
Ilustríssimes autoritats acadèmiques. Professors 

Benvolguts universitaris i acompanyants 

 

M’adreço a vosaltres, i parlo per a vosaltres, estudiants que avui tanqueu un 
cicle de la vostra vida acadèmica, d’una manera simbòlica en aquesta 
cerimònia de graduació. Una cerimònia que l’Estudi de Bolonya va establir 
a partir del segle XII, amb l’atorgament de la “Licencia docendi”, i que 
arreu de la vella Europa i en els seus Estudis Generals es lliurava als 
escolars un cop finalitzats els estudis i demostrats els seus coneixements.  

Però han arribat altres temps i pel que es veu ara toca emmirallar-nos i 
imitar altres costums de l’altra banda de l’Atlàntic, que prefereixo no 
qualificar, no sigui el cas que desbarri on i quan no toca.  

Sortosament avui recuperem la festa i la celebració que és motiu de joia 
com ho era en les èpoques inicials de la vida universitària, a Bolonya, a 
París, a Òxford, a Tolosa o Montpeller. Per això avui som aquí, com s’hi 
trobaven 800 anys enrere els universitaris de París reunits per una cosa 
semblant a Nôtre Dame, o els bolonyesos a la seva catedral, com tant bé i 
tant emotivament ens recorda el Petrarca ja ancià en les seves cartes a 
l’amic Guido Sette, arquebisbe de Gènova. 

Però deixem a part les comparacions.  

Al veure-us des d’aquí i en aquest espai tan solemne i sagrat, em venen a la 
memòria molts records i m’afloren també molts sentiments. En primer lloc, 
el pas ràpid del temps. A molts de vosaltres us vaig conèixer ‒i sembla que 
era ahir‒, al primer curs de carrera, a l’assignatura de Fonts Històriques, i 
ens hem anat retrobant sortosament en altres classes i sobretot al 
memorable viatge a una Roma gelada i nevada, però que no per això vam 
deixar de gaudir, i molt, tots plegats.  

De cop i volta m’adono que sou uns altres, ara amb el pes i l’empremta de 
l’Alma Mater, que també imprimeix caràcter. No puc deixar de pensar en 
Bernat de Chartres i Joan de Salisbury, els venerables mestres parisencs 
que comparaven els estudiants a joves que podien veure molt lluny gràcies 
al fet que havien pujat molt amunt, en haver-se enfilat sobre els sabers dels 
antics i dels seus mestres. 



Em ve a la memòria també l’assignatura d’Història Medieval que almenys 
una part de vosaltres vau fer amb mi. I la lliçó sobre l’origen de les 
universitats, a la que vam dedicar molta i acurada atenció. 

 Deixeu-me evocar una altra vegada aquell memorable privilegi de Frederic 
I, el Privilegium Scholasticum o Autentica Habita, Perquè avui, i des 
d’aquest lloc, i sobretot perquè m’heu honorat fent-me padrí de la vostra 
promoció, voldria recordar-vos com l’emperador deia als estudiants ‒i 
segueix dient-ho encara, a vosaltres també, volguts amics‒, allò de què 
“HEU FET COSES GRANS I DE VOSALTRES SE N’ESPEREN 
ENCARA COSES MOLT MÉS GRANS...” 

Ho deia l’emperador als estudiants bolonyesos de finals del segle XII, però 
em permetreu que el parafrasegi i us ho digui també a vosaltres. 

Perquè heu fet també vosaltres grans coses al llarg d’aquests quatre anys 
que hem compartit a les aules, als passadissos, a la cafeteria o als viatges i 
sortides fora de la Facultat. Heu aprés, i us heu format i ara teniu més 
criteri. No sou ni de bon tros el que éreu en arribar per primera vegada al 
carrer Montalegre, 6. 

La vida universitària, no sols per la relació amb el professorat, també per la 
relació entre vosaltres, les vostres discussions, el compartir inquietuds, el 
fer coses junts, us ha enriquit. Ho constatem i ho corroborem i ens satisfà. 
És el resultat de la vida universitària, la que vosaltres heu experimentat, i 
que també van experimentar aquells predecessors vostres que discutien 
amb els seus mestres fa 900 anys a la Porta Ravegana de Bolonya, i 
discutien entre ells, de dret, de filosofia, de teologia, de medicina o de 
gramàtica. 

