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Audiència al Parlament de Catalunya, 
 per al lliurament del manifest conjunt  

aprovat als claustres de les universitats catalanes 

 
La significació del pronunciament conjunt dels claustres de les universitats catalanes,  
a càrrec d'Enric Marin, doctor en Ciències de la Informació, membre de la mesa del 
claustre de la UAB. 

Molt honorable President del Parlament de Catalunya, il·lustres membres de la 
Mesa, il·lustres senyors i senyores diputats i diputades, amigues i amics. 

 

Permetin-me que, amb inevitable brevetat, els transmeti la significació i la 
transcendència que atorguem a aquest pronunciament conjunt dels claustres de 
les universitats catalanes que avui els lliurem. 

La Universitat és una institució de trajectòria secular. Una institució que, des del 
seu llunyà origen medieval, ha necessitat fonamentar el seu funcionament en els 
valors d’autonomia i llibertat. Autonomia dels poders econòmics, polítics o 
religiosos i llibertat de pensament i creació intel·lectual. Sense garantir aquests 
principis la Universitat no pot complir la seva funció social bàsica: generar i 
transferir coneixement socialment útil. Ni el pensament crític, ni la ciència poden 
créixer sense un ecosistema de llibertats institucionals favorable.  

Aquest origen medieval es fa visible en molts dels conceptes habituals en la vida 
universitària. Conceptes com ara claustre, estament o càtedra. Potser per això 
mateix de vegades pot costar entendre la lògica del funcionament institucional de 
les universitats. Quina és la funció del claustre? Recordant l’aspecte comunitari 
del claustre arquitectònic medieval, en el nostre sistema universitari, el 
claustre és l’espai de màxima representació de la comunitat universitària. Un 
espai de debat democràtic en el que es troben representats els estudiants, el 
personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador.  

Com òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, el Claustre 
debat les línies generals d’actuació de la Universitat, controla la gestió dels 
càrrecs i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i gestió. Si 
haguéssim de fer una analogia imperfecta amb el sistema polític democràtic, el 
Claustre és el parlament de la Universitat. Per això mateix, té tot el sentit que 
avui lliurem aquest document conjunt dels claustres de les universitats catalanes 
al Parlament de Catalunya. Al cap i a la fi, aquest edifici és el temple del diàleg i 
la seu de la sobirania popular. 

Els Claustres universitaris han tingut un paper rellevant en la història recent del 
país. Avui, 20 de novembre, aniversari de la mort del Dictador Franco, ve a tomb 
recordar el paper de la Universitat com a espai de reivindicació democràtica i 
pacífica de les llibertats i d’afirmació de les seves funcions socials (com, per cert, 
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recull la llei d’universitats de Catalunya, la LUC, aprovada en aquest Parlament 
el 2003). El 1966, amb la “Caputxinada” es va presentar el “Manifest per a una 
universitat democràtica”. I el 1975, a les acaballes de la Dictadura, el Claustre 
de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovava el “Manifest de Bellaterra”. 
Aquell fou el primer document públic des de la fi de la guerra civil en el que es 
reivindicava una universitat catalana, democràtica i socialment responsable. 
Entre els principis inspiradors d’aquell manifest figuraven, literalment, la 
reivindicació “d’una societat democràtica i lliure tendent a la superació de les 
divisions socials”, o la concepció de la Universitat com “un organisme públic i 
popular amb autogestió interna i amb control d’aquesta autogestió per part de la 
societat”. Un document, que en línia amb l’Assemblea de Catalunya, reivindicava 
el dret a l’autodeterminació. També reclamava una “Universitat nacional 
catalana”. Ni més ni menys. 

Aquelles declaracions han impregnat la cultura del sistema universitari català al 
llarg de tots aquests anys. Precisament perquè el principis establerts en aquells 
documents històrics  han expressat i expressen amb fidelitat el sentit del batec 
col·lectiu de la Universitat catalana. Per això mateix, no ens ha de sorprendre que 
ara la totalitat dels claustres del sistema públic universitari català hagi tornat a 
alçar la veu conjuntament. L’excepcionalitat del moment que viu la societat 
catalana ho feia necessari i també inexcusable. Els universitaris no podem 
defugir la nostra obligació cívica, el nostre compromís amb la societat. 

Les situacions d’excepcionalitat històrica com la que vivim demanen respostes a 
l’alçada. Respostes clares, rotundes, excepcionals. I el posicