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Noves fundacions 

A la Península Ibèrica les universitats multiplicaren el seu nombre en el segle XVL 

A penes una mitja dotzena en l'edat mitjana, com a corporacions d'estudiants, 

sostingudes per delmes eclesiàstics i per alguns municipis, passaren a ser prop de 

trenta. Encara a principis del XVII se'n crearen d'altres, després tan sols per excep

ció, la de Palma de lviallorca, ja que les noves fundacions es traslladaren a Amèrica, 

a aquells immensos territoris incorporats a la Corona. 

Quina fou la raó d'aquesta proliferació de centres d'estudis superiors? Sens dubte, 

cal atribuir-la a les possibilitats que s'obriren amb la consolidació de la monarquia 

absoluta, gue proporcionava llocs i professions als graduats de lleis i cànons, així 

con1 a rEsglésia que requeria no1nbrosos clergues, fonnats en cànons o teologia. 

Potser també els metges estengueren més la seua atenció a la noblesa i les classes 

urbanes ... A la Corona -d'Aragó els municipis procuraren la fundació d'aquests cen

tres que, sens dubte, afavorien la vida i el comerç de la ciutat. 

Ara bé, requerien mitjans molt costosos, ja que el seu finançament no procedia 

dels estudiants. 

Salamanca i Coïmbra, Valladolid, en el segle XIII i XIV, constituïren la seua hisenda 

amb rendes eclesials, amb el suport dels monarques. Lleida, creada el I 3 00 per Jaume 

II, comptà amb l'ajut dels paers o membres dels seu ajuntament; com anys més tard 

Osca, Girona, Barcelona o València, )d en el XV Però les fundacions es pogueren incre

mentar en l'edat rn_oderna gràcies a d1 

altres vies de finançament o nous mecanismes. 



Cisneros per a'.;; fundació d'AlcaLí el 1499, sol·lic,rà del pontffex que apronrn la 

seua cessió de nornbrosos b<'"neficis -que, er. parc li corresponiec- a lès despeses 

d'edificació í pos ceri or sosteniment del seu col·legi de Ildefons o; al costat 

d'altres béns propis del primat, foren concedits beneficis i r~ndes a la nova insdr:ició, 

El seu patrimoni, les seues rendes, eren tan elevades con1 les de Sdan1a:1caj és ::ier 

això n1eresqué ser una de tres {1niques u~iversitats n1ajors Casrella 

Salamanca i Val:adolid-. El ve:! model medieval d'aquestes últimes, amb eqt:ihbti de 
poder entre els esco:ars i p:ofessors és sabstitu"it ara per un coi-k"gi. al c¡ual s Ïncor

pora una universírat_, que 1n1parreix :' ensenyament disrribu'{t entre San IJ.defonso 1 

d'altt?s col·legis (1489)+ cant1 la iniciativa 1 fOnttna d'un notable 

Cisneros, primat a Toledo, '.a causa de la fundació .. , 

Cisnetos asso'.í butlla de fc:ndació d'Alexar,dre VI, el papa Borja, ,xr al seu col·legi 

maJO:':') que li 0ermetia concedi.r oru:.s, convertir-se en ·,-1::1a u.niversitat ... Li un 
' o 

gr0n patriinonl, administrat col·legials i d rector, qui exernria, a rnés, la juris-

dicc:ó acadèmica sobre l'estudi general. El canceller, qi.:e conferia eJs en 11on1 

dd papa, l'abat l 'l dl J ·p ,,; d • ' ct cor e:g1ata e s sant.s ust 1 astor; tamce 1 un ,ac10 osne-

nana. Els col·legials rE'Ctor; càtedres quedaren ctls vots èels estudiants, 

con1 a les maJcrs castel1anes claustres de la universltar, an1b escassa 
. ' . r unportar:ca, corr~pLetaren ques::s poders-. 

[)esprés, d'altres clergues seculars, amb d sec_ esforç i fortt+r:a, crearen nous cen

tres dtac:iest ü:)l.:.s: uns col·legis ,:iue dorninuven universitats snuades en el seu si: 

fou Sevílla. (l 505\ des?tés To;edo (1520), Santíago de Compostel·la 

'I 526'1, Burgo Osrr.a (,15 50¡,,, Són les universitats col·ler,ials que es rnultiPlica-
, / V' ; o < 

rer: a Castella en aquell segle. Després s'esgota el model col·legial, que no existí a 

d'altres paratges, ni a la Corona d'Aragó ni a Amèrica,,. Tampoc en el XVII no sor-

aquests oene:osos fundadors o no ::ersistiren les condicions adecuJ.des. Davan[ 
::, < l. 

les velles universitats dauscrals, com Salamanca i Valladolid, les col·legi2Is permere-

d' dlgu11s clergues poderosos. 

Aquestes dues últimes, amb Akala, foren der.ominades s.:::rripre n1aJors, com a 

rèconeixe111ent cie la seua n1,1_jor din1ensió :_ nquesa, de l' amplin:d dels e-s tudis, del 

nom;:,re de les seues càtedres, de la seua població d'estudiants,,. altres es c¡ualifi-

caren de menors durant els de l'antic règin,. És veritat que en el segle XVIII 

decúgueren ies majors -e,1 non:bre d
1 

escolars-··, però aqu.:sca denominació persistí. 

Encara als ir.icis del passat, Salan1anca gaudia d'in1mens ?1-estigi_, com tan1bé 

A!cala, que fou traslladada a Madrid -l'actual Complutense- en els anys liberals. 
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Fray Luis de León fa classe a la Universitat de Salamanca. Pintura a la biblioteca d'aquesta universitat. 

