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Introducció

Tots sabem que aquesta Facultat de Nàutica procedeix de l’escola esta-
blerta l’any 17691, com veurem més endavant, però abans crec convenient
explicar l’origen dels centres dedicats a l’ensenyament d’aquesta especia-
litat i el perquè de la seva aparició.

De fet, a l’Occident europeu, tant al Mediterrani com al mar del Nord, la
navegació era bàsicament costanera, de la mena que avui coneixem com de
cabotatge i la condició de patró, o sia de tècnic de l’art de navegar, era
exactament el grau de mestre de l’ofici que permetia manar un vaixell, i
que l’interessat obtindria quan hagués assolit el nivell de coneixements
fixat pel gremi pertinent. No tenim constància dels que exigia el gremi, ni
com ho demostrava l’aspirant al càrrec, però com la lògica ens permet
suposar, i a l’igual que succeïa en tots els oficis, el gremi no donava classes
ni ensenyava res, sinó que es limitava a comprovar que l’aspirant ho sabia
fer perfectament. I com a precedent d’un gremi d’aquesta mena cal esmen-
tar el Colegio de Pilotos Vizcaínos, confraria creada a Cadis a rel de la con-
questa d’aquella terra l’any 1248.

No sabem tampoc com s’ho feia un aprenent per assolir els coneixements
de navegació apropiats, però ho podem deduir d’un document existent a
l’Arxiu Històric de Dubrovnik, datat l’1.2.1468, on un navegant i terrati-
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nent contracta un servent per quatre anys, amb l’obligació, per part d’a-
quest, de viure a casa de l’amo i de navegar amb ell, o el seu fill, allà on
l’un o l’altre anessin i ser obedient a ambdós, a més de treballar i regar la
vinya i l’hort del contractant. A canvi de tot això, l’amo l’havia de mante-
nir, vestir i calçar, tant si estava bo com malalt, i d’educar-lo en l’art de la
navegació, així com pagar-li la quantitat de 36 hiperperis de Ragusa.

L’Escola de Sagres2

Sobre el naixement de les escoles de nàutica, cal dir que foren els portu-
guesos els primers que sentiren la necessitat d’una, a partir del moment en
que l’infant Enric el Navegant posà en marxa el programa de descobri-
ments geogràfics per la costa occidental d’Àfrica, en busca del camí a
l’Índia. Per superar els inconvenients, l’infant creà, vers el 1420, l’Escola
de Sagres, la qual es mantingué en actiu fins la seva mort, l’any 1460. En
ella hi hagué com a professors els millors erudits i cartògrafs de l’època,
entre els quals cal destacar el jueu mallorquí Jafuda Cresques, cristianitzat
com Jaume Ribes, i autor, juntament amb el seu pare Abraham, del famós
Atles Català del 1375. Altres professors foren els portuguesos Duarte
Pacheco, João de Castro i Anton Gonçalves; el venecià Alvide Cadamosto;
i el noruec Wollert; entre d’altres.

A l’Escola de Sagres ensenyaven el règim de vents i corrents de
l’Atlàntic, i els coneixements geogràfics aportats pels navegants al retorn
dels seus viatges. En el que respecta a l’art de navegar, de Sagres en sortí
la base de la navegació astronòmica utilitzada a Occident. Consistia en
mesurar l’altura de l’estrella Polar a Lisboa, a la sortida de l’expedició
marítima de descoberta, i repetir la mateixa operació al llarg del viatge,
però fent-ho en el moment en que l’estrella ocupava la mateixa posició en
la seva òrbita, i així, restant les dues altures, i convertint els graus en
minuts s’obtenia la distància en milles marines a que es trobava la nau de
Lisboa en aquell moment. I això és vàlid perquè la navegació per la costa
oest d’Àfrica és molt propera a la direcció dels meridians. En canvi, al
Mediterrani i mar del Nord la navegació astronòmica no hi feia cap falta,
ja que les travesses per alta mar, fora de la vista de terra, eren realment
poques, i de curta durada, de manera que amb els mètodes propis de la
navegació costanera, i, en tot cas, amb la utilització de les taules d’estima
en tenien prou. La primera notícia d’aquestes taules ens la dóna Ramon
Llull (1232 o 1235-1315) en la seva obra Ars (magna) generalis ultima
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(1305-08), que és una mena d’apèndix al seu Arbre de sciència. Els exem-
plars més antics que es conserven de les dites taules d’estima són obra dels
italians Andrea Bianco, de l’any 1436; Piero de Versi, del 1444; i Zorzi da
Modone, del 1445.

Els inicis de la navegació astronòmica al Pacífic i a l’Índic, descone-
guts a Occident fins l’any 1498

I com que hem parlat de navegació astronòmica cal fer un nou incís i
veure quins són els seus veritables inicis. Certament, els usuaris més antics
d’aquest sistema de navegació foren els navegants del Pacífic i l’Índic, i
essent precisament els polinesis els qui en conservaren la versió més pri-
mitiva. Com tots sabem, el sistema polinesi consistia en associar cada illa
de l’oceà amb aquelles estrelles que passaven pel zenit de la mateixa, de
manera que, tenint en compte aquesta circumstància, devien navegar vers
el nord o sud fins que alguna d’aquelles estrelles passava just per damunt
del seu cap i, aleshores, arrumbar a l’est o l’oest fins a trobar-la. I com
podem comprovar, aquest sistema ens recorda i està perfectament d’acord
amb aquell passatge de l’Evangeli de sant Mateu on es relata el viatge dels
Reis Mags a Betlem, per adorar l’infant Jesús acabat de néixer, viatge que
feren seguint una estrella que se’ls havia aparegut i que “... es detingué
damunt del lloc on estava el nen”.

Una millora del sistema polinesi fou l’emprat pels àrabs a l’Índic, amb
l’instrument anomenat hamal, que ells venien utilitzant des de molt antic,
encara que a Occident les primeres notícies del seu ús s’obtingueren al
retorn de Vasco da Gama, qui, a Malindi, el 1497, embarcà el pilot Ibn
Majid, el qual el portà a l’Índia. I d’ell va aprendre la tècnica pertinent. El
hamal era una senzilla tauleta rectangular de fusta, la qual portava penjant
del bell mig un cordill ple de nusos, un per cada port. El seu ús era ben
fàcil: quan l’estrella Polar passava pel meridià l’observador aguantava amb
les dents el nus relatiu al port de destí i mantenint el cordill ben tens posava
la tauleta davant de l’ull, de manera que el costat inferior de la mateixa
coincidís amb l’horitzó. En aquestes condicions, si veia la Polar just en el
costat superior volia dir que el vaixell es trobava a la mateixa latitud del
port, de manera que devia arribar-hi navegant cap a l’est o l’oest. En canvi,
si la veia per damunt del dit costat superior o quedava oculta per la tauleta
de fusta volia dir que li calia navegar cap el sud o el nord, respectivament,
fins aconseguir la dita coincidència.
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De nou els portuguesos

Tornant als portuguesos, el sistema de mesurar l’altura de l’estrella Polar,
amb un quadrant, bastó de Jacob o astrolabi nàutic, deixà de ser efectiu
quan els navegants arribaren a l’actual Serra Leone, l’any 1460, ja que el
dit país està a una latitud compresa entre els 7 i els 9 graus nord, de manera
que la Polar ja no és visible. Això representà un problema per a la navega-
ció, però el fet de produir-se el mateix any de la mort de l’infant Enric el
Navegant i coincidir amb la supressió, per qüestions polítiques, dels viat-
ges de descobriment, la busca d’una solució quedà marginada. 

Els portuguesos reprengueren els viatges el 1469, encara que no fou el rei
qui ells dirigia, sinó que es feren amb una concessió per cinc anys al parti-
cular Fernão Gomes, qui arribà al cap Santa Caterina, situat als 2º sud,
l’any 1475. El 1482 la corona portuguesa inicià de nou les expedicions,
comandada la primera per Diogo Cão, qui explorà el riu Congo i arribà al
cap Santa Maria (13º S). I l’any 1484, un cop retornat a Lisboa, degué
posar en coneixement de Joan II (1455-1495), rei de Portugal (1481-1495),
la problemàtica de la navegació. Immediatament, el rei posà en marxa una
Junta dos mathematicos, formada per Martí Behaim, deixeble de
Regiomontano; el bisbe Ortiz i els metges Rodrigo i Josef Vizinho, jueu
aquest, i deixeble d’Abraham Zacut, la qual donà peu a l’anomenat regi-
ment del sol, consistent en el càlcul de la latitud al pas del sol pel meridià.
Però el càlcul era més complicat del que sembla, encara que matemàtica-
ment l’obtenció és molt fàcil, doncs tot consisteix en sumar o restar la
declinació del sol i l’altura mesurada del mateix astre, o el seu comple-
ment. La dificultat estava en que, essent la declinació del sol constantment
variable, calia obtenir-la d’una taula d’efemèrides, obra existent ja des de
feia molt de temps, doncs la més antiga que coneixem la va fer l’astrònom,
matemàtic i geògraf egipci Claudi Ptolemeu, entre els anys 125 i 150 de la
nostra era.

El veritable problema de l’obtenció de la declinació del sol en les dites
taules estava en que el valor venia donat per cadascun dels 30 graus de
cada signe del zodíac, de manera que el pas d’aquests graus a dies i hores
del calendari era un càlcul que només sabien fer els astrònoms i, per tant,
quedava fora de l’abast dels navegants. La Junta dos mathematicos, solu-
cionà el problema recolzant-se en l’Almanach perpetuum, d’Abraham
Zacut, que portava les taules de la posició del sol tal i com acabem de dir,
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per un període de quatre anys, de manera que era vàlid pels 34 quadriennis
següents, i que tenia la virtut d’incloure una taula que permetia passar
fàcilment aquells graus a dates del calendari. El resultat de tot això fou la
publicació d’un manual que facilitava al navegant l’obtenció de la latitud
per la meridiana del sol. L’edició més antiga d’aquesta obra es coneix com
Regiment de Munich, per ser en aquesta ciutat on es conserva l’exemplar
més antic, que se suposa de l’any 1496, encara que sembla creïble l’exis-
tència d’una anterior dels voltants de 1485.

També sabem que Joan II envià a Josep Vizinho, -altres diuen que fou
Martí Behaim-, amb l’expedició de Diogo Cão del 1485, la qual arribà a
cap Cross (22º S), o segons altres, a Walbis Bay (23º S), per comprovar l’e-
ficàcia del mètode de l’altura del sol, que donà excel·lents resultats, de
manera que, a partir d’aleshores, es va difondre ràpidament entre els nave-
gants.

