
 
 

La   Universidad   Literaria   de   Barcelona:   el   Paranimf  
 

Jordi   Rogent   i   Albiol  
Arquitecte,   membre   de   la   Comissió   de   Defensa   del   COAC   i,   després,   d’AADIPA.   

Cap   del   Departament   de   Revisió   del   Catàleg   (primer)   i   del   Departament   de   Patrimoni   Arquitectònic  
(després   ),   de   l’Ajuntament   de   Barcelona   entre   els   anys   1993   i   2013.  

En   l’exercici   liberal   de   la   professió   ha   fet   treballs   d’arquitectura,   d’interiorisme   i    planejament   i  
relacionats   amb   l’estudi,   difusió    i   protecció   del   Patrimoni   ConstruÏt   en   general.   

 
 
RESUM:  
Referències  als  dos  projectes  de  l’edifici  de  La  Universidad  Literaria  de  Barcelona  al  Raval               
(1869)  i  a  l’actual  Plaça  Universitat  (1862),  ambdós  d’Elias  Rogent  i  Amat.  Anàlisi  de  la                
importància  del  Saló  de  Graus  o  Paranimf  dins  el  programa  de  l’edifici  ja  des  de  l’inici                 
dels  projectes.  Explicació  i  anàlisi  del  programa  decoratiu  i  de  la  seva  variació  al  llarg                
dels  anys  de  l’evolució  del  projecte  i  de  la  construcció  (1868-1884)  i  dels  oficis  i  artistes                 
que   el   van   portar   a   terme.  

Paraules  clau :  Equipament  Universitari,  ciutat,  programa  ornamental,  oficis  i  artistes  i            
professionals.  

CURRICULUM   VITAE:  
Arquitecte  (ETSAB,  1973)  i  Diplomado  en  Urbanismo  (Instituto  de  Estudios  de            
Administración   Local,   Madrid   1989)  
 
Estudi  professional  amb  l’arquitecte  M.  Giralt  i  Clausells  des  de  1974,  on  han              
desenvolupat  tot  tipus  de  projectes  i  direccions  d’obres  d’edificis  d’obra  nova  (habitatges             
uni  i  plurifamiliars,  escoles,  fàbriques,  auditori  de  música,  estadi  de  futbol,  ...)  i  de               
modificació  i  rehabilitació  (habitatges,  centres  administratius,  cívics  i  d’ensenyament,          
biblioteques,  ...),  documents  de  planejament  general  i  derivat,  d’urbanització  en  espais            
públics   i   infraestructures,   ...  
Ha  redactat  documents  de  Declaració  Patrimonial,  d’Estudi,  de  Protecció  i  d’Intervenció            
en   edificis,   conjunts   i   espais   públics,   amb   diferents   categories   i   nivells   de   protecció.   
Arquitecte  municipal  de  El  Bruc,  Sant  Fost  de  Capsentelles,  Josa-Tuixent  i  de  Barcelona              
(Cap  del  Departament  de  Revisió  del  Catàleg,  primer,  i  de  Patrimoni  Arquitectònic,             
després   entre   els   anys   1993   i   2013,   per   jubilació).  
Membre  de  Comissió  de  Defensa  del  COAC,  després  AADIPA,  des  del  !977,  de  la  Societat                
Catalana  d’Ordenació  del  Territori  (des  del  1980),  membre  de  la  Reial  Acadèmia  Catalana              
de  Belles  Arts  de  Sant  Jordi  des  del  1995,  de  l’Associació  d’Arquitectes  Urbanistes  de               
Catalunya  des  de  2000  i  de  l’  Associació  del  Museu  de  la  Ciència,  la  Tècnica  i                 
l’Arqueologia   Industrial   de   Catalunya   des   del   2003.  
Membre  de  jurats  d’arquitectura  i  urbanisme,  ha  donat  classes  a  universitats  i  cursos  de               
màsters  d’urbanisme  i  de  protecció  i  intervenció  en  el  Patrimoni,  autor  d’articles  i  capítols               
de   llibres   de   temàtica   patrimonial.  
Ha  guanyat  els  premis  Europeo  Città  di  Terni  per  l’Archeologia  Industriale  (convocatòria             
2003-2004),   FAD,   de   Pensament   i   Crítica   (2012)   i   Bonaplata   (2017).   