Aquest podria ser l'aspecte característic d'una aula de la universitat de l'antic règim: estudiants religiosos i seglars 

uniformats assisteixen a les classes d'un professor que pertany a un orde, agustí en aquest cas. El pes de l'Esglési2. 

en l'ensenyament es podia reflexar directament amb un patronatge per part de la mateixa jerarquia eclesiàstica 

o per un orde concret, els mateixos jesuïtes, o indirectament mitjançant la reserva de càtedres a determinats

ordes o càrrecs, o amb accés per oposició d'eclesiàstics. A la universitat es reflexen els conflictes i les tibantors,

les lluites teològiques i de poder encenen aules i ciutats. Els estudiants prenen part als conflictes i en pateixen les

conseqüències. Són homes joves -s'accedia a la universitat als 14 anys aproximadament- que maduren ràpid. 

Mentre, prenen nota del que llegeix el mestre per a després dependre-ho de memòria, recitar-ho en veu alta i

discutir-ho acaloradament, a crits. Una societat conflictiva crea un ensenyament per al conflicte.

Pintura de la biblioteca de la Universitat de Salamanca, on s'aprecia l'escena típica d'una classe magistral al segle XVI. 



Aleshores rebé el nom d'Universitat Central, amb major nombre d 'especialitats i 

t ítols que totes les altres, amb el monopoli del doctorat i les oposicions de càtedra ... 

També alguns grans senyors s' interessaren per les fundacio ns universitàries amb 

la finalita t de facilitar als seus vassalls l'escudi. El p r imer fo u el duc de Gandia, 

Francesc de Borja, que mogut per la seua benevolència, decidí crear una escola per als 

seus súbdits moriscos, que eren nombrosos. Consultà amb Ignasi de Loiola, qui li 
indicà que obrira les aules a cota classe d'escolars. Després sol·licità butlla de Pau Ill 

(1547) i privilegi de Carles V, per a transforrn.ar la seua iniciativa en una universi 

tat, que regentarien els jesuïtes. Fou la primera uni versitat de la Companyia, segui 

da l'any següent de Mesina. També el comte d'Urefia fundaria Osuna (I 548) , q ue 

finançà i const ituí com a col·legi de clergues seculars. 

Però les grans universitats claustrals , fins i tot les col·legials, 

eren costoses, requerien elevades rendes i patrin1.oni. 

G ranada fou fundada per l'emperador el I 5 3 I, amb del

mes eclesiàstics sobrants. A Amèrica, el monarca 

Felip II creà el I 5 5 I Mèxic i Lima, dotades amb 

rendes de la Corona, però en són excepció. 

No podia la Corona finançar estudis gene

rals , pendent sempre de guerres i abun -

doses despeses. En canvi, s'imposà 

una fórmula més senzilla, sostin

guda pels ordes regulars, com 

és el cas de Gandia ( tot i que 

ajudada pel sant duc) . 

Universitats d'ordes religiosos 

Un convenc o casa d'un orde, on es fei en clas

ses a novicis, s'obria als estranys i s'obtenia butlla de 

la Santa Seu per a conferir graus. Quedaven convertits 

Sol de rajoleria valenciana del segle XVI I, capella Fonda, església del Col·legi de Sant Pau de València, actual Institut 

Lluís Vives de València. Element decoratiu a la dreta de l'altar de Sant Lluís Gonzaga, correspon ia a la part de 

l'església utilitzada pel Reial Seminari de Nobles de Sant Ignasi de Loiola. El sol, els raigs del qual formen part del 

mateix escut de la Companyia, era un dels elements reiteradament repetits en la decoració de les esglésies catò

liques emparellat amb la lluna que se situava a l'altre costat. . ........... . 
;~~!;...,.;!i!i 
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en universitat amb un cost que podia ser mínim. D 'aquesta forma, els o_rdes adqui

rien major poder en el món intel·lectual, ja que no s 'acontentaren amb tan sols algu

nes càtedres, que tenien en les uni\·ersicats majors o en d'altres, en les facultats d 'arcs 

i, sobretot, en teologia. 

En aquestes noves universitats del clergat regular, cota l'organització i nome

nam enes quedava depenent del prior dominic o del rector jesuïta; les càtedres eren 

exercides per membres de l'orde usualment. Se cen traren en l'ensenyament de filo 

sofia i re ologia -rot i que no desdenyaren, de vegades, dret o medicina, si més no con

ferien graus en aquestes facultats-. Els dominics començaren amb la Universitat de 

Sanco Toma.s a Sevilla ( I 5 I 7), on visqueren continuats enfrontaments amb la 

col·legial de Santa María de Jesús . Després vingué la benedictina de Sahagún ( I 5 3 4), 

traslladada anys després a Irache; les dominiques d'Àvila o Almagro , ambdues 

fundades el I 5 5 O. Aquesta última és una fundació d'un ale cavaller de l'orde de 

Calacrava, a la qual pertanyia aquesta població, però fou encomanada als dominics 

sota vigilància de les autoritats de l'orde militar. Després aquest orde creà Oriola, 

Solsona ... Els jesuïtes tan sols tingueren a Gandia la seua universitat -amb Évora a 

Portugal, i nombroses a Índies-. El seu col·legi imperial a Madrid, fundat a principis 

del XVII, no tenia caràcter universitari, ja que no donava graus, sinó que dirigia els 

seus ensenyaments als fills de la noblesa. 

