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UNIVERciutats

Calidesa mediterrània 
i tradició cultural en moviment
Dir Palma i Vic equival a copsar segles de 

saviesa acadèmica, però també de cultura 

i costums populars centenaris que han ar-

ribat fins als nostres dies. Així, trobem tra-

dició i modernitat entre els noms il·lustres 

vinculats a ambdues ciutats: a Palma, el 

del filòsof Ramon Llull o els dels escriptors 

Llorenç Villalonga i Miquel Àngel Riera; 

mentre que a Vic no es pot oblidar el reli-

giós i filòsof Jaume Balmes com a fill des-

tacadíssim ni a la poeta i escriptora Maria 

Àngels Anglada. 

Palma és una ciutat cada vegada més 

oberta a l’exterior, més cosmopolita i inno-

vadora, i Vic té en el seu model de ciutat-

campus un dels millors actius generadors 

de riquesa i cultura. 

Resistir la gran onada
Fins i tot les megalítiques taules prehis-

tòriques i talaiots mallorquins ja parlen 

alemany. Però, al marge del desembar-

cament d’una colònia germànica nom-

brosíssima que ha fet de l‘illa de Mallorca 

la seua segona llar, Palma conserva una 

marcada personalitat pròpia de la qual 

la cultura és el prisma difusor fonamen-

tal. Per promoure, preservar i impulsar 

aquesta vida cultural que mira al futur 

sense oblidar el passat, la societat civil, 

el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de 

Palma i la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) han unit forces. En aquest sentit, 

la UIB assessora, per exemple, la Regi-

doria de Cultura, Joventut, Patrimoni i 

Política Lingüística de la ciutat en temes 

relacionats amb aquests àmbits, segons 

confirma la regidora d’aquesta àrea, 

Nanda Ramon. I alhora hi signen acords 

puntuals de col·laboració, com ara per 

a l’organització de la Mostra de Teatre 

Universitari, que se celebra cada any als 

teatres municipals.

D’altra banda, destacats organismes pri-

vats de la ciutat també estrenyen els vin-

cles amb la vida universitària: és el cas 

de la Fundació Pilar i Joan Miró que des 

del 2006 té un conveni amb la UIB per 

tal de dur a terme el taller artístic artUOM. 

Aquesta iniciativa es deriva en concret de 

la col·laboració amb la Universitat Oberta 

de Majors (UOM) de la UIB, que des de 

fa deu anys dóna la possibilitat a la gent 

gran d’estudiar a la universitat. En aquesta 

línia, la regidora Ramon recorda que, des 

del 2008, la UOM i l’Ajuntament porten 

activitats d’educació de gent gran direc-

tament a les barriades de Palma. Aquest 

projecte respon, a més, a la voluntat de la 

UIB de respondre a les necessitats de for-

mació durant tota la vida, no només durant 

la joventut.

Dues ciutats, dues formes 

de conjugar història i 

futur, tradició i modernitat, 

cultura i sostenibilitat 

econòmica. I rere el seu 

desenvolupament, el paper 

imprescindible d’unes 

universitats –UIB i UVic– 

ben arrelades al territori 

i a la seua gent sense 

descuidar les influències 

globals. Les descobrirem 

totes dues: Palma de 

Mallorca, port mediterrani 

mil·lenari i llar d’artistes i 

pensadors; i Vic, la ciutat 

cultural i universitària més 

destacada de la Catalunya 

interior.

Palma i Vic
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És per això que Nicolau Dols, vicerector de 

Projecció Cultural de la UIB, diu: «No vo-

lem veure aquest tipus de formació només 

com una tasca de reciclatge de recursos 

humans de les empreses. La idea és més 

àmplia i té a veure principalment i de ma-

nera irrenunciable amb la qualitat de vida i 

l’accés a un lleure creatiu». 

