
Discurs del rector 2003-04

Honorable Conseller, Excel·lentíssim President del Consell Social, Il·lustríssim 
Secretari General, professora Rosa Congost, digníssimes autoritats, membres de la 
comunitat universitària, amigues i amics. 

Avui, 21 d’octubre de 2003, tinc novament l’honor d’adreçar-me a vosaltres en aquesta 
obertura de curs. Us confessaré que l’any passat, en aquestes mateixes dates, no tenia 
gaire clar si tindria de nou aquest privilegi, però tinc fama de ser un home de sort. Amb 
això vull dir-vos que em sento molt feliç de ser avui aquí amb tots vosaltres. 

Entre aquell primer discurs i el dia d’avui han passat moltes coses en aquesta 
universitat. Vam passar moments tempestuosos, fruit del desconeixement mutu i d’una 
desconfiança injustificada. Ara, i des de la tranquil·litat recuperada, fruit d’un procés 
seriós d’apropament entre tots, estic convençut que estem en condicions òptimes per 
liderar els reptes dels nous temps. 

Avui, i gràcies a la Rosa Congost, hem après una manera molt especial de fer del 
sempre recordat Pierre Vilar. Com molt bé diu la Rosa, l’obra de Vilar no la continuaran 
aquells que intentin resoldre els seus interrogants, sinó aquells que continuïn posant 
interrogants. Aquest hauria de ser l’esperit de tots nosaltres en la construcció d’aquesta 
universitat. 

Avui miraré de no fer-me pesat, malgrat que és l’únic dia en què un rector pot dir el que 
vol sense que el contradiguin, i això és un veritable privilegi. No sóc en un 
claustre, ni en un consell de govern, ni convidat a una junta d’escola per parlar d’espais. 
Per dir-ho de manera entenedora, “avui és la meva”. 

L’any passat us vaig parlar del finançament, de la recerca, del professorat i del PAS, 
d’on volíem anar i dels reptes d’Europa. Vaig parlar del campus, de la relació amb les 
institucions, amb la ciutat, i del paper del Consell Social. També us vaig parlar del Parc 
Científic i Tecnològic, per acabar fent una crida a la convivència. 

Aquest octubre, amb un informe anual presentat fa escassament tres mesos i amb una 
primera versió del Pla estratègic ja feta pública i en fase de discussió, em semblaria poc 
adient avorrir-vos novament amb els temes que abans he esmentat, els quals, si bé són 
importantíssims i constitueixen la raó de ser de la nostra institució, podeu trobar 
detallats en els documents que us he esmentat. Malgrat tot, sí que voldria tractar, encara 
que fos breument, d’aquells aspectes considerats estratègics i en els quals tenim 
responsabilitats. Us parlaré de les cabòries que sovint m’absorbeixen quan penso en el 
futur dels nostres estudiants. Us exposaré el meu parer sobre el progrés i us 
transmetré una filosofia particular de la vida, de la qual podeu aprofitar allò que us 
sembli convenient sense cap mena de compromís. 

En definitiva, com a rector d’aquesta universitat, cal que obri una mica els meus 
pensaments, de dins cap a fora, per continuar avançant junts. Per descomptat, acabaré 
insistint en la situació del nostre país en aquest context d’Europa, en els problemes de la 
nostra llengua i dels nostres drets, reiteradament reclamats i constantment ignorats. 
M’agrada fer-me pesat en aquest tema. 



  

Començaré, per tant, pels Estatuts.

Aquests són els nostres Estatuts. Els he portat. No els oblidaré mai. Tots sabem que el 
procés d’elaboració no ha estat fàcil. Potser per aquest motiu els considero 
especialment valuosos. La UdG és una universitat en fase de creixement, i malgrat ser 
dinàmica i pluridisciplinària, la seva joventut en el context català la fa especialment 
fràgil. Estem entrant en un procés de canvis profunds dels quals no sabem les 
conseqüències, i encara menys quina serà la nostra capacitat de reacció respecte a 
aquesta competitivitat, constantment en alça, dins de l’espai europeu d’educació 
superior. 

Per això aquests Estatuts són tan importants. Però no ens enganyem: uns estatuts poden 
regular la vida universitària, però no són cap garantia de convivència. Poden 
regular drets i deures, però no els garanteixen. Estableixen les funcions acadèmiques i 
de servei als ciutadans, però no ens acostaran a la societat, perquè el veritable valor 
d’aquests Estatuts és a les nostres mans. 

Així doncs, només nosaltres, tots i cadascun de nosaltres, sense excepcions (PAS, 
professorat i estudiants), hem d’aconseguir, amb generositat, responsabilitat 
institucional i voluntat de servei, que aquests estatuts siguin el principal instrument per 
aconseguir el fi per al qual han estat creats: que la nostra institució continuï sent una 
universitat moderna, basada en el principi de qualitat i d’excel·lència, que defensi la 
nostra llengua i, per damunt de tot, que transmeti als nostres joves els valors d’una 
societat justa, base inqüestionable de convivència, progrés i cultura. 

