociológicas. 1985.

Bohigas, Oriol: Les escoles tècniques superiors i l’estructura professional. Barcelona. Editorial Nova Terra. 1968.

Bourdieu, Pierre: La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris. Les Éditions de Minuit.1989.

Capitán Díaz, Alfonso: Educación en la España contemporánea. Barcelona. Editorial Ariel. 2000.

Carrera Pujal, Jaime: La enseñanza profesional en Barcelona en los siglos XVIII y XIX. Barcelona. Bosch, Casa 
Editorial. 1957.

Carrera Pujal, Jaime: La Escuela de Nobles Artes de Barcelona (1775-1901). Barcelona. Bosch, Casa Editorial. 
1957.

Chaves García, José Ramón: La Universidad pública española: Configuración actual y régimen jurídico de su 
profesorado. Oviedo. Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. 1991.

Colomer Calsina, Josep M.: Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. Barcelona. Curial. 1978.

Crespo Montes, Luis Fernando: Las reformas de la Administración Española (1957-1967). Madrid. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 2000.

Equipo Límite: La agonía de la universidad franquista. Barcelona. Editorial Laia. 1976.

Fernández Alba, Antonio (dir.): Ideología y enseñanza de la Arquitectura en la España contemporánea.Madrid. 
Túcar Ediciones. 1975.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB240 Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 241

Fernández Cantos, José L. / Carrasco, Joaquin C.: Ley General de Educación. Espíritu y realidad de la reforma 
educativa española. Salamanca. Ediciones Sígueme. 1971.

Ferraté, Gabriel: Què pensa... Entrevistat per Josep Playà Maset. Barcelona. Dèria editors. 2005.

Freixa Pedrals, Enric: Arrels per a una Universitat. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. 1986.

Galí, Alexandre: Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya. 1900-1936. Llibre IV. “Ensen-
yament tècnico-industrial i tècnico-manual o d’arts i oficis”. Barcelona. Fundació A.G. 1981.

García Madaria, José María: Estructura de la Administración Central (1808 - 1931). Madrid. Instituto

Nacional de Administración Pública. 1982.

González Antón, Ricardo (coord.): Estatutos históricos de los funcionarios de la Administración Civil del Estado 
(1808 - 1963). Madrid. Ministerio de Administraciones Públicas. 1996.

González Velayos: Eduardo: Aparejadores. Breve historia de una larga profesión. Madrid. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 1979.

Iglésies, Josep: L’obra cultural de la Junta de Comerç (1760-1847). Barcelona. Rafael Dalmau, editor. 1969.

Izquierdo Gracia, Pilar: Historia de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Madrid. Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos. 2005.

Lacalle, Daniel, editor: Enseñanza técnica y Educación permanente. Su incidencia en los ingenieros españoles. 
Madrid. Editorial Ayuso. 1975.

Lora-Tamayo, Manuel: Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrátrico que fue ministro. Madrid. Fe-
derico Joly y cía, editor. 1993.

Lorente Páramo, Gabriel: El acceso a los cuerpos de profesores de universidades y escuelas universitarias.Madrid. 
Instituto Editorial Reus. 1985.

Magliulo, Bruno: Les grandes écoles. Paris. Presses Universitaires de France. (Col. Que sais-je?). 1982.

Marcos Alonso, Jesús A.: “Arquitectos, maestros de obras, aparejadores. Notas para una historia de las modernas 
profesiones de la construcción”. Sèrie de quatre articles. CAU, núm. 22, 23, 24 i 25, novembre-desembre 
1973, gener-febrer, març-abril i maig-juny 1974.

Marcos Alonso, Jesús A.: El conflicto de las clases técnicas: Un falso problema. La profesión de Aparejador y la 
estructura de clase de las profesiones técnicas en España. Barcelona. Editorial Estela. 1970.

Marés Deulovol, Federico: Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. La Junta Particular de Comercio. 
Escuela Gratuita de Diseño. Academia Provincial de Bellas Artes. Barcelona. 1964.

