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Universitas
Hem rellegit el llibre de la Dra. Mariangels Riera “Les arrels de Blanquerna”, on
explica la història de l’Escola de Magisteri Sagrat Cor, fundada el 1948, més tard
anomenada Escola de Mestres Blanquerna, i avui integrada a la Fundació
Blanquerna i a la Universitat Ramon Llull. Entendre els orígens de les institucions,
l’esperit que animava els seus fundadors i els diferents moments de la història que
les han marcat, així com les persones que hi han deixat empremta, és un exercici
interessant per entendre el present. El treball de Mariangels Riera hi contribueix
de manera molt rellevant.
L’Escola de Mestres Sagrat Cor va néixer a Barcelona com a escola normal
femenina l’any 1948, per una iniciativa del canonge Dr. Lluís Urpí i Carbonell, sota
el pontificat del bisbe Dr. Gregorio Modrego, a l’empara de la Llei d’Educació
Primària del 1945, que atorgava a l’Església el dret a la creació d’escoles normals.
Amb la creació de l’Escola del Sagrat Cor s’acomplia l’objectiu manifest de tenir
una escola normal femenina on les religioses podessin obtenir una formació
científica i pedagògica, al mateix temps que un títol de l’estat.
Tanmateix el Dr. Urpí, tal i com exposa la Dra. Riera, tenia la il·lusió de poder
crear un dia una universitat catòlica a la diòcesi de Barcelona. Així ho va
manifestar en una intervenció amb motiu de la benedicció dels nous locals de la
Balmesiana (Biblioteca Balmes) el 4 d’octubre de 1940, uns anys abans de la
fundació de l’Escola del Sagrat Cor. La temàtica de les conferències i
comunicacions tractaren el tema de “la organización de los estudios religiosos en
España”. Intervingueren el Dr. Tusquets, els germans Carreras Artau, el jesuïta
Enrique Herrera Oria, entre d’altres. La intervenció del Dr. Urpí va tractar de la
necessitat de fundar universitats catòliques amb la vocació de formar “seglares
ilustrados llamados a ser dirigentes en la sociedad”. La Dra. Riera explica com
havia de participar també en l’acte el rector de la universitat del “Sacro Cuore” de
Milà, que al final no va poder desplaçar-se per motiu de la guerra a Europa. Deia el
Dr. Urpí lamentant aquesta absència: “Él nos hubiera contado, con frase sacudida
por el entusiasmo cortante como su pluma fecunda, la gènesis, el desarrollo, las
dificultades y los grandes éxitos de su centro universitario, sus distintes
facultades, sus centenares de càtedras, el hormigueo de sus juventudes, sus
laboratorios y seminarios, los afanes nunca colmados y sus realizaciones cada dia
nuevas... Todo ello hubiera resultado altamente aleccionador, estimulante, en
nuestras presentes circunstancias”. I més explícitament: “Se nos dirá que la idea
de una universidad catòlica en nuestra patria debe ser relegada, hoy por hoy, a la
categoria de sueño, expresamos un deseo, una necesidad, no hacemos más”.
Uns anys més tard el Dr. Urpí va ser el primer director de l’Escola de Magisteri del
Sagrat Cor. Ens diu la Dra. Riera, que l’escola era modesta en les seus inicis, amb
més entusiasme que mitjans, però amb una gran exigència de qualitat. El Dr. Urpí,
igual com passa per exemple a la universitat del “Sacro Cuore” -explica Mariàngels
Riera- volia que l’escola fos la única a la diòcesi, com a referència de l’educació
superior cristiana de qualitat. De totes formes en aquells anys es van anar fundant
moltes altres escoles de mestres de l’Església, com veurem en una propera
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entrada.
Des d’aquells inicis es van anar produint progressivament canvis importants, per
exemple en la composició de l’alumnat, que fou aviat mixt i amb la incorporació de
seglars, que foren ben aviat majoritaris, esdevenint amb pocs anys una escola
totalment oberta a estudiants de totes les procedències. S’han format a
Blanquerna més de 12.000 mestres en el transcurs de la seva història. Història que
continua i és ben viva en els estudis de Magisteri Blanquerna avui dins la Facultat
de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport.
El Dr. Lluís Urpí, nomenat en la inauguració del curs 1971-72 Director Honorari a
perpetuïtat, hauria vist tal vegada acomplert el seu desig de que Barcelona tingui
una gran universitat catòlica. Efectivament l’Escola de Mestres del Sagrat Cor (ja
com a Blanquerna), essent fundadora i una part ben significativa de la Universitat
Ramon Llull, va ser creadora d’altres estudis universitaris, avui integrats a la
Fundació Blanquerna i a la Universitat Ramon Llull.
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