De fet, la Universitat de les Illes Balears és 

hereva d’una llarga tradició que es remun-

ta al Col·legi Miramar fundat el 1276 per 

Ramon Llull, un dels primers centres d’es-

tudi i de recerca de l’època. Més endavant, 

l’any 1483, fou creat l’Estudi General Lul·lià 

com a centre d’ensenyament superior, mit-

jançant un privilegi real atorgat pel rei Fer-

ran el Catòlic. El 1691 es transformà en la 

Universitat Lul·liana de Mallorca i el 1772 

passà a denominar-se Universitat Literària 

de Mallorca, per quedar adscrita a la Uni-

versitat Catalana de Cervera el 1829.

No serà fins al 1951 que renaix l’Estudi 

General per impulsar la cultura a Mallorca 

i restaurar els estudis universitaris, inter-

romputs per la Guerra Civil. El 1959 es va 

crear la Càtedra Ramon Llull que, adscri-

ta a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat de Barcelona, promovia cursos 

de doctorat i d’estiu centrats en filologia i 

branques científiques. Finalment, amb la 

transició democràtica i l’impuls econòmic 

experimentat a les Balears a causa del 

boom del turisme, es donaren les condi-

cions idònies per a la creació, el 1978, de 

l’actual Universitat de les Illes Balears.

Avui, la UIB té el campus als nuclis de Son 

Espanyol i Sa Garriga, fora del centre de la 

ciutat, la qual cosa comporta un intercanvi 

més concentrat en l’espai entre alumnat i 

professorat. Però Nanda Ramon, regidora 

de Cultura de Palma, reconeix que «s’han 

perdut els avantatges de tenir una ciutat 

universitària», per la qual cosa, «tant Uni-

versitat com Ajuntament estem obligats a 

Aroma de cafè i llibres a Palma
Més enllà de recórrer els carrers de reflexos grocs del centre de la ciutat, a Palma convé 

no descuidar-se de gaudir dels plaers sensorials que aporta la bona cuina i, sobretot, la 

sobretaula i les converses amb els amics assaborint un bon cafè.

Un dels establiments centenaris és el Cafè Lírico (Av. Antoni Maura, 6, al costat del passeig 

del Born). Fusta i taules rodones de marbre al més pur estil d’un cafè literari clàssic. A 

mitjan camí entre la modernitat i el regust per la tradició trobem el Bar Central (Plaça 

Weyler, 10), que va obrir les portes el 1945. Des d’aleshores la seua terrassa privilegia-

da bull animada els dies de sol, davant l’edifici modernista del Gran Hotel. Però si de 

tertúlies literàries es tracta, un referent ineludible és la Llibreria Àgora (c. Jardí Botànic, 

2), on la seua responsable, Ramona Pérez, cuida fins a l’últim detall per oferir a tots els 

amants de la lletra impresa xerrades ben interessants. Seguint la ruta dels racons més 

emblemàtics per a descobrir les fites de la literatura en català, no es pot oblidar visitar la 

Llibreria Quart Creixent (c. d’en Rubí, 5). Aquesta llibreria històrica inaugurada el 1982, 

es dedica en exclusiva a la venda de llibres publicats en llengua catalana.

I si després d’aquesta passejada literària se’ns ha obert la gana, potser podem eixir per 

un moment només del circuit de Palma per tenir el privilegi de tastar les millors ensaï-

mades mallorquines. Haurem d’anar fins a Alaró, a només mitja hora de la capital, per 

acostar-nos al Forn Ca Na Juanita (Plaça de la Vila, 16) que des del 1910 (celebra cen-

tenari!) delecta els bons gurmets amb l’excel·lent exquisidesa de l’ensaïmada farcida de 

crema cremada. Irrepetible i imprescindible. 

Viure la música a Vic
A Vic no només es comercialitzen queviures, artesanies i antiguitats al mercat setmanal 

i a les fires especialitzades. La cultura, i en especial la música, és un dels valors més 

preuats i apreciats dels vigatans, raó per la qual la ciutat disposa d’una oferta constant, 

vital, diversa i en creixement continu d’espectacles musicals en directe.

