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Molt honorable senyor, il·lustríssims senyors, senyores i senyors.

Agraeixo sincerament a l’il·lustre degà
d’aquesta Facultat per haver-me dispensat
l’honor de dirigir la meva paraula a tots vostès
i parlar-els-hi d’un tema tan relacionat amb la
mar, àmbit que em té el cor robat des de quan jo
era molt més jove que ara, i fer-ho d’aquesta
Escola on estic de servei des de fa molt temps,
doncs el prop passat 30 de setembre vaig com-
plir els quaranta anys d’activitat.

Per començar vull advertir que aquesta con-
ferència1 la dedicaré principalment a l’edifici on
avui té la seu, el 75è aniversari del qual estem
celebrant, encara que prèviament donaré una
ullada a la història de la institució acadèmica
ubicada en ell, centrant-me, però, en les seus
que ha ocupat, ja que el detall de tot el procés des de la seva fundació està a
l’abast dels que hi estiguin interessats en una petita publicació meva de difusió
gratuïta2.

Com tots sabem, l’Escola Nàutica de Barcelona la fundà l’any 1769 en
Sinibald Mas i Gas (1735-1806) (Fig. 1), sense el de que molts intercalen errò-
niament entre el seu nom i cognom, nat a Torredembarra. Poc sabem i hi ha bas-
tants punts foscos de la seva infantesa i primera joventut,  però sí que començà
a navegar als 14 anys i el 1755, quan en tenia 19, es quedà a terra i estudià nàu-
tica al “...colegio y seminario de Sevilla...”, és a dir, a la Escuela de San Telmo,
o sia a l’Escola de Nàutica d’aquella ciutat, la seu del qual era l’edifici que avui
ocupa la presidència de la comunitat autonòmica andalusa.

Fig. 1. Sinibald Mas i Gas
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No sabem el perquè, però el cert és que en Sinibald no aconseguí plaça a
aquella escola i només hi va poder romandre cinc mesos, al terme dels quals
tornà a embarcar-se de nou, portant els llibres amb els que prosseguiria els
estudis a bord. El 1760 deixà el vaixell mercant on anava per embarcar-se a un
de la Marina Reial, i l’octubre del 1761 aprovà l’examen de 2n pilot a la
Escuela de Pilotos de la Armada de Cartagena, títol que revalidà a la de Cadis
el maig del 1762. Seguidament, en el pinc d’avís Buen Jesús, emprengué viatge
a L’Havana i Veracruz. Però a l’altura del cap San Vicente el vaixell fou pres
per un corsari britànic i detinguts els tripulants, encara que per poc temps, ja
que en un curt termini tots foren alliberats, tornant a Cadis. Un cop allà, en
Sinibald decidí tornar a llar dels seus pares, embarcant en la sagetia del patró
Joseph Cassà, d’Arenys de Mar, i el 7.10.1762, davant de Marbella, el buc va
ésser pres per un corsari algerià, que se’ls emportà a tots a la seva terra. Allà,
ell es va veure obligat a fer de pilot en vaixells corsaris durant sis anys, fins que
els frares del Santíssim Sagrament el redimiren, tornant a Cartagena al final del
1768. Aleshores va aprofitar la seva estada a la ciutat i hi obtingué el títol de
primer pilot d’altura, el 6.1.1769, on constava, a més, que era “...declarado
capaz de enseñar la facultad...”, és a dir, el ser apte per l’ensenyament l’art de
navegar i això fa sospitat que en arribar a Barcelona i proposar, per escrit, el
23.2.1769, a la Junta de Comerç de la ciutat la fundació d’una escola de nàutica
ho feia seguint algun suggeriment de l’autoritat de Marina de la capital del
departament. La Junta aprovà la petició, el 16.3.1769, i l’1.4.1769 demanà
l’aprovació a la Real Junta General de Comercio, de Madrid, de la qual depe-
nia, essent la resposta afirmativa, segons acredita la R.O. de 16.6.1770 que
estableix la creació de l’Escola de Nàutica de Barcelona.

Encara que la R.O. trigà tretze mesos i mig a sortir, aquest retard no significà
cap entorpiment per l’Escola, ja que el 26.6.1769, és a dir, quatre mesos després
de la proposta d’en Sinibald
començaren les classes, a una casa del
mestre d’aixa Joan Julià, a la
Barceloneta.

La creació de l’Escola és recordada
pel 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 (Fig. 3), situ-
at al vestíbul de la planta baixa de la
seu actual3, i que alguns documents Fig. 2. Vista aèria de la Barceloneta
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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,

a c o r d ó

establecer una

Escuela de

Náutica y fue

reconocida a

Don Sinibaldo

Mas capacidad

y aptitudes

para dirigirla adquiriendo en Cartagena este navío”, (Fig.
4).

Aquí hi ha la incongruència del 20 de febrer,
doncs aquesta data és tres dies abans de que
Sinibald fes la proposta i no coincideix en abso-
lut amb la que la Junta de Barcelona aprovà la
creació. L’única explicació possible és que
aquell dia Sinibald Mas en deuria parlar amb
algú de la dita Junta i aquest li donés, a més del
seu beneplàcit, la indicació de que fes l’oferiment per escrit, tal i com ho va fer

el 23 de febrer. 