Cristòfor Colom, per exemple, havia après els nous mètodes de navega-
ció durant la seva estada a Portugal i, per aquesta raó, ja en el primer viatge
de descobriment es valgué de l’altura de la Polar, presa amb el quadrant,
com succeí el dia 2.11.1492, per als seus càlculs. Per altra banda, el
3.2.1493 esmenta l’astrolabi, encara que no el pogué utilitzar, a causa del
mal temps.

Els estudis de Nàutica i la Casa de Contratación de Sevilla

A partir del descobriment del Nou Món, els viatges a Amèrica els orga-
nitzava la Casa de Contratación de Sevilla, creada l’any 1503, i des de
l’any 1508, en que va ser nomenat el primer pilot major d’ella, càrrec que
va ocupar Amèrigo Vespuccio, la dita Casa li encarregà l’ensenyament i
examen dels aspirants a pilot, per exercir com a tals a les naus d’Índies.
Posteriorment al 1552, any en que es creà la càtedra de cosmografia i nave-
gació, que s’encarregava de donar les classes, el pilot major es limitava a
presidir els exàmens.

Per altra banda devem esmentar que l’antiga Cofradía de Mareantes,
crea-da, sembla ser, entre 1510 i 1520, i que era un gremi format pels arma-
dors de naus, mestres i pilots de la carrera d’Índies, per R.O. de 22.5.1569
es convertí en la Universidad de Mareantes, i encara que no tingué cap
influència en les matèries d’estudi dels aprenents de pilot, sí que la tenia
com estament de control, per part de l’estat, de tots els elements professio-
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nals que la formaven, i fins i tot, més endavant, passà a formar part dels tri-
bunals d’exàmens de pilots. Posteriorment, i a instàncies d’aquesta
Universitat, entre d’altres estaments, per R.O. de 17.6.1681, fou creat el
Real Colegio de San Telmo de Sevilla, i entre les seves funcions estava la
d’ensenyar l’art de la marineria i el pilotatge als alumnes. La seva seu va
ser un edifici construït a propòsit al barri de Triana i, quan se’ls quedà petit,
passà al que es coneix encara com Palacio de San Telmo, on, des de 1989,
hi ha la Presidència de la Junta d’Andalusia. El dit col·legi fou suprimit per
R.O. 20.7.1847. En ell s’hi formaren tots els qui serien pilots de las naus
mercants i reials -de guerra- fins el segle XVIII. Posteriorment, es creà un
altre Real Colegio de San Telmo a Màlaga, l’any 1786.

L’Academia de Guardias Marinas i les Escuelas Departamentales

La Marina de guerra comptava amb l’Academia de Guardias Marinas,
creada per Patiño a Cadis i que inicià la seva activitat l’any 1717, on s’hi
formaven els que arribarien a oficials de la mateixa. Encara que en el pro-
grama d’estudis hi figuraven les matèries pròpies de l’art de navegar, la
seva funció a bord era purament militar i, per aquesta raó estudiaven també
Fortificació, Artilleria teòrica y pràctica, Armament, Evolució Militar, i
altres especials, com Música, Esgrima i Dansa. Sis decennis més tard, con-
cretament el 13.8.1776, foren fundades l’Academia de Guardias Marinas
de Ferrol i la de Cartagena, encara que aquestes dues es clausuraren per
R.O. de 26.9.1824. La de Cadis, en canvi, seguí un camí diferent, i després
de diverses vicissituds i de canvis d’emplaçament i de nom es convertí en
el Colegio Naval Militar de San Carlos, fundat per R.D. de 18.9.1844, el
qual es traslladà posteriorment a Marín, on s’inaugurà el 15.8.1943.

Per altra part, la Marina de guerra creà el Cuerpo de Pilotos de la
Armada, que eren els encarregats de portar la navegació dels vaixells,
segons dictaminaven les Ordenanzas navales de 1748, les quals, al mateix
temps, donaren lloc a la fundació de les Escuelas de Pilotos de la Armada,
conegudes també com Reales Escuelas de Navegación, i de vegades,
Escuelas Departamentales, una a cada capital dels tres Departaments marí-
tims -Ca-dis, Ferrol i Cartagena-, les quals entraren en funcionament el
1751. Els alumnes, una vegada formats i superats tots els exàmens devien
fer dos viatges de pràctiques a Amèrica, o al nord d’Europa, i seguidament,
tant ells com els que havien estudiat en una escola de nàutica particular, o
depenent de qualsevol institució, podien presentar-se a examen a  una de
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les tres abans dites per obtenir el títol de pilot. Aquests exàmens els dirigia
l’anomenat Piloto Mayor de la Armada, càrrec creat per les dites ordenan-
ces, i qui era l’únic encarregat d’expedir els títols. I això continuà així fins
la R.O. 23.10.1846, que declarà l’esmentat Cuerpo de Pilotos de la
Armada a extingir, la qual cosa produí al mateix temps el tancament de les
tres escoles.

Després, el R.D. de 8.7.1787 establí que les demés escoles de nàutica
passessin a dependre de la Secretaría del Despacho de Marina, estament
que fins fa pocs anys coneixíem com Ministerio de Marina, i que ara s’a-
nomena Cuartel General de la Armada, englobat en el Ministerio de
Defensa.

De fet, les característiques dels estudis de l’art de navegar estaven en
línia amb la nova mentalitat iniciada quan s’implantà la dinastia Borbònica
a Espanya, després de la pau d’Utrecht (1714), i que conduiria a una pro-
gressiva pèrdua d’atribucions de la Casa de Contratación, amb l’aparició
de companyies o empreses particulars que gaudien de concessions comer-
cials a Amèrica i l’alliberació del comerç amb el Nou Món a finals del
segle XVIII. 

Un cop aquí, i coneguda la situació dels estudis de nàutica en tot el país,
estem en condicions de parlar de la creació de l’Escola de Barcelona.

L’Escola Nàutica de Barcelona

En concret, a Barcelona hi hagueren varis intents de crear una escola de
nàutica, el més antic dels quals és de 1718. A aquest el seguiren altres els
anys 1719, 1732, 1743, 1756 i 1763, encara que cap d’ells tingué èxit. De
totes maneres, si fem cas a un escrit dirigit per l’aleshores director Josep
Bonet i Vinyals a la Diputació de Barcelona, amb data 17.7.1869, hauríem
de dir recrear l’Escola, ja que segons podem llegir:

“La escuela de Náutica cuya existencia data del siglo 13 ha dado cons-
tantemente buenos y recomendables resultados ...”.

Sens dubte en Josep Bonet associa els orígens de l’Escola a l’existència
dels nauxers que s’encarregaven de la navegació de les galeres de l’antiga
corona d’Aragó, de les quals una de les accions més recordada és la con-
questa de Mallorca l’any 1229. De totes maneres, a l’edat mitjana, no exis-
tia una escola tal i com la coneixem ara, sinó que, com ja hem explicat
abans, era el gremi dels navegants qui reconeixia la capacitat del qui podria
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dirigir la navegació del vaixell. Tots els intents de crear una escola de nàu-
tica a Barcelona, com dèiem una mica abans, fracassaren, fins que arribà
un home capaç de fer-ho. I aquest home fou en Sinibald Mas i Gas, nat a
Torredembarra el 19.6.1735 i mort a Barcelona, el 31.7.1806. En la seva
infantesa, joventut i vida privada hi ha molts punts del tot desconeguts,
encara que sabem que començà a navegar als 14 anys d’edat i el 1755,
quan en tenia 19, desembarcà i anà a estudiar nàutica al “colegio y semina-
rio de Sevilla”, però al no aconseguir plaça d’alumne hi pogué romandre
només al llarg de cinc mesos, a la fi dels quals s’embarcà de nou, empor-
tant-se els llibres de text amb els que prosseguí els estudis a bord. 

El 1760 Sinibald canvià d’embarcament, passant a servir a la Marina
Real, fins que, l’octubre de 1761, s’examinà de segon pilot a l’Escola de
Cartagena. El títol el revalidà el maig de 1762 a l’Escola de Cadis i segui-
dament embarcà de pilot en el pinc d’avís Buen Jesús, que anava a
L’Havana i Veracruz. No obstant, a l’altura del cap San Vicente, el buc fou
pres per uns corsaris britànics i tots els tripulants detinguts, per un curt ter-
mini de temps, ja que poc després eren alliberats i retornats a Cadis. Un cop
allà, en Sinibald decidí tornar a la seva terra natal i embarcà en la sagetia
del patró Joseph Casà, d’Arenys de Mar, però el 7.10.1762, a l’altura de
Marbella, la nau fou presa per un corsari algerià i tots els tripulants portats
a Algèria, on el nostre personatge es va veure obligat a exercir de pilot en
vaixells corsaris durant sis anys, fins que va ser redimit pels frares de l’or-
dre del Santíssim Redemptor i retornat a Cartagena a finals de 1768. Allà
s’implicà de nou en l’estudi, obtenint el títol de primer pilot d’altura, el
6.1.1769, on hi constava, a més, que era “declarado capaz de enseñar la
facultad” o sigui d’ensenyar l’art de navegar, la qual cosa permet sospitar
que Sinibald, en arribar a Barcelona i proposar a la Junta de Comerç de la
ciutat, per escrit del 23.2.1769, la creació d’una escola de nàutica ho feia
seguint algun suggeriment de l’autoritat de Marina de Cartagena. La dita
Junta aprovà la petició el 16.3.1769 i l’1.4.1769 enviava un escrit dema-
nant l’aprovació de la mateixa a la Real Junta General de Comercio, de
Madrid, petició que reiterà posteriorment, amb la inclusió dels documents
adients, i a continuació enviant un programa d’estudis que s’impartirien i
un informe de l’historial de Sinibald Mas, tot el qual donà lloc a que la
R.O. de 16.6.1770 aprovés l’establiment de l’Escola de Nàutica de
Barcelona.

Aquest retard en l’aprovació oficial del centre no fou cap inconvenient,
ja que la Junta de Comerç de Barcelona llogava, l’1.5.1769, una casa pro-
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pietat del mestre d’aixa Joan Julià, situada a la Barceloneta, on començaren
les classes el 26.6.1769. Al principi eren cinc alumnes, a qui els documents
anomenen meritorios, encara que el dit número es va anar incrementant
fins el 30.4.1770, en que el total era de 23.

La creació de l’Escola de Nàutica, de vegades qualificada de Gratuïta,
ens la recorda el text existent en el pergamí que porta un dels personatges
en relleu que adorna la mitja popa del preciós navili de 74 canons San
Carlos, que hi ha al vestíbul de la planta baixa de la seva seu, i alguns
documents d’època molt posterior diuen, sense cap raó, que fou un regal
de Carles III, on hi podem llegir:

“La Junta de Comercio de Barcelona, en sesión de veinte de febrero de mil setecientos sesenta
y nueve, acordó establecer una Escuela de Náutica y fue reconocida a Don Sinibaldo Mas capa-

cidad y aptitudes para dirigirla adquiriendo en Cartagena este navío”3.