El Pla estratègic

Voldria lligar els Estatuts amb una part obligada d’aquest discurs d’inauguració de l’any 
acadèmic: el Pla estratègic. Si m’ho permeteu, glossaré el que ja vaig escriure en la 
presentació del Pla. 

El món actual canvia a velocitats que ens exigeixen l’adaptació constant de les nostres 
estructures universitàries i la nostra oferta docent. No solament hem de conformarnos a 
seguir aquests canvis, sinó que hem d’apostar per tenir-ne el lideratge. D’una manera 
planera podem dir que “calen canvis” i el gran repte de les universitats és anar al davant 
d’aquests canvis tecnològics, del coneixement, socials i formatius; i per aconseguir-ho 
només tenim un camí: treure el màxim profit de la imaginació, la capacitat de treball i 
les habilitats personals dels nostres estudiants i de nosaltres mateixos. 

Haurem de buscar camins per compensar les mancances de finançament. Haurem de 
pensar en el potencial malmès de tots aquests joves que encara tenen complicat l’accés a 
la universitat per problemes a l’entorn social o familiar. Haurem de saber convertir idees 
en oportunitats de negoci. Haurem d’aconseguir que els millors expedients triïn la 
nostra universitat. Haurem de construir un parc que doni estabilitat i continuïtat a la 
nostra investigació i als projectes de transferència. Haurem d’exigir als estudiants que 
compleixin les obligacions que comporta estudiar a preu públic. Ens haurem d’exigir a 
nosaltres mateixos treballar molt i amb responsabilitat. Haurem d’exigir a 



l’Administració que reequilibri els recursos territorials. Haurem de fer, entre tots 
plegats, moltes i moltes coses, i les haurem de fer ràpid i bé. 

Com s’ha estructurat aquest pla estratègic?

Primer es presenten els nostres valors, que és el que ens fa forts i ens dóna potencial de 
futur. Seguidament, s’exposen quins són els nostres punts febles. Hem de ser 
capaços de posar sobre la taula els nostres problemes, amb tranquil·litat i amb una 
finalitat constructiva. Si no som autocrítics, difícilment podrem aportar solucions a 
problemes aparentment inexistents. 

Tot seguit es descriuen els nostres objectius, quines són les nostres obligacions com a 
empresa pública i quin és el mandat social que tenim encomanat. Seguidament, es 
proposa tot un conjunt de línies estratègiques i d’actuacions, tres-centes cinc en concret, 
que han de permetre fer les nostres estructures més competitives i adaptables als canvis. 

Finalment, haurem de reglamentar i valorar els esforços personals, i buscar els recursos 
materials per tirar endavant aquest projecte col·lectiu.  

Si ja us heu llegit el text del Pla, haureu vist que no s’esmenten els procediments o 
camins que hem de seguir per aconseguir els objectius proposats. S’ha fet expressament, 
perquè no era oportú ni pertinent reglamentar actuacions encara no discutides ni 
aprovades. 

Teniu, per tant, a les mans un esborrany de treball, elaborat pels membres de l’equip de 
govern, que es proposa com a punt de partida per a la reflexió. Només el consens i 
no la coincidència absoluta d’idees ens permetrà afrontar les reformes amb seguretat. 
Ens espera una tasca col·lectiva que ens obligarà a tots plegats a saber renunciar, quan 
sigui necessari, a personalismes i a interessos sectorials en bé de les necessitats d’interès 
comú. Haurem d’aprendre a actuar diferent, a treballar com un equip, a 
escoltar i a rectificar quan sigui necessari, i a oferir en cor i ànima la nostra dedicació, el 
nostre esforç personal i el nostre temps.  

Tots plegats tenim, doncs, a partir d’aquest moment, el deure de millorar i modificar 
aquest document, de proposar aspectes clau no previstos, d’apuntar canvis 
constructius, de treure tot allò innecessari i reescriure de la millor manera el que cal dir, 
malgrat que l’aplicació pugui ser conflictiva.  

El futur és a les nostres mans. No oblidem, però, que tots els canvis i línies d’actuació 
que proposem han de tenir com a finalitat millorar la docència, la recerca i la qualitat 
del nostre servei als estudiants. Només pensant en els estudiants serem capaços 
d’aconseguir aquesta universitat europea de qualitat que volem i que necessitem. 

I us preguntareu quins són els grans reptes d’aquest pla estratègic. M’hi referiré d’una 
manera breu, suficient per transmetre’n l’esperit, però sense intenció d’evitar-vos-en la 
lectura. 

Quin és el gran repte del Pla estratègic?