Aquestes noves universitats -dominades per rectors col·legials o per les autoritats 

conventuals- tenien una estructura de poder més jeràrquica i vertical que Salamanca 

i Valladolid. Aquestes, medievals, havien redistribuït els seus poders ja en el segle XV 

A Salamanca es coneix millor el canvi : l'originària corporació d'escolars designava el 

seu rec tor i consiliaris, contraposats als claustres de doctors i al mescrescola de la 

catedral. En les constitucions de M artí V de 1422 s'assoleix un cert equilibri , ja que 

s'encomana la direcció ordinària a un claustre de diputats, format per deu catedràtics 

de propietat i igual nombre de representants elegies per l'assemblea d'escolars. Un 

altre claustre, el de rector i consiliaris es contraposa al claustre de doctors i ambdós, 

més els dipu tats, formen el claustre general. Però, amb el temps, percebem com els 

catedràtics de propietat van dominant l'escena i s'imposen en el claustre de dipucats, 

cot debtlitant o anul·lam la presència d'escolars. Tot i que el rector seguiria sent un 

estudiam dels primers cursos o batxiller fins a finals del segle XVIII . 

Valladolid (I 346) és menys coneguda en els seus orígens. Posseïa una organització 

similar a Salamanca, les constitucions de la qual se li aplicaren en alguns moments, 



però , sens dubte, ten ia la seua pecul iarita t, les seues d iferències -la coneixem mal, 

ja que els se us primers estat uts conservats són tardans, de temps de l'empe rador 

Carles V-. Cabac de la col·legiata - el bisbe des de 159 5- n'és el canceller, a qui 

corresponia la solemne col·lació dels graus. però no n'exercia la jurisdicció, com el 

mestrescola de Salamanca. La tenia el seu reccor, càrrec que, potser per aquesta 

responsabilitat de jut jar els plecs i causes de p ro fessors, escolars i depenencs, era 

diferent al d e Salamanca. Si a Valladolid, en un principi, pogué ser un estudiant, 

passà a ser un doccor, mestre o llicenciat, fadrí, seglar, maJor de vinc-i-cinc anys, 

noble o perso na qualificada ... Cad a any, el canceller amb el rector i els seus consilia

ris sortints formaven una cerna, de la qual es feia un sorteig -un :,,:iguet creia les boie

tes de cera d 'un bonet el dia de sant Marcí-. La presència del col·legi major de San ta 

Cruz modificà aquest proced imen t, ja que aconseguí una major intervenció en 

l'elecció recrn ral, mitjançant les reformes del XVII. 

En contraposició a aq uestes velles universitats medievals. Alcala de Henares o 

S igüenza apareixien dominades pels seus col·legis de Srn Ildefonso o de 

Portacoe li, on el rector i els col·legials dominaven les seues universitats . A la 

Corona d 'Aragó, els municip is, que havien aconseguit el patronat de les seues uni

versi tats, des ignaven rector i cat edràt ics -a Val ènc ia, a Barcelona-, per bé que 

Lleida conservara millor velles pautes d'elecció del reccor, així corn havia introduït 

el nomenament dels professors per vot d'estudian ts el I 575, mecanisme que també 

regia a Saragossa ... 

Les universitats conven t uals depeni en dels respect ius ordes. A Almagro, el prior 

del convenc dominic era canceller i rector de la un iversitat. Els professors i catedrà

t ics eren designats pel provincial, n1ent re els claustres o els escolars mancaven de cap 

pes en el fun cionament dels clausues i les aules. A Oriola existia un col·legi pe r a 

novicis de l'orde, subjecte a l'autorit at dels pares p rovincial 1 general, amb un rector 

designat pels col·legials i professors, que seria, al seu torn, canceller de la universi

tat. El col·legi nomenava els professors i reservava teologia i arcs als dominics. E l 

claustre d e doctors, al seu corn, nomenava el rector de la universitat. un canonge de 

la cated ral, amb poders discipli naris i jurisdiccionals. Com veiem, un cert equilibri, 

però a favor de l'orde de Santa Domingo. Gandia, en canvi escà més jerarquitzada: 

el rector és nomenat pel p repòsit general i, al seu torn, aquest elegeix cis cated ràtics, 

trec d 'aquells que són canonges de la col·legiata i tenen obligació d'ensenyar un ida a 

la seua prebenda. E l mac eix rector, com a canceller, confereix els graus que s'atorguen 
. . . 

en aqueixa u111vers1tac. 

ti~¡1mr.111r¡~¡1 ~.~~---~.~) 
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Moltes d'aquestes universitats menors, col·legials o conventuals limitaven el seu 

ensenyamen t a les facultats d'arcs i teolog ia , es destinaven a la formac i_ó dels cle r

gues. D 'altres, com Oriola i Gandia, ram.bé ensenyaven medicina, lleis i cànons. A 

més, davant la dificultat q ue suposaven els graus a Salamanca o Lleida , s'espec ialit

zaren en la seua concessió amb menys cost i majo r fac ilitar -d'aquesta forma asse

guraren el seu èxir, malgrat que escaven menys dotades-. Es produeix un fenomen de 

fuga acadèmica, ¡a que escolars que han cursat en les grans es desplaçaven per al grau 
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Títol en dret civil de la Universitat de Gandia, 1735, localitzat al Reial Col·legi de Corpus Christi de València. 
El títol, com s'esdevé en l'actualitat, era el document que servia per demostrar no sols que s'havien sentit els cur

sos adients sinó que s'havia mostrat l'aprofitament en coneixements mitjançant conclusions davant dels exami
nadors. El que demostrava realment, però, era una capacitat econòmica per pagar unes titulacions cares. Amb 
el títol sota el braç els nous batxillers, mestres i doctors, tenien les portes obertes per a l'exercici dels oficis 

corresponents, 11esforç econòmic pagava la pena . 



a Osma, Sigüenza, Osuna o Àvila, Gandia ... Torres Villarroel es burlava d'aquell s 

doctors que acudien amb els seus flamants graus d 'universitats menors .. . De vegades, 

aquests centres ni can sols tenien més escudis que teologia i filosofia, però graduaven 

en medicina o lleis, ja que n'escaven autoriczacs per la budla de creació .. . És freqüent 

que els alumnes assiscesquen a Salamanca o Valladolid i, després, es graduen en una 

universitat menor. No importava, de vegades, on s'obtenia el cícol, era suficient amb 

tenir-lo; fins i coc, després es podria incorporar en les universi tats majors .. . 

