Filosofia i Lletres: una Facultat amb més de 40
anys d'història
Al personal docent, al personal d'administració
i serveis, i al nostre alumnat que amb el seu treball,
el seu esforç i el seu entusiasme durant anys han fet possible
aquesta Facultat

Si bé la tradició universitària dels estudis humanístics a Alacant es remunta a l'històric
centre de Sant Domènec d'Oriola (1610-1808), l'actual Facultat de Filosofia i Lletres té l’origen en
el Centre d'Estudis Universitaris, que va ser l'embrió de la futura Universitat d'Alacant. El 1963 es
va constituir el Patronat Alacantí
d'Estudis

Superiors

s'encarregaria

de

(PAES),

que

canalitzar

les

inquietuds i les accions a favor de la
institucionalització

dels

estudis

universitaris a la província.
Vista del CEU d'Alacant

El 21 d'octubre del 1968, una ordre ministerial reconeixia el CEU d'Alacant com a «centre
universitari adscrit a la Universitat de València al conjunt orgànic comprensiu dels d'aquest nivell i
contingut dependents del Patronat Alacantí d'Ensenyament Superior». Per a emplaçar les noves
instal·lacions universitàries es va optar per una ubicació perifèrica amb la previsió del futur
desenvolupament i ampliació en un concepte arquitectònic de campus compacte. La cessió d'un
sector de l'antic aeròdrom de Rabassa,
pertanyent al Patrimoni de l'Estat i adscrit
al Ministeri de l'Aire, va permetre
aprofitar els pavellons preexistents en els
quals es van introduir les reformes
estrictament necessàries per a adaptar-los
a la nova finalitat educativa i universitària.
Vista del CEU d'Alacant.

El 4 de novembre, el ministre d'Educació, Villar Palasí, acompanyat de les autoritats civils
i militars i representants de la societat civil
alacantina, inaugurava oficialment el CEU, que va
començar immediatament l'activitat universitària en
els que serien els centres pioners: la Divisió de
Filosofia i Lletres i la Divisió de Ciències.

Inauguració oficial del CEU Alacant

La Divisió de Lletres començava les seues activitats en
un pavelló de dues plantes. En la inferior se situaven dues aules
amb capacitat per a 250 alumnes i dues més de 70 places, més
un seminari que ocupava la planta superior. Atesa la seua
adscripció a la Universitat de València, les divisions del CEU
seguien el pla d'estudis d'aquesta universitat però, com que
interessava més aplicar el de la Universitat Autònoma de
Madrid i l'esperit reformista del Llibre Blanc de l'Educació, que
cristal·litzaria parcialment en la Llei general d'educació del
1971, es va sol·licitar autorització a València, el Rectorat de la
qual va emetre un informe favorable el 26 d'agost de 1969. El disseny dels estudis estructurava el
curs en dos quadrimestres i l'organització de l'ensenyament en 4 cicles: propedèutic (agrupació de
preuniversitari i selectiu, impartit per catedràtics d'Institut i professors universitaris); bàsic, amb
dret a obtenir un títol de diplomat universitari després d'aprovar un semestre de vint setmanes;
especialització, per a l'obtenció de la llicenciatura i, finalment, el doctorat. Els tres primers cicles
quedaven dividits cadascun en dos cursos i els estudis de Lletres en sis branques: Bàsica,
Lingüística, Històries, Art i Arqueologia, Filosofia i Psicologia.
El primer any, la Divisió de Lletres va comptar amb 124 alumnes, xifra que es va
incrementar notablement el curs 1969-70 fins a arribar als 300, una tendència de creixement que
es consolidaria els anys següents. En la Memòria del CEU corresponent al curs 1971-72 es reflectia
en un dels paràgrafs la sociologia, procedència i situació socioeconòmica de l’alumnat. S’hi feia
constar que majoritàriament procedien «de les classes mitjana i modesta, i aquest centre
constitueix l'única possibilitat d'accés als estudis universitaris» i que més d'un terç dels matriculats
provenia de diferents localitats de la
província.

Seminari de Llengua i Literatura
Divisió de Filosofia i Lletres

El nombre inicial de professors era prou reduït i anirà incrementant-se en paral·lel a
l'augment de matriculació. Com a trets predominants del claustre destaca la joventut i la
vinculació amb l'ensenyament mitjà, ja que un gran nombre de professors exercien com a tals en
els Instituts d'Alacant o de la província, com José Beviá Pastor, Ángel Casado, Rafael Ródenas i
Manuel Moragón Maestre, que seria el responsable de la Divisió de Filosofia i Lletres.
Aquests primers anys van ser difícils, amb insuficiència de mitjans i greus problemes
pressupostaris per la falta de finançament ministerial, que era suplida amb les donacions
d'entitats i organismes públics i privats de la província, com els ajuntaments, la Diputació, les
caixes d'estalvis, a les quals se sumaven les contribucions d’associacions i particulars, canalitzades
a través de l’Associació d'Amics de la Universitat. Un esforç enorme, reflex, d’altra banda, del
desig que, a partir d'aquestes embrionàries divisions del CEU, Alacant arribara a tenir una
universitat, un objectiu que va congregar una àmplia mobilització en la societat alacantina a partir
de començaments dels anys setanta.