En aquest text hi ha una incongruència, i és el 20 de febrer, doncs aquesta
data és certament tres dies abans de que Sinibald fes la seva proposta a la
Junta de Comerç i no coincideix en absolut amb la que aquesta aprovà la
creació. L’única explicació possible és que el dit dia Sinibald Mas en parlés
amb algun membre de la dita Junta i aquest li donés, a més del seu bene-
plàcit, la indicació de que fes l’oferiment per escrit, tal i com ho va fer el
23 de febrer.

Poc després, l’1.10.1770 l’Escola canviava d’ubicació, passant a una
casa de Raimon Bosch, situada a la Baixada de Viladecols, on hi va roman-
dre fins els voltants del 18.1.1775 en que quedà instal·lada al segon pis de
l’edifici de la Llotja, en procés de remodelació des del 1774 al 1802, i seu
de la Junta de Comerç.

El primer reglament de l’Escola, aprovat per la Junta de Comerç el
27.6.1769, establia que el número d’alumnes era de 20, a repartir entre les
cinc províncies marítimes catalanes, proporcionalment al número de matri-
culats en cadascuna, amb el resultat de: Mataró, 6; Barcelona, Sant Feliu
de Guíxols i Tarragona, 4 en cadascuna; i Tortosa, 2. Aquest reglament va
ésser ampliat amb noves propostes de Sinibald, aprovades el 20.8.1770,
on, entre altres coses, hi figurava que s’acreditaria la suficiència dels alum-
nes mitjançant un paper d’aprovació dels estudis i que aquest document
seria l’únic vàlid per demanar l’embarcament a Marina i fer les pràctiques
de navegació establertes.
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Els estudis es repartien en cinc classes o cursos, a base de quatre hores
diàries, dues pel matí i dues per la tarda. La duració era de sis mesos, el 1r i el
2n; de deu el 3r; de vuit el 4t i “hasta que estén perfectamente instruidos...”, el
5è.

En el pla d’estudis, proposat per Sinibald el 14.3.1769, hi constava:

“... todo lo perteneciente á la Navegación con las reglas y preceptos mas adequados al Arte:
á resolver todo lo perteneciente á la navegación por siete instrumentos, que son quadrante de
reducción, escala plana y artificial, sacabuchos, Pantometra, canon logarithmico, y canon
Mathematico; como asi mismo la Geometria Practica con el uso del compas perteneciente al
Arte, la trigonometria, y el uso de las cartas planas, y esphericas; el tratado de la esphera celes-
te, y terraquea con el manejo del Globo para los problemas astronomicos correspondientes á la
navegación; ...” i que l’accés dels alumnes tingués lloc “... despues de ser examinados de las
Reglas de Arithmetica ...”.

Al principi, a l’Escola no hi havia vacances d’estiu, fins que la Junta
acordà, el 29.7.1773, que es fessin el mes d’agost, temps que va ésser
ampliat el 3.7.1788, establint-les des del 16 de juliol al 8 de setembre.

Per altra banda, els alumnes podien accedir a l’Escola i iniciar els estudis
qualsevol dia de l’any, la qual cosa quedà ben demostrada que no era gens
pràctica i per aquesta raó el 24.11.1773 s’establí que els cursos començarien
els dies 1 de setembre i 1 de març, no admetent-se a ningú amb posterioritat
a les dites dates.

Els primers anys de l’Escola, les classes les impartia en Sinibald sol, i enca-
ra que el sistema tenia els seus inconvenients, a la pràctica no era dolent del
tot ja que ell contava amb l’ajut d’alguns pilots, els quals, durant l’estada del
seu vaixell al port, hi anaven per perfeccionar els seus coneixements, i també
dels qui s’anomenaven passants, és a dir, dels alumnes dels cursos més avan-
çats. Això seguí així fins el 1772 quan la Junta contractà un segon mestre.
Successivament, i l’un darrera l’altre, foren quatre els ocupants d’aquest
càrrec, fins que el 30.10.1786 hi accedí Manuel Sanz.

El fet excepcional més destacat d’aquesta primera època fou que, durant la
guerra contra els anglesos de 1789-90, la Junta de Comerç armà una nau en
cors, la fragata Nuestra Señora de la Merced, àlias Almogàver, que manà en
Sinibald, a petició pròpia, i entre els 180 tripulants hi havia 18 alumnes seus.

Els canvis de l’any 1787

El primer canvi que afectà a l’Escola de Nàutica de Barcelona, i a totes
les demés de la mateixa especialitat del país, fou el R.D. de 8.7.1787 on,
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entre altres coses, s’establia que totes elles passessin a dependre, en l’as-
pecte acadèmic i de nomenament de mestres, del capità general del
Departament Marítim on es trobaven, en tant que el sosteniment econòmic
de cadascuna  seguia a càrrec de qui la mantenia fins aleshores. Així doncs,
l’autoritat marítima de la qual va dependre la de Barcelona fou la de
Cartagena, en tant que econòmicament seguia vinculada a la Junta de
Comerç de la ciutat.

Poc després, el 26.2.1790, era aprovat un pla de millora dels estudis de
nàutica, adequat al R.D. de 1787, i elaborat pel que arribaria a brigadier de
l’Armada Francisco Xavier de Winthuysen y de Pineda (1747-1797), qui el
1789 havia estat nomenat comandante general del Cuerpo de Pilotos de la
Armada i, poc després, inspector del Colegio de San Telmo, tant de Sevilla
com de Màlaga, amb l’encàrrec de redactar el reglament respectiu.

El pla de Winthuysen organitzava els estudis de nàutica en dos cursos, el
primer dels quals comprenia la base matemàtica i de dibuix adients, mentre
que el segon l’integraven les assignatures directament relacionades amb la
professió, com Cosmografia i Astronomia, entre d’altres.

Donada la possible dificultat d’aplicar tots aquests canvis i per facilitar
la posta en marxa del nou pla d’estudis, en Winthuysen, seguint el que dis-
posava la R.O. d’1.11.1789, visità totes les escoles d’Espanya, i entre elles,
com és natural, la de Barcelona, on arribà el 3.7.1791. I encara que la docu-
mentació existent no ho aclareix, hom pot percebre que la seva estada va
estar plena de malentesos i d’una manca d’agrat per part de Sinibald i de
la pròpia Junta de Comerç, la qual cosa es manifesta pel fet que, una vega-
da acabada la tasca i abandonada la ciutat, no se li enviés res del que
sol·licitava des de fora, de manera que, al final, fins i tot s’hi va veure
implicada i tingué d’intervenir-hi la Real Junta General de Comercio y
Moneda, de Madrid.

Sortosament, les diferències existents es van reduir en poc termini de
temps, i l’Escola de Nàutica de Barcelona entrà finalment en el compli-
ment de tot el que especificaven les noves directrius, com podem compro-
var en les seves noves ordenances, redactades aquí i aprovades per la Junta
de Comerç el 1797, molt concordants, en el més fonamental, amb les que
havia elaborat el propi Winthuysen.

Per altra part, sabem que Sinibald va fer altres coses durant el període de
director, una de les quals fou el procurar per tots els mitjans, i en vàries



14

ocasions, d’aconseguir que el seu fill Rafel obtingués el càrrec de segon
mestre de l’Escola, sense resultat. Però la més curiosa fou l’encàrrec de la
Junta de Comerç de supervisar les proves d’un bot, mogut per una màquina
manual de rems connectats entre sí, ideada pel capità Andrés Boleda, i que
es feren a Badalona el 1776. La màquina no donà resultat, essent el cost de
les proves 38 lliures catalanes, 1 sou i 1 diner.

A la mort de Sinibald el 1806 ocupà el càrrec de director de l’Escola de
Nàutica fra Agustí Canellas i Carreras, qui abans d’entrar en l’ordre reli-
giosa dels Trinitaris calçats havia estudiat a la mateixa escola, encara que
no arribà a pilot, ja que li mancà el segon viatge de pràctiques que exigia
la llei per poder presentar-se a examen. 

Els estudis en època del francès

El 1808, quan els francesos ocuparen la ciutat de Barcelona, l’Escola de
Nàutica quedà paralitzada, doncs fra Canellas no acceptà cap de les ofertes
que li va fer Guillem Filibert Duhesme, general en cap del cos d’exèrcit
dels Pirineus Orientals, per mantenir-la en activitat i, no obstant estar for-
tament vigilat, escapà, passant a militar com a topògraf en les forces espan-
yoles que s’oposaven als ocupants. No mereix molta confiança un docu-
ment, datat el 16.3.1897, firmat pel director, per altra banda molt erudit i
de gran vàlua, Federico Gómez Arias (1872-1900), on, a petició del rector,
tot i recordant la biografia de fra Canellas per a la comissió que devia apro-
var la col·locació del seu bust a la galeria de personatges il·lustres, diu que
al llarg de la guerra i durant la seva absència, el 2n mestre, Manel Sanz,
mantingué l’Escola en funcionament, la qual cosa no és lògica, doncs, pel
que sembla, el local on estava instal·lada el van ocupar els francesos, i el
dedicaren a una altra activitat. Una altra versió, la de J. Mercader en la seva
obra que tracta de Barcelona, ens diu que un tal Cayetà Riera inicià de nou
les classes el 22.2.1813, amb l’assistència de 38 alumnes. El Diario de
Barcelona, per la seva part, el diumenge 29.4.1810 publica el text següent:

“En Barcelona hi ha una Academia per las Bellas Arts que està oberta á tot lo nou, y ahont
se enseña de valde lo Dibuix, la Arquitectura, la Escultura y la Nautica” (sic).

I poc després, el diumenge 2.12.1810, al mateix diari podem llegir:

“Mañana se abrirá una escuela de Nautica, en la que se enseñarán sus principios tanto teó-
ricos como prácticos, por haber en ella sus respectivos instrumentos, como son octante, Globos
terrestre y celeste, Esfera armilar, Sistemas del mundo, buenas cartas y mapas, etc. Los que
quieran aprender dicha facultad, podrán acudir á la calle Debaxo muralla del Mar, en la casa
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vieja de Gil, al tercer piso, en donde encontrarán el sugeto; enseñará de 9 a 12 de la mañana,
y de 3 a 5 por la tarde” (sic).

El més evident, però, és que no tenim cap dada de les dites ensenyances
ni dels alumnes que hi assistiren, així com tampoc de la validesa dels estu-
dis acabat el conflicte. Una vegada expulsats els ocupants francesos de la
ciutat, la Junta de Comerç obrí de nou les portes de l’Escola, amb fra
Canellas al front, el 15.7.1814.