Decadència i disminució d'escolars 

Les universitats peninsulars que havien assolit nivells notables duram el 

Renaixement i la Contrareforma començaren la seua decadència en el segle XVII per 

diverses causes. En tot cas, a mitjan de segle, les doctrines que s'ensenyen es troben 

endarrerides pel que fa a Europa i són moles menys els escolars que hi ac udeixen a 

les aules. Dos fets, endarreriment i disminuc ió de matrícula, que no coincideixen en 

el temps, ni es relacionen entre si; menys encara amb la decadència de les armes i les 

crisis econòmiques d 'aquells anys, en què les arts i les 1lecres florien encara al llarg 

del Sis-cents. 

Durant el XVI la medic ina s'apropa als clàssics -Galè, Hipòcrates- i rep els 

descobriments de Ves al, que estigué al servei de l'emperador. Les facultats de lleis i 

cànons aconsegueixen grans figures com Antonio Gómez, Vazquez de Menchaca o 

Diego de Covarrubias , mentre els teòlegs Yicoria, Soco, Cano o Suarez plantegen 

els problemes del poder i del dret, en aquella escolàs tica tardana que canta 

importància t ingué. La gramàtica s'enalteix amb Nebri ja o Sanchez de las Brozas ... 

Aquelles generacions s'interrompen, com a conseqüència de l'aïllament, de la per

sistència de l'escolàstica quan la ciència s'escà renovant a Europa. Sorgeix una físi

ca nova amb Galilea, després amb Newton, però les nostres universitats romanen 

cegues per a la renovació. l.'.ortodòxia limita possibilitats , no tan sols a través dels 

tribunals de la Inquisició, sinó mitjançant els índexs de llibres prohibies i expurgat s, 

cada cop més durs i voluminosos, que recullen en les seues pàgines bona parc de les 

noves direccions de pensament. El dret natural racionalista protestant -Gracio o 

Pufendorf- no entra en les aules hispanes per la seua condemna. Per tant, les cièn

cies i doctrines noves es veuen limitades per un escolasticisme consolidat. Tot i que 

no es pot veure tan sols en causes externes aquesta situació de les nostres universi

tats . El seu mateix funcionament, les vies d 'accedir a les càtedres es redueixen si no 

es pertany als grups de poder que les dominen. Així es tendeix a perpetuar mètodes 
t~.~ .. !.~i1 
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i coneixements. En les universitats conventuals p el domini dels o rdes que es man

tenen fidels als seus antecessors: sant Tomàs, els dominics o Suarez, els jesuïtes, 

Duns Escoto, els franciscans ... En les municipals, com a València, perquè decidei

xen els jurats municipals , de forma que t an sols aquells que tenen bones connexions 

aconsegueixen càt ed ra. Les col·legials estan subord inades a les pressions dels seus 

col·legis : Sevilla o S igüenza, Alcala.. . 

Fins i tot en les velles universitats, com Salamanca o Valladolid, la força dels seus 

col·legis majors - els quatre de Salamanca i Sama C ruz- els facilita la carrera acadèmi

ca i burocràtica després. El 1641 , a més , s'acaba amb la vocació dels estudiants per a 

proveir les càtedres de les universitats majors, amb l'excusa d'abusos i tumults que s'hi 

produïen. Ara el Consell de Cascella, dominat pels col·legials majors, decideix sobre els 

nomenaments dels cat edràtics. Per tant, el camí cap a les càtedres s 'immobilitza i queda 

depenent d 'influències i grups . Fins i tot en algunes municipals, els seus col·legis 

influeixen sobre les designacions - per exemple a Osca-. Amb aquests mecanism ç:s de 

provisió de les cà tedres, com no s'han de ressentir els estudis i sabers que s'ensenyen? 

Ortodòxia i tancament de possibilitats als qui no pertanyen a determinats grups 

intel·lectuals i socials , els col·legials o els ordes religiosos deixen ma rge escàs a la reno

vació universitària. Les universitats hispanes comencen a distanciar-se d'Europa ... 

Per un altre costat, aquestes realitats de grups que dominen els claustres desani

maria els escolars de manteu - no col·legials- a cursar estud is, ja que no tindrien 

premi o possibilitat d 'ascens en els càrrecs ecles iàstics o reials. Les grans universitats 

comencen a despoblar- se a mitjan del XVII i, a penes, compensen les menors aque

lla disminuc ió. Si no hi havia poss ibilit ats, t re t dels grups que dominaven, perquè fer 

front a les despeses que suposava una carrera? . Les classes nob les, a més, trobaren en 

els col·legis jesuïtes una formació i unes relacions que els facilitava el seu accés a 

càrrecs o el seu pes en la societat ... Les universitat s iniciaren la reducció de la seua 

matrícula duran t llarg ues dècades, fins ben entrat el XVIII. Aquesta tendència es veia 

reforçada en les majo rs a principis del següent: els estudiants no veien avantatge per 

desplaçar- se a Salamanca o Valladolid, costoses i dominades pels col·legis; preferireu 

estudiar en les seues zones , en les univers itats menors perifèriques, com València, 

Sevilla o Saragossa. Aquestes ascendiren en les seues matrícules, mentre el prestigi 

de Salamanca o Alcala no suposava suficient atractiu per a acudir-hi. Tot i que la 

matrícula ascendia al llarg de la centúria, les universitats majors ja no foren mai t an 

poblades com en segles ant eriors . 



