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L’acord de concessió d’aquests títols es va prendre en el marc de la sessió de 
Consell de Govern de la UdG de 27 d’octubre de 2011.

El químic Josef Havel va rebre el títol a proposta del Consell de Departament 
de Química de 4 de febrer de 2010, pel seu reconeixement mundial en 
el camp de la química analítica, per les seves destacades aportacions 
en les tècniques de separació, els nanomaterials i l’anàlisi bioanalítica i 
mediambiental, i pel seu suport als estudis i recerques de química analítica 
de la UdG.

El professor George Steiner, que per motius de salut no es va poder 
desplaçar a Girona, va ser distingit per acord de la Comissió de Govern 
de la Facultat de Lletres de 28 de juny de 2010, pel seu reconegut prestigi 
intel·lectual i humanista, per ser una de les veus més incisives, brillants i 
ètiques del segle XX, per les seves reflexions sobre el llenguatge, cultura 
i societat, i per la seva vinculació a la UdG a través de la Càtedra d’Art i 
Cultura Contemporanis.

La rectora Anna M. Geli va destacar que els dos professors, de primer 
nivell, tenen en comú, tot i provenir de camps de coneixement diversos, 
una característica primordial:“la seva vinculació amb la Universitat de 
Girona” i “el pòsit intel·lectual i moral que han sabut transmetre, amb el 
seu mestratge, a les generacions futures”.

Victòria Salvadó i Juan Manuel Sánchez, padrins del professor Havel, van 
parlar de la seva vitalitat i entusiasme, i a nivell científic, “la seva avançada 
recerca en molts camps de la química, però especialment, en nanomaterials 
i xarxes neuronals d’aplicació en biomedicina”.

El professor Havel, per la seva banda, va declarar que se sentia “profundament 
agraït” per aquest reconeixement, que ho és per a ell, però també per a 
la Universitat de Masaryk, a Brno (República Txeca), on treballa, i per al 
seu país. Representa una gran dosi de motivació “per seguir endavant i 
aprofundir en la col·laboració que va iniciar amb la Universitat de Girona 
uns anys abans de la seva creació”.

M. Josep Balsach, padrina del professor Steiner, 
el va definir com el darrer gran humanista del 
segle XXI que ha estat capaç d’humanitzar el 
present per fer-nos més lliures i va recordar 
que ha escrit i publicat la seva fascinació per la 
ciutat de Girona.

Els professors Havel 
i Steiner s’incorporen, 
com a doctors honoris 
causa, a la Universitat 
de Girona

Els professors Josef Havel i George Steiner són nous doctors honoris causa de 
la Universitat de Girona. L’acte solemne d’investidura va tenir lloc a l’auditori 
del centre Cultural La Mercè.

 Intervenció del doctor Havel

 Parlament de la rectora de la UdG
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Steiner 
i Girona

El professor Steiner va escriure 
un text d'agraïment, bona part 
del qual reproduïm tot seguit: 
“...Girona és màgica. Els seus 
silencis són incomparables. 
Aquí hi va viure el gran cabalis-
ta Isaac el Cec, en aquest car-
rer encantat prop del qual vaig 
tenir el privilegi d’allotjar-me 
com a convidat vostre. Era cec, 
però la saviesa li va afinar la 
visió. Durant segles, mestres i 
erudits de Girona van ensenyar 
en aquestes magnífiques aules, 
experts en les arts de l’ense-
nyament, de la transmissió, de 
les quals depèn la fràgil super-
vivència de les litterae huma-
niores —quin nom tan gloriós! 
Girona ha travessat moments 
difícils en capítols recents, i 
cruels, de la història. Però avui 
floreix tant en les ciències soci-
als com en les ciències pures, i 
en química analítica no menys 
que en història de l’art i en lite-
ratura. Els estudiants hi vénen 
de prop i de lluny, igual que els 
pelegrins en cerca de saviesa a 
l’edat mitjana.”

 Intervenció de la professora M. Josep Balzac.

 Acte de concessió dels Honoris Causa dels professors Havel i Steiner.


