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Molt honorable President del Parlament de Catalunya, il·lustres senyors membres de la Mesa, 

il·lustres senyors i senyores diputats i diputades, amics i amigues  

  

Per a mi és un honor parlar en aquesta noble seu sobre la institució a la qual he dedicat la vida, 

la universitat, i presentar aquest Manifest, aprovat al mes d’octubre pels claustres de totes les 

universitats públiques catalanes.  

  

La universitat té la funció d’educar i d’investigar, i això és més que la transmissió d’uns 

continguts o d’unes metodologies. Les universitats, per rànquings internacionals i prestigi que 

tinguin, no són res si no són motor crític de la societat, amb posicionament ferm davant les crisis 

del país. Avui Catalunya viu una crisi, situació de conflicte, que no és entre catalans, sinó que 

afecta tot l’Estat espanyol, i les crisis i els conflictes no són dolents en si mateixos, perquè ajuden 

a avançar, sinó que el que és dolent és la manera de gestionar-los o de reprimir-los, i aquí és on 

les universitats han de saber oferir eines per pensar.  

  
Els claustres de les universitats catalanes s’han pronunciat sovint sobre circumstàncies socials. 

Comptant només des dels anys vuitanta, quan les universitats es van dotar d’estatuts 

democràtics, on també consta la funció d’expressar-se sobre temes de transcendència social, els 

claustres universitaris s’han pronunciat a favor del dret d’autodeterminació (el 1990 a la UB), en 

defensa de comunitats reprimides d’Amèrica del Sud, contra la guerra, en defensa dels 

insubmisos, contra la modificació de la llei d’avortament, per la supressió de delictes d’injúries 

o ultratge a la bandera, contra les indústries militars, i un munt d’exemples més, i s’han 

pronunciat sempre a través del debat i del vot.  

  
Les nostres universitats, com la nostra societat, són plurals i diverses. A la universitat hi cap 

tothom, els qui pensen d’una manera i de la contrària, sempre que la diferència de visions i de 

parers s’expressi en termes de veracitat, de respecte a l’adversari i de pau. Només la mentida i 

la violència no tenen cabuda a la universitat. Cada universitat tria lliurement els seus 

representants perquè, al claustre, debatin els assumptes que considerin rellevants, per al 

funcionament universitari, però, sobretot, per al compliment de la missió educativa. Ningú no 

pressiona ni manipula els representants claustrals perquè aprovin o rebutgin cap declaració, 

ningú tampoc no pot limitar la potestat dels claustres de considerar sobre què volen prendre 

acords, i prendre’ls efectivament per a complir la seva funció crítica. Fomentar l’esperit crític, el 

debat i la pau no sempre és fàcil, però la dificultat en si mateixa ja és educació, perquè serveix 

per constatar que hi ha moltes maneres d’abordar i de veure un problema, i moltes maneres de 

proposar —que no pas sempre de trobar— solucions.  
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 Aquest manifest aprovat posa en relleu els valors que la institució universitària fomenta: la 

defensa dels drets i de la pau. Els claustres universitaris, en diverses ocasions, ja han manifestat 

que judicialitzar el conflicte català no ha estat el millor camí, i que la situació actual demana una 

solució raonada que inclogui la defensa de la llibertat. Tota acció humana ha de mantenir el 

respecte a la dignitat de la persona, i hi ha hagut circumstàncies, en els darrers temps, en què 

accions empreses pels qui tenen la prerrogativa de l’ús de la força no ho han fet de manera 

legítima, perquè no han respectat aquesta dignitat. Això no ajuda a resoldre cap conflicte.   
 

És preocupant constatar que, a la societat, ha aparegut una desconfiança creixent en les 

institucions i en l’estat de dret. En canvi, l’estat de dret, que és el que tots defensem, ha de 

generar confiança en els ciutadans, l’ús de la força ha de servir per protegir i no per agredir, 

l’exercici de la justícia no ha de despertar recels, les institucions han de generar confiança pels 

seus mecanismes de transparència i bones pràctiques. La universitat, que no s’escapa d’alguns 

d’aquests recels i que potser no sempre ha sabut generar confiança en el compliment de la seva 

missió educativa, ha de ser capaç de dreçar-se com a capdavantera de debat plural i de ciència, 

generadora de pensament, d’esperit crític i de respecte a la diversitat. En la construcció d’un 

país, la institució universitària ha de contribuir a desenvolupar el criteri dels que s’hi formen, per 

tal que tinguin eines de pensament davant les situacions controvertides i capacitat per conrear 

la responsabilitat ètica. Cap país no serà gran si no ho són les seves universitats i tot el sistema 

d’ensenyament, en què no solament aprenen, sinó que s’eduquen les persones que formen la 

comunitat. Catalunya és rica amb les universitats que té.  

 

Per tot això, la universitat no ha de tenir por de pronunciar-se, a través dels seus claustres i de 

moltes maneres més, en qüestions que afecten la política, perquè l’acció política és la més noble 

que pot exercir una persona. Fer política no és entrar en diferències de partits. Fer política és 

interessar-se pel que passa a la societat i intervenir-hi, educant professionals que millorin la 

societat, fent recerca que la faci avançar i sobretot educant ciutadans i ciutadanes capaces de 

pensar. No fer res, no dir res, ocupar-se només dels aspectes tècnics universitaris, això, senyors 

i senyores, també és fer política. La universitat té, entre les seves missions, la de participar en el 

debat públic, amb totes les diferències que la conformen com a comunitat, sobre les coses que 

afecten la ciutadania i, en especial, en la defensa dels drets bàsics, no solament legals, sinó 

també ètics. Parafrasejant la màxima de Terenci, res del que li és social no li és aliè. Pot parlar 

de tot i ha de parlar de tot.  

   

Per això, la funció educativa de la universitat també consisteix en la protesta pacífica, en la 

defensa de la discrepància i en la gestió del conflicte. Consisteix a donar eines per aprendre a 

respectar i a valorar i, sobretot, per aprendre a construir lluny de la repressió, de la violència i 

de la imposició. Les universitats han de dedicar-se a la cultura de la pau i, per fer-ho, han 

d’educar en els valors democràtics del diàleg i, sobretot, del respecte, en qualsevol situació, a la 

dignitat de les persones, i això és el que ens diu el dret bàsic al vot. El debat que acaba en votació 

és un bon debat, i el respecte al resultat és una manera d’ensenyar a construir democràcia. 

  

Això és el que han fet els claustres de les universitats catalanes amb el Manifest que us 

presentem avui. Moltes gràcies.  

 