La nova represa de l’any 1814

Canellas fou director fins 1818, en que el substituí en el càrrec el segon
mestre Manel Sanz, qui l’ocupà fins 1828, any que es retirà per raó dels
molts anys de servei i del seu delicat estat de salut. Aleshores fou nomenat
director en Carles Maristany, que exercí el càrrec fins a finals de setembre
de 1834, quan de forma insospitada presentà la seva renúncia a causa de
malaltia, acreditada amb els certificats mèdics adients, de manera que la
Junta de Comerç no tingué més opció que acceptar-la, resolent la qüestió
nomenant altra vegada a Manel Sanz, qui fou director de nou fins l’1 de
juny de 1835 en que accedí al càrrec en Ezequiel Calvet, fins aleshores pri-
mer mestre de l’Escola de Nàutica de Mataró. 

Al llarg dels tres decennis coberts pel paràgraf anterior, l’Escola de Barcelona
va realitzar la seva tasca sense cap esdeveniment digne d’esmentar, fins que el
1847, Comerç, que estava al Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación
de Ultramar, pasà al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas i
del qual va dependre la Junta de Comerç. Poc després, començaren els canvis,
ja que la R.O. de 20.9.1850 passà a classificar l’Escola de Barcelona com a
Completa de Nàutica i, el 25.9.1850, fou incorporada acadèmicament a
l’Institut de segona ensenyança agregat a la Universitat literària de Barcelona,
avui Universitat de Barcelona. L’Institut tenia la seu en un edifici annex a la prò-
pia Universitat, ubicada a l’ex-convent del Carme, situat al carrer del mateix
nom, de manera que l’Escola quedava deslligada de la Junta de Comerç, de la
qual venia depenent des dels seus orígens. I com podem recordar, la Universitat
de Barcelona fou recreada l’any 1837, per trasllat de la de Cervera, i el 1873
s’instal·là al nou edifici que es construïa a propòsit a la plaça Universitat, on dos
anys abans ja s’hi havien començat a donar algunes classes, encara que l’obra,
iniciada el 1863, no s’acabaria fins 1882. I el 15.10.1850, les classes de matèries
comuns de l’Escola es traslladaren a la dita seu del carrer del Carme; en canvi,
les purament nàutiques, sembla ésser, no canviaren de lloc. D’acord amb les
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noves directrius, els estudis fins a tercer curs depengueren de la Universitat, és
a dir, del Ministerio de Instrucción Pública, i a continuació, amb el títol d’aspi-
rant, calia fer les pràctiques de mar i obtenir el de pilot d’acord amb el que pre-
veien les ordenances de l’Armada.

L’Escola absorbida per l’Escola Industrial, del 1852 al 1861

La incorporació a l’Institut no tingué molta durada, doncs per R.O. de
20.7.1852 l’Escola de Nàutica quedà absorbida per l’Escola Industrial,
crea-da per R.O. de 4.9.1850, i que inicià les classes el 1.8.1851. Aquesta
Escola Industrial, descendent també de la instaurada per la Junta de
Comerç, les impartia en el que fou convent de Sant Sebastià, situat a un
costat de la plaça del mateix nom que ocupava la part de l’actual d’Antoni
López, al costat de la Llotja, i de la qual la separava el carrer Capmany.
L’Escola de Nàutica, per tant, passà a la seu de la dita Escola Industrial, i
hi va romandre al llarg de gairebé deu anys.

La nova reinstauració

Per la R.O. de 17.7.1861 l’Escola tornà a prendre entitat, com a Escola
Professional de Nàutica, la qual seguí impartint les classes al mateix edifi-
ci, i amb Josep Bonet com a director -qui des de 1850 venia fent de cap
dels estudis de nàutica-. El període d’absorció de l’Escola per la qualifica-
da d’Industrial no va ser gens rentable per la de Nàutica, ja que es va que-
dar sense els diners que disposava anualment per l’adquisició d’efectes, i
per tant, durant tot aquest temps no en pogué comprar cap. També reclamà
a la Industrial la devolució del gabinet de Física, sense èxit. Per altra part,
en aquella època i en alguna ocasió se l’anomena Escuela Especial de
Náutica. Poc després, la R.O. de 12.12.1863 declarava voluntari l’examen
de revàlida que havia imposat el R.D. de 20.9.1850, per la qual cosa el dit
examen deixà de fer-se.

El 1865, el director demanà al Depósito Hidrográfico de la Marina els
objectes i publicacions caducats o sense aplicació per enriquir el Museu de
Nàutica de l’Escola, i ajudar a la instrucció dels alumnes, a la qual cosa
aquella entitat accedí, encara que conservant indefinidament la seva pro-
pietat. De tots maneres, un document anterior, datat el 27.4.1861, on hi
apareixen les condicions i el pressupost de fer independent l’Escola de
Nàutica de l’Escola Industrial, ens recorda que al segon pis del convent de
Sant Sebastià hi havia els Museus d’ambdues.



17

Per altra banda, hi ha un fet sorprenent i del qual no en teníem notícia,
segons podem comprovar en un document datat el 14.9.1865. Es tracta
d’una instància firmada per 11 alumnes de 3r curs, els quals sol·licitaven
poder examinar-se, ja que les proves, i segurament també les classes,
havien estat suprimides a causa de l’epidèmia de còlera existent. Per sort
seva, la petició va ser admesa i foren examinats.

El pas a la Diputació Provincial de Barcelona

Un nou sotrac afectà a les Escoles de Nàutica com a conseqüència del
triomf de la revolució de 1868, ja que el 30.6.1869 el govern deixà de sos-
tenir-les, de la mateixa manera que ho va fer amb les de Belles Arts i d’al-
tres. Immediatament la direcció de l’Escola de Nàutica de Barcelona es
mobilitzà i buscà el recolzament de la Diputació Provincial, entitat que, el
24.7.1869, acordà fer-se’n càrrec, -i de les demés barcelonines que el
govern havia deixat de banda-, agregant, però per poc temps -dos anys-, la
de Nàutica a l’Escuela Provincial Politécnica. Poc després, la Diputació,
per carta del 30.8.1869, comunicava al Regent del Regne d’haver-se fet
càrrec del sosteniment de les dites escoles. Acadèmicament, però, la de
Nàutica seguia depenent del rector de la Universitat de Barcelona. En
aquella època, el centre es denominava Escuela Náutica Libre. Per altra
part, el 1870, l’Escola es traslladà al primer pis de la seu de la Llotja, enca-
ra que hi ha alguns indicis de que es mantingué al dit convent de Sant
Sebastià, de propietat pública des de la desamortització, fins el 1873 en que
va ser venut.

Posteriorment una R.O. de 20.5.1890 creava el títol de capità de la
Marina mercant, amb exàmens a les capitals dels Departaments marítims,
en tant que els pilots els farien a les comandàncies locals de Marina.

Pocs anys després, el director de l’Escola de Barcelona comunicà al rec-
tor de la Universitat, per carta del 12.5.1894, que el comandant de Marina
de la ciutat no permetia l’embarcament d’alumnes que no tinguessin apro-
vada l’assignatura de Topografia, exigida per la llei de 20.9.1850, quan en
realitat la que s’impartia al centre era Dibuix Topogràfic. La qüestió tingué
una solució immediata, doncs la junta de professors de l’Escola encarregà
al de matemàtiques que la fiqués en el seu programa. I el 16.5.1894, l’a-
lumne afectat, Francesc Martí Coll, demanava un examen extraordinari de
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l’assignatura per poder-se embarcar, que li fou concedit. De totes maneres
el 13.10.1896 una disposició declarava que aquella assignatura no era exi-
gible als alumnes.

La situació a principi del segle XX

A l’inici del segle XX, el centre que ens ocupa passà a dir-se Escuela
Especial y Provincial de Náutica, i el seu director Josep Ricart i Giralt, un
personatge amb un llarg historial com autor de nombroses publicacions i
molt donat a la creació i participació en organismes i entitats d’interès
naval, encara que tingué els seus detractors, quan la promulgació del nou
reglament d’exàmens de pilot i capità de 18.11.1909, es fixà en què, a més
d’especificar tot un seguit de requisits, hi constava que els darrers tindrien
accés a les oposicions a places de professor “en los Institutos náuticos,
cuando se creen”. Això despertà el seu interès i mogut pel desig d’elevar
l’Escola a la categoria d’Institut es bellugà molt i, una vegada aconseguí
despertar l’interès a la Diputació, anà a Madrid, acompanyat pel rector de
la Universitat i un diputat, on s’entrevistaren amb els Ministros de
Instrucción Pública i de Marina, els quals veieren el desig molt digne de
ser recolzat, i els comunicaren que així ho farien, encara que passà el temps
i no arribaren a fer-ho. 

De retorn a Barcelona, i ple de bones intencions, en Ricart i Giralt conti-
nuà treballant en favor del projecte, i fins i tot féu imprimir fulls amb la
capçalera Instituto Náutico de Barcelona, que creiem no arribaren a circu-
lar. Per altra part, com que les despeses de funcionament del dit Institut es
preveien força elevades s’arribà a crear una Junta de Patronat, que les
sufragués. Aquesta Junta fou aprovada per la pròpia Diputació el 6.2.1912
i per R.O. de 5.10.1914. La dita Junta, sota la “superior inspección” de la
Marina, estaria integrada inicialment per la Diputació, l’Ajuntament, la
Cambra de Comerç, la Junta d’Obres del Port i el director de l’Escola, però
a la pràctica l’estament portuari no hi participà per “... ser ajeno a la misión
específica que tiene la Junta de Obras del Puerto”. Per aquesta raó, la
composició es modificà, fent que hi participés la Compañía Trasatlántica
Española. Pel que sembla, l’actuació d’aquesta Junta no va tenir masses
conseqüències.

L’Escola i la formació dels maquinistes navals

El R.D. de 28.5.1915 significà la posta en marxa a l’Escola de Nàutica
del primer pla d’estudis per a maquinistes. Fins aleshores es regien per un
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primer reglament, promulgat el 23.1.1877, on s’establia les categories de
1r i 2n. Per accedir-hi no s’exigia cap estudi tècnic ni específic, però sí la
superació d’un examen de capacitat, realitzant-se la primera prova de 2n
maquinista a La Carraca, el 17.7.1877, i allà mateix, un any després, la de
1r maquinista. En aquells anys el número 1 de la promoció fou Antoni
Genescà i Corominas, nat a Ripoll, un personatge veritablement mític en la
professió, qui navegà al llarg de 12 anys, i després fou l’encarregat general
de La Maquinista Terrestre y Marítima i membre de la comissió que creà
la Sociedad Española de Maquinistas Navales a Barcelona, el 1912, així
com director del seu butlletí durant molts anys. Abans n’hi hagué una altra
a la ciutat, anomenada Asociación de Maquinistas Navales, de la qual no
se’n conserven dades, però sí que publicava la Revista Mecánica, el primer
número de la qual aparegué el 6.1.1879. 

