
Una ciutat assetjada 
El campus de la Universitat d'Alacant 
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Aquest campus pulcre, acurat i 
net que sorprén gratament el 
visitant, sense pintades ni es
tridències cromàtiques ni vi

suals, pijo, modèlic, que podria recor
dar vagament algun campus nord
americà, pla-nificat i perifèric, va ser en 
principi un campament militar, amb 
pavellons per al comandament i la tro
pa, una pista d'aterratge d'avions, han
gar i torre de control. I quelcom· de 
l'origen castrense roman en les pine
des frondoses, els edificis de petita es
cala, l'ordenació ortogonal de la tra
ma, la gran plaça central i algunes bar
disses de romaní que imagine -retalla
des una i mil vegades pels soldadets 
disciplinats. 

L'any 1968, el Centre d'Estudis 
Universitaris (CEU), dependent de 
la Universitat de València, començà 
les classes en aquells pavellons mili
tars situats a Sant Vicent del Raspeig 
que encara estan en ús. Després 
s'alçaren els primers edificis nous: 
les facultats de Lletres, Ciències, 
Dret i Econòmiques. L'Escola 
d 'Obres Públiques, adscrita a la Poli
tècnica de València, se situà vora l'ac
cés des de la carretera que uneix Ala
cant i Sant Vicent. I el 1979 es creà la 
Universitat d 'Alacant. Es féu un se
gon campus a Sant Joan per a Medi
cina i la institució s'arredoní en inte-
grar-s'hi l'Escola Politècnica ell991. 
Però ell996, la Generalitat Valencia
na inicià una política d'encalçament 
i setge amb la segregació del campus 
de Sant Joan per a crear la Universi
tat Miguel Hermíndez, aqueixa hi
dra de quatre caps, engendrada pel 
partit polític governant. 

Uns anys abans la intel.ligent polí
tiéa del Rectorat havia permés la urba-

. nització del campus i la construcció 
de nombrosos edificis, molts dels 
quals d'unaqualitat arquitectònica re-_ 
coneguda per publicacions i premis, 
cosa que originà un dels conjunts ar
quitectònics més interessants del País 
Valencià modern. Esmèntem els dos 
grans aularis, els pavellons de servei, 
la Biblioteca, el Museu, els instituts, 
Al ~.:ar-m O:. Jl:A1'"-n.!:.r-o~:ar ,:;al r.:antrA f"'\11:rn;~ 

' ""-" ..................... &...1 ........................... , "'" _.. ............... "" '<U..L&.&..Ll .... , 

la Pçlitècnica, Infermeria, Arquitectu
ra, Optica . .. 
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Una altra dinàmica urbana 
La lenta asfiXia del govern ha marcat de forma traumàtica l'evolució de la Universitat 
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Alguns dels projectes foren triats 
amb un concurs entre empreses, fór
mula poc popular entre els arquitec
tes, ja que només hl poden partici
par si s'associen amb l'empresa. En 
altres, però, hi ha pogut concursar 
tothom. Així es féu en el Museu i 
en l'Escola d 'Arquitectura, dos dels 
edificis més suggestius del campus. 
Els autors de les obres han estat 
prestigiosos professionals, tant se
niors (Femandez Alba, Carvajal, 
Garcia Solera pare o l'admirat AI
varo Siza) comjuniors (Maseres-Pa
checo, Magro-Del Rey o el multifa
cètic tercet, ara solistes, ara duo, for
mat per Alonso, Paya i Garcia-Sole
ra fill, que ideen espais i formes res
plendents de llum i de geometria). 

La perifèria d 'Alacant és un te
rreny desèrtic envoltat per muntan
yes que, sense una vall que modele i 
mitigue la pluja, es desfan en rieres 
que inunden la plana amb l'aigua 
de les torrentades. En el paisatge, hi 
destaca el perfu de les fabriques de 
ciment, formes cilíndriques i esfèri
ques, torres i conduccions que sem
blen tretes d 'un còmic futurista o 
d 'una pel.licula d 'aventures espa
cials, formes potents i suggeridores 
que cal mirar en els capvespres de 
tardor, quan el cel s'ompli de nú
vols encesos desfets, o en les hora
baixes violades de finals de primave
ra, perfumades ja de gessamí. El 
campus es tancà al trànsit, tot 
creant grans aparcaments (i llar
gues distancies per als vianants), 
s'hi deixaren extensos espais buits i 
s'adornà amb una jardineria de xa
let de ric. Tot separant-lo de les au
tovies, s'hi feren uns turonets plan
tats amb espècies autòctones que, 
amb la via perifèrica i la tanca, em
murallen la Universitat. 

Aquest model de campus que 
no participa de la dinàmica urba
na, ha creat, en canvi, una urbs tan 
forta que es relaciona amb les po
blacions veïnes des d 'una posició 
dominant (com a Oxford o Cam
bridge, on les universitats són més 
potents que els municipis). Però 
això ha estat un avantatge per als 
qui no. som d'Alacant, una ciutat 
secularment enfrontada al sistema 
de ciutats que l'envolta, format per 
Elx, Alcoi, Elda, Oriola, Beni-

dorm, Petrer, Villena, etc., riques 
poblacions industrials o de serveis, 
amb consciència de la seua identi
tat, que han fet seu el campus i 
l'han conformat com un terreny 
neutral on, per exemple, és norma
lissim parlar en valencià. Actes, tro
bades, congressos, cursos d 'estiu 
per a estrangers, caracteritzen la vi
da d 'aquesta ciutat jove i cosmopo
lita. Però també el seu ambient aï
llat, amb la ronda i la tanca defmint 
un espai clos en si mateix, una ciu-

tat de quaranta mil habitants que 
cada dia s'ompli i es buida amb 
infinits cotxes i autobusos replets 
d 'estudiants, professors i personal 
d 'administració i serveis que hi van 
i en tomen des d 'Alacant o les co
marques, en un funcionament 
d 'àrea metropolitana possibilitat 
per les autovies que van a Múrcia, 
València i Alcoi. 

Així és l'espai físic sobre el 
qual ara es fan projectes de 
creixença i acabament. Tanma-

teix, la lenta asfiXia a què el go
vern valencià ha sotmés els da
rrers anys la Universitat ha mar
cat de forma traumàtica la seua 
evolució, ha hipotecat inversions i 
projectes i ha repercutit en el cli
ma d 'entesa que reclama l'ensen
yament. Esperem que prompte el 
campus de la Universitat d 'Ala
cant deixe de ser una ciutat assetja
da i torne a ser el lloc d'aplec grat, 
d' investigació i estudi, que mai no 
hagué de deixar de ser. 
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