Primeres reformes 

Els dos primers Borbons, Felip V i Ferran VI, implantaren una polírica decidida 

a canviar l'administració de la Corona i de l'Església. Refo rmaren l'Exèrci t i les 

acadèmies mil itars i crearen les acadèmies de la llengua i de la h istòria. Com no con

fiava en les universi tats, Ferran VI crea el Reial C ol·legi de Cirurgia de Cadis ( 1748) 

per a la formació dels cirurgians dels seus exèrcits; després se'n crearen d'alt res a 

Madrid, Barcelona ... 

Hi hagué alguns incencs d'intervenir en les universitars, però els resultars di ssua

diren els monarques d'insistir-hi ... Buscaren per aleres vies els seus des ign is sense 

arrevir- se a rompre l' estruct ura 

de poders , externs i inrerns, 

que dominaven les aules: el 

pontífex, els col·legials i els 

ordes ... El l 71 3, M elcior de 

Macanaz, un m inisrre il·lus

trar, poderós en els primers 

anys de Felip V, presentà al rei 

un m.emorial en què propugna

va que s 'ensenyara el drer reial 

o pacri en les fac ultars de lleis, 

reduïdes al dret romà. La seua 

idea no aconseguí resultat, ja 

que Macanaz lliurava una baca

lla am.b els col·leg is pel poder, 

però dela tat a la · lnq uisició i 

sotmés a procés s' exilià a París 

llargs anys . Els pnmers 

Barbons no insistiren a in tro

duir canvis en les castellanes. 

A la Corona d'Aragó sí que 

hi hagué reformes, mo tivades 

pel t riomf borbònic en la 

G uerra de Successió més que 

per des itjos de millorar els Felip V, tal com es presenta al Museu de l'Almodí de Xàtiva 
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ensenyaments. Sobrecoc a Catalunya, que hav ia esta t el cerritori que presencà niés 

resis tència fins a la caiguda de Barcelona el I 714. Aleshores es tancà l' es.cu di i fo ren 

traslladades les seues faculta t s a Cervera, de forma provisional, per a evitar les fric 

cions encre estudiants i tropes. Començaren les consul ces sobre la conveniència del 

trasllat, amb variades opinions. A la fi s' un irien coces a Cerve ra pel Decret d 'I l de 

maig de I 7 I 7 , que no tingué aplicació immediata, ja que hi havia dificultats. 

S'imitava el model de Salamanca: un canceller o mestrescola, que tenia la jurisdicció, 

i un rector elegit pel claustre; però els seus mutus conflictes dugueren al rei a supri 

mir el rector, tot quedant el mestrescola amb cots els poders. Es requeria, a m.és, 

l'aprovació de la Santa Seu i les relacions amb Roma no eren bones, ja que s'havia 

posat d e parc de l'arxiduc Carles. Fins el 1730 no s'assoleix la butlla Imperscrutabiles, 

per la qual s'acceptaven les actuacions del monarca i s'alçaven les excomunions en 

què pog ueren haver incorregut els que participaren en la seua fundació. 

Potser per aquesta experiència no arribà a refo rmar gaire d'aleres universicacs de 

la Coron.1 d'Aragó. València era de patronat municipal, l'ajunt ament nomenava el seu 

rector i professors i finançava les seues despeses: el 1707 se suspén el patronat ¡ sem

blava que Felip V anan a introduir canvis. El I 720 el retorna, si bé, al mateix temps 

es transferien les aLdes de gramàtica a la Companyia de Jesús. Redacta noves consti

tucions el 173 3, per iniciativa del seu ajuntament i del seu claustre, sense massa 

variació pel que fa a les anteriors del XVII. E l I 721 ordenà una visita o inspecció a 

Osca , però no entrà a fons en la seua estructura o en la seua docènc ia ... Saragossa 

també sofrí els anys de la Nova Planta. Era una univers itat més pròxima a es t ructu

res claustrals i escolars, roc i que la ciutat tenia el patronat. El 1722, el rei confirmà 

els seus vells estatuts i semblava que anava a passar aquells anys sense excessiva 

modificació, però més endavant suprimí el patronac i les votacions d'estudiants per 

a les càtedres. 

Però, generalment, la Corona renuncià a una reforma de les un iversitats que con

sidera recintes eclesiàstics on la seua intervenció no era fàcil. És veritat que en crea

ria algunes de noves, a Caracas o l'Havana, o accepta alguns retocs sobre d'aleres. Els 

primers Barbons, en general. no s'atreveixen a enfron tar-se als claustres o a la Santa 

Seu, als col·legials ni als ordes rel igiosos; els ha servit d'advertiment les dificulcacs 

de Cervera. Els reis prefereixen estimular les llums a través d'aleres vi es, com la 

biblioteca nacional o les acadèmies de la llengua i de la història .. . 



Carles III i la Il·lustració 

La situació canviana amb l'accés al tro 

de Carles III. El I 767 decideix l'expulsió 

dels jesuïtes, a imitació de Portugal i 

França. No és una pura qüestió univer

sitària, sinó que elinlina la seua força en la 

societat, en l'Esglési a i la Corona. Els con

fessors reials havien estac de la Companyia 

en els regnats anteriors; els seus col·legi s 

ed ucaven les classes altes, amb la qual cosa 

aconseguien gran influència en la burocrà

cia reial. Algu ns edificis , llibres o quadres 

dels expulsats passaren a les universitats 

pròximes, mentre Gandia, jes uúa -com 

d'aleres an,ericanes- desapareixeria, malgrat 

alg un intent per mantenir-L:i; no tenia ren

des i els canonges de la col·legiata no esta

ven disposats a fer-hi classes. Per altra 

banda , se sup rimiren les càtedres de doc

trina suarista gue els jesui"tes tenien a 

nombrosos centres o es tornaren les de 
gramàtica llatina que tenien cedides per 

2.lg unes universitats. Major importànci a 

tingué la supress ió de l' "alternativa" o dis

tribució de càtedres de filoso fi a i teologia 

Carles Ill. Mossèn Cristòfol Valero. Museu de l'Almodí 

de Xàtiva. 