És interessant dir aquí, que la primera escola de maquinistes la fundà el
marqués de Comillas a la seva pròpia factoria de Cadis, a l’objecte de pre-
parar el personal que necessitava als 36 vapors de la Trasatlántica. Per
altra part, el 8.5.1880, el director Gómez Arias de l’Escola de Nàutica de
Barcelona proposà a la Diputació que la sostenia el donar classes als aspi-
rants a maquinistes navals, que impartiria el catedràtic de física, per un
petit sobresou. Dissortadament la proposta no va ésser acceptada. Però ell,
com que tenia molt clara la necessitat d’aquestes ensenyances, en el títol
del projecte de reglament de l’Escola de Nàutica que s’estava elaborant hi
afegí una expressió força eloqüent, dient que en ella: “podrían ser agrega-
dos estudios de Maquinistas, de Construcción y Arquitectura Navales”.
Posteriorment, el 12.1.1890, Santiago Vinardell i Borràs, 1r maquinista
naval, amb 22 anys de pràctica, i 14 d’ells de maquinista de l’Armada,
oferí donar un curs de preparació pels que volguessin examinar-se de
maquinistes a la capital del Departament marítim. La Diputació no acceptà
l’oferiment. Tampoc acceptà el que li feia poc després Francesc Pucurull i
Masip, enginyer industrial, qui demanava un ajut per muntar una escola de
maquinistes, el 28.3.1890. 

El més interessant d’aquest darrer cas és que la Diputació demanà el per-
tinent informe als directors de les escoles adients, amb el resultat de que
les respostes ens donen una imatge ben clara de la qüestió i de com es pre-
paraven aquí els aspirants. El de Náutica, Gómez Arias, respongué recor-
dant que ell ja havia fet una oferta en aquest sentit deu anys abans, i que si
ara l’autoritzessin només li caldria un professor més per tirar-la endavant.
El de Ingenieros Industriales explica que, fins aleshores, els obreros cerra-
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jeros mecánicos es preparaven a la Escuela Provincial de Artes y Oficios -
i ho venien fent des de 20 anys enrere-, i el d’aquesta escola explica els
excel·lents resultats dels seus alumnes en els exàmens de maquinista, enca-
ra que hi afegeix que els resultats serien encara millors si es creava la càte-
dra de Calderas y Máquinas de Vapor, aprovada ja per la Diputació el
18.1.1888. Posteriorment, el diputat Ròmul Bosch i Alsina, en la sessió de
8.6.1897, demanà també la creació dels estudis de maquinista, sense resul-
tat. El mateix succeí als professors que proposaven la implantació d’una
escola de maquinistes, entre d’altres, el 25.3.1915, és a dir, dos mesos
abans de la creació oficial dels estudis.

Tornant a l’esmentat R.D. de 28.5.1915, en concret, aquest establia dos
cursos d’estudis pels alumnes de màquines i tres pels de nàutica. El primer
any que s’impartiren els de màquines fou el curs 1915-16 i a l’Escola de
Barcelona s’hi matricularen 7 alumnes oficials i 2 de lliures.

El trasllat als Pòrtics d’en Xifré

En aquella època també hi hagué un canvi molt notable: el trasllat de
l’Escola de Nàutica a dos pisos dels Pòrtics d’en Xifré, situats al Passeig
Isabel II, 12 i 14, i Reina Cristina, 9, ambdós al principal, els quals es
comunicaven per un passadís de fusta fet a propòsit, de manera que no calia
baixar al carrer per anar de l’un a l’altre. La raó del trasllat era que per posar
en marxa el ja esmentat R.D. de 28.5.1915, que incorporava els estudis de
màquines, era necessari fer moltes reformes i obres d’ampliació del local
que ocupava a la Llotja, i la complicació que això comportava, juntament
amb les crítiques de les quals era objecte la mateixa Escola des de feia uns
quants anys per part dels altres ocupants de l’edifici, a causa del soroll que
feien els alumnes, fou el motiu. Les classes, a la nova seu, s’iniciaren el
28.1.1919.

Al llarg del segon decenni del segle XX hi hagueren bastants frecs entre
el Ministerio de Instrucción Pública, del qual depenien acadèmicament les
escoles, i el de Marina, que seguia examinant i expedint els títols, però tot
canvià amb el directori militar de Primo de Rivera, quan pel R.D. de
l’1.2.1924 s’establí que tant les escoles de nàutica com els estudis perti-
nents quedaven integrats en la Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima, creada per llei de 7.1.1908, i depenent del Ministerio de Marina,
la qual cosa posava fi a la seva dependència del de Instrucción Pública. A
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més, el dit decret del 1924 suprimia totes les escoles de nàutica existents,
al mateix temps que en creava quatre, una de les quals era la de Barcelona.

El nou edifici de l’Escola de Nàutica

Uns quants anys més tard, l’Escola donà un gran salt endavant, quan, el
R.D. de 14.11.1929, al mateix temps que s’aprovava la construcció del nou
edifici, la vinculava a l’Institut Nàutic de la Mediterrània, entitat creada en
el mateix decret i juntament amb la Junta de Patronat del qual depenia, -és
indubtable que tant l’un com l’altra són una revitalització dels que hi havia
quinze anys abans, en època de Ricart i Giralt, i dels quals ja n’hem parlat-.
El patronat estava presidit inicialment pel president de la Diputació, encara
que seguia depenent del Ministerio de Marina. Poc després, el decret de
28.4.1931 creava la Generalitat de Catalunya, i en conseqüència les dipu-
tacions quedaren dissoltes, de manera que el president del dit patronat
passà a ser-ho el de l’esmentada Generalitat, Francesc Macià. 

L’edifici es construí al solar de 3.500 m2 depenent del port, que fou cedit pel
Ministerio de Fomento, i el pressupost de l’obra pujà a 11178.759,85 ptes.
que es cobrí amb 500.000,- de la Dirección General de Navegación, després
Subsecretaría de la Marina Civil, entre les quals n’hi havia 315.000,- del fons
de l’Escola; 200.000,- de la Diputació, encara que realment només n’aportà la
meitat, doncs l’altra meitat la va fer efectiva la Generalitat; 200.000,- de
l’Ajuntament; 70.000,- de la Cambra de Comerç; entre d’altres. A final de
l’any 1932, l’Escola es traslladà al preciós edifici d’estil neoclàssic acabat de
construir, que avui encara ocupa, al Pla de Palau, 18. El dit edifici, obra dels
arquitectes Adolf Florensa i Josep Vilaseca, és solament la part davantera del
projecte, el qual incloïa dues ales, una a cada costat i en direcció a la
Barceloneta i un cos posterior, a l’extrem d’aquestes. Com es pot comprovar,
el cos existent fou projectat en forma de marc pel model del navili San Carlos,
al que ja ens hem referit anteriorment.

L’Institut Nàutic tenia unes aspiracions molt grans, ja que, a més dels estu-
dis de Nàutica i de Màquines i d’exposar degudament totes les peces del
museu de l’Escola, volia impartir els cursos de Cultura Marítima, destinats al
personal de naviliers i consignataris, així com posar-hi escoles de Pesca, de
Patrons de Cabotatge, i de Motoristes, Mecànics i Fogoners, entre d’altres.
Però l’Institut va sofrir també les seves vicissituds, ja que per decret de
21.11.1934, l’estat va dissoldre la Junta de Patronat i derogà la disposició que
l’havia creat, per haver-se excedit en les seves atribucions, encara que la
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mesura durà poc temps, ja que el dit decret fou derogat per un altre el
29.1.1935.

En aquella època, la llei de 12.1.1932 creà la Subsecretaría de la Marina
Civil, actualment Dirección General de la Marina Mercante, depenent del
Ministerio de Marina, i a ella hi passaren les Escoles de Nàutica. El
21.8.1934, però, la Subsecretaría va ésser transferida al Ministerio de
Industria y Comercio. El canvi durà poc ja que el 28.9.1935 la dita
Subsecretaría es convertia en Dirección General de Marina Civil y Pesca,
depenent del Ministerio de Obras Públicas. I el 20.2.1936 aquesta
Dirección General passà a l’aleshores creat Ministerio de Comunicaciones
y Marina Mercante.

Els aconteixements de la Guerra Civil

Durant el conflicte bèl·lic, per decret de 24.8.1936, l’Escola de Nàutica
es convertí en una institució cultural de la Generalitat, que la regí en tots
els aspectes, tal i com ho havia pretès fer dos anys abans, i, dos dies des-
prés prendria el nom d’Escola de Marina Mercant de la Mediterrània.
Seguidament, una ordre de 16.10.1936 dissolgué l’Institut Nàutic de la
Mediterrània, passant totes les ensenyances vinculades a ell a l’Escola. De
totes maneres, poc abans d’acabar la guerra, i com si es retractés, la pròpia
Generalitat desmuntà tot el que havia fet, ja que per decret de 29.12.1938
derogava el d’incorporació de l’Escola. Així, com si no hagués passat res,
tot tornava a ser com era abans del conflicte. Durant tota la guerra es matri-
cularen només 96 alumnes.

Per altra part, iniciat el conflicte, l’Escola allotjà la seu de l’anomenat
Comitè de Lluita Antifeixista, que poc després canvià el nom pel de
Comitè de Seguretat Interior, i el Museu existent en ella va ésser traslladat
a les Drassanes Reials, on encara hi segueix.

L’Escola des de l’any 1939

Acabada la guerra, l’Escola de Barcelona, que no havia sofert danys,
encara que una font diu que calgué netejar-la de runa, fou oficialment ano-
menada Escuela Oficial de Náutica y Máquinas, depenia del Ministerio de
Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Comunicaciones
Marítimas, -fins al seu pas a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
recrea-da per llei de 19.2.1942- i el maig de 1939 s’obrí la matrícula del
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curs 1938-39, amb 89 alumnes, mentre que el 1939-40 el número dels de
nou ingrés fou de 203, a més d’altres 282 que cursaven ja les carreres de
nàutica i de màquines. En aquest curs sortiren agregats de nàutica Frederic
Piera Costa, Santiago Hernández Izal i Ángel de Urrutia y de Landaburu, i
alumne de màquines Pablo Galofre Llanos, a més d’altres 18 de les dues
especialitats en total, amb la particularitat que els quatre abans dits, amb el
temps, serien professors del centre. I Urrutia, el tercer dels esmentats, a
més, director del 1958 al 1986. 

