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Va vèncer "multitud d'obstacles en 
un món ferotgement masculí", 
afirma Pérez Rubalcaba 
El dia 21 passat va morir a 
Barcelona la doctora Carmina Virgili, 
la tercera catedràtica que hi va 
haver a la Universitat espanyola i la 
primera en Geologia, primer a la 
Universitat d'Oviedo i després a la 
Complutense de Madrid. La seva 
desaparició ha deixat un fort 
impacte entre els que van tenir el 
privilegi de tractar-la, en especial en 
dos àmbits: l'universitari, que era el 
seu medi natural, i el polític, on va 

tenir un paper molt destacat al començament de la primera etapa de Govern del 
PSOE. 
 
Carmina Virgili va ser secretària d'Estat d'Universitats i Investigació a l'equip de José 
María Maravall. El seu cap de gabinet era un jove prometedor de Químiques, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, que després va exercir les més altes responsabilitats en aquest i 
altres ministeris. La doctora Virgili va ser, en suma, una pionera, una dona avançada al 
seu temps, com proven moltes anècdotes del seu període de formació i de docència, i 
després de la fase d'acció política. 
 
Una es va produir un dia que recollia mostres en un paratge aïllat de Tarragona. La 
jove professora anava acompanyada de la seva mare, i un pagès que va veure la jove 
saltant per un pendent es va acostar a la senyora per interessar-se per les estranyes 
activitats de la filla. En saber que la seva tasca era de tipus científic, es va estranyar, i 
va conjuminar unes lletres en un paper. "Tingui, senyora -li va dir-, el que fa la seva 
filla no és per a una senyoreta. Que vagi de part meva a l'adreça d'aquesta modista i li 
donaran una bona feina". 
 
Per sort per a la universitat i la ciència, Carmina Virgili no va seguir el consell del 
pagès. Però l'anècdota serveix per descriure una època, al voltant dels anys 
cinquanta, i les dificultats que va haver de vèncer la doctora per realitzar els seus 
projectes. De fet, quan va arribar a la Central, a l'antic edifici de la plaça Universitat, ni 
tan sols hi havia lavabo de senyores, segons explica qui després va ser un dels seus 
alumnes més avantatjats, el catedràtic d'Estratigrafia Ferran Colombo. 
 
La doctora Virgili es va obrir pas contra vent i marea, vencent "multitud d'obstacles en 
un món ferotgement masculí", segons la descripció del mateix Pérez Rubalcaba, qui 



recorda al seu torn que la seva cap va arribar al PSOE amb el professor Gregorio 
Peces-Barba, que temps després va ser president del Congrés dels Diputats. En 
aquells anys, Carmina Virgili -explica el professor Colombo-, sent ja degana de la 
facultat de Geològiques a la Complutense, "anava amb el seu cotxe oficial al cementiri 
civil de Madrid a retre homenatge a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE". Va ser 
aquest compromís ideològic el que va fer que s'afegís a l'equip del Ministeri d'Educació 
del primer govern de Felipe González, des del qual va impulsar la llei de Reforma 
Universitària, la primera legislació modernitzadora de l'àmbit universitari des de la 
transició, un text que va constituir "un clar pas endavant", segons subratlla Ramon 
Pascual, president de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
 
Després va venir l'etapa al capdavant del Col·legi Espanyol de París, que es va 
convertir en un punt de referència i acollida per a més d'una generació d'alumnes. I, 
altre cop a Barcelona, va rebre la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona, l'actual 
degà de la qual, Lluís Cabrera, destacava en lliurar-l'hi "la seva personalitat polièdrica i 
enèrgica". També en la defensa del seu ideari catalanista. Com va dir el doctor 
Cabrera en aquest acte, Carmina Virgili "ha tingut una influència indirecta, però 
notable, sobre la vida de molta gent d'aquest país, si bé la seva intensa activitat s'ha 
desenvolupat durant molt de temps fora de Catalunya". 
 
Els que van col·laborar amb la doctora Virgili la recordaran sempre, en suma, com la 
catedràtica més enèrgica. Un dels seus deixebles, Mariano Marzo, en subratlla "la gran 
força vital, una dona que transmetia energia i exercia lideratge". I tots pensen que va 
ser ella mateixa la que va redactar l'esquela que aquests dies s'ha publicat, on 
s'acomiada "agraïda dels anys que ha viscut" i del cúmul "d'afecte i confiança" que va 
rebre al llarg de la seva vida. 
 
 
 