Fer el millor servei a la societat. Aquest objectiu global implica transferir el que sabem, 
fer recerca sobre el que la societat necessita, crear una estructura docent i de PAS que 
doni flexibilitat als nostres estudis en funció dels canvis, i formar titulats amb capacitats 
i coneixements suficients per obrir-se camí a la vida. Tot el que pugui dir a partir 
d’aquest moment tracta d’aquest gran repte. I quins són els motors d’aquest repte? La 
gent que tenim: el professorat, el PAS i els estudiants. Tots nosaltres. I potser ara és el 
moment d’aprendre d’aquells que, per la seva edat, tenen clar què vol dir donar-se la mà 
per arribar més lluny. Hauríem de retrobar la riquesa personal de les noies i els nois que 
formen part de l’Aula de Teatre, el Cor de la Universitat o els castellers, per posar 
alguns exemples. Són joves amb inquietuds, que estimen el seus companys. Saben què 
vol dir fer pinya per aconseguir un projecte comú. Saben que un abandonament, en els 
moments crítics, arrossegaria la resta de companys a un fracàs col·lectiu. Valoren per 
damunt de tot el treball en equip i tenen un alt sentit de solidaritat. Aquest pla estratègic 
necessita l’esperit jove d’aquests nois i noies. 

Personalment, estic convençut que ens esperen anys difícils, que la situació econòmica 
es complicarà i que les oportunitats de feina per als nostres estudiants estaran molt 
lluny de les que va tenir la nostra generació. És per això que la comunitat universitària 
té un paper fonamental a l’hora d’escriure el futur i recuperar el paper de motor social 
en tots els àmbits, un paper que va més lluny, per exemple, de fer una docència de 
qualitat. Aquest pla estratègic apunta actuacions profundes per aconseguir que la 
Universitat sigui aquest motor social. I haurem de fer pinya tots plegats. No s’hi val a 
quedar-se al marge, com un observador qualsevol, mirant si el nostre projecte surt bé 
o si farà llenya. 

El segon repte: hem de ser capaços d’adaptar els nostres estudis

No voldria entrar en detalls sobre com seran els graus i quins màsters haurem de posar 
en marxa. Aquests aspectes s’han començat a debatre i hi haurem d’entrar de 
ple els pròxims mesos. El que sí que voldria fer és incidir en el valor del nostre 
professorat, la clau de volta en tot el procés de canvi en què està sotmès el món 
universitari. I què podem fer des dels òrgans de govern? Donar-vos confiança, posar els 
mitjans per tirar endavant les reformes i, en darrera instància, no oblidar-nos que cal 
establir els mecanismes d’estabilització laboral que donin sortida a les il·lusions i 
projectes del professorat jove d’aquesta universitat. No tinc cap dubte que entre tots 
ens en sortirem. 

Voldria fer alguna reflexió sobre l’anomenada crisi de les humanitats. Escolteu, no són 
les humanitats que estan en crisi: és la societat que hem creat, la que està en crisi; una 
societat en què els valors materials i tecnològics actuen com una droga i van configurant 
un món governat per l’angoixa del dia a dia. Un món en què un bon llibre 
ha deixat de ser el millor company de viatge o la millor medecina contra la soledat. Però 
aquest és el món que tenim, i potser no el canviarem, però tenim l’obligació d’intentar-
ho. 

Hem de continuar insistint, per tant, que els estudis humanístics ens fan més falta que 
mai. Però també hem dir que cal una reforma en profunditat. Sovint he sentit 
arguments a favor de no condicionar les matèries universitàries a les demandes socials. 
És el que jo en dic l’integrisme dels estudis. La realitat laboral demana que es doni un 
valor afegit als estudiants d’humanitats que reforci el seu paper en aquesta societat 



competitiva, governada bàsicament per la imatge, la comunicació, les noves tecnologies 
i el disseny. Una societat que no ens agrada del tot, però que és així. No s’hi val a tancar 
els ulls a la realitat del món que ens envolta i oblidar-nos que els nostres estudiants 
s’han de guanyar la vida, que han de tenir una casa digna i una feina estable, i en això 
també tenim una part de responsabilitat. 

En aquest context ja s’entendrà que faci una breu referència a la Facultat de Dret. Vull 
agrair-los públicament l’esforç que han fet per dinamitzar la Facultat i per tirar 
endavant nous estudis amb una forta demanda social. Dono les gràcies al degà per la 
confiança que va dipositar en l’equip de govern, i felicito el professorat, tot el 
professorat, i especialment els coordinadors de GAP i Criminologia, per l’entusiasme 
amb què han tirat endavant aquest projecte. Ara fa un any la Facultat tenia dues 
responsabilitats: la primera, donar el màxim del seu potencial per transmetre 
coneixement i donar sortida a les demandes socials; la segona, oferir un futur clar als 
seus joves doctors, amb nous projectes i reptes, transmetent il·lusió i voluntat de canvi. 
Avui, un any després, entre tots ho hem fet realitat. 