Amb Carles Ill el poder reial esdevé mecenes de les arts i de 

les ciències i també capaç d'exercir arreu la seua força. així 

l'expulsió dels jesuïtes. 

entre les diferents opm tons escolàsti -

ques a totes les universitats. Havia desaparegut un dels grans poders que planaven 

sobre els estudis. Es volgué limit ar el pes dels ordes religi osos i s ' intervingué en 

les universitats d 'Oriola, Almagro, Àvila ... 

La segona de les forces a destruir eren els col·legis majors. La seua col·ligació era 

poderosa i dominava els quadres de la burocràcia reial i l'Església. S'havien fundat 

per a ajudar a pobres estudiants, però hav ien esdevingut una secta de la noblesa de 

coga i dels alts càrrecs eclesiàs t ics . Primer opos itaven a càtedres de lleis o cànons , 

després passaven a millors destins, afavorit s pels antics col·leg ials des dels consells, 

en espeçial, des de la Cambra de Caste ll a. S'havien corrompu t les oposicions i ascen

sos i substituït qualsevol mèrit per la seua influència. f.·~.:~ .. f.·~.·~ .. ~...-, ' .. ' 
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Francisca Pérez Bayer exposà al rei aquest a s ituació, en presentar-li, el I 77 I , el seu 

escrit Por la libertad de la literatura espaiiola, en què feia veure que no acomplien els seus esca

rucs de po bresa i que el seu acord per a aconseguir els càrrecs més avantatjosos era injust 

i desanimava els altres. Per sengles decrecs d 'aquell mat eix any, s' iniciava la reforma dels 

sis col·legis majors, els quatre de Salamanca, Santa C ruz de Valladolid i San Ildefonso 

de Alcala. Intencaren defensar-se, però el monarca es negà a rebre'ls, a at endre els seus 

descàrrecs o jusrificacions ... Uns anys després promulga sengles reformes q ue redueixen 

la seua fo rça; fins i toc amb Carles IV, les urgències de la C orona impulsaren la inter

venció en els seus patrimonis i, amb els liberals, foren suprimies defi nirivamenc. 

En la dècada entre I 7 67 i I 777 s'havien des t ruït o subjecrat les dues fo rces que 

imperaven sobre les un ivers itats, de fo rma q ue q uedaven desarrn.ades i obertes per a 

la seua refo rma. El 1769 s'havien nomenat en el Consell de C astella sengles d irec

rors de cadascuna d'elles, cor reca ien t el càrrec en els diversos membres d'aquell o rga

nism e; cada d irector es preocupar ia del seu co rresponent centre i sol·licitaria in for

mació so bre el seu escar, còpies de les seues constit ucions, papers .. . 

Un conjunt de reials cèdules, provisions i ordres plogué sobre els est abliment s 

d'ensenyan1ent , per l'acció del C onsell de Cast ella i de la Secretaria de Gràcia i 

Justícia. El I 786, al fi nal del p rocés, es reuneixen unes q uantes més genèriques, amb 

la in tenció d'estendre-les a cocs. Les d iferències q ue exis ti en en els seus patrimonis 

i nombre de càtedres feien impossible l'aplicació d 'aq ues ta cèdula uniformadora, que 

quasi sempre es refereix a S alamanca. 

La Corona i els seus m inisrres pretenen tres object ius o metes: 

l. 0To p retengué Yariar gaire l'organització de les diverses universitat s. E ren cen

tres finançats per rendes ecles iàstiques o municipals , que no es podien incrementar; 

podria despertar-se l'oposició de la Santa Seu. En els inicis es pensà en un reglament 

general per a tO(es i se n'encarregà a Maians i S iscar un p roj ect e. Haguera escar molt 

difícil d 'aplicar davant les diferents dimensions de les seues càtedres i rendes o dels 

diferents models o t ipus de les univers itats. 

En principi, les claus t rals no havien de sofrir massa canvis en l' es truc tura del s 

seus poders . Els doctors i cated ràtics, els claLLStres , pogueren co ns ervar la seua fo rça 

i obeir les modificacions assenyalades pel m onarca. A Salamanca, o n encara existia un 

rector an ual elegit pels consiliaris dels esco lars, s'exigia que fó ra un doct o r o llicen

ciat, cada dos anys. S'in tentava enforti r el poder del rector oposat al canceller o mes

trescola , m és pròx1 m a la facció col·legial. 



Les univers itats municipals no tenien perquè ser objecte de canvis. Tann1ateix, 

València seria remodelada per les inacabables lluites en els seus claustres. A la fi , s'en

viaria un rector designat pel rei , Vicente Blasco, qui, amb el favor del comte de 

Floridablanca. redactaria un nou pla amb una nova organització dels eswdis i poders . 

Es convertiria en rector vitalici, delegat del re i, tot llevant aqw~s ta p rerrogativa al 

patronat municipal. Aconseguiria que l'ajuntament i l'arquebisbat dotaren València 

d'uns ingressos que administrarien el rector i els claustres. I encara que els profes

sors els nomene el municipi, havien de ser examinats prèviament per la universitat, 

amb la gual cosa es disminueix el pes que tenien els regidors. 

En la universitat col·legial d'Alcala de Henares, en canvi . repercutí greument la 

reforma de San Ildefonso. En desposseir el col·legi dels seus poders, la univers itat 

canvià: el pacrinwni abundós, llegat per Cisneros, passà a ser de l 'escudi general, que 

havia de sostenir amb una quantitat f ixa el col·legi major. El rector fou nomenat pel 

rei durant algun temps, després passà a ser elegit pel claustre de docto rs. En resum, 

Alcala s'aproximava al model claustral o de Salamanca. 