Així, doncs, com aquells, vosaltres també HEU FET COSES GRANS. 

Però com va dir el gran Frederic Barbarroja a aquells escolars, també ara 
s’esperen de vosaltres COSES ENCARA MOLT MÉS GRANS. Amb el 
cabal que heu adquirit, amb la formació que teniu, mireu de revertir-la a la 
societat que us toca de viure, i fer-ho amb saviesa d’acord amb els temps 
als que haureu d’enfrontar-vos. Sou el futur. Sou l’esperança d’uns temps 
nous. No feu cap cas, sisplau, d’allò que els que manen (no pas  governen, 
manen, que és molt diferent) insisteixen en què la història no té futur ni 
serveix per gran cosa. Abans d’ahir ho sentíem i vèiem per la TV i ahir a la 



premsa. Perquè vosaltres com a historiadors serveu la memòria del passat i 
amb ella podeu analitzar el present i orientar el futur. I potser per això no 
els agrada als que manen que s’estudiï història. 

Per contra us demano que no oblideu mai d’on veniu i el que heu aprés, i 
vàreu escollir lliurement i procureu que això estigui ben present en el que 
feu ara i el que fareu en el futur. És un capital i una riquesa que per res 
podeu malbaratar ni arraconar.  

I tanco la meva referència a l’emperador, recordant també quan deia als 
estudiants bolonyesos que “amb els vostres sabers il·lumineu el món”.  

Us ho repeteixo a vosaltres, estudiants de principis del segle XXI: Amb el 
vostre saber il·lumineu i prestigieu el món que us envolta. I per això us 
prego que no deixeu mai de sentir-vos això que encara sou: estudiants. De 
fer d’estudiants. Mai. Estigueu sempre disposats a aprendre i a continuar 
formant-vos. I feu el que feu al llarg de la vostra vida, us demano que no 
oblideu aquests quatre anys de formació en aquesta casa. Manteniu la 
curiositat per tot, i el desig de saber, i amb el vostre recte criteri i capacitat 
de discerniment, ‒que el teniu, i tant que sí!‒,  feu allò que us recomanava 
Basili de Cesarea a la seva Carta als joves: llegiu, estudieu molt, que de tot 
s’aprèn, de tot se’n pot treure profit.   

Continueu sent sempre els estudiants que vaig conèixer ara fa cinc anys, 
l’excel·lent i meravellós jovent que hem tingut a la nostra vora, plens 
d’il·lusió i amb força per seguir endavant, just ara que aneu més carregats 
amb un bagatge que vosaltres mateixos us heu consolidat i que heu de 
conservar i incrementar. És ben vostre i forma part de vosaltres, però 
recordeu també que l’heu de compartir. 

Tanmateix no vull acabar sense dir-vos amb tota la meva emoció 
GRÀCIES! I unes gràcies molt i molt grans, per tantes coses. 

Crec que recullo el sentir de tots els professors si us dic que us agraïm el 
que hem aprés també de vosaltres. Que és molt i molt bo. Perquè el jovent 
en teniu moltes de virtuts. Només cal escoltar-vos amb atenció.  

Gràcies per haver pogut gaudir i compartir tots aquests anys de la vostra 
alegria, del vostre ànim, del vostre interès, del vostre esforç, de les vostres 
converses, que a tots els professors i a mi personalment ens han encoratjat i 
ens han gratificat tantíssim.  



Personalment la meva gratitud per la vostra amistat, que sé que la tinc. 
Amb vosaltres no hi he trobat mai fronteres d’edat ni murs d’incomprensió. 
Com espero que vosaltres tampoc no els haureu trobat amb mi. 

I gràcies també per haver-me volgut com a padrí de la vostra promoció i 
curs. Us asseguro que per a mi és el màxim honor acadèmic. De nou us 
torno a dir: em teniu al vostre costat, com jo sé que us hi tinc a vosaltres. 

La meva felicitació a tots vosaltres i a les vostres famílies. I que la sort us 
acompanyi en el futur, que us ho ben mereixeu. 