Michavila, Francisco / Calvo, Benjamín: La Universidad española hoy. Propuestas para una política universita-
ria. Madrid. Editorial Síntesis. 1998.

Montaner, Josep Maria: L’ofici de l’arquitectura. Barcelona. Universitat Politècnica de Barcelona. 1983.

Pascual de Sans, Ramon: Las universidades españolas ante la Europa del siglo XXI. Barcelona. Universitat. Au-
tònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. 2000.

Permanyer, Lluís: 25 de la Universitat Politècnica de Catalunya i la història d’un territori. Lliçó inaugural del 
curs acadèmic 1995-1996. Barcelona, 26 setembre 1995.

Prost, Antoine: Histoire de l’enseignement en France. 1800-1967. Paris. Librairie Armand Collin. 1967.

Puelles Benítez, Manuel de: Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975). Barcelona. Edi-
torial Labor. 1980.

Ramon, Antoni / Rodríguez, Carmen (coord): Escola d’Arquitectura de Barcelona. Documents i arxiu. Barce-
lona. Edicions UPC. 1996.

Sánchez García, Jesús A. / Yáñez Rodríguez, José M. (edición a cargo de...): El aparejador y su profesión en 
Galicia. De los maestros de obras a los arquitectos técnicos. A Coruña. Consello Galego de Colexios de Apa-
relladores e Arquitectos Técnicos. 2001.

Santos Lucas, José Luis: Nacimiento de una Universidad. Algunos recuerdos. Valencia. Universidad Politécnica 
de Valencia. Servicio de Publicaciones. 1993.

Sanz Menéndez, Luis: Estado, ciencia y tecnología en España: 1939 - 1997. Madrid. Alianza Editorial

(Alianza Universidad). 1997.

Souvirón Morenilla, José María: La configuración jurídica de las profesiones tituladas en España y en la Comu-
nidad Económica Europea. Madrid. Consejo de Universidades. Secretaría General. 1988.

Souvirón Morenilla, José María: La Universidad española. Claves de su definición y régimen jurídico institucio-
nal. Valladolid. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones. 1988.

Zabala Lera, Pío: Historia de España y de la civilización española. Edad contemporánea. (Últimos volúmenes de 
la obra de Rafael Altamira). Barcelona. Sucesores de Juan Gili. 1930.

L’aportació de la universitat catalana a la ciència i a la cultura. Barcelona. L’Avenç. 1981.

Legislación universitaria. Edición de Antonio Embid Irujo. Madrid. Consejo de Universidades. Editorial Tec-
nos. 1986.

Universitat Politècnica de Catalunya. Dades Estadístiques i de Gestió. Des de 1979 fins a l’actualitat.

Ayer, hoy y mañana de la profesión de aparejador y arquitecto técnico. Publicación de los Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos y del Consejo General de Colegios. 1980.

Historia de la Educación en España. Textos y documentos. 3 volúmenes. Madrid. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Servicio de Publicaciones. 1979-1982.

Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica. Barcelona. Fundació Catalana per a la Re-
cerca. 1995.

Mig segle del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Barcelona. Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics. 1982.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 243