Les universitats conventuals o del clergat regular eren les que menys interessaven 

als il·lustrats. No can sols les jesuïtes, amb la supressió de Gandia i d'aleres d'ultra

mar sinó que també les dominiques foren mirades amb desconfiança. Eren reduïdes 

de grandària, pel nombre d'estudiants i de facultats i, a més, facilitaven graus fàcils i 

barats als que cursaven a d'aleres cencres. Foren amenaçades amb l'extinció, si no com

pletaven les seues càtedres i ensenyaments -d'aleres vegades se'ls llevà la Facultat de 

Medicina-. Àvila, Almagro o també Oriola tingueren problemes en els anys de refor

ma. Sens dubte, els il·lustrats \'olien reduir el nombre d'universitats: unes quantes, 

ben dotades, bascaven per a les seues elits. El poble ha de dedicar- se als oficis manuals, 

com 'expressà Pablo de Olavide amb tota sinceritat en el seu pla sevi llà: l'escudi 

'· no debe abrirse para rodo s. Se hallar ía mur mal aquella n ación en don de el gusto o el empe

iio de la literatura arrancara a los muchachos del arado. de la oficina o del raller de sus padres 

para rransponarlos a un colegio''. 

2. La decadència universitària provenia, en p ,lrt, de la defectuosa selecció dels 

catedràtics . Es cenia poc en compte els mèrits , manaven les connexions i la influèn

cia. A València depenia dels regidors, als quals P iquer consideran bàrbars i igno

ran ts .. . Nebo t , un altre amic de Maians, no can sols titllava a aquells de "barbaros, 

ignoran tes y contemplacivos", sinó també al corregidor, que "llenaba la escuda de 

bo rricos" .... Es promulgà una nova legislació sobre form.ació dels tribunals, amb el 

recto r i eres doctors elegies pel claustre; s'exigí la lliçó d 'una hora. amb preparació 
~·~·~.,..~·~·1 
~!~!~ --~!*!~ 



····•al!a•···· i!i!;- (!~!; 

des del dia anterior, ds argumencs que hav ien d'obj ectar els coopositors ... Les quali

ficacions havien de remetre's al consell que, amb d ictamen del fiscal, voqva sobre els 

llocs qu e havien d'ocupar els eres primers opositors i confeccionava L:t cerna sobre la 

qual decidia el rei. Es buscava major ri gor i una proposc;1 que elegira 

"enrre los sujeros que se hubiesen opucsro y leído, ;1 los rn;ís h(ib iks idóneos y benemériros, 

sin respeto alguno al turno ni a la antigi.iedad . ni a la inmediaci ón de las dtedras que pose

yeren, sino al ménto. aptiwd y pren das de llue eswvieren adornados". 

A d 'altres universitats potser no func ionà aques t sistema, les col·legials i conven

tuals , sobret o t , m,rncingu eren el pes i decisió de col·legials i ordes ... A València a 

penes s'alterà el sistema. 

3. Li nstrumenc de la reforma fou, sobrecoc, els plans d'escudi acordats pel C onsell 

de Castella, per a cadascuna de les universitats . No s'alterava l' organització, per la 

qual cosa cap q ual ificar de poc profun da la reforma dels concingucs o ass ignatures . 

La mona rguia no es volia enfrontar amb Roma, ni tampoc disposa dels diners neces

saris per a la creació d e noves càtedres ... 

Davant les dificultats d 'una reforma general i uniforme, s'optà per p lans singu 

lars en cada cas. El cam.í s' inicià a Sevilla : Pablo de OLwide, assist ent de la ciutat, 

amb alg uns cacedràcics, redactà el de Sanca María de Jesús, aprovat el l 769. Un poc 

després, el Consell requer í a Salamanca, Valladolid i Alcala sengles informes per a la 

m illora, gue els fisca ls modificaren i retocaren, abans de la seua aprovació. Després 

en seguiren d'aleres nombrosos, tanc a la Península com a Amèr ica; alguns tingueren 

fortuna, d'aleres quedaren sense apli cac ió. El Consell mirà amb desconfiança les uni

ve rsitats conventuals , ja 9ue no t enien suficients càt edres o considerava 9ue els seus 

ensenya1nents estaven mancats de quali tat. Hi hagué intencs de suprimir-ne d'aleres, 

però a la fi, quedaren subsistents per uns anys, crec de Gandia que quedà extingida. 

Plans i estudis 

Sent els plans d'es tudis l 'instrument essencial d'aquelles reformes, convé que ana

litzem les seues orientacions. A penes donen normes sobre el mètode d'ensenyament, 

es preocupen, sobrecoc, de les assignatures i llibres an,b els guals hav ia d'ensenyar

se. Proc uren posar al dia els coneixements en cadascuna de les càted res. Per primera 

vegada, la Corona intervé en els continguts de l'ensenyament univers itari mitj ançam 

la indicació de m,muals moderns. Els il·lustrats volen substitu ir l'escolàstica -el 

casuisme i l'argumentació- per síntesis panoràmiques d e les ciències i sabers, com-



pletes i des de principis. Enfocaments 

sis temàtics en medicina, en dret o en 

filosofia ... Es considera que els manuals 

acompleixen aquesta funció m illor q ue 

els vell s textos de Galè o del Corpus 

iuris... Bona parc dels nous textos són 

estrangers, tan sols alguns espanyols. 

Algnnes universi t at s edi taren llibres 

recomanats en el pla, com és el cas de 

València o Cervera, encara que el negoci 

no fou massa copiós, com en un principi 

cregueren. Què significaren els nous 

plans en cadascuna de les facultats? 

En filosofia o arts exist eix un nícid 

contrast entre la formació escolàstica 

-lògica, física metafísica aristotèli-
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ques- davant dels nous sabers. 

