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EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA
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York va ser un capítol a part: l’arribada a un món ben conegut per 
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I, al � nal, la tornada a Barcelona, tot pensant en noves possibilitats de 
viatges universitaris. Es preparà un relat puntual i precís del Creuer, en 
dues llengües, per difondre la riquesa de l’experiència, i el Ministerio 
de Instrucción Pública s’interessà per la naturalesa del viatge realitzat. 
Comença a albirar-se l’organització de nous projectes: el Creuer a 

Extrem Orient, programat per a l’es-
tiu del 1935, i la vinguda d’estudi-
ants de la Universitat de Puerto Rico 
a Espanya (un dels fruits del Creuer 
del 1934). La data prevista: estiu del 
1936. La Guerra Civil estroncaria 
aquest projecte, com tants d’altres.

Aquesta exposició vol mostrar que la 
llavor ben conservada, pot donar fruit, malgrat el pas del temps. Fer-ho 
possible està en les mans de tots nosaltres.
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L’estiu de 1933, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid organitzava el primer creuer universitari pel Mediterrani. A 
més dels estudiants propis, el creuer va reunir universitaris de diversos 
llocs, entre ells una representació de la Universitat de Barcelona. El 
ressò fou enorme: tant la premsa del moment com la publicació imme-
diata de diaris del viatge ampli� caren la seva importància. 

Amb la guerra civil, l’exili i la repressió franquista, el record del Creuer 
del 1933 es va anar  apagant (tot i que sempre se’n va mantenir viva 
una espurna), però a partir de 1995, diverses publicacions i exposi-
cions monogrà� ques en renoven l’interès. Així mateix, el Creuer de 
1933 esdevé una referència obligada en moltes exposicions sobre or-
ganitzadors o expedicionaris, o � ns i tot en obres de creació literària.

Animada per l’èxit del Creuer de 1933, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, n’organitza el seu per a l’estiu del 1934, sota la direcció 
del Dr. Àngel Ferrer i Cagigal, Degà de la Facultat de Medicina, i 
amb la col·laboració de dos joves professors de la Facultat de Filoso-
� a i Lletres: Guillem Díaz-Plaja i Jaume Vicens Vives. El destí: Amèrica. 
El Comte de Güell, President de la Compañía Trasatlàntica, s’engres-
ca en el projecte i posa el vaixell “Marqués de Comillas” a disposició 
dels universitaris. L’expedició tindrà un marcat to transdisciplinar, i del 
que avui se’n diu transferència a la societat: estudiants de diverses 
carreres i de diferents llocs d’Espanya s’enrolen en el Creuer i la Uni-
versitat es multiplica en tasques de propaganda i organització a través 
de comunicats en premsa.

La Universitat Autònoma de Barcelona anuncia un viatge interessant 
i plaent: “les millors vacacions d’estiu”. Per això comptaven amb un 
excel·lent vapor correu, ple de confort i � ns i tot de luxes, impensables 
per a molts dels universitaris que s’hi enrolaven. Cal recordar que, en 
aquell moment, un creuer només estava a l’abast de persones amb 
moltes possibilitats econòmiques. Els viatgers es fotogra� aven satisfets 
a coberta o anant cap al menjador, en grups o en parella. El vaixell 
tenia de tot: cabines, salons de fumadors, sales de música, piscina 
o amples cobertes per descansar. Al programa cultural, previst per 
fer una “universitat � otant”, calia afegir l’excel·lent cuina, les festes 
temàtiques, els concerts tant de música clàssica com de ritmes cen-
treamericans, els esports a coberta, la piscina i les gandules per relax-
ar-s’hi, els concursos, les projeccions de cinema...

Tot aquestes possibilitats eren anunciades amb programes presentats 
amb bon gust i millor disseny, posant extrema atenció als aspectes 
estètics, tipogrà� cs i d’estil. Un bon gust que s’estenia a la vestimenta 
dels viatgers, que no dubtaven a ajustar la seva roba a cada ocasió: 
esport o sopars de gala, visita a una ciutat o compres en un mercat. 
Aquesta qüestió no és secundària: l’elegància espiritual i educativa 
s’havia d’exterioritzar en unes formes exquisides, respectuoses i ade-
quades. Tot un programa vital, social i cultural.
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Aquesta exposició evoca els 80 anys del Creuer Transatlàntic a Amèri-
ca: una iniciativa de la Universitat de Barcelona, Autònoma en aquell 
moment. L’objectiu era que un grup d’estudiants de diverses disciplines, 
així com professionals de diferents àmbits, poguessin visitar alguns ports 
d’Amèrica del Sud, Central i del Nord per aprendre sobre el terreny 
qüestions que havien intuït en les seves aules.

 El vaixell, el “Marqués de Comillas”, de la Compañía Trasatlántica, es 
convertiria durant uns dies en una universitat � otant, on s’oferirien petits 
cicles temàtics de conferències. La idea estava basada en un aprenen-
tatge des del coneixement directe de la realitat, la interdisciplinarietat 
com a terreny dialèctic i les noves formes d’acostament als estudis, és a 
dir, uns pressupostos educatius molt vinculats als corrents defensats per 
la Institución Libre de Enseñanza i els moviments catalans de renovació 
pedagògica, alguns dels quals són imitats avui dia, d’altres encara som 
lluny d’assolir-los.