Poc després,
l ’ 1 . 1 0 . 1 7 7 0
l’Escola passa-
va a una casa de
Raimon Bosch,
situada a la
Baixada de
Viladecols, un
carrer que es
troba darrera de
l’actual seu de
Correus (Figs.
5 i 6), on hi va
romandre fins

els voltants del 18.1.1775 en que quedà instal·lada al segon pis de l’edifici de

Fig. 4. Pergamí amb text al San Carlos

Fig. 6. Baixada de ViladecolsFig. 5. Baixada de Viladecols

Fig. 3. Mitja popa del navili San Carlos
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la Llotja, i seu de la Junta de
Comerç (Fig. 7).

El 25.9.1850 l’Escola fou incor-
porada acadèmicament a l’Institut
de Segona Ensenyança agregat a
la Universitat Literària de
Barcelona, avui Universitat de
Barcelona, que tenia la seu en un
edifici annex al de la Universitat,
situada aleshores al antic convent

del Carme, que estava al carrer del mateix nom.
Allà s’impartiren les classes de les matèries
comunes de la carrera (Fig. 8), en tant que les
especialitzades seguiren a la pròpia Llotja.

Aquest canvi no tingué molta durada ja que
per R.O. de 20.7.1852 l’Escola de Nàutica
quedà absorbida per l’Escola Industrial, creada
per R.O. de 4.9.1850 i descendent de la funda-
da per la pròpia Junta de Comerç, de manera

q u e
aleshores
passà a la
seu de la
dita Escola
Industrial,
instal·lada
a l’antic

convent de Sant Sebastià (Fig. 9), situat
a la plaça del mateix nom. El dit convent
estava a la part de l’actual plaça
d’Antonio López al costat de la Llotja
(Fig. 9); els dos edificis, convent i
Llotja, estaven separats pel carrer
Capmany. Així, doncs, la plaça Sant
Sebastià era realment la part que ara hi

Fig. 8. Institut Milà i Fontanals, a l’es-
pai on abans hi havia el convent del

Carme

Fig. 7. La Llotja, seu de la Junta de Comerç

Fig. 9. Ex-convent de Sant Sebastià, seu de
l’Escola Industrial

Fig. 10. Part de la plaça d’Antoni López, al
costat de la Llotja, on hi havia el convent de

Sant Sebastià
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ha just al davant de l’edifici de
Correus.

L’absorció de l’Escola de
Nàutica per l’Escola Industrial
durà uns 10 anys, fins que la R.O.
de 17.7.1861, la reinstaurà de
nou. De totes maneres, les classes
se seguiren impartint al ex-con-
vent de San Sebastià fins el 1870
en que es traslladaren al primer
pis de la Llotja, encara que hi ha alguns detalls que permeten sospitar que el

canvi no es va fer del tot fins l’any 1873 en que el
dit edifici va ésser venut (Fig. 11).

El 18.11.1909, es publicà el nou reglament
d’exàmens de pilot i de capità, i a més de tots els
requisits, hi ha la indicació que els dits capitans
tindrien accés a les oposicions a places de profes-
sor “...en los Institutos náuticos cuando se
creen.”. Aquest detall cridà l’atenció del director
Josep Ricart i Giralt (1900-1918) (Fig. 12), i l’hi
despertà l’interès d’elevar el ni-vell de l’Escola a
la categoria d’Institut. Per aconseguir-ho es bel-
lugà molt i amb el recolzament de la Diputació
Provincial i de la Universitat de Barcelona, de les
quals depenia l’Escola, administrativament
d’aquella i acadèmicament d’aquesta, anà a

Madrid acompanyat d’un diputat i del rector, on els tres feren la proposta als
ministres d’Instrucción Pública i de Marina, els quals veieren la petició amb
molt bons ulls i digueren que farien el possible per tirar-la endavant. Realment,
però, no arribà mai a sortir la disposició legal que ho decretés.

Els tres tornaren a Barcelona molt satisfets de les perspectives i Ricart i Giralt
seguí treballant en favor del projecte. Fins i tot va fer imprimir uns fulls amb la
capçalera Instituto Náutico de Barcelona, que possiblement no arribaren a cir-
cular. A més, al preveure que les despeses de l’Institut serien molt elevades
aconseguí la creació d’una Junta de Patronat que se’n fes càrrec, essent aprova-
da per la Diputació el 6.2.1912 i per R.O. de 5.10.1914. La Junta estava sota la
“...superior inspección...” de la Marina i inicialment la integraven la Diputació,
l’Ajuntament, la Cambra de Comerç, la Junta d’Obres del Port –la que avui és

Fig. 11. Entorn de l’aleshores plaça de Sant Sebastià, en
obres

Fig. 12. Josep Ricart i Giralt
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el Port Autònom de Barcelona- i el
director de l’Escola, encara que a
l’hora de la veritat l’autoritat por-
tuària no hi participà, per “...ser
ajeno a la misión específica que

tiene la Junta de Obras del

Puerto.”. Aleshores, el seu lloc
passà a ocupar-lo la Compañía
Trasatlántica Española. De totes
maneres, l’actuació d’aquesta Junta

no tingué moltes conseqüències.