Per altra part, el mateix any 1940, la Comissió Gestora de la Diputació
Provincial, en procés de reinstauració, va aconseguir ésser autoritzada a
que establís, a la mateixa Escola, d’una de Estudios Elementales
Marítimos, hereua sens dubte de l’existent en el suprimit Institut Nàutic
que ella havia contribuït a crear, i al mateix edifici posà en marxa els estu-
dis nocturns de Radiotelegrafistas, Patrones de Recreo, Patrones de
Cabotaje, Patrones de Pesca de Altura i Mecánicos-Motoristas, als que
s’hi matricularen 75, 12, 2, 2 i 9 alumnes, respectivament. L’any següent
introduí el curset de Cultura General Marítima, i uns anys després arribà
a crear-hi la Escuela Media de Pesca “Sáñez Reguart”, inaugurada el
2.1.1948. En el temps, però, la iniciativa anà minvant, i a rel de la llei
144/1961, de 23 de desembre, que reorganitzava profundament les Escoles
de Nàutica i de Pesca, la caiguda fou molt ràpida. L’última activitat que ens
consta és un curset de Enseñanzas Jurídicas de Radar Marítimo que s’aca-
bà el gener de 1965.

A les acaballes de la dècada dels 40 s’inicià un període de canvis. Primer fou
l’entrada en vigor de la disposició de 18.10.1949, la qual establia que els exà-
mens de capità se celebressin a Madrid, i els de pilots i maquinistes a les escoles
de nàutica. Dos anys més endavant, el decret-llei de 19.7.1951 va adscriure la
dita Subsecretaría al Ministerio de Comercio. I després d’uns anys de
tranquil·litat, la ja esmentada llei 144/1961, la qual, a més d’anomenar els cen-
tres com Escuelas de Náutica, qualificà les ensenyances impartides en elles com
a técnicas de grado medio. A partir d’aleshores hi hagué una sèrie de canvis de
nom de la Subsecretaría i demés, que per abreujar no creiem oportú esbrinar.
Poc després, el decret de 24.7.1964 establí que els estudis de Màquines tingues-
sin tres cursos, com els de Nàutica. I en aquella època, a aquestes dues especia-
litats s’hi afegí la de Radiotelegrafistes.

Els Radiotelegrafistes dels vaixells eren tradicionalment titulats de la Escuela
Oficial de Telecomunicaciones, fins que el decret de 12.12.1963 establí els títols
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de Oficial Radiotelegrafista de la Marina Mercante de 1a i 2a classe. I el curs
1964-65 s’iniciaren les classes a l’Escola de Barcelona, on els estudis prosse-
guiren fins la posta en marxa del pla d’estudis de 18.10.1977, en que els suprimí
a aquesta escola, i aquell mateix curs deixaren ja d’haver-hi classes. Els primers
exàmens de ràdios de 2a foren, aquí a Barcelona, el 1967 i els darrers el 1981.
En canvi, l’últim dels de 1a tingué lloc el 1994.

L’any 1969, segon centenari de l’Escola

L’any 1969 se celebrà amb gran solemnitat el segon centenari de la fun-
dació de l’Escola, amb un munt d’actes que s’iniciaren el mes de desembre
de 1969 i es perllongaren fins el mes de març següent. Entre les activitats
podem destacar un seguici de conferències, una cada setmana, pronuncia-
des per José Mª Martínez-Hidalgo y Terán: “La Escuela de Náutica de
Barcelona y sus Antecedentes”; Josep Pérez del Río: “Divagaciones sobre
dos siglos (1769-1969)”4; Juan Antonio Sánchez-Bustamante Páez: “La
Piratería, Delito de Siempre”; José-Luis Pérez Albert, “Divagaciones
sobre el Placer de la Náutica a Vela”; José Amengual Ferragut: “El Mar
en el Año 2000”; Emilio M. Boix Selva: “Aportación Catalana a la
Unificación del Derecho Marítimo”; i Pedro Voltes Bou: “Los Orígenes de
la Economía Barcelonesa Contemporánea”; un gran concert de violí d’en
Gonçal Comellas, acompanyat al piano per Àngel Colom, que tingué lloc
a l’auditori del Casal del Metge; una demostració de salvament feta pels
alumnes en aigües del port; unes regates de “Vaurien” i “470”; un concurs
de cartells al·lusius; una exposició de Llibres Nàutics Antics, a la Cambra
de Comerç; i una d’altra de Material Didàctic procedent de les antigues
Escoles de Nàutica de Catalunya, al Museu Marítim.

La commemoració es tancà amb el ball de gala de la festa del Pas de
l’Equador5 dels alumnes, el 7 de març. Els actes comptaren amb l’assistèn-
cia del subsecretario de la Marina Mercante, Leopoldo Boado Endeiza, de
l’inspector general de Escuelas de Náutica, Emilio Arrojo, i de diverses
autoritats i personalitats locals. Com a record es va fer l’encuny d’una
medalla commemorativa. L’Escola en sortí força beneficiada de la celebra-
ció, perquè la Sala d’Actes, que es batejà aleshores amb el nom de
Sinibaldo Mas, i que mai no havia estat pintada, va ésser ricament decora-
da, fins a deixar-la tal i com la veiem ara. Com és lògic, la celebració deixà
un bon record i augmentà el bon nom, la consideració i el respecte per la
pròpia Escola.
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El 50 aniversari de la construcció de l’edifici on té la seu

El 1982, amb motiu del 50è aniversari de l’edifici, hi hagué un gran ball
estudiantil, amb pica-pica, una copa de vi espanyol, i també un concorre-
gudíssim sopar fred i ball de gala a la mateixa seu, l’encuny d’una medalla
commemorant l’efemèride i, a més de la cantada d’havaneres pel grup La
Barratina de Malgrat, la conferència titulada: “Las enseñanzas marítimas
en Barcelona, antes y después de la inauguración de esta Escuela”6, pro-
nunciada pel capità de corbeta, director del Museu Marítim i ex-alumne
d’ella José Mª Martínez-Hidalgo y Terán el 13.12.1982. A aquesta celebra-
ció hi assistiren el representant del director general de Pesca y Marina
Mercante, l’inspector general de Escuelas de Náutica, Antonio Espinosa
Chapinal, el delegat del govern, Jacinto Ballester Perarnau, el conseller de
la Generalitat Miquel Coll i Alentorn, i el jefe del Sector Naval, l’almirall
Fernando Salas Pintó, així com els representants de diverses institucions i
entitats locals.

Els pas dels estudis a nivell superior

El decret de 6.6.1975 senyalà l’inici de la qualificació de nivell superior
dels estudis cursats a les escoles de Nàutica, i el 18.10.1977 s’aprovà un
nou pla d’estudis, a base de cinc cursos acadèmics, amb els graus de diplo-
mat i llicenciat, i el de doctorat en Marina Civil; això implicà, a més, que
els exàmens de capità deixessin de celebrar-se a Madrid i es fessin a les
escoles. Posteriorment, per decret de 4.12.1980, cada centre passà a dir-se
Escuela Superior de la Marina Civil, i a dependre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, després de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, el qual s’encarregaria de proposar els plans d’estudi, amb
l’oportuna conformitat del Ministerio de Defensa (Armada), al Ministerio
de Universidades e Investigación. Poc després, la llei de Reforma
Universitaria de 25.8.1983, dictà que “el servicio público de la educación
superior, corresponde a la universidad, ...”. 

Posteriorment, la llei de 28.7.1988 establí un termini de sis mesos per la
integració de les Escoles de Nàutica a la universitat. I en el cas concret de
Barcelona, l’Escola fou transferida a la Generalitat l’1.9.1989. Poc des-
prés, el govern autonòmic, per decret de 9.1.1990, fixà el pas de l’Escola
Superior de la Marina Civil a la Universitat Politècnica de Catalunya, -que
el 1971 s’havia escindit de la Universitat de Barcelona-, com a Facultat de
Nàutica, amb efectes des del dia 1 del mateix mes i any, i en la qual
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segueix. Aquest pas implicà la distribució de les assignatures en els depar-
taments més escaients7. Després, el R.D. de 17.7.1992 establia els nous
títols oficials actualment vigents a l’àmbit nàutic. Posteriorment hi ha
hagut un nou pla d’estudis, el de 1995, el qual significà, per la nostra
Facultat, l’inici dels cursos de quatre mesos de durada, de manera que en
cada any acadèmic, des del 1995-96, n’hi ha un de tardor i un altre de pri-
mavera. A més, el dit pla de 1995 introduí aquí la carrera d’Enginyeria
Tècnica en Propulsió i Serveis del Vaixell, a nivell de diplomatura, i que es
començà a impartir el curs 1997-98. Actualment el pla vigent és del 2000.
A part de tot això, els llicenciats de la Facultat de Nàutica de Barcelona, la
qual gaudeix de la norma de qualitat 9001:2000 des del 21.12.2000, estan
exempts de realitzar l’examen de Capitán i de Jefe de Máquinas, ja que la
Dirección General de la Marina Mercante considera aquesta norma com a
garantia suficient per a l’obtenció del títol.

És adient afegir que, per Resolución de 29.10.2012, la Dirección General
de la Marina Mercante prorrogà l’homologació dels cursos d’especialitat
marítima que imparteix la Facultat de Nàutica.

Però l’Escola de Barcelona no es va veure afectada solament per tots
aquests canvis de dependència que acabem d’esmentar, sinó també va
viure en la seva pròpia carn el canvi polític experimentat en Espanya l’any
1975. En aquella època es produïren vagues d’alumnes, cosa que ningú
tenia el record d’haver-ne viscut mai cap en aquest centre, i a l’ambient
surava el criteri de que el professor no era la persona que es cuidava de pre-
parar i formar tècnicament als alumnes, sinó una mena d’enemic públic
que s’encarregava de minvar els afanys de progrés dels mateixos i de posar
tots els entrebancs possibles a la culminació dels seus estudis.
Sortosament, aquesta idea tan absurda s’anà esvaint, i com és lògic, acabà
per desaparèixer.

Per altra banda, les noves directrius polítiques portaren a la pràctica l’e-
lecció de director, avui degà, de l’Escola de Barcelona, i des de la jubilació
de Ángel de Urrutia l’any 1986, s’establí una durada del càrrec de quatre
anys, essent el primer elegit Enrique González Pino (1986-89).