Ara parlaré breument dels estudiants

Als estudiants us haig de demanar que participeu més. Quan vaig guanyar les eleccions 
us vaig oferir la possibilitat de col·laborar amb l’equip de govern i no ho vau veure clar. 
Potser és veritat que la idea era poc concreta, però el que volia transmetre era l’esperit 
que us necessitem en la presa de decisions. Vosaltres i nosaltres volem 
exactament el mateix: una universitat d’excel·lència en tots els àmbits. I aquesta 
universitat l’hem de fer entre tots. Afortunadament, puc dir que fa pocs dies, a 
iniciativa de les dues parts, s’han fet trobades per rellançar el Consell d’Estudiants i 
potenciar el conjunt d’associacions, que són dinàmiques i que aporten vida al campus. 
Puc avançar, per tant, que anem pel bon camí per aconseguir el compromís i la 
participació dels estudiants en aquest projecte d’universitat. 

Ara sou a l’edat de somiar, l’edat en què un pot decidir sense lligams què vol fer a la 
vida. La majoria de vosaltres no teniu càrregues a les espatlles (si deixem de banda les 
motxilles), ni compromisos socials ni econòmics. Aprofiteu-ho, doncs, per somiar. 
Sabeu què? Si somiar estigués prohibit, la vida seria molt avorrida. Però compte: només 
amb els somnis no s’avança. Els somnis serveixen per seguir amb il·lusió el dia a dia, 
però és perillós creuar-ne el límit. Us vull llegir un petit fragment d’una cançó l’autora 
de la qual no esmentaré, no fos cas que se m’acusés de frívol en un acte tan solemne 
com aquest: 

Quan jo era jove 
solia somiar que anava molt lluny, 
aconseguia ser una estrella. 
Milers de vegades em trobava als núvols 
somiant que jo era 
aquell per qui tothom es tornava boig. 
Només era la meva fantasia. 

Amb això vull dir-vos que somiar surt bé de preu, però no és suficient. S’ha de fer 
quelcom més. Tot seguit s’ha de treballar de valent. El meu somni, ara per ara, és 



veure com aconseguim entre tots millorar la vostra formació i ajudar així a fer que 
alguns dels vostres somnis siguin una realitat. 

També em vull adreçar als estudiants de doctorat.

Us vull transmetre moral en la vostra activitat de recerca. He de confessar-vos que 
sovint tinc enyorança dels segles XVIII i XIX. I us explicaré per què. Quan feia la tesi 
doctoral tenia la impressió que ser científic en els temps passats era més fàcil i molt més 
agraït que avui dia. Qualsevol experiment era notícia, obria camps inexplorats i 
representava sovint el començament d’un imperi econòmic. Us en posaré algun 
exemple. El 1866 Werner von Siemens va inventar la dinamo. Fent girar una espira de 
cable elèctric conductor entre els dos pols d’un imant, va aconseguir fer corrent elèctric. 
Pocs anys més tard, el gegant alemany Siemens posava al mercat el primer 
motor per a tren elèctric comercial. Havia nascut un imperi a partir de la genialitat d’un 
científic que era capaç de veure amb els seus ulls la física de l’electricitat. 

Un altre exemple de com una idea simple però genial va revolucionar el món: James 
Watt, aquell enginyer escocès de finals del segle XVIII, va decidir canalitzar el vapor de 
l’aigua calenta per aconseguir pressió i fer girar una petita hèlix. Acabava de començar 
la Revolució Industrial, i el watt es convertia en la unitat de potència. 
Però no tot són grans descobriments. Si anem a les petites aplicacions, en podem trobar 
milers. Només un altre exemple: el 1900 Willem Einthoven va inventar 
l’electrocardiograma fent passar corrent a través del cos humà. No us n’oblideu. Un 
pobre senyor, o una pobra senyora, havia de posar un peu dins d’una galleda plena 
d’aigua on s’havia introduït un elèctrode, i una mà dins d’una altra galleda, on hi havia 
el segon elèctrode. Deixo l’experiment en aquest punt i que cadascú s’imagini el final 
que més li plagui. De totes maneres, sembla que les sotragades eren considerables. 

És veritat que aquells eren altres temps. Quan al segle XVII, per exemple, Aguilonius es 
dedicava a observar el cel i creava el seu model de color, analitzant tots els matisos de 
l’espectre, des de l’albus fins al niger (la negra nit), no s’havia de preocupar ni dels 
sexennis, ni de les publicacions indexades, ni de passar l’acreditació, ni de substituir el 
catedràtic. I és que, tal com dic sovint, la vida s’ha complicat més del que caldria. 