A la Llotja hi seguia l’Escola quan el R.D. de
28.5.1915 creà els estudis de màquines. I lògi-
cament, les classes es començaren a impartir
allà mateix el curs 1915-16. No obstant, hi
havia problemes d’espai, que s’hagueren pogut

solucionar fent
a l g u n e s
reformes i
moltes obres,
però la compli-
cació que això
comportava i
les queixes dels
altres usuaris
de l’edifici pel
soroll que feien els
alumnes donaren com
a resultat que anés de
lloguer a dos pisos
dels Pòrtics d’en
Xifré (Fig. 13), situ-

ats al Passeig Isabel II, 12 i 14, l’un (Figs. 14 i 15), i
al carrer Reina Cristina, 9, l’altre (Fig. 16), ambdós al
principal, els quals es comunicaven per un passadís
de fusta, fet de manera que evitava el tenir que baixar
al carrer. Aquest detall el dec a Eduard Morral, antic
professor d’aquesta Escola i que havia fet els estudis

Fig. 14. Porta del nº 12 i 14 del
Passeig Isabel II

Fig. 15. Escala d’accés dels professors

Fig. 13. Pòrtics d’en Xifré

Fig. 16. Entrada del carrer
Reina Cristina, 9
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a aquells pisos, on les classes s’iniciaren el
28.1.1919.

Poc després, el directori militar de Primo de
Rivera promulgà el R.D. de 1.2.1924 on es
traspassava la dependència de les Escoles de
Nàutica, que venien pertanyent al Ministerio de
Instrucción Pública, encara que els títols els don-
ava el de Marina, a la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima, al mateix temps
que les suprimia totes i en creava quatre, essent
la de Barcelona una d’elles.

Pocs anys més endavant, essent director
Ramón Bullón Fernández (1927-1931) (Fig. 17),
i fruit de la seva gestió s’aconseguia la promul-

gació del R.D. de 14.11.1929, que a més d’aprovar la construcció d’una nova
seu, vinculava l’Escola a l’Institut Nàutic de la Mediterrània, creat, juntament
amb la Junta de Patronat del qual depenia, en el mateix decret. És indubtable
que els dits Institut i Junta de Patronat són un renaixement dels que hi havia en
època de Ricart i Giralt. La presidència del Patronat la ocupava la Diputació,
tot i mantenint una dependència del Ministerio de Marina. Poc després, el
decret de 28.4.1931 creà la Generalitat de Catalunya, i les diputacions foren
dissoltes, de manera que la presidència de l’esmentada Junta passà a Francesc
Macià, president de la dita Generalitat.

La posta en marxa de la construcció del nou edifici fou molt ràpida. Es féu en
un solar de 3.500 m2, depenent del port i cedit pel Ministerio de Fomento, amb
un pressupost de 11178.759,85 pessetes, 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; i 70.000,- de la
Cambra de Comerç; entre d’altres. I al final de l’any 1932, l’Escola es traslladà
al preciós edifici acabat de construir i d’estil neoclàssic que avui encara ocupa,
al pla de Palau, 18. El dit edifici, obra dels arquitectes Adolf Florensa i Josep
Vilaseca, és solament el cos davanter 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’aque-
stes segons podem veure en la maqueta del projecte (Fig. 18). A aquesta il·lus-
tració l’ala, que no es va fer, apareix d’un color més clar. Per altra part, l’inte-

Fig. 17. Ramón Bullón Fernández
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rior del cos existent fou projectat de
manera que formés un marc al model
del navili San Carlos del que ja n’hem
parlat anteriorment. 

Per sort, es conserven unes imatges,
encara que de molt poca qualitat, del
procés de construcció (Figs. 19 a 22) i
també de l’edifici, just acabat d’enlles-

Fig. 18. Maqueta del projecte del nou edifici de
l’Escola de Náutica. En clar, ala no construïda

Figs. 19 i 20. Estat de l’edifici en construcció, el febrer del 1931

Figs. 21 i 22. Interior de l’edifici. A l’esquerra, el febrer del 1932; a la dreta al final d’aquell any,
un cop acabat

Figs. 23 i 24. Vistes de l’edifici, des dels Pòrtics d’en Xifré i de la Barceloneta
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tir (Figs. 23 i 24), al final del 1932, quan era
director Alfredo Jaén Jiménez (1931-1933) (Fig.
25), el qual tornaria a ésser-ho els anys 1936 i
1937.

En molts aspectes, l’edifici actual es manté
igual, encara que la distribució interior i el seu
contingut són ben diferents dels que eren l’any
1932. A la planta baixa (Fig. 26), conserven la
seva aplicació la Biblioteca (Figs. 27 i 28) i el
Taller (Figs. 29 i 30).