Predominà l'eclecticisme o quedaren a 

micjan camí: s'ateng ué les noves cièn

cies, però a través de manuals d'autors 

de formació escolàstica, que la reflectien 

pobrament o l'en,bolcallaven en vells 

modes. Es crearen algunes càtedres de 

Manuel de Sa fou un dels membres fundadors de la Universitat 

de Gandia. Scholia . . . és la seua obra més destacada. 

fís ica experimental -en especial per a futurs metges- però amb res ultat s deficients, 

envoltades de sabers lli brescos i poc proclius a l'exper imentació. 

En medicina, el vell galenisme està superat , encara que no en les urn versitats 

hispanes. Es recull en els plans un mecanisme sistemàtic , basat en la iatromecànica 

de Boerhaave, mestre de Leyden a inic is de segle. També les obres dels seus deixebles, 

Van Swieten a Viena i Cullen a Edimburg. La cirurgia fo u, així mateix, atesa sobre

tot als reials col·legis, les noves funddcions. El 179 9 se suprim iren tot es les facul 

tats mèd iques, amb excepció de Salamanca, tot deixant aquest ensenyam ent als 

col·legis de medic ina i cirurgia; però prompte es cornà al s istema anterior ... Fet i fe t , 

s'havia assolit cerca posada al d ia dels sabers mèdics i un reconeixement de la 

importància d'aquestes ciències ... 

En t eo logia, l'expulsió dels jesuïtes i la sup ressió de l'alternativa o dis t ribució 

entre les distintes opinions esco làs t iques prometien una renovació fo nda. Però 
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els plans foren més conservadors i conti

nuaren amb la primacia escolàscica. El 

tomisme guanyaria una àrdua batalla 

davant de tendències agustinianes i filo

jansenistes, que restaren vençudes; cresqué 

en les facultats d'arcs i de teologia, coc 

reomplint el buit que deixaren els seus 

principals rivals, els jesuïtes. 

Baltasar Gracian Hispani Auricu/is sive Prudentia, 

Jo. Godofredi, 173 1, Francforti ad Yianum. 

La facultat de lleis presentaria novetats. 

Estava ancorada en el dret romà, en el casuis

me tradicional que suportava el Corpus iuris, 

acompanyat de la doccrina que s'havia acu

mulat durant segles. Aquest tronc essencial 

es mantingué, si bé els autors indicats en els 

plans -Heinecke o Vinnen- representen 

cerca modern iczaCLÓ, una visió més encercada 

de les tècniques i solucions romanes. Eren 

autors que coneixien bé l'humanisme jurídic, 

una història crítica dels textos romans . Però, 

a diferència de l'usus modmrns pandectarum que 

s'imposava a Europa , que anali tzava el dret 

romà estudiat juntament amb el dret propi 

-creava una doctrina-, aquest a direcció no 

~.·,.·~El r.·~.·~ . .. ' ' .. ' 
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arribà a la Penfnsula. El dret reial o patri 

s'estudià separat amb comentaris a les lleis vigent s o mitjançant compendis, com el 

d'Ignacio Jordan de Asso i Miguel de Manuel, o els del valencià Joan Sala. Tampoc 

el dret natural i de gents renovat no podria penetrar, coc i que se'n crearen algunes 

càtedres, ja que els seus creadors i conreadors eren protestants, més bé es dedicaren 

a refutar-los; el I 794, per la morc de Lluís XVI se suprimiren aquestes càtedres. 

En dret canònic -l 'alera facultat jurídica-, els canvis tendien a introduir coneixe

m.enes favorables al monarca. Davant del poder pontifici, interessava ressaltar els 

poders que tenia el rei sobre l'Església. Es prefereix la norma dels antics concilis, reu 

nits en el Decret de Gracià o les col·leccions més antigues, abans que la legislació dels 

papes, col·leccionades del segle XIII en les Decretals de Gregori IX i d'altres pos te

riors. Es recorre a la història per a reforçar el poder dels monarques il·lustrats, 

s'assenyalen autors de tendència regalista. 



El regnac del seu successor, Carles IV, co inc id í amb la revolució francesa. La des

confianç;i i la por decingueren, en bona part, les reformes si més bé no disminuí el 
seu ritme o freqüència . D esprés cornaren a assajar-se . El 1799 se suprimien per un 

momenc les faculcats de medicina a les universitats. El 1802 li tocà el corn a lleis, 

amb un nou pla que allargava a deu anys els estudis i els uniformava en to ta la 

Península: el drec pacri s'estenia a dos cursos complets. Major impacte tindria el pla 

de I 807 que, inspirat a Salamanca, conferia una nova es t ructura a to tes les facu l

tat s, assimilades en un únic programa d 'estudis. Alhora, suprimia nombroses un i

vers itats col·legials i conventuals, coc reduint el seu nom.brea onze, amb ~na intenció 

limitadora, malrhusiana, tan cara als il·lustrats. Juan Anconio Llorence, aleshores 

canceller de la Univers itat de Toledo, no acceptava aquella supressió: 

"no puedo menos de dolerme de la barbarie (d igna del siglo déc imo : con que poco ciempo 

después fueron suprim idas las universidades de Toledo, Avila, Sigüenza, Orihuela, Osuna, 

G;mdia y ocras iSe podria creer gue a principies del s ig lo XIX se dismmuiría en España el 

número de las casas de instrucción pública: ¿No es prueba de un deseo de igualar a los espa

ñoles con los horcncoces para cencrlos esclaves?". 

Tanmateix, aquesta era la lògica de la Il·luscració que reservava els coneixement s 

per a minories dominants d'aquella soc ietat jerarquitzada. Com també seria la idea 

dels liberals que, per bé q ue encunyaren la soberania del poble, reservaren el vot a 

aquells que gaud ien d 'una determinada riquesa i les universita ts, més cos toses les 

matrícules, per als seus fills. 
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