Per tant, estudiants de doctorat, haureu de sobreviure en aquests nous temps. Sé que no 
veieu clar el vostre futur després dels quatre anys de recerca. Sé que aneu 
desorientats quan feu l’informe del primer any de tesi. Sovint us neguiteja pensar que el 
que feu no serà mai una tesi. Ens ha passat a tots. I si em permeteu una broma, també us 
cal imaginació per arribar, amb el sou que teniu, a final de mes. En sóc conscient i sé 
que ho hem d’arreglar. Però estigueu convençuts que feu el que heu de fer. Aquesta és 
la vostra feina, i el vostre esforç és necessari. 

I no caigueu en l’angoixa de pensar que el que feu no és original i que no sereu capaços 
de trobar una aportació digna. Recordo com jo mateix a vegades perdia la confiança fins 
i tot en el meu tutor, un professor excel·lent, i que quan em queia a les mans aquell munt 
d’articles en anglès em sentia miserable. Tot això només són sensacions. 

La vostra feina té un alt valor per a aquesta universitat. Per ajudar-vos a valorar-la, 
deixeu que us faci aquesta reflexió. Sovint, quan sentim a parlar del pare d’Internet, de 
l’inventor del telèfon o del telègraf, ens sentim petits, sense adonar-nos que han estat 



precisament petites aportacions realitzades al llarg del segles, com les que vosaltres feu, 
les que han permès aquests grans descobriments. No ens equivoquem. La història del 
coneixement existeix i no la podem oblidar. Aquells que obliden la història corren el 
risc de convertir-se en déus. 

Però si resulta que Déu no existeix, cosa probable vist com van les coses, aquests que he 
mencionat abans corren el risc de convertir-se en no res. Com que no m’explico 
gaire bé, us en posaré un exemple. El món d’Internet és senzillament el telèfon amb 
vestit daurat, i el telèfon és un conjunt de senyals elèctrics que van amunt i avall dels 
fils de coure, o raigs de llum que circulen canalitzats en una fibra de vidre. El telèfon és 
senzillament el telègraf vestit de gala. 

Samuel Morse, pare del telègraf, de segur que reclamaria els seus drets històrics sobre 
Internet, si fos viu. I si anéssim reculant en el temps de la ciència, la tècnica, del 
coneixement filosòfic i humanístic o de l’art d’ensenyar, arribaríem fàcilment a Tales de 
Milet, aquell hàbil matemàtic grec que sis-cents anys abans de Crist ja es va adonar que 
fregant un tros d’ambre podia atreure petits trossets de palla. En grec, d’aquesta resina 
d’arbre fossilitzada, se’n diu électron. 

Tales de Milet és també, doncs, el pare d’Internet, i de ben segur que reclamaria els seus 
drets a un sorprès Samuel Morse. Hi podria afegir dotzenes de noms perduts pel 
camí: William Gilbert, James Wimshurst, Stephen Gray, Charles de Coulomb, Robert 
van de Graaff, Michael Faraday i tants i tants d’altres. 

Per tant, estimats doctorands, no tingueu cap dubte que les vostres petites aportacions 
són la base del progrés del temps que ha de venir. No en tingueu cap dubte. Per això 
us dono les gràcies, en nom de la Universitat de Girona, per haver escollit la recerca, de 
manera vocacional i desinteressada, com el vostre camí per fer servei a la societat. 
Escolteu els vostres mestres i apreneu dels que us volen ensenyar. Busqueu la veritat, 
però tingueu ben clar que mai no la tindreu a les vostres mans. Xenòfanes, sis segles 
abans de Crist, deia més o menys el següent: els déus no ens van revelar des del principi 
totes les coses, però amb el pas del temps, a través de la recerca, els homes 
troben el que és millor; però la vertadera veritat no la coneix ningú, i ningú no la sabrà 
mai. 

I què ens passa amb la transferència del coneixement?

Moltes de les idees que teniu es poden transferir i són una oportunitat de negoci. És per 
això que estem tirant endavant el repte de crear un potent viver d’empreses que 
doni sortida a les idees originals que han de sorgir d’aquesta universitat, fruit del debat 
científic i de la col·laboració entre professors, estudiants i PAS, i que ha de crear 
oportunitats per als nostres joves titulats i doctors. 