En canvi, l’espai destinat a Museu i el seu
Taller (Figs. 31 i 32), tingueren poca vida. Fent
un incís, cal dir que aquest Museu de l’Escola

apareix citat, per primera vegada, en un document de 27.4.1861, on hi figuren
les condicions i el pressupost de les despeses que costava d’independitzar la de

Fig. 26. Plànol de la planta baixa.
1, Pòrtics; 2-9 i 12, Vestíbuls; 3-13, Porteria; 4, Telèfon; 5, Gran Hall; 6, Biblioteca;7, W.C. i
Lavabo; 8, Aula Taller Maquinària; 10, Sala Capitans i Maquinistes; 11, Vestíbul interior; 14,

Ascensor; 15, Taller del Museu; 16, Museu

Fig. 25. Alfredo Jaén Jiménez
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Nàutica de la Industrial, i hi consta que al segon pis de l’ex-convent de Sant
Sebastià hi havia el Museu de cadascuna d’elles. I aquí podem afegir-hi que de
vegades, en documents d’aquella època, se’l anomena Museu o Gabinet4. 

El Museu va romandre a l’Escola fins el novembre del 1936, en que va ésser
traslladat a les Drassanes Reials, en règim de dipòsit. En total foren 81 peces,
entre les quals destaquen 51 mitjos bucs; 10 maquetes de vaixells; 6 esferes ter-

Figs. 27 i 28. La Biblioteca

Figs. 29 i 230. El Taller

Figs. 31 i 32. El Museu de l’Escola



13

restres, celestes i armil·lars; 1 plànol i 2
portolans, dibuixats per Sinibald Mas; 2
maquetes de calderes, una amb màquina
de vapor i l’altra amb turbina; 3 gravats; 1
aiguafort; 1 fotografia; 2 agulles atzimu-
tals; 1 aparell del sistema planetari; i 1
reproducció del portolà de Juan de la
Cosa. Poc després, el gener del 1937 el dit
dipòsit s’augmentà amb un lot de 6 atlas.

A l’espai del Museu, un cop buit, s’hi
instal·là la Sala de Maniobra (Fig. 33), que inicialment estava al segon pis, a

l’aula que avui coneixem com A27, de la que es
conserven dues imatges (Figs. 34 i 35). I al vestíbul,

s’hi posà el
m a g n í f i c
model del
navili San

Carlos, al
qual ja ens
hem referit
abans. És de
n o t a b l e s
dimensions i
la veritable
joia de la

casa segons podem veure en aquesta il·lustració de
la dècada del 1950 (Fig. 36). Bonic també és el racó

Fig. 33. L’espai del Museu convertit en Sala

Figs. 34 i 35. Dos aspectes de l’aula de Maniobra, al principi, quan estava al segon pis, a la que
avui coneixem com A.27

Fig. 36. El navili San Carlos al vestíbul de
l’Escola

Fig. 37. Una bella imatge d’èpo-
ca de l’escala noble d’accés al

primer pis, amb el vitrall emplo-
mat i la nau Santa Maria com a

làmpara



14

de l’escala noble (Fig. 37), amb l’esplèndid vitrall emplomat i el llum de vidre
que representa la nau Santa María.

Al primer pis (Fig. 38), només han conservat la seva aplicació inicial les dues
aules, que ara són la A11 (Figs. 39 i 40) i A12, aquesta darrera amb el nom de
Bullón, i la Sala d’Actes, ampliada ja inicialment amb l’espai núm. 13. Els
despatxos han canviat una mica els ocupants: el núm. 10 és, ara, dels subde-

Fig. 38. Plànol del primer pis
1-2, Aules; 3-4-5 i 6, W.C. i Lavabo; 7, Vest´pbul; 8, Oficines de Secretaria (Escola); 9, Despatx Sr.

Secretari (Escola); 10, Sala de Professors (Escola); 11, Despatx Sr. Director (Escola); 12, Sala
d’Actes; 13, Secretaria Patronat; 14, Sala de Juntes; 15, Consegeria; 16 Arxiu Patronat

Figs. 39 i 40. Dues imatges de l’actual aula A11. Al fons, un espai tancat que, a la dècada de 1960
es convertí en l’actual planetari.
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gans; l’11, de professors; el 14, del degà i els 15 i 16 el de la seva secretària.
Del despatx del degà, en conservem una fotografia de quan era Sala de Juntes
(Fig. 41).

De la Sala d’Actes se’n conserva el projecte (Fig. 42), i encara que l’obra i
l’enguixat de les parets va quedar enllestit l’any 1932, es deixà pendent el pin-
tat de tota ella, cosa que tingué lloc el 1969, com veurem més endavant.