El creuer va durar cinquanta dies; el dirigia el Dr. Ángel Ferrer i Cagigal 
(Degà de la Facultat de Medicina), auxiliat per dos joves professors 
de Filoso� a i Lletres: Guillem Díaz-Plaja i Jaume Vicens Vives. La Com-
pañía Trasatlántica va recolzar el projecte i va facilitar passatges a un 
preu molt reduït; el Patronat de la Universitat i la Generalitat van oferir 
beques. Van participar-hi un centenar de viatgers, entre professionals i 
estudiants, provinents de la Universitat de Barcelona i d’altres llocs de 
l’Estat.

Amb aquestes fotogra� es, cartes, prospectes, quaderns de bitàcola i tots 
els documents en general pretenem un acostament a aquella experièn-
cia a través dels seus protagonistes. Volem que els espectadors d’avui 
siguin conscients d’una manera d’entendre l’educació i que observin 
unes formes de civisme, de coneixement i de  gust pel viure, les quals 
responien a un model ben avançat i constitueixen encara un esplèndid 
referent per a la societat actual.
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estudiants, provinents de la Universitat de Barcelona i d’altres llocs de 
l’Estat.

Amb aquestes fotogra� es, cartes, prospectes, quaderns de bitàcola i tots 
els documents en general pretenem un acostament a aquella experièn-
cia a través dels seus protagonistes. Volem que els espectadors d’avui 
siguin conscients d’una manera d’entendre l’educació i que observin 
unes formes de civisme, de coneixement i de  gust pel viure, les quals 
responien a un model ben avançat i constitueixen encara un esplèndid 
referent per a la societat actual.
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L’estiu de 1933, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid organitzava el primer creuer universitari pel Mediterrani. A 
més dels estudiants propis, el creuer va reunir universitaris de diversos 
llocs, entre ells una representació de la Universitat de Barcelona. El 
ressò fou enorme: tant la premsa del moment com la publicació imme-
diata de diaris del viatge ampli� caren la seva importància. 

Amb la guerra civil, l’exili i la repressió franquista, el record del Creuer 
del 1933 es va anar  apagant (tot i que sempre se’n va mantenir viva 
una espurna), però a partir de 1995, diverses publicacions i exposi-
cions monogrà� ques en renoven l’interès. Així mateix, el Creuer de 
1933 esdevé una referència obligada en moltes exposicions sobre or-
ganitzadors o expedicionaris, o � ns i tot en obres de creació literària.

Animada per l’èxit del Creuer de 1933, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, n’organitza el seu per a l’estiu del 1934, sota la direcció 
del Dr. Àngel Ferrer i Cagigal, Degà de la Facultat de Medicina, i 
amb la col·laboració de dos joves professors de la Facultat de Filoso-
� a i Lletres: Guillem Díaz-Plaja i Jaume Vicens Vives. El destí: Amèrica. 
El Comte de Güell, President de la Compañía Trasatlàntica, s’engres-
ca en el projecte i posa el vaixell “Marqués de Comillas” a disposició 
dels universitaris. L’expedició tindrà un marcat to transdisciplinar, i del 
que avui se’n diu transferència a la societat: estudiants de diverses 
carreres i de diferents llocs d’Espanya s’enrolen en el Creuer i la Uni-
versitat es multiplica en tasques de propaganda i organització a través 
de comunicats en premsa.

La Universitat Autònoma de Barcelona anuncia un viatge interessant 
i plaent: “les millors vacacions d’estiu”. Per això comptaven amb un 
excel·lent vapor correu, ple de confort i � ns i tot de luxes, impensables 
per a molts dels universitaris que s’hi enrolaven. Cal recordar que, en 
aquell moment, un creuer només estava a l’abast de persones amb 
moltes possibilitats econòmiques. Els viatgers es fotogra� aven satisfets 
a coberta o anant cap al menjador, en grups o en parella. El vaixell 
tenia de tot: cabines, salons de fumadors, sales de música, piscina 
o amples cobertes per descansar. Al programa cultural, previst per 
fer una “universitat � otant”, calia afegir l’excel·lent cuina, les festes 
temàtiques, els concerts tant de música clàssica com de ritmes cen-
treamericans, els esports a coberta, la piscina i les gandules per relax-
ar-s’hi, els concursos, les projeccions de cinema...

Tot aquestes possibilitats eren anunciades amb programes presentats 
amb bon gust i millor disseny, posant extrema atenció als aspectes 
estètics, tipogrà� cs i d’estil. Un bon gust que s’estenia a la vestimenta 
dels viatgers, que no dubtaven a ajustar la seva roba a cada ocasió: 
esport o sopars de gala, visita a una ciutat o compres en un mercat. 
Aquesta qüestió no és secundària: l’elegància espiritual i educativa 
s’havia d’exterioritzar en unes formes exquisides, respectuoses i ade-
quades. Tot un programa vital, social i cultural.
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com a terreny dialèctic i les noves formes d’acostament als estudis, és a 
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la Institución Libre de Enseñanza i els moviments catalans de renovació 
pedagògica, alguns dels quals són imitats avui dia, d’altres encara som 
lluny d’assolir-los.

El creuer va durar cinquanta dies; el dirigia el Dr. Ángel Ferrer i Cagigal 
(Degà de la Facultat de Medicina), auxiliat per dos joves professors 
de Filoso� a i Lletres: Guillem Díaz-Plaja i Jaume Vicens Vives. La Com-
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