ÍNDEX ALFABÈTIC ONOMÀSTIC

Abad Silvestre, Josep Miquel, 107
Alcaraz, José Juan (veure Juan Alcaraz, José).
Alsina Oliva, Maria Antònia, 110, 111.
Amigó Miró, Joaquim, 44, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 81, 83, 88, 90, 209.
Amorós Casas, Antoni Ignasi, 136.
Anguera Cama, Enrique, 61, 100.
Arias Navarro, Carlos, 131.
Armengol Martín, Frederic, 136.
Arteman Rosell, Cesca, 162.
Artigas Ramoneda, Joan, 34.
Auguet Sangrà, Carlota E., 136, 210.
Azpiazu Monteys, Javier. 136, 143, 148.
Azúa Gruart, Elvira de, 45.
Azúa Pastors, Fèlix de, 45.
Badia Serrahima, Ramon. 136.
Baldrich de Veciana, Alberto Felipe, 28.
Baquero Briz, Manuel, 98.
Basáñez Villanuenga, Josep Manuel, 117, 118, 122, 127.
Bassegoda Nonell, Joan, 27.
Bastenier, Miguel A., 95.
Batlle Beltran, Marta, 210.
Benavent Santacreu, Joan, 51, 59, 81, 82, 83.
Benedicto Garay, José, 43, 57, 59, 79, 81, 82, 83, 95, 99.
Bohigas Guardiola, Oriol, 124.
Bohórquez, Quirós, Juan, 104.
Bona Puig, Eusebi, 64, 79.
Borbón Mariné, Josep Maria, 100.
Borbón Maríné, Manuel, 51, 52, 57, 59, 83, 97.
Borràs Sesma, Juan F., 136.
Buen Lozano, Víctor de, 93, 115, 116, 117, 131.
Buil Pozuelo, Felipe, 155.
Buscarons Úbeda, Francisco, 64.
Calvo Sotelo, Leopoldo, 137.
Canal Autonell, Josep Maria, 93.
Canosa Gutiérrez, Marino, 51, 59, 60, 61, 81, 83, 88, 100.
Canosa Reboredo. Marino, 100, 101, 209.
Cantallops Valeri, Lluís, 159.
Capellà Llovera, Joaquim, 210.
Carvajal Ferrer, Javier de, 121.
Casabó Gispert, Jordi, 136.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB244 Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 245

Casademunt Torrents, Josep, 28, 30.
Cases Lamolla, Manuel, 43, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 77, 81, 82, 83, 88, 95, 96, 100, 103, 207, 209.
Casteleiro Maldonado, Manuel, 145.
Castellá López, Maria Elena, 136.
Castellà Rull, Salvador, 101, 111, 209.
Cavero Lataillade, Íñigo, 136.
Cellés Azcona, Antonio, 27, 28.
Civit Gomis, Luis, 100.
Coello de Portugal y Quesada, Francisco, 151.
Corral Manuel de Villena, Ignacio de, 155, 156, 210.
Correa.Ruiz, Federico, 160.
Crespo Vicente, Teresa, 136.
Cristià Miranda, Joaquim, 100.
Deu Amat, Josep Maria, 43, 51, 53, 57.
Domènech Mansana, Josep, 64.
Domènech Roura, Pere, 47.
Domingo Miralles, Francesc X.,136.
Domínguez Fernández, Enrique, 42.
Doria Martí, Camilo, 82, 83, 100, 106, 121, 122, 124, 207, 209.
Dualde Gómez, Joaquín, 48, 49, 50. 
Durban Fló, Josep Maria, 100, 143.
Estapé, Fabià, 121.
Fernández Ferrer, Julià, 127. 130, 131.
Fernández Gimeno, Jordi, 210.
Ferraté Pascual, Gabriel, 124, 126, 130, 131, 147, 153, 159.
Ferrer Figueras, Llorenç, 61.
Ferrer Rodríguez-Rubí, José María, 100.
Font Carreras, August, 34.
Fort Xirau, Matilde, 62.
Franco Bahamonde, Francisco, 53, 125, 130, 135.
Freixa Pedrals, Enric, 93, 115.
Gallofré Porrera, César, 136.
Gambón Alix, Germán, 100.
Gambón Pillot, Rafael, 100.
Gandullo Guerrero, Jesús, 99, 100, 124, 133, 133, 135, 138, 145, 148, 149, 177, 207, 209.
García Alix, Antonio, 36.
Garcia de Palau, Eudald, 104, 118, 128.
García Escudero, Felipe, 98.
García-Borés Sánchez, José M., 136.
Gaspar Fábregas, Kàtia, 210.
Gavilán García, Juan, 46.
Gibert Armengol, Vicenç, 210.