Aquí vull fer un incís i treure a relluir la qualitat extrema del notable
maquinista Josep Pérez del Río (1909-1994), qui fou alumne d’aquesta
Escola, on obtingué el certificat l’any 1928, i després arribà a 2n maquinis-
ta naval el 1933 i a 1r el 1934. Després de navegar durant set anys, el 1941
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va ser nomenat professor numerari d’aquesta Escola, on seguí fins 1979 en
que es jubilà. El 1983 obtingué el títol de doctor8 en Ciencias del Mar,
essent el primer marí que ho aconseguia. A més, el seu fet més destacat i
de mèrit fou, sens dubte, el d’haver elevat el nivell cultural i el reconeixe-
ment social dels maquinistes amb la seva obra, treball diari i extremada
preocupació per tots els aspectes relacionats amb els oficials de màquines
de la Marina Mercant.

Un fet digne d’esmentar és que, amb motiu dels Jocs Olímpics de
Barcelona de 1992, la Facultat va perdre l’edifici dedicat a gimnasi i dipò-
sit d’embarcacions situat en el moll d’Espanya, rebent a canvi un espai de
moll i dos mòduls en la Marina Port Vell, que d’acord amb el sistema de
sigles introduït per la UPC es designa com NT2, essent l’NT1 l’edifici de
la pròpia Facultat.

Els estudis de doctorat

I ja que hem parlat del dit doctorat, bo és que aprofundim un poc més en
aquest tema. Després de Pérez del Río, hi hagueren més titulats de la
Marina Mercant que obtingueren el grau de doctor en Ciencias del Mar. La
llista segueix amb José Mª Fernández de Cañete Bascón, capità de la
Marina Mercant, l’any 1986, qui, com ell deia amb molt d’orgull, podia
manar barcos, cotxes i avions, ja que a aquell títol hi afegia el de conducció
d’automòbils i el de pilot de aviació. I el 1990 començaren a obtenir-lo els
professors d’aquesta Facultat, a través de l’Escola Superior d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports, de la UPC. Per altra part, n’hi hagueren molts que,
posseïdors d’un altre títol universitari, optaren per fer-ho a la facultat
corresponent. El curs 1991- 92, el Departament de Ciència i Enginyeria
Nàutica inicià els cursos de doctorat, i que culminarien en el títol de Doctor
de la Marina Civil. El primer en fer els dits cursos va ésser Joan Manau
Esteve, qui defensà la seva tesis a la Universidad de La Laguna, el 1993 i,
el mateix any, Enrique González Pino, ja aquí a Barcelona. A partir del curs
1998-99, però, el nom del títol no indica l’especialitat, ja que diu simple-
ment Doctor de la UPC. Com a resum, al llarg de tot el procés, el dit
Departament ha doctorat a 56 titulats de la Marina Mercant.

Cursos, postgraus i màsters de tema marítim i d’especialització vin-
culats a la Facultat de Nàutica

A més dels cursos de les carreres de Navegació Marítima, Màquines
Navals i Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell que
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s’imparteixen a la Facultat, el mateix Departament inicià, entre d’altres,
els postgraus de Direcció d’Operacions Portuàries, el 2000-01; d’Anglès
Marítim, i de Gestió de Nàutica Esportiva, ambdós el 2005-06, encara que
aquest darrer era anteriorment un curs d’especialització, iniciat el 2001-02.
Algunes de les classes d’aquests postgraus s’impartirent a la Casa del Mar.

De la mateixa manera, l’esmentat Departament ve impartint alguns cur-
sos  d’especialització, entre els quals sobresorteixen els següents: Anàlisi
de l’impacte medioambiental en àrees portuàries i alternatives de mitiga-
ció, que donà per a estudiants de la Universidad Tecnológica de Panamá;
i d’Inspecció de vaixells, també per a estudiants de l’Instituto de la Marina
Mercante Ocupacional del dit país.

Així mateix, a la Facultat s’imparteixen cursos de formació en matèries
d’especialitat Nàutica, com són els de Petrolers, Metaners, Quimiquers,
Radar, Ro-Ro, Vaixells de passatgers, etc.

Finalment, a la Facultat s’imparteix el Màster en Dret i Negoci Marítim,
i Gestió Portuària (Shipping Business), des del curs 1998-99, dirigit per
Germán de Melo Rodríguez, i que organitza la Fundació UPC.

A aquest darrer s’hi afegiren, el curs 2015-16, un Màster en Enginyeria
Marina (MEM) i un altre Màster en Enginyeria Nàutica i Transport
Marítim (MENTM).

Altres efectes de l’ensenyament superior

L’elevació del nivell de l’Escola de Nàutica i el seu pas a Facultat de la
UPC implicà, a més de l’adequació dels ensenyaments a nivell universitari
i la implantació dels nous cursos esmentats en l’apartat precedent, a l’or-
ganització o creació de funcions o activitats adients. En primer lloc, el
director passà a ésser degà i a això s’hi ajuntà l’agrupació de les assigna-
tures en Departaments, amb un director al front de cadascun. Així, totes les
matèries professionals nàutiques quedaren integrades en el Departament de
Ciència i Enginyeria Nàutica, i les demés passaren als corresponents d’al-
tres Escoles Superiors de la UPC, amb un representant del departament al
front, en la Facultat.

La Facultat tingué d’establir acords o convenis amb altres universitats
estrangeres, fonamentalment de la Unió Europea, per la posta en marxa i
funcionament del Projecte ERASMUS (EuRopean Community Action
Scheme for the Mobility of University Students), destinat a facilitar als



29

alumnes l’assistència a cursets d’una matèria molt especialitzada en un
altre país o en la pròpia Facultat dels procedents d’ells. En aquest sentit cal
esmentar que hi ha hagut o hi ha convenis amb universitats d’Alemanya,
Bèlgica, Coàcia, Itàlia, Letònia, Noruega, Panamà, Polònia, Regne Unit,
Suècia i Turquia, entre d’altres països.

Igualment, la Facultat participa en altres projectes d’intercanvi d’estudiants
semblants a l’ERASMUS, com són el Projecte SMILE (Student Mobility in
Latin America, Caribbean and Europe), i el Projecte SICUE (Sistema de
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles). En l’àmbit internacional
la Facultat intervé també en nombrosos estudis i investigacions d’interés pel
sector marítim, en particular en els organitzats per la IAMU (International
Assotiation of Maritime Universities), en aquest cas en un d’investigació sobre
Innovació docent. 

Per altra part, i a l’objecte de promoure i desenvolupar projectes d’investiga-
ció propis, la Facultat de Nàutica demanà la creació del CINMAR (Centre
d’Investigació Naval i MARítima), essent  aprovada per la UPC el 7.11.2008, i
iniciant les activitats la primavera de 2008, en el local del carrer Escar 6-8
(NT3). En cada cas el projecte el presideix un coordinador científic amb l’ajut
d’alguns participants, essent, tant aquell com aquests professors d’ella. 

A més, el Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica (DCEN) ve orga-
nitzant una sèrie de congressos, en els quals hi col·laboren algunes de les
universitats esmentades uns paràgrafs abans, per iniciativa del que fou pro-
fessor i director del dit Departament, en Juan Olivella Puig (1946-2006), la
relació dels quals és com veiem seguidament:

I Congreso Nacional de Investigación e Innovaciones Tecnológicas en el
Ámbito Marítimo, el 1997; 1st International Congress on Maritime
Technological Innovations and Research, el 1999; Maritime Transport, el
2001; Maritime Transport II, el 2003; 4th International Congress on
Maritime Technological Innovations and Research, el 2004; Maritime
Transport III, el 2006; 5th International Congress on Technological
Innovations and Research, el 2007; 4th International Conference on
Maritime Transport, el 2009; 5th International Conference on Maritime
Transport -Technological Innovations and Research, el 2012; 6th
International Conference on Maritime Transport -Maritime Transport’14-
, el 2014; i el 7th International Conference on Maritime Transport, el
2016.
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Convenis amb empreses i altres entitats

Des del moment en que el nivell d’estudis fou de grau superior i l’Escola
quedà integrada en la UPC, la Facultat orientà els seus esforços en la firma
amb empeses de tota mena on els alumnes poguessin fer-hi les pràctiques
exigides al terme dels seus estudis. El número de convenis i d’empreses
presenta lleugeres variacions d’un any a un altre, però normalment sol estar
comprès entre les 55 i les 60.

Altres activitats culturals

A part de l’Acte d’Inauguració de Curs, que inclou sempre unes paraules
del degà, seguides de la lectura de la Memòria del curs anterior pel secre-
tari acadèmic i d’una conferència pronunciada per un professor del centre
o una personalitat de reconegut prestigi, acabant amb una al·locució del
representant enviat pel rector, la Facultat organitza numerosos actes cultu-
rals al  llarg de l’any, entre els quals podem destacar: conferències, jorna-
des, reunions, exposicions, presentació de llibres de tema marítim i altres
moltes activitats, sense oblidar l’espai que ocupa al Saló Nàutic de
Barcelona. I como no podria ser menys, hi ha també la participació d’algu-
nes embarcacions de la Facultat, tripulades per alumnes, en regates de tota
mena.

Aportacions de la Biblioteca 

En tota aquesta anada endavant de la Facultat, la Biblioteca també hi ha
participat, amb la recuperació del fons històric i posant a l’abast obres de
gran interès, com la: “Memòria de l’any 1931”, que reflecteix àmpliament
la construcció de l’edifici, penjada a la finestra informàtica de la Facultat,
l’edició facsímil de l’obra de Gómez Arias, F.: “Memoria sobre la propul-
sión aéreo-dinámica...” del 1876, per la UPC, el 1996; i la de Nieto, P.,
Piera, Ch. i Urgell, C.: "Catàleg del fons històric. Biblioteca de la Facultat
de Nàutica de Barcelona", UPC, 2004.

A més, la Biblioteca ve organitzant exposicions d’obres del seu fons,
relacionades amb fets i esdeveniments de gran interès marítim.

El 75è aniversari de l’edifici

El 2007 fou el 75è aniversari de la construcció del magnífic edifici neo-
clàssic on està instal·lada la Facultat de Náutica (NT1), fet que se celebrà,
el 21 del mes de novembre, amb una sèrie d’actes commemoratius, que, en
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part, coincidiren amb l’edició d’aquell any del congrés organitzat pel
Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica, el qual ja hem esmentat ante-
riorment.

Els actes comprengueren la intervenció de conferenciants que tractaren
de la història, tant de l’Escola com de l’edifici, i d’altres temes relacionats
amb ells; a continuació hi hagué unes paraules del degà y d’algunes de les
autoritats presents. Seguidament tingué lloc un concert de música i, final-
ment, un sopar a la mateixa Facultat.

Als actes hi assistiren autoritats de les administracions de l’estat, autonò-
mica i local; delegació del govern; i altres entitats i institucions, o dels seus
representants.