Quan parlem de transferència de coneixement o de tecnologia, de seguida es veu que la 
societat no confia gaire en nosaltres, i té els seus motius. Quan un grup de recerca 
de qualsevol àmbit desenvolupa un concepte innovador i decideix explotar-lo sol, pel 
seu compte, comet el primer error. Nosaltres, el professorat, no podem fer 
d’empreses de serveis o d’enginyeria. Quan sorgeix un problema, resulta que o bé tenim 
classe, o estem reunits, o hem anat a un congrés, o tenim tutories: senzillament, 
no hi som quan s’espera que hi siguem. Sou vosaltres, els estudiants, a partir del nostre 



assessorament, els que heu de crear les vostres empreses, vinculades a la Universitat, 
per oferir aquests serveis. Tenim, per tant, un gran repte, que fa anys que dura. I ens està 
passant com va escriure Rosalía de Castro en el poema “Astros, fuentes y flores”; a mi 
també m’han sortit cabells blancs des del primer dia que vaig sentir parlar, ara fa trenta 
anys, de la col·laboració entre universitat i empresa. 
Per això és tan important que ens agafem seriosament la transferència a partir de la 
creació d’iniciatives spin-off o start-up. Ho devem als estudiants i ens ho devem a 
nosaltres, com una manera de donar sentit a les nostres activitats de recerca. No cal que 
recordi que difícil és per a un jove llicenciat o doctor tirar endavant un projecte 
d’empresa: buscar un local, pagar lloguer, aigua, llum, telèfon, despeses de comunitat, 
impostos, llibres trimestrals, etc.; un procés que, si es fa en solitari, genera sensacions 
d’aïllament i angoixa considerables. 

I és que, tal com he dit abans, viure és una tasca difícil. Sovint els joves titulats tenen 
feines precàries que generen desànim i que els porten a situacions personals de 
desmotivació. Solen passar moments professionals complicats, períodes d’inestabilitat 
en les relacions, o fins i tot cansament anímic quan el projecte de vida que havien 
somiat no els satisfà. 

Nosaltres també hem passat situacions similars i sabem que quan passa això hem de 
buscar refugi en un racó petit, molt petit, que tots tenim a la vida, i on només mirem 
de tant en tant. Tots tenim, o hauríem de tenir, un raconet on refugiar-nos en els 
moments difícils, egoistament, perquè sabem que a dins hi tenim el pas que ens obre la 
porta a tot el que ens és prohibit i permès alhora. Dins d’aquell racó trobem llum i 
escalfor, llargs silencis amb nosaltres mateixos, aire fresc. 

Per a uns, aquest raconet és el projecte d’una nova casa, el cotxe dels seus somnis, un 
fill, la parella, una amiga o un amic especials, o senzillament un desig irreal que ens 
manté desperts a la matinada, quan gaudim dels nostres pensaments en solitud. Per a 
altres, aquest raconet pot ser senzillament el futur, sense adonar-se que el futur és 
avui. No sé si sabrem convertir aquest projecte en comú que és la Universitat de Girona 
en aquesta il·lusió que ens ajudi a donar sentit a la vida. 

M’agradaria parlar-vos ara del nostre dia a dia.

I és que a la feina ens hi passem una quarta part del temps. Per això és tan important el 
nostre projecte d’universitat. Jo sóc un afortunat, ja que he aconseguit passar-m’ho bé, 
també, aquesta quarta part de la meva vida. Però sóc conscient que hi ha persones que 
no se senten felices, i cal analitzar-ne els motius per posar-hi remei. Em permetreu que 
en faci una anàlisi a la meva manera, amb l’esperança que una mica de broma permeti 
destriar el que és seriós del que no ho és. 

Uns tenen feina en excés i no veuen la llum del dia; d’altres tenen poca feina, un fet que 
també pot ser motiu d’infelicitat. Uns quants no són al lloc en què els agradaria 
ser; altres són al lloc correcte però no tenen bona sintonia amb els companys de feina. 

Uns altres arrosseguen a la feina, sense adonar-se’n, els problemes de casa o del dia a 
dia. Això ens ha passat a tots alguna vegada. També sovint sembla, i és preocupant, que 
un dels motius importants d’infelicitat és conseqüència del fet de viure permanentment 
en el greuge comparatiu. Mirem el que cobra el veí, comparem la nostra feina amb la 



seva i convertim el greuge real o aparent en el motiu que ens fa infeliços. No cal que us 
recordi que no viurem eternament, i viure amargat per culpa del que cobra el del costat 
és la pitjor manera de llençar la vida. 

Voldria parlar dels nostres serveis.

Sóc conscient que hi pot haver un motiu important d’infelicitat que sigui culpa meva, i 
així aprofito ara per parlar dels nostres serveis. He de demanar disculpes per no haver 
portat encara a terme un projecte per millorar els procediments i fer més fàcil la gestió. 
Aquest fet està creant desencís en persones o sectors determinats. He de 
demanar perdó, per tant, als que pateixen per culpa de la inoperància d’un sistema de 
gestió massa confús. 