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) és la cita musical anual per a milers de perso-

nes arribades d’arreu, tant amants de la música com professionals del sector. I és que 

el MMVV no és un altre més dels nombrosos festivals de concerts, sinó que com el seu 

nom indica és un mercat on tot gira a l’entorn de la música, dels músics i de la producció 

musical. I, quan les llums del MMVV s’apaguen i els seus amplificadors es queden muts, 

encara queden valuosos locals repartits per la ciutat on gaudir dels millors directes: la 

Jazz Cava (Rambla Montcada, 5) n’és el més llegendari. Situat a la muralla històrica de 

Vic, davant del Convent de Santa Tecla, està dedicat “a difondre la música de jazz en 

particular i tota la música creativa en general”, tal i com els seus responsables assegu-

ren. Llarga vida, doncs.
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invertir majors esforços per a crear aquest 

vincle». Per això, la Regidoria ofereix des-

comptes per a joves per a espectacles 

culturals, beques de recerca, subvencions 

per a la creació artística, etc.

Des de la UIB, Nicolau Dols apunta en la 

mateixa direcció quan diu que l’impacte de 

la Universitat a la ciutat «és gran i només 

cal comparar l’oferta formativa i cultural de 

l’actualitat amb la de trenta anys enrere». I 

conclou que «haver pogut resoldre les difi-

cultats d’accés a la formació superior que 

suposava la insularitat i haver-ho fet amb 

nivells de qualitat és l’èxit d’aquesta casa».

Pel que fa a Vic, els estudis superiors es 

remunten a l’Edat Mitjana amb l’Escriptori i 

l’Escola Catedralícia. L’Escriptori, institució 

dedicada a la còpia, confecció i conserva-

ció del que anomenem llibres, es va crear 

amb la restauració de la seu espiscopal 

de Vic els anys 870-880. La seua màxima 

esplendor coincideix amb l’episcopat del 

bisbe Oliba (1017-1046).

A l’Escola Catedralícia, nascuda igualment 

amb la restauració de la seu episcopal les 

matèries d’estudi eren primer la Gramàtica, 

la Lògica i la Retòrica –és a dir, el Trívium–, 

i després les Matemàtiques, la Geometria, 

l’Astronomia i la Música –el Quadrívium.

L'època de creixença coincideix amb el 

període pontifical del bisbe Ató (957-971), 

matemàtic de renom, que va rebre l’encàr-

rec de formar sota la seua direcció el monjo 

occità Gerber d’Orlhac, el qual seria elegit 

papa el 999 amb el nom de Silvestre II.

A finals de la l’Edat Mitjana l’Escola va evo-

lucionar i amb la implicació del Consell Mu-

nicipal es va convertir en Estudi General. La 

Universitat Literària es va crear com a tal 

l’any 1599 amb la concessió del privilegi 

de graduar en Arts i Filosofia, atorgat pel 

rei Felip III. La petició de la Universitat la 

feren el Consell Municipal i els canonges 

del Capítol de la Catedral, amb motiu de 

l’estada del monarca a Barcelona per tal 

de celebrar-hi Corts. 

A Vic la història de la universitat «sempre 

ha anat lligada a l’impuls del municipi i de 

la societat civil», segons Joan Masnou, ad-

junt a la rectora per a Formació Continu-

ada, Relacions Internacionals i Comunitat 

de la Universitat de Vic (UVic). Masnou 

confirma que va ser «gràcies a la iniciativa 

de la mateixa comunitat universitària i de 

l’Ajuntament de Vic que la nostra universi-

tat, suprimida per Felip V el 1717, va ser 

reinstaurada per unanimitat del Parlament 

de Catalunya el 21 de maig de 1997». I 

avui, tretze anys després, la població uni-

Radiografia breu de dues ciutats
De vegades, de les xifres no es pot desprendre la realitat absoluta de tota una ciutat, però molt 
sovint ens ajuden a conèixer les directrius per les quals transita la vida dels seus habitants en 
un moment determinat. Aquestes són algunes de les dades que poden descriure l’ara i l’avui de 
Palma i de Vic.