Un acte que no es pot silenciar

Un fet sorprenent, recollit per la premsa de l’època, es produí el 7.9.1984,
a les 02.00 hores de la nit, quan l’edifici que ocupava la Delegación del
Gobierno, ara en obres de restauració, va ser objecte d’un atac, reivindicat
posteriorment per Terra Lliure, consistent en el llançament d’una granada
de fabricació casolana, des d’un tub instal·lat als jardins de l’Escola.
Sortosament, l’atac no causà cap mena de danys.

Una ullada a la disciplina a l’Escola al llarg de la seva existència

És interessant i crec adient treure a relluir alguns detalls de la disciplina
existent a l’Escola de Nàutica al llarg de la seva existència, i que des del
punt de vista actual semblen ben anecdòtics.

D’entrada cal dir, que aquella idea tan creguda de que temps passats
foren sempre millors no és massa aplicable aquí. En època de Sinibald Mas
ens consta que els càstigs per faltes de disciplina eren:

a) Reprensió privada.

b) Reprensió o petició de disculpes pública.

c) Ser posat al cep i quedar exposat a la vista de tothom durant tot el dia.
Aquest càstig fou imposat a un alumne el 10.2.1785, per haver ofès al
director Sinibald Mas.

d) Expulsió de l’Escola. Aquí cal afegir que l’expulsió solia ser temporal,
ja que si l’alumne afectat presentava un escrit demanant perdó se’l tornava
a admetre. Només hi ha un cas, en que l’alumne va ésser expulsat per raó
de la seva manca d’aplicació a l’estudi i no fou readmès.
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Bé, de tots aquests el més sorprenent és el del cep.

A mitjan del segle XIX, les coses no anirien molt millor, doncs, segons
ens consta, un alumne de tercer curs de nàutica va ésser castigat a roman-
dre tancat durant nou dies i nits seguits a l’Escola, sense poder sortir al
carrer en cap moment, a més de ser llegida la sentència a classe, segons
consta en un document de 30.4.1858.

Sortosament, el 1900 les coses havien millorat força, i entre els càstigs
que s’imposaven només hi havia:

a) Amonestació pública.

b) Posar un número determinat de faltes, el més gran observat és de cinc.

c) No donar matrícules d’honor als alumnes, quan es tractava de faltes
col·lectives d’assistència a classe.

d) Pèrdua d’un examen.

En època més propera a nosaltres, és a dir, fins al decenni de 1960, els
alumnes tenien prohibit el pujar per l’escala noble que va al primer pis. I
si algun despistat ho feia, el conserge l’atansava tot seguit i li recordava
que no podia anar per allà. Els que hem viscut aquella etapa ens preguntem
què hauria passat si algú hagués pujat a l’ascensor? Aleshores també es
passava llista a cada classe, i en el cas de que un alumne tingués deu faltes
en classes alternes, o vint en les diàries, era esborrat de llista i perdia el dret
a examinar-se a final de curs.

De la disciplina en els moments actuals no cal parlar-ne, doncs tots la
coneixem.

Conclusió

No podem acabar aquest estudi sense treure a relluir el pensament de tots
els qui formem aquesta Facultat de Nàutica, i que és el més fervent desig
de que segueixi complint la seva funció i pugui celebrar, amb tota il·lusió,
no solament els propers dos-cents cinquanta anys de la seva fundació, sinó
també el tercer centenari, una mica més llunyà, i tots els que vinguin darre-
ra d’ell.
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NOTES:
1. La bibliografia emprada en tot aquest estudi és la següent:

- Almuzara, R.: “Notícia dels fons documentals d’Escoles de Nàutica conservats a l’Arxiu
General i Històric de la Universitat de Barcelona”, a “Homenatge a Josep Mª Pons Guri”,
Quaderns de la Selva nº 13, Centre d’Estudis Selvatans, 2001, pp. 201-207.

- Arroyo Ruiz-Zorrilla, R.: “Apunte para una Historia de la Enseñanza de la Náutica en
España”, Centro de Publicaciones del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones,
Madrid, 1989.

- Carbonell Relat, L.: “The origins of the Nautical School of Barcelona”, en: Olivella Puig,
J., y otros: “Maritime Transport”, UPC, Barcelona, 2001, pp. 453-464.

- Carbonell Relat, L.: “The Primitive Nautical School of Barcelona: Some Events and
Problems”, en Olivella Puig, J., y otros: “Maritime Transport II”, UPC, Barcelona, 2003, pp.
519-531.

- Carbonell Relat, L.: “Francisco Xavier de Winthuysen’s visit of inspection to the
Nautical School of Barcelona: the main reason of it and its consequences”, en Rodríguez-
Martos Dauer, R.; Monferrer de la Peña, A.; y Olivella Puig, J. (editores): “Proceedings” del 4th
International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, UPC, Barcelona,
2004, pp. 175-185.

- Documents de l’Escola de Náutica existents a l’Arxiu General de la Universitat Politècnica
de Catalunya.

- Documents de la Diputació de Barcelona relatius a l’Escola de Nàutica, a l’Arxiu Històric de
la Diputació de Barcelona.

- Documents de la Junta de Comerç relatius a l’Escola de Nàutica, a la Biblioteca de
Catalunya.

- Documents de la Universitat de Barcelona relatius a l’Escola de Nàutica, a la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona.

- Facultat de Nàutica de Barcelona: “Memòria del curs 1995-96”, i ss.

- FNB Curs Acadèmic 2013-2014 a (http://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/FNB-1%20-
%20Small.mov)

- Memòries FNB Cursos Acadèmics 2007-2008 a 2013-2014, a  (http://www.fnb.upc.edu/
es/content/mem%C3%B2ries-fnb).

- Memòria FNB Curs Acadèmics 2014-2015 a (http://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/
mem%C3%B2ria%202014-15%20inaug.curso%202015-16.pd).

- Memòria FNB Curs Acadèmics 2015-2016 a (http://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/
mem%C3%B2ria%202014-15%20inaug.curso%202015-16.pdf

- Robles Sánchez, P.: “Vicisitudes históricas de nuestra profesión”, Sociedad General de
Jefes y Oficiales de Máquinas de la.Marina Mercante, Barcelona, 1993.

2. Aquesta escola i els cursos impartits tenen molts detractors, fins l’extrem de negar la seva
existència, però la mantenim aquí pels contraris a ells que hi creuen, i la manca de qualsevol altre
centre docent que el substitueixi. 



3. Segons cita Juan José Ríos Delgado, en la seva tesi doctoral “El funcionamiento de los pri-
meros años de la Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección de Sinibaldo Mas y fac-
tores socio-económicos que motivaron su creación”, B., 2009, llegida a la UPC el 7.7.2009,
i que recull A. Martín Mallofré, en “Navili de 74 canons San Carlos”, publicat en la revista
Argo nº 10, juny 2011, p. 51, el model (E = 3,7 m; M = 0,6 m; i P = 0,48 m), fou construït pel
mestre d’aixa Joseph Pedra a Catalunya. Els plànols foren els del San Dámaso, construït i armat
a Cartagena. Obviament aquesta noticia està en contradicció amb el text existent a la popa del
model. I amb el millor ànim de conciliar ambdues notícies podria dir-se que el model, fet a
Cartagena, degué arribar aquí desarborat, amb tot l’aparell desmuntat, i que Joseph Pedra s’
encarregà d’armar-lo. (La qualitat del model és tan bona i la seva decoració tan ben elaborada,
que permet deduir fou fet al taller de modelisme d’un arsenal i no per un modelista de fora d’a-
quell àmbit, per bo que fos). Una altra possibilitat, encara que molt remota i de menys garantia,
pot ésser la confusió d’aquest model amb el de grans dimensions, procedent de l’Escola de
Nàutica de Vilassar de Mar, dipositat al Museu Marítim de Barcelona, que es caracteritza per
portar totes les tires dels aparells amarrades a les clavilles situades al costat de fora de l’orla, amb
el propòsit de facilitar les pràctiques de maniobra per part dels alumnes. El problema és que
aquest model és del segle XIX.

4. Imprenta Juvenil, Barcelona, 1970, 35 pp.

5. Es ve celebrant des de la década de 1960 i al seu programa hi ha conferències, competicions
esportives i un sopar, seguit d’un ball de gala.

6. Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983, 28 pp.

7. A aquesta Facultat n’hi ha 10 i són –entre parèntesi, el número de cursos que impartien
cadascun l’any acadèmic 2007-08- els que indiquem a continuació: Enginyeria Elèctrica (6),
Enginyeria Electrònica (4); Enginyeria Química (3); Física Aplicada (3); Matemàtica Aplicada
II (7); Projectes d’Enginyeria (1); Enginyeria de Sistemes, Automàtica I i Informàtica Industrial
(10); Infraestructura dels Transports i del Territori (1); Organització d’Empreses (1); i Ciència i
Enginyeria Nàutica (71). 

8. Amb la tesi: “En defensa de la máquina de vapor”, dirigida per Joan Ribera Alsina, que
llegí el 29 de juny del 1983.
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ANNEX

Relació de directors de l’Escola, avui Facultat de Nàutica

Sinibald Mas i Gas (1769-1806)

Fra Agustí Canellas i Carreras (1806-1818)

Manel Sanz (1818-1828)

Carles Maristany (1828-1834)

Manel Sanz (1834-1835)

Ezequiel Calvet (1835-1850)

Josep Bonet i Vinyals (1850-1870)

Joaquim Bonet i Vinyals (1870-1872)

Federico Gómez Arias (1872-1900)

Josep Ricart i Giralt (1900-1918)

Leopoldo Benítez Rodríguez (1918-1924) 

Emili Solá i Bauló (1925-1927)

Ramón Bullón Fernández (1927-1931)

Alfredo Jaén Jiménez (1931-1933)

Emili Solá i Bauló (1933-1934)

Enrique Baldoqui Forment (1934-1936)

Alfredo Jaén Jiménez (1936-1937)

Fernando Arranz Casaus (1937-1939)

Francisco Condeminas Mascaró (1939-1958)

Ángel de Urrutia y de Landaburu (1958-1986)

Enrique González Pino (1986-1989)

Relació de degans de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Antoni Vila Mitjà (1990-1994)

Germán de Melo Rodríguez (1994-2001)

Alexandre Monferrer de la Peña (2001-2007)

Ricard Marí Sagarra (2007-2010) 

Santiago Ordás Jiménez (2010-segueix)
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Relació de directors del Departament de Ciència i Enginyeria
Nàutica (DCEN) de la Facultat de Nàutica (FNB)

Francisco Cardona Greus (1991-93)

Ricard Marí Sagarra (1993-99)

Joan Olivella Puig (1999-2005)

Ricard Rodríguez-Martos Dauer (2005-2011)

Francesc Xavier Martínez de Osés (2011-segueix)
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