Biblioteca i grup de teatre del CEU

El març del 1975 es publicava el decret d'adaptació pel qual el CEU passava a ser el Col·legi
Universitari d'Alacant (CUA), encara que mantenia el nom de Centre d'Estudis Universitaris. Quedava
autoritzat plenament a impartir amb caràcter oficial els ensenyaments de primer cicle corresponents a les
seccions de les Facultats de Filosofia i Lletres i de Ciències, a les quals se’n sumaven d’altres com Dret,
Medicina i Ciències Econòmiques i Empresarials. El 23 d'agost del 1975 (BOE del 26 de setembre) es creava

la Facultat de Filosofia i Lletres d'Alacant –branques d'Història i Filologia– que, al costat de la de Ciències,
pertanyia a la Universitat de València, però que es convertiria en un dels dos puntals sobre els quals es
comença a edificar la futura Universitat d'Alacant.
Comença el curs acadèmic 1976-1977 amb la presa de possessió d'Antonio Gil Olcina com a degà
en substitució de Pedro Pérez Puchal i la confecció del pla d'estudis de la Facultat, que serà aprovat el
1978. El seu organigrama quedarà completat amb la constitució dels primers departaments: Prehistòria,
Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània, Història de l'Art, Filosofia
Fonamental, Geografia, Literatura Espanyola, Llengua Espanyola, Llengua i Literatura Franceses, Llengua i
Literatura Anglesa i Nord-americana i Filologia Llatina, Àrab i Islam. El protagonisme dels ensenyaments de
les filologies modernes va ser un senyal d'identitat de la naixent Facultat gràcies a la tasca del professor
Enrique Alcaraz. Se sol·liciten noves places de professorat i es funda Ítem, la primera revista de la Facultat.
La coincidència amb els anys del canvi polític durant la transició a la democràcia d’aquesta etapa de
configuració inicial de la Facultat va fer freqüents les protestes i mobilitzacions del professorat PNN
(professor no numerari) i de l'alumnat, que reivindicaven millores laborals o de l'adscripció d'alumnes, el
funcionament democràtic del campus universitari i la democratització del país. El problema de la
precarietat laboral del professorat de l'antiga Divisió de Filosofia i Lletres del CEU es va atenuar amb la
incorporació d'aquest a la nova Facultat a
través de la nova figura contractual de
professor adjunt.

Facultat de Filosofia i Lletres
1975

Tres anys més tard, amb la Llei 29/1979, de 30 d'octubre, es creava la Universitat
d'Alacant. La Facultat anava desenvolupant-se en el nou marc universitari amb un ritme de treball
vertiginós amb la finalitat de consolidar el seu funcionament acadèmic en el context de canvis
legislatius que imposava la nova ordenació universitària derivada de la LRU. Són anys de
creixement i renovació profunda que, impulsada pels primers equips de govern dirigits pels
degans Antonio Mestre, Salvador Forner i Antonio Ramos, va configurar els senyals d'identitat del

centre. Al notable increment d'alumnat se suma la incorporació de nou professorat, que en molts
casos s'ha format acadèmicament en la mateixa Facultat. Es reorganitzen els departaments
agrupant en alguns casos diverses àrees de coneixement, s’elaboren els nous plans d'estudis i
s'augmenta el catàleg de títols.

Edificis de Filosofia i Lletres

Durant els deganats de Francisco Aura i José Luis Cifuentes es produeix la consolidació de
la Facultat amb l'ampliació de les plantilles docents i de personal administratiu. Es creen noves
comissions de funcionament intern, s'aproven noves llicenciatures, com Humanitats i Traducció i
Interpretació, i es produeix l'adscripció de la diplomatura de Turisme a la Facultat. Coincideixen
aquests anys amb una creixent obertura cap a altres universitats estrangeres amb la signatura de
convenis i la recepció d'un nombre creixent d'alumnes Erasmus, que anticipen ja la convergència
europea d'educació superior. Les noves necessitats d'ampliació de la Facultat duen a la successiva
construcció de nous edificis i a una contínua remodelació dels espais per a anar adaptant-se a
l'accelerat creixement de l'alumnat i als canvis d'ordenació urbanística que genera el
desenvolupament del campus de la Universitat d'Alacant .

L'any 2010 s'obri per a la Facultat de Filosofia i Lletres un nou horitzó de futur amb la
posada en marxa dels nous títols de grau i de postgrau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació
Superior. Actualment, la Facultat de Filosofia, centre degà de la Universitat d'Alacant, imparteix 10
títols de grau i diversos programes oficials de postgrau (8 màsters i 7 doctorats oficials del EEES)

que permeten

al seu alumnat una formació d'alt nivell, especialitzada i actualitzada en

coneixements i competències científiques, professionals i de recerca. La Facultat de Filosofia i
Lletres és una Facultat moderna, multilingüe i multicultural, amb una oferta molt àmplia de
programes de mobilitat i d'activitats culturals, que aposta per les accions d'igualtat i la integració
de la discapacitat. La qualitat investigadora del seu personal docent és un dels avals més
importants d'aquest centre degà de la Universitat d'Alacant, que mira cap al futur amb la il·lusió
d'oferir a la societat una formació
acadèmica sòlida i en millora
constant.
Acte de Graduació de la Facultat de
Filosofia i Lletres 2010

Aquest text ha sigut confeccionat a partir de la informació que contenen els capítols
elaborats pels professors de la Facultat de Filosofia i Lletres Rosa Ana Gutiérrez Lloret,
Mónica Moreno Seco, Enrique Rubio Cremades i Jose Luis Cifuentes Honrubia per a la Història
de la Universitat d'Alacant, coordinada pel Dr. Sr. Glicerio Sánchez Recio. A tots ells els volem
expressar el nostre agraïment.

Fonts de les Fotografies: Arxiu General de la Universitat d'Alacant (Fons de Fotografies Institucionals
i Fullets del CEU) i Memoria Gráfica de Alicante y su provincia. Un siglo en imágenes, Ed. Diario
Información, 1998 (fotografies d'Ángel García (AMA) i Goyo, pàg. 606)