Palma
Població total: 401.270 habitants a principis del 2010. 
Hi conviuen persones de 174 nacionalitats diferents.
Aeroports: a 8 Km del centre de Palma.
Estudiants a la Universitat de les Illes Balears (UIB): 14.000 (entre les seus de Mallorca, 
Menorca i Eivissa).
Titulacions de Grau de la UIB de Mallorca adaptades a l’EEES (espai europeu d’educació 
superior): 27.
Administració d’Empreses, Biologia, Bioquímica, Comunicació Audiovisual, Dret, Eco-
nomia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Enginyeria d’Edificació, 
Estudis Anglesos, Filosofia, Física, Fisioteràpia, Geografia, Història, Història de l’Art, Inferme-
ria, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Matemàtiques, Pedago-
gia, Periodisme, Psicologia, Química, Treball Social i Turisme.
Biblioteques: 23 municipals, 6 universitàries i 1 pública de l’Estat.
Cinemes: 8.
Producte alimentari emblemàtic: ensaïmada, sobrassada, quartos embatumats.

Vic
Població total: 40.690 habitants a principis del 2010.
El 25,7% de la població és immigrada, procedent de 94 nacionalitats diferents.
Aeroports: aeroport de Girona, a 56,3 Km de Vic; i aeroport de Barcelona, a 71,5 Km.
Estudiants a la Universitat de Vic (UVic): 5.000 de títols oficials i més de 4.000 de formació 
continuada.
Titulacions de Grau de la UVic adaptades a l’EEES (espai europeu d’educació superior): 17.
Administració i Direcció d’Empreses, Administració i Direcció d’Empreses / Publicitat 
i Relacions Públiques, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències de l’Activitat Física i 
de l’Esport, Comunicació Audiovisual, Disseny, Educació Social, Enginyeria Mecatrònica, 
Fisioteràpia, Infermeria, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Periodisme, 
Publicitat i Relacions Públiques, Teràpia Ocupacional, i Traducció i Interpretació.
Biblioteques: 6 de diferents organismes, 1 municipal i 1 universitària.
Cinemes: 3.
Producte alimentari emblemàtic: la llonganissa, el fuet, el bull, la tòfona, etc, embotits 
porcins en general.



versitària representa un 12% de la pobla-

ció global de Vic, fet que, com corrobora 

Joan Masnou, «repercuteix ostensiblement 

en la vida cultural, econòmica i social de 

la ciutat».

Ciutat de sants, esglésies i comerç
La que al 1931 va servir d’escenari per 

a la novel·la Laura a la ciutat dels Sants 

(Miquel Llor) –tot i que camuflada sota els 

pseudònim de Comarquinal–, un eslògan 

municipal l’ha convertit avui en «la ciutat 

a la mesura humana». Vic és, en realitat, 

lluny dels focus mediàtics, l’orgullosa i di-

nàmica capital d’una comarca, Osona, que 

es lleva habitualment al bell mig d’una pla-

na difuminada per la boira.

Per això, si a Palma la protagonista és la 

llum mediterrània, a Vic la humitat de les 

microscòpiques gotes boirenques actua 

com a vel grisenc que insinua els rajos de 

sol. I deixa entreveure així, emmarcats en 

una aurèola de misteri, els campanars i 

portalades de les seues nombroses esglé-

sies (més d’una desena tan sols al centre 

històric), convents, la catedral de Sant 

Pere i el Palau Episcopal. 

Aquesta forta devoció religiosa de tradició 

ha fet que les principals celebracions viga-

tanes estiguen vinculades amb la fe i les 

festivitats catòliques. Per això, són dates 

assenyalades a Vic el Dijous Llarder, que 

marca l’inici del Carnaval, o el Mercat del 

Ram, com a preludi de la Setmana Santa. 