Fig. 41. Antiga Sala de Juntes. Des de finals
de la dècada de 1950, hi ha el despatx del

degà
Fig. 42

Projecte de la Sala d’Actes

Fig. 43. Planta del  segon pis
1-2, Habitacions Conserge i Porter; 3-4-5-11-12-13-14-16, Aules; 6-7-8, W.C. i Lavabos; 9,

Ascensor; 10, Vestíbul; 15, Quarto Material
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Al segon pis (Fig. 43), els canvis més notables han estat la supressió de les
habitacions del conserge i del porter, que s’han convertit, aquella, en despatxos

de professors, i aquesta, en l’aula A26. En canvi, les núm. 14 i 16, juntament
amb el quarto no. 15, han tingut un cert procés evolutiu: A finals de la dècada
dels 60 s’eliminaren tots els embans, de manera que quedà un aula grandiosa,
que anava bé pels exàmens multitudinaris, com eren els d’esportius, encara que
es podia dividir en dues, mitjançant una mampara plegable, i així, quan conve-
nia, permetia donar dues classes simultàniament. Després, al passar l’Escola a
la UPC, la dita separació es va fer d’obra. Per altra part, es conserven
fotografies d’època de les aules 13 i 16, ara A23 i A25 (Figs. 44 i 45). L’aula
núm. 3, A27, com ja hem dit abans, estava dedicada inicialment a Aula de
Maniobra (Figs. 34 i 35).

Un altre aspecte a considerar són les obres que s’han realitzat a l’edifici al
llarg del temps. La primera notícia es refereix a un cop acabada la Guerra Civil.
No hi ha constància exacta dels danys que patí per raó del conflicte, ni en les
parets exteriors s’hi poden veure, encara que hi ha una al·lusió que deixa
entreveure que s’hi va treure molta runa. De totes maneres els desperfectes no
seien molts, doncs el mes de maig del 1939 s’obria la matrícula del curs 1938-
1939 i començaren les classes, encara que només hi havia dues aules
enllestides. 

Fins la dècada del 1950 d’obres gairebé no se’n feren, perquè la situació
econòmica de l’administració era molt minsa i no hi havia la més mínima pos-
sibilitat. Hom recorda que al final d’aquella dècada els alumnes devíem portar
el paper per fer els exàmens, perquè l’Escola no tenia diners per donar-lo. I els

Figs. 44 i 45 Aules que ara són la A23 i A25, respectivament
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professors tenien racionat el guix per escriure a la pissarra, fins l’extrem de
rebre només una barra per classe.

Al principi de la dita dècada, als voltants del 1952 o 1955 l’únic que es va fer
fou el treure uns pals de velers que hi havia arborats al jardí, i que el corc i el
pas del temps els havia deixat inservibles. La primera obra de pes es realitzà al
final de la dècada i consistí en canviar l’enrajolat del vestíbul, que estava fet
amb unes rajoles molt petites i en forma d’hexàgon, per l’actual, que en conjunt
conserva la mateixa imatge, és a dir, la franja fosca que hi destaca, encara que
aleshores el terra no era grisós, sinó ben blanc. A més s’eliminà la Sala de
Maniobra, que inicialment havia estat ocupada pel Museu, essent el pont de
vaixell que apareix amb alguns fullets de propaganda d’aleshores l’únic que
s’hi conservava (Fig. 33). 

Al mateix temps, el dit espai de la Sala de Maniobra va ésser ocupat per la
Secretaria, que estava al primer pis, on avui hi ha la Sala de Juntes i el lloc
d’aquesta era l’espai que ara hi ha el despatx del degà. Abans, el director estava
al despatx situat entre el que ara ocupen els subdegans i la Sala d’Actes. I la
consergeria era allà ara hi ha la secretària del degà. Amb el canvi, la consergeria
passà al lloc que avui ocupa i l’habitació que hi ha al seu costat, que ara és el
magatzem de la biblioteca, amb aquell canvi es va dedicar a aula. I al costat
d’aquesta aula s’hi va fer el despatx del secretari, avui administrador de la
Facultat.

La dècada de 1960, que coincidí amb la del SEAT 600, i la situació  econòmi-
ca de l’administració havia millorat notablement, es començaren a fer vàries
coses, entre elles l’aparcament al jardí. I també es construí un club, situat al
moll d’Espanya, on hi havia bots salvavides i altres embarcacions, entre les
quals el ketch de vela i motor Barcelona, -que l’estiu del 1993, manat per
Ricard Jaime, va fer un memorable viatge al Mediterrani oriental amb una tri-
pulació de 8 a 10 alumnes; posteriorment a la Setmana Santa del 1996, el dit
vaixell participà en la regata Ruta de la Sal, i aquell estiu i el del curs 97-98, en
la Cutty Sark-, un bon gimnàs, i restaurant, entre altres coses. L’Escola va rebre
també molts instruments i estris de gran interès –Planetari, Decca, Omega amb
simulador, Desviòmetre, Simulador radar, Arpa, aparells de l’aula d’Anglès,
etc.- que beneficiaren moltíssim les possibilitats d’ensenyament. Una cosa
curiosa d’aquesta època fou la col·locació de la reixa de ferro que voreja l’ac-
cés a la porta principal. S‘hi posà perquè de nit els vianants utilitzaven aquell
espai per fer les seves necessitats de cos, i al matí, quan s’obria la porta tot allà
estava fet una brutícia, ple de nombroses aigües menors i majors. I els que hi
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entràvem calia que ho féssim mirant molt bé on possàvem els peus i amb el nas
ben tapat.

