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El departament fa 20 anys 

PER JOAN-LLUÍS ZAMORA I MESTRE

Ara fa més o menys 20 anys que la universitat espanyola va fer 
un salt endavant del qual tots els que en formem part ens hem 
de felicitar, perquè ens ha permès arribar fi ns on ara som. Molts 
dels que llegiran aquestes línies, universitaris més grans que jo, 
recordaran aquella universitat dels anys ’70 formada per un con-
junt d’escoles i facultats poc estructurades, on cadascuna d’elles 
era una illa del coneixement, on el seu major valor residia en els 
perfi ls individuals dels grans professors.

Dins dels diverses passos que la nostra societat està fent des 
de l’any 1975 per tal de recuperar el temps perdut i acostar-se 
a aquelles cultures occidentals que ens són històrica i geogràfi -
cament més properes, també es va plantejar reformar aquella 
universitat i dotar-la d’un grau superior de complexitat per tal 
d’assolir una major maduresa necessària per a fer front als nous 
reptes. Aquest pas fou la creació de les àrees de coneixement 
i els corresponents departaments universitaris. Els professors 
deixaven així d’estar agrupats per cursos, per escoles i facul-
tats o al voltant de les càtedres,  per passar a estructurar-se a 
l’entorn d’un  tema específi c del coneixement: l’electricitat, la 
història de l’art, les llengües o, com en el nostre cas, la materia-
lització de l’arquitectura.

Que l’agrupació orgànica dels professors universitaris fos per 
àrees temàtiques específi ques va permetre iniciar diverses noves 
singladures:

Professionalitzar la recerca com a una activitat més de la uni-
versitat. 

Iniciar les activitats de transferència dels resultats d’aquesta re-
cerca a la societat i a les empreses per a que en treguin profi t.

Aprofundir en l’autogovern de la pròpia institució universitària, 
consolidant els nostres òrgans de govern democràtics.

Formar el futur personal universitari dins de les diverses àrees.

Obrir espais de mobilitat per als professors dins de les diferents 
universitats i àdhuc dins de l’Estat Espanyol.

Els departaments universitaris han estat i són l’instrument que 
ha permès desenvolupar totes aquestes facetes de la universi-
tat actual, deixant enrere la imatge reduccionista de lloc on es 
donen títols per a exercir professions. Ara, després de 20 anys 
ens trobem tots a punt de fer un altre salt qualitatiu, igual de 
compromès i complex, però amb la maduresa que ens ha donat 
l’experiència dels departaments universitaris. 

Les properes singladures que haurà de fer el sistema universitari 
i que poc a poc es perfi len són:

Col·laborar amb la societat a resoldre els problemes actuals més 
bàsics i urgents: la relació amb el medi ambient, la generalització 
del benestar i el govern per a la pau.

Formar els universitaris del futur no com a simples dipositaris de 
coneixements sinó com a persones actives capaces de generar 
nou coneixement al servei dels anteriors reptes.

Ser més efi cients, oberts i fl exibles en el nostre quefer diari per 
tal de mantenir el crèdit social que ha fet de la universitat una de 
les institucions amb més prestigi a la societat actual.

El  nostre departament, Construccions Arquitectòniques I també 
fa 20 anys i voldríem encomanar a tots que llegiu la nostra publi-
cació commemorativa i compartiu la nostra il·lusió actual per tal 
d’iniciar aquesta singladura. En les pàgines que formen aquesta 
publicació hi trobareu els testimonis dels nostres professors que 
han volgut col·laborar desinteressadament  i també la ressenya 
d’un debat sobre l’actualitat de la relació entre arquitectura i 
tecnologia. També voldria aprofi tar la ocasió per agrair el suport 
que hem rebut durant aquests darrers 20 anys per part de mol-
tes empreses que de forma desinteressada han participat en les 
nostres activitats de docència i recerca. En especial a aquelles 
que s’han compromès més i que han acceptat patrocinar aquesta 
publicació i signar-la conjuntament afegint els seus logos.

Feliç aniversari!