També sé que he d’actuar amb més fermesa per adaptar la plantilla a la realitat, per 
adequar els llocs de treball a les capacitats i voluntats reals de servei de les persones, i 
per acabar amb les injustícies. No pot ser que els que carreguen les responsabilitats i 
maldecaps de trobar-se al capdavant vegin, avorrits i impotents, que els seus problemes 
no són atesos per aquells qui tenen, o tenim, la responsabilitat final i inequívoca de 
resoldre’ls. Heu de saber que estic al vostre costat, que nosaltres anem 
junts. Us demano un marge de confiança. Insisteixo una vegada més que reconec la 
meva responsabilitat en aquest retard i que haurem de recuperar el temps perdut. 
Però aquest procés s’ha de fer amb la col·laboració de tothom. De tothom. Ens hem de 
donar suport per fer les coses millor. Ens heu d’ajudar a posar en marxa els 
processos sense que la reivindicació o la por de perdre no se sap què sigui el primer pas 
insuperable. Ens heu de donar un termini raonable. Reajustarem la plantilla i 
marcarem de manera clara els camins de promoció i els nivells dels llocs de treball en 
funció de les responsabilitats per acostar-nos al màxim a un principi bàsic: que les 
coses funcionin i que tothom se senti reconegut en el desenvolupament de la seva tasca. 

Voldria fer una reflexió. Penso sincerament que cap de nosaltres no té dret de sentirse 
infeliç en aquesta universitat. Tots tenim un sou raonable, i ja sé que uns més que 
altres. Estem en un país ric culturalment i econòmicament. Tenim uns horaris 
excepcionals. El PAS només ha de venir dues tardes (a més dels matins... eh?). El 
professorat té llibertat d’horari en funció de la seva pròpia responsabilitat. Tenim bons 
serveis sanitaris, una ciutat moderna, bones escoles, etc. Fins i tot haurem estat una 
generació que no haurà viscut una guerra. I malgrat tot, molta gent no s’esforça per ser 
feliç. Es diu sovint que cal millorar les condicions de treball. I jo em pregunto: quines 
condicions? Les nostres? Les dels nostres fills? Les dels immigrants que viuen apilonats 
en tallers sense aigua ni llum? De quines condicions de treball parlem? Tindrem alguna 
dia la dignitat de posar prioritats? 

A vegades sembla que hàgim perdut tant de vista la realitat que sovint aquesta 
infelicitat, generada pel benestar i l’abundància, ha fet arrelar en moltes persones el 
sentiment de fugir, de començar de nou, lluny, deixant enrere tot el que ens fa la vida 
fàcil i que sovint menyspreem. Mentre patim el desencís per culpa del nostre benestar, 
ens oblidem de viure. Sovint jo sóc en aquesta llista. 

Els que som avui aquí no tenim problemes per tirar endavant, però fora d’aquestes 
parets una gran majoria no sap com resoldre els problemes quotidians. Per a molta 
gent el seu dia a dia és senzillament una lluita desigual que no poden guanyar. I aquí és 



on vull anar a parar: moltes persones, moltíssimes, no se’n surten, de la vida, i els 
membres de la comunitat universitària tenim el compromís d’ajudar aquells per als 
quals llevar-se cada matí és continuar en la foscor de la nit. 

La guerra de l’Iraq

I no vull desaprofitar aquesta oportunitat per parlar de la guerra de l’Iraq, 
l’esdeveniment mediàtic més important d’aquest darrer any, si deixem de banda la 
terrible neteja ètnica que es fa a Txetxènia de manera continuada, les cruels condicions 
de vida a l’Orient Mitjà, i la fam a gairebé tot el continent africà i sud-americà. Resulta 
que el Govern espanyol, que desinteressadament ens dóna aixopluc i consells morals en 
contra de la nostra voluntat, va decidir que havíem de donar suport a una guerra en 
contra del terrorisme internacional, excloent-ne, per descomptat, el terrorisme d’Estat. 

Aquest govern va veure molt bé bombardejar qui fos en nom de la llibertat. Aquells dies 
jo em preguntava com hauríem vist nosaltres, durant el règim de Franco, que una 
coalició dels països àrabs ens hagués bombardejat, hagués enrunat edificis nobles (Sant 
Feliu, la catedral...), hagués matat o mutilat familiars i amics, amb l’argument 
d’alliberarnos, i finalment ens haguessin ocupat, de manera que, en el dia d’avui, fos 
l’exèrcit de Gaddafi, per posar un exemple, el que patrullés pel carrer de la Força, ens 
demanés els visats i ens disparés si gosàvem sortir mes enllà del toc de queda. Tot 
plegat, kafkià. En aquest món es fan moltes bestieses, però aquesta ha anat massa lluny. 
La situació que us he plantejat, absolutament ridícula, és la realitat a l’Iraq. Soldats 
ignorants i superbs —factors que solen anar junts— passegen onejant banderes 
desconegudes, amb l’autoritat il·legal i amoral que els dóna la força de les armes. 