El pla d’estudis del 1977 implicà l’entrada de noves assignatures, entre les
quals, a més d’Automàtica, hi havia la d’Informàtica, la qual cosa obligà a fer
un altell que ocupa l’espai al damunt de l’actual Consergeria, magatzem de
Biblioteca, despatx del Gerent i Secretaria, on s’hi posaren les aules amb els
ordinadors adients.

L’any 1982 la Direcció General de la Marina Mercante convocà un concurs
d’idees arquitectòniques per a ampliar l’Escola i pel que sembla s’hi pre-
sentaren 76 projectes. Realment, la solució era molt problemàtica, ja que con-
struir el que havia estat projectat inicialment era inviable, per qüestió de preus
i una de las solucions de les que tinc record fou una mena de xemeneia al mig
del vestíbul, que per sort no es portà a terme. De totes maneres, la idea d’am-
pliar l’Escola quedà paralitzada.

El pas de l’Escola a la UPC, el 1990, comportà la renovació de tot el mobil-
iari, ascensor i instal·lació elèctrica, així com la de laboratoris, i la construcció
de despatxos pels professors, principalment al lloc que fins aleshores hi havia
la vivenda del conserge –porta de davant de l’aula A26-, així com a un altell
sobre l’actual bar i a un altre damunt d’aquest altell. Anteriorment el bar estava
al costat de la porta de l’ascensor, allà on ara hi la el despatxet de secretaria
ocupat per les funcionàries que porten la comptabilitat. Una altra cosa fou el
buidat de tots els arxius antics, que es portaren a la Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté, de la pròpia UPC, situada al Campus Nord.

Aquella època coincidí amb les obres de la ciutat en preparació dels Jocs
Olímpics, que se celebraren el 1992. Aquestes significaren l’obertura del cin-
turó de litoral, la qual cosa implicà l’eliminació d’una gasolinera que hi havia
just davant del pati de l’Escola, i a la part de l’Estació de França que estava
dedicada al tren de rodalies s’hi construí un aparcament. Ara està en obres per
fer-hi pisos. Els dits Jocs Olímpics i la remodelació del port significaren per
l’Escola la pèrdua de l’edifici del club –encara que aconseguí un espai al moll
del Dipòsit per l’amarratge de les embarcacions, i un local, al mateix moll, més
cap a la Barceloneta. Després, el curs 97-98, la Facultat s’agencià un local a
l’edifici El Far-. Aleshores es parlava també que es volien quedar amb aquest
edifici, i que el pati passaria a ser un espai públic. Sortosament no passà res de
tot això, encara que costà molt que tornessin a posar les cadenes que voregen
el jardí, cadenes que en el món acadèmic de l’època medieval tenien un signi-
ficat molt específic: les cadenes eren el símbol de que aquell espai estava fora
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de l’autoritat reial, senyorial i eclesiàstica i, per tant, era l’àmbit del domini de
la llibertat d’ensenyament. 

El gener del 1993 hi hagué la inauguració de la reforma de la Biblioteca, la
qual cosa implicà la posta a punt de l’anomenat Fons antic, amb molt ressò a la
premsa de l’època 

Les últimes millores a la Facultat han estat la neteja i rehabilitació de les qua-
tre façanes, obra que aleshores estava a les acaballes. Anteriorment s’havia fet
una obra d’aquesta mena, ara fa uns vint o vint-i-cinc anys, a càrrec de la pro-
ductora d’una pel·lícula que va ser autoritzada a filmar, on l’Escola feia d’ho-
tel. La filmació es limità a una escena i tingué lloc a la mateixa entrada, de
portes enfora. 

Darrerament, les últimes millores han estat la instal·lació d’un Sistema de
cartografia electrònica, així com d’un impressionant Simulador de Navegació,
Maniobra i Arpa , que es posà en marxa el juny del 2007.

Per altra banda és bo recordar moltes coses anecdòtiques que han passat a
l’Escola en el transcurs dels anys. A nivell d’alumne recordo molt sovint el pro-
fessor d’Anglès, que ens donava classe a l’aula 11. I cada dia, a mitja classe,
passava per allà davant un tren a vapor d’una línia que venia del port, ara
suprimida, i ho feia xiulant ben fort per avisar als vehicles que anaven o venien
de la Barceloneta. I el professor, renoi, com s’enfadava!

D’ell mateix, es deia també que durant la Segona Guerra Mundial manava un
vaixell de càrrega que va entrar en el port anglès de destí, i allà, per la seva
acció, el van condecorar. Però l’alegria li durà ben poc perquè, a la sortida, un
submarí el torpedinà, enfonsant-lo.

Com a professor, també en tinc un parell. La primera és de quan anava a
donar la primera classe vaig preguntar a l’ordenança que aleshores hi havia a
cada pis si era aquella l’aula de la assignatura que tenia encarregada; em va dir
que sí, però que el professor no havia arribat encara. És clar, quaranta anys
enrere hom tenia una cara de jovenet que no era estrany que el confonguessin
amb un alumne. 