Gil Amat, Lluís, 209.
González González, Nazario, 72.
González López, Sergio, 155, 210.
González Márquez, Felipe, 141.
González Velayos, Eduardo, 21.
Guerra Fontana, Roberto, 100, 111, 160, 207, 210.
Guinart Ferret, Andreu, 161.
Heras Redondo, Antonio de las, 154.
Iglesias Prieto, Julio A., 210.
Iglesias Quesada, Blanca, 210.
Iniesta Plaza, Alberto, 111.
Iranzo García, Alejandro, 100, 111, 209.
Izquierdo Gracia, Pilar, 16, 44.
Jordana Isalt, Francisco, 100.
Jordana Riba, Francesc de P., 111, 161, 164, 169, 207, 210.
Juan Alcaraz, José, 86, 103, 104.
Juan Hernández, Enrique de, 93, 100, 101, 209.
Laborda Cotarelo, Sara M., 210.
Lerroux, Alejandro, 48.
Llopart Coll, Eugeni, 99, 100, 123, 207, 209.
Llopart Egea, Amadeu, 210.
Llopart Vilalta, Amadeu, 77, 207, 209.
Llovera Sáez, Francisco Javier, 17, 95, 111, 149, 154, 160, 163, 165, 166, 177, 179, 207, 209, 210.
Lloveras Segarra, Francesc, 61, 100.
Loperena Jené, Santiago, 210.
López Bravo, Rogelio, 155. 
Lora Tamayo, Manuel, 91, 92, 93, 146.
Lorenzale, Claudio, 33.
Luxán, Francisco de, 31, 171.
Madrid Safont, Isabel, 110.
Magriñà, Leopold, 109.
Maravall Herrero, José María, 141.
Marcos Alonso, Jesús A., 24, 36, 37, 39, 40, 44, 109.
Marina Gabas, Maria Àngels, 110.
Martí Recober Manuel, 168.
Martín Morejón, Luis, 99, 100, 111, 154, 155, 156, 157, 210.
Martínez Paricio, Pelai, 64, 79.
Marzo Lafuente, Rafael, 136, 143.
Mayor Zaragoza, Federico, 137, 159.
Meca Acosta, Benet, 207, 210.
Miguel, Amando de, 119.
Millán Barbany, Gregorio, 67, 68, 79.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB246 Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 247

Mira Farràs, Emília, 60.
Mira López, Enrique, 51, 60.
Miranda Canals, Jaume, 154.
Montón Lecumberri, Joaquín, 210.
Moyano, Claudio, 32, 36, 101, 108, 113.
Nebot Torrents, Francesc de P., 53, 64, 207, 209.
Neto Carrión, Juan, 43, 50, 52, 53, 57.
Núñez Andrés, Amparo, 156, 210.
Oliver Alemany, Miguel, 94, 111.
Orbaneja Aragón, José de, 116.
Pagès Fita, Jaume, 160.
Pañella Brustenga, Francesc de P., 136, 148, 210.
Pascual Roca, Josep Ll., 61, 90, 111.
Pérez Guerra, Alfonso, 146.
Pérez Guerra, Daniel, 136.
Pidal Cariano, Pedro José, 25, 28, 29, 30.
Piera Caparà, Antoni, 104.
Piñero Castañer, Maria Rosa, 209.
Portales Pons, Agustí, 77, 97, 133, 134.
Poudevida Viñal, Josep Maria, 54, 59, 60, 83, 87, 88, 94, 100, 107, 166, 179, 209.
Primo de Rivera, Miguel, 18, 41.
Puerta Sales, Ferran, 116.
Puig Janer, Manuel, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 81, 83, 88, 99, 100.
Puig Rovira, Francesc X., 128.
Puiggrós Lluelles, Carles, 98, 111, 143.
Pujadas Porta, Josep Maria, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 121, 175, 179, 207, 209.
Ramírez Casas, Judith, 210.
Riera del Pino, Fernando, 100.
Robles Piquer, Carlos, 126, 131. 
Roca de Vinyals Iturriagagoitia, José L., 136.
Rodríguez Cantalapiedra, Immaculada, 156, 210.
Rodríguez Civil, Carmen, 110.
Rodríguez Jordana, Juan, 210. 
Rodríguez Mondelo, Pedro, 210.
Rogent Amat, Elies, 28, 30, 33, 42.
Romanones, conde de, 36
Roqueta Edo, Maria, 62.
Rosell Coromina, Jaume, 109, 110, 210.
Rovira Rabassa, Antoni, 34.
Rubio Cerdá, María Amparo, 155.
Rubio García-Mina, Jesús, 67, 72.

