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Els estudis 
de lletres 
i la societat 
gironina 
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Rosa Congost 

L'actc que comencem ara ¿s un acte 
mole especial per a la Facultat de Lle
tres de la Universitní de Girona. per
qué voi simbohtzar i escenificar, amb 
una celta soleninitat, pero també amb 
una gran scnzillesa, una realitat quoti-
diana que massa sovint passa dcsaper-
cebuda. Deixeu-mc il-lustrar aquesta 
quotidianitat amb dues preguntes que, 
peí seu carácter retóvic, gairebé son 
dues exclaniacions. 

La primera: qué seria de la Uni-
versitat de Girona scnse els scus estu
dis de lletres? 

La segona: qué seria deis estudis de 
lletres de la nostra LJniversitat sense la 
intensa activicat cultural de la societat 
gironina, de la seva gent? 

Fa uns quants anys la primera 
exclamació, que sé que és conipaitida 
per Tactual rector, segurament no hau-
ria tingut gaire sentic. Pero pense que 
és bo de plantcjar-la obertament avui i 
en un forum com aquest, obert ais ciu-
tadans gironins. Tots som membres 
d'una societat que, aparentment, no 
sembla valorar gaire que els joves 
d'avui dediquin quatre o cinc anys de 
la seva vida a l'esmdi de la filosofía, la 
literatura, la Uengua, la historia, la geo
grafía, la histói^ia de l'art... Perqué la 
dinámica de la societat fa que tot alió 
que no es pugui materialitzar i mesurar 
en temies de productivitat i rendiment 
económics immediats sembli poc relle-

vant. 1, tal com ens deien alguns d'ells 
aquests dics, els estudiants que avui es 
decanten, il-lusionats, per reaÜtzar estu
dis de lletres, han de treure forces i 
coratge del seu interior per fer front a 
múltiples pressions d'aquesta societat. 

Pero ¿qué seria d'aquesta societat 
sense la filosofia, la literatura, la ¡len
gua, la historia, la historia de Kart, la 
geografía, les humanitats, la cultura? 

Perqué ens sentim profundament 
universitaris, en el sentit mes genuí, 
mes auténtic, mes universal de la 
paraula, i perqué ens estimem molt 
aquesta universitat i aquesta societat, 
pensem que val la pena treballar de 
valent, i sovint contra corrent, a favor 
deis nostres estudis. I, perqué a mes 
d'universitaris ens sentim dones i 
liomes del món de la cultura, valorem 
mole, moltíssim, el fet de saber i sentir 
que en aquesta tasca no estcm sois. I 
que son molts les dones i els honies. 
universitaris i no universitaris, que lian 
dedicat moltcs hores de la seva vida, 
amb iMusió, a treballar per la cultura, 
per la seva difusió, peí seu arrelanient a 
la societat, per aconseguir que la cultu
ra i el coneixement relacionat amb la 
culmra siguin patrimoni de tots. 

Des de la Univei-sitat de Girona i, 
en concret, des de la Facultat de Lle
tres, voleni reconéixer I'esfor? deis 
homes i dones que, sense ser universi
taris, ja no saben imaginar-se —ni els 
sabem imaginar j a - sense l'ait, la lite
ratura, la geografía, la historia, el pen-
sanient... de les comarques gironines. 

Aquest és el sentit d'aquesta Distincíó 

al Mcrit Cultural, que avui atorguem 
per primera vegada. 

Ens agi-adaria, dones, que avui, que 
és un dia de festa per a la Facultat, 
també fos un dia de festa per a la socie
tat gironina. Per aixó hem triat de rea-
litzar aquest acte pels volts de Sant 
Jordi. Perqué ens sembla que el dia del 
Ilibre, segurament el dia que es respira 
mes cultura ais carrers, havia de ser 
també un gran dia per a la univeratat, i 
a la inversa... perqué pensem que la 
societat gironina s'ha d'alegrar d'aques
ta iniciativa, d'aquest reconeixement 
merescut de la importancia de facrivi-
cat no académica en pro de la cultura, 
de les arts, de la historia i de les lletres. 

Aquesta és la primera distinció al 
mérit cultural que atorguem. Des 
d'aquí fem una crida a la societat giro-
nina perqué ens faci arribar noves 
propostes de futures distincions. 

Convenij'uda com esric que aquesta 
crida no caura en el buit, i que a 
aquesta distinció la seguirán altres 
oportuníLits de reconeixement al mérit 
cultLiral, he de dir que és un gran plaer 
per a Tactual equip de DeganaC repre
sentar la Facultat en aquesta primera 
opoitunitat de fer-ho. I vull dir i puc 
dir també que. personalment, estic 
especialment contenta que la primera 
persona guardonada sigui precisament 
la Montserrat Vayreda. 

Rosa Congost és ÍIV^OIM 
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