Una altra és de Dibuix, i el protagonista va ésser un noi de la que avui
s’anomena Àfrica subsahariana el qual em va presentar vàries vegades una
làmina i cada vegada l’hi feia repetir, doncs estava horriblement feta. Fins que
un dia, me la presentà perfecte. Sorprès me la vaig mirar amb deteniment, i ràp-
idament vaig veure la raó. El que em donava era una fotocòpia feta amb el
paper marca major, és a dir, en la cartolina de la mena que aleshores s’utilitza-
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va. Més modernament, quan el Dibuix, és a dir l’Expressió Gràfica com ara
se’n diu, es fa amb ordinador, els que es creuen més llestos pretenen estalviar-
se la feina copiant l’arxiu de la làmina feta per un altre. La solució no és bona,
i menys vàlida, i hom se’n adona immediatament. Però en una ocasió, la cosa
va ésser ben fàcil de detectar, doncs qui me la presentava s’havia oblidat de
canviar el nom del qui li havia deixat.

En resum, entre els alumnes no hi ha mala gent, però sí n’hi ha alguns que
volen aprovar, sense aprendre i sense estudiar. I el que practiquen és ben fàcil:
no escolten quan hom explica, no es llegeixen els apunts que se’ls proporcio-
nen, i fan tantes festes com volen. En aquestes condicions, poc s’hi pot fer. En
altres paraules, no deixen que se’ls ensenyi i per molt que hom ho desitgi, no
se’ls pot aprovar.

L’Escola, però, no és solament un centre d’estudis, on ve el jovent en busca
de coneixements que seran la base del seu futur, sinó un lloc on, de tant en tant,
s’hi celebren altres actes, commemoracions i inclús, sopars i balls.

En matèria de balls els qui hi tenen la mà trencada són els alumnes, ja que des
de la dècada del anys 1960 venen organitzant cada any, les que anomenen
Festes del Pas de l’Equador, generalment al mes de març o abril, amb una dura-
da de tres o quatre dies, i en les que hi sol haver campionats esportius, confer-
ències, projecció de pel·lícules, visites culturals, un sopar de gala, amb ball, i,
de vegades, el ball anomenat del Golf d’Akaba. 

Un altre acte solemne és el d’inauguració del curs. Se celebra a la Sala
d’Actes i el presideix el representant del rector de la UPC, ara; abans solia fer-
ho el comandant de Marina, i comprèn la lectura de la Memòria del curs ante-
rior, que fa el secretari acadèmic, una conferència o lliçó magistral d’interès
nàutic, que dona algú relacionat amb el món marítim, unes paraules del degà de
la Facultat, que generalment tracten de les perspectives o dels projectes pel nou
curs, i tanca l’acte el qui el presideix declarant que el curs està inaugurat.
Tradicionalment aquest acte tenia lloc el primer dia del curs, i l’endemà es
començaven les classes. Ara, en canvi, i des de fa una vintena d’anys, l’acte es
fa uns quinze dies, més o menys, després d’haver començat les classes i acaba
amb un bon pica-pica, cosa que cap a les dues de la tarda cau bé a tothom. 

En matèria de commemoracions cal recordar que l’any 1969, fou el segon
centenari de l’Escola. El fet se celebrà amb gran solemnitat, amb un munt
d’actes que s’iniciaren el mes de desembre del 1969 i es perllongaren fins el
mes de març següent. Entre les activitats (Figs. 46 i 47) podem destacar un
seguici de conferències, una cada setmana, pronunciades per José Mª Martínez-
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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, “Divagacio-
nes 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”; y 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

Fig. 47. Detall dels actes del 2n. Centenari de l’Escola

Fig. 46. Programa d’actes del 2n. Centenari de l’Escola
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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’Equador dels alumnes, el 7 de
març (Figs. 48 i 49). Els actes comptaren amb l’as-
sistència del subsecretario de la Marina Mercante,
Leopoldo Boado Endeiza, de l’inspector general de
Escuelas de Náutica, Emilio Arrojo, i de diverses
autoritats i
personali-
tats locals.
Com a
record es va
fer l’en-

cuny d’una medalla commemorativa.
L’Escola en sortí força beneficiada de
la celebració, 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 decorada,
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 consid-
eració, el prestigi i el respecte per la pròpia
Escola.

Posteriorment, el 1982, amb motiu del
50è aniversari de l’edifici (Figs. 50 i 51), hi
hagué un gran ball estudiantil, amb pica-
pica, una copa de vi espanyol, i també un
concorregudíssim 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

Fig. 48. Programa del Pas de
l‘Equador del 2n. Centenari

Fig. 49. Detall d’actes del Pas de l’Equador del
2n. Centenari

Fig. 50. Programa d’actes del 50 Aniversari
de l’edifici
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enseñanzas marítimas en Barcelona, antes y después de la inauguración de

esta Escuela”5, pronunciada pel capità de corbeta, director del Museu Marítim
i ex-alumne José Mª Martínez-Hidalgo y Terán el 13.12.1982. A aquesta cele-
bració hi assistiren el representant del director general de Pesca i Marina
Mercante; l’inspector general de les Escoles de Nàutica, Antonio Espinosa
Chapinal; el delegat del govern Jacinto Ballesté Perarnau, bon amic i home
molt vinculat a la marina esportiva, anteriorment president del Club Nàutic
d’Arenys de Mar i del Reial Club Nàutic de Barcelona. També hi assistiren el
conseller de la Generalitat Miquel Coll i Alentorn, i el Jefe del Sector Naval,
l’almirall Fernando Salas Pintó, així com representants de diverses institucions
i entitats locals.