La diada del Dijous Llarder se celebra amb 

diverses activitats gastronòmiques, cul-

turals i lúdiques entorn el porc i els seus 

productes –l’estrella de la comarca–, amb 

l’epicentre a la Plaça Major i al Temple 

Romà. Quant al Mercat del Ram, d’orígens 

medievals, simbolitza també l’inici de la 

primavera i es desenvolupa pels principals 

carrers i avingudes de la ciutat, a més del 

Recinte Firal El Sucre. El Concurs de Vaca 

de Raça Frisona és una de les activitats 

més representatives d’aquest Mercat.

En termes econòmics, Joan Masnou de la 

UVic recupera les dades d’un estudi de fa 

cinc anys que valorava «l’impacte econòmic 

de la Universitat a la comarca d’Osona en 

prop de l’1,5% del PIB i una xifra semblant 

pel que fa a la creació de llocs de treball«. I 

conclou que actualment aquest impacte cor-

respondria a «un percentatge major», tot re-

cordant que la UVic té amb el sector empre-

sarial de la comarca nombrosos convenis de 

pràctiques d’estudiants, de col·laboració i de 

transferència de coneixement. I, òbviament, 

la Universitat també té convenis bilaterals 

amb infinitat d’organitzacions vinculades a 

temes d’art, educació, medi ambient, esport, 

habitatge i beques d’estudis.

El cert és que Vic i la seua universitat s’inscri-

uen dins una tipologia de ciutat-universitat 

o de ciutat-campus que «afavoreix un mo-

del d’estudi i de vida centrat en la proximitat 

entre estudiants i professorat i entre aquests 

i la ciutat que els acull», diu Masnou. En 

aquest sentit, seria comparable a casos in-

ternacionals com els d’Uppsala (Suècia), 

Tubinga (Alemanya) o Lovaina (Bèlgica).

Mobilitat d'estudiants
Erasmus, Sócrates o Sèneca ja no són tan 

sols els noms de tres pensadors i huma-

nistes clàssics: avui impliquen un veritable 

canvi de vida per a milers d’estudiants uni-

versitaris. I si als joves pupils aquests pro-

grames oficials de mobilitat els permeten 

viure durant uns mesos a una ciutat que 

no és la seua –mentre estudien a una altra 

universitat–, per a la ciutat d’acollida impli-

quen tota una revolució. En aquests mo-

ments, la UIB ha portat a Mallorca uns 250 

alumnes procedents d’altres universitats 

nord-americanes, europees o espanyoles, 

i el 2007-08 n’havien estat més de 400. 

Per la seua banda, a Vic arriben anualment 

una seixantena d’universitaris d’intercanvi. 

«La nostra primera preocupació, com és 

natural, és facilitar-los l’encaix a la uni-

versitat i a la ciutat», diu Nicolau Dols de 

la UIB. I per aconseguir-ho, per exemple 

a Palma han dissenyat material específic 

per a l’aprenentatge del català que també 

serveix per introduir-se a la ciutat: el llibre 

Palma, ciutat de llegenda. Però a més, tant 

a Palma com a Vic es valen del sistema de 

parelles lingüístiques per facilitar l’adapta-

ció dels nous estudiants foranis.

Però aquí no acaba l’arribada de persones 

relacionades amb la universitat, ja que pro-

fessors, investigadors i estudiants de docto-

rat se sumen al gruix d’alumnes de grau que 

fan de Palma i de Vic les seues ciutats de re-

sidència, d’adopció i de vida per un temps. 

Alguns enllaços d’interès

Palma de Mallorca
Ajuntament de Palma: http://www.palma-
demallorca.es
Palma Jove: http://cij.palmademallorca.es/ 
http://www.palmajove.es
Universitat de les Illes Balears: 
http://www.uib.es
Per a fer turisme: 
http://www.infomallorca.net/
Més: Macrofono, agenda sonora local: 
http://www.macrofono.es/

Vic
Ajuntament de Vic: http://www.vic.cat
Vic Jove: http://www.vicjove.cat/
Universitat de Vic: http://www.uvic.cat
Per a fer turisme: 
http://victurisme.ajvic.net/ 
Més: Cine Club Vic: 
http://www.cineclubvic.com

Per Judith Belmonte  
Periodista
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