Ruiz-Giménez, Joaquín, 67.
Sabartés Cruzate, Jordi, 107.
Sampera, Figueras., Montserrat, 45.
Sanabra Valls, Antoni, 136.
Sanvicens Marfull, Francesc, 64.
Sanz Conde, Mercedes, 155, 156, 210.
Sarró García, Pedro, 210.
Segarra Solsona, Josep Maria, 64, 79.
Serra Martín, Isabel, 210.
Serrallach Mas, Leandre, 34.
Serrat Pié, Carles, 210.
Shelly García, Carlos A., 61.
Simó Fontcuberta, Josep, 34.
Solán Cristina, Antonio, 57, 59, 83, 100, 209.
Soler March, Alexandre, 207, 209.
Souvirón Solanilla, José María, 73.
Suárez, Adolfo, 131.
Tapia Gómez, Ana M., 155.
Tarradellas, Josep, 131.
Teixidó Brugués, Jorge, 100.
Térmens Mauri, Ramon, 43, 44, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 81, 83, 88, 89, 97, 172, 209. 
Terradas Vía, Robert, 93, 115, 116.
Torras Guardiola, Joan, 28, 33.
Torrent Torrent, Joan Antoni, 210.
Torres Clavé, Josep, 51, 52.
Tre García, Javier, 155.
Valeri Ferret, Josep Maria, 131, 132.
Valls Azorín, Rafael, 136.
Vélez Alvarez, Luis, 43, 44.
Vergés Trillas, Martí, 154.
Vericad Raga, Joan B., 61, 80, 111. 
Vilar, Pierre, 15.
Vilardell Barreda, Santiago, 209.
Villacastín, Antonio de, 21, 22.
Villar Lozano, Francisco de P., 30, 33.
Villar Palasí, José Luis, 99, 113, 125.
Wíquel Martínez, Luis, 57, 59, 79, 83, 89, 100, 111, 209. 
Xiqués Llitjós, Joan, 209.
Xiqués Triquell, Jordi, 210.



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB 249

Empresa: ASOCIACIÓN CLUB DIR

Empresa:  BARCISA, S.A.

Empresa: BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA S.L

Empresa: DIR MENSAJERÍA Y TRANSPORTES S.L.

Empresa: ELECTROCLIMA GAVA S.L. 

RELACIÓ DE PATROCINADORS I DE PATROCINADORS PREFERENTS

Patrocinadors Preferents



Dels estuDis D’ApArellADor A l’epseB250

Empresa: ENCOFRADOS ALSINA S.A.

Empresa: ESCALA HUMANA SLP

Empresa:  INDUSTRIAS ALUGRAMA S.L.

Empresa: INSTELDECOR SERVICIOS INTEGRALES S.A.

Empresa: TULPAN INTERMEDIACIÓN S.L.

Patrocinadors

Empresa: BLANCH BACHS, LLUIS

Empresa:  CONTRATAS Y OBRAS , EMPRESA CONST. S.A.

Empresa: PAPELERÍA TÉCNICA ARQUITECTURA


