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LES PRIMERES TESIS ESCRITES EN CATALÀ 
A LA FACULTAT (1954-1984)

La història de la Facultat es remunta a l’any 1954 amb l’antiga                  
Facultat de Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, ubicada  
aleshores a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. No és 
fins al curs 1967-1968 que la nova Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials s’instal.la en el campus de la Diagonal, per arribar 
l’any 2009 a la Facultat d’Economia i Empresa que coneixem avui.

Hem volgut fer un recorregut pels primers trenta anys de vida de la 
Facultat de la mà de les primeres tesis escrites en català. Durant el 
primer període, de 1954 a 1967, no n’hi va haver cap, en català. Des 
de l’any 1962, en què es presenta la primera tesi a la Facultat, se’n 
defensen un total de 16 i totes són en castellà.

Cal esperar-se a l’any 1974, per trobar la primera tesi en català a la 
Facultat: El concepte de “cultura política” segons Almond: a la recerca 
de l’especificitat política dels pobles de Rafael Ribó Massó, sota la di-
recció del Dr. Josep Antoni González Casanova.

Llengua de les tesis
Català

Castellà

Nre. de tesis
 17
 171
 188

Percentatge
  9,94 %
 90,05 %
 100,00 %

TAULA 1. Total de tesis presentades a la Facultat (1974-1984)

Així doncs, durant una dècada, del 1974 al 1984, es defensen a la       
Facultat un total de 17 tesis escrites en català, que representen gaire-
bé un 10 % del total de tesis presentades en aquest període. 

Durant els anys setanta, les tesis escrites en català són encara residuals 
i no és fins als anys vuitanta que hi ha un salt quantitatiu rellevant.Durant els anys setanta, les tesis escrites en català són encara residuals i no és fins als 

anys vuitanta que hi ha un salt quantitatiu rellevant.

GRÀFIC 1. Tesis escrites en català (1974-1984)

ALGUNES DADES COMPARATIVES

La comparació de les tesis en català en relació amb les escrites en castellà durant els 

mateixos anys permet observar la gran diferència de percentatges globals entre les unes 

i les altres; tot i que en determinats anys, com ara el 1981, la distància entre totes dues 

llengües es redueix una mica.
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La comparació de les tesis en català en relació amb les escrites en                
castellà durant els mateixos anys permet observar la gran diferència 
de percentatges globals entre les unes i les altres; tot i que en deter-
minats anys, com ara el 1981, la distància entre totes dues llengües 
es redueix una mica.

GRÀFIC 2. Comparació per llengües del total de tesis presentades (1974-1984)

Organitzen:

[Logotip de la Universitat de Barcelona amb la Facultat d’Economia i Empresa, Arxiu 

Intermedi Campus Diagonal i Serveis Lingüístics en un únic logotip.

Logotip del CRAI (si és diferent).]

Amb el suport de:

[Logotip de la Universitat de Barcelona amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política 

Lingüística]
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