Ara, el 2007, és el 75è aniversari de la construcció del magnífic edifici on està
instal·lada la Facultat de Nàutica, fet que se celebrarà amb un munt d’actes
commemoratius, i que, en part,
coincidiran amb l’edició d’en-
guany del Congrés organitzat pel
Departament de Ciència i
Enginyeria Nàutica i del qual ja
n’hem parlat una mica abans.

El detall dels actes no cal esbri-
nar-ho aquí, ja que figura al pro-
grama adient i es conegut de tots, i
dels quals aquesta sessió en forma
part.

A aquests actes s’hi preveu l’assistència d’autoritats de l’administració
autonòmica i de l’estat, delegació del govern, administració local i d’altres enti-
tats i institucions, o dels seus representants.

Conclusió

I com que ja estem a les acaballes d’aquesta xerrada, vull confessar que m’ha
alegrat molt comptar amb l’assistència dels antics professors d’aquesta Escola,
aquí presents, i sens dubte hi són perquè el que ha deixat un bon record en la
ment d’una persona es manté s’hi sempre viu en ella; el fet d’haver vingut s’ex-
plica força bé amb aquella dita mallorquina tan encertada: “Volta el món, però
torna al Born”. I per ells, i molts d’altres, el Born és, sens dubte, aquesta
Escola.

Fig. 51. Detall d’actes del 50 Aniversari de l’edifici



24

I per finalitzar vull dedicar un record a Sinibald Mas i Gas, no solament
perquè fundà la aquesta Escola, sinó perquè fent honor als seus cognoms Mas
Gas, i interpretant-los com a substantius i en castellà, signifiquen donar una
acceleració a l’Escola, o el que és el mateix, llegar-li una força inesgotable
d’energia que ens ha contagiat a tots i ha permès mantenir-la en tot moment
amb l’empenta, l’entusiasme i la il·lusió d’anar sempre endavant i ocupar la
posició capdavantera en el camp de l’ensenyament de les especialitats que aquí
s’imparteixen. I és indubtable que tots desitgem de tot cor que el llegat de
Sinibald es mantingui viu i permeti a l’Escola seguir acomplint la seva missió
i celebrar no solament el proper centenari de l’edifici, que tindrà lloc dins de
vint-i-cinc anys, sino tots els que el seguiran.

Moltes gràcies.
___________________________________________________________________________

NOTES:

1. En la conferència, les imatges que aquí apareixen foren projectades en pantalla.

2. Per bibliografia d’aquest treball, remeto al lector a les meves publicacions següents:

- “L’Escola Nàutica de Barcelona, dels seus inicis fins l’actualitat”, conferencia pronunciada en
la Facultad de Náutica de Barcelona el 5 de julio de 2006, a las 20.00 horas, Publicación nº 7,
Barcelona, 2006, Depósito legal: B-31.920-2006, 28 pp.

- “L’Escola Nàutica de Barcelona, dels seus inicis fins l’actualitat”, conferencia pronunciada en
la Facultad de Náutica de Barcelona el 5 de julio de 2006, a las 20.00 horas, Publicación nº 7,
Barcelona2ª, 2006, Depósito legal: B-38.002-2006, 28 pp.

- “La Facultad de Náutica de Barcelona desde sus orígenes hasta el 2007, año del 75º aniver-

sario de la sede actual” Publicación nº 9, Barcelona, 2007, Depósito legal: B-49.343-2007, 32 pp.

- “La Facultat Nàutica de Barcelona dels orígens fins el 2007, any del 75è aniversari de la seva

seu actual”. Publicació nº 10, Barcelona, 2007, Dipòsit legal: B-49.344-2007, 32 pp.

3. Es curiós senyalar que aquest navili apareix també a l’oli d’A. Reynés i Gurguí (1853-1910):
“Estudis impulsats per la Junta de Comerç, a Barcelona”, fet el 1884, on hi ha també fra Canellas
donant classe de Nàutica, que podem veure al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Ambdós figu-
ren igualment a la pintura d’E. Casals i Camps (1843-1928): “Ferran VIII visitant l’exposició

d’Indústria i Arts que se li oferí a la Llotja de Barcelona l’any 1827”, que s’exhibeix al Museu

d’Història de la Ciutat.

4. La Real Academia defineix el “gabinete” com: “Local en que se exhibe una colección de objetos
curiosos o destinados al estudio de una ciencia o arte”. (DRAE, Madrid 1970, p. 645). De manera
semblant, la veu catalana “gabinet” significa: “Sala o sèrie de sales on es guarden aparells o altres
objectes destinats a l'estudi d'una ciència, d'una art. «L'Institut té un bon gabinet de física».”.
(Alcover i Moll: DCVM, Palma de Mallorca, 1988, t. 6, p. 115).

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

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