Ara resulta que, un cop destruïdes les infraestructures de tot un país, el Govern espanyol 
decideix una partida important de fons per reconstruir-les. Res més fàcil que 
donar els diners dels altres. I és que a Madrid també hi arriben els fons dels catalans i 
diners que vénen de França i Alemanya, dos països que s’han oposat clarament a la 
guerra. I ara els nostres diners, que necessitem per desdoblar la Nacional II, per 
exemple, se n’aniran a reconstruir una carretera que ha estat prèviament destruïda 
pels nostres tutors. I compte amb el que dius, perquè si t’oposes públicament a les 
accions considerades de seguretat nacional et poden considerar un “traïdor de la 
pàtria” i pots veure’t immers en un sendo proceso o una cosa així. Vaig veure fa poc en 
un reportatge els soldats de la legió desfilant per l’Iraq. Us confessaré que aquesta gent 
em fa por i, per si de cas, jo avui no he dit res, ho negaré tot, i si sortint d’aquí ensopego 
amb la cabra de la Legió espanyola, la saludaré cordialment, li diré “hola, 
maca” i li donaré una escarola. 

Ara, més seriosament, hem de saber que els culpables som tots i que si no actuem amb 
fermesa acabarà sent veritat el que cantava Cecilia, aquella cantant de la meva 
generació que va morir més aviat del compte. 

La cançó diu així: 

Ahora vivo a costa 
de un millón de muertos, 
un millón de tumbas, 
un millón de espectros. 



Ahora vivo a costa 
de un millón de cuerpos, 
de un millón de sombras, 
de un millón de sueños. 

Que tinguem sort... 

Els historiadors ens haureu d’ajudar a entendre què devien fer els nostres avantpassats 
perquè ara ens trobem sense estat i amb menys drets que els altres ciutadans. Quins 
pecats devien cometre... I per què dic que tenim menys drets? Hem de donar els nostres 
diners de bon grat i ens hem de vendre la dignitat per aconseguir que ens en tornin uns 
quants. Quan ens manifestem com a poble se’ns considera nacionalistes excloents. No 
tenim veu a Europa ni cinema en la nostra llengua. Les grans companyies ignoren el 
català: ni la companyia Telefónica, ni les grans asseguradores, ni companyies de 
vehicles, ni la gran banca. Però no tot són desgràcies, ja que tenim la sort de ser 
bilingües. El bilingüisme és una mena de dret de naixement del qual sembla que hem 
d’estar agraïts, ja que sovint sents l’argument que un fet tan honorable ens fa més 
internacionals i ens obre més portes. Qualsevol argument és vàlid abans que reconèixer 
que som un poble sense Estat i sense cap esperança, ni a curt ni a llarg 
termini. Us explicaré com una persona pot esdevenir bilingüe. La meva àvia, quan 
anava a visitar el meu pare a la presó, havia d’estar callada, ja que no sabia parlar 
castellà, i el català estava prohibit. Així va esdevenir bilingüe: per la força de les armes.  

De fet, molts vam veure la llum en aquest procés de construcció d’una nova Europa, 
l’Europa de les cultures i de les nacionalitats històriques, l’Europa de les regions amb 
identitat pròpia. Finalment, resulta que el català ni tan sols és considerat idioma oficial. 
Potser tenim el que ens mereixem. Si no hi ha canvis, jo proposo el 28 de desembre 
com la diada nacional de la Constitució europea.  

Com que aquest tema em posa nerviós i a la barrera dels cinquanta no és qüestió de 
temptar la salut, em saltaré detalls més compromesos i pararé aquí.  

Aprofitant que tenim entre nosaltres el director general d’Universitats, vull acabar 
aquest discurs inaugural agraint, en primer lloc, a la Conselleria la decisió de crear dos 
instituts catalans de recerca en el campus de la Universitat de Girona. Aquest era un 
deute històric amb el nostre territori. I aviat us en proposarem un tercer i últim. Paraula 
de rector. 

En segon lloc, també vull agrair al president del Consell Social el seu suport permanent 
i lleial en la construcció d’aquesta universitat. Moltes gràcies, Salvador. Bé, dit així pot 
quedar molt simbòlic. Per tant, moltes gràcies, president. 

En tercer lloc, voldria dedicar, en nom de tots nosaltres, un breu record a l’escriptor 
Manuel Vázquez Montalbán, una persona compromesa amb les esquerres, que 
trobarem a faltar. En honor seu penso rellegir quan tingui un moment la seva obra 
Galíndez, que com sabeu descriu amb cruesa el segrest, la tortura i l’assassinat del 
president del Govern basc a l’exili, l’any 1956, per la seva oposició al règim de Trujillo. 



Finalment, i ja acabo, moltes gràcies a tots vosaltres per haver-me donat l’oportunitat de 
ser al capdavant de la Universitat de Girona. És una experiència inoblidable de la 
qual us seré sempre deutor. 

Amb aquestes darreres paraules dono per inaugurat el curs 2003-2004.  

Moltes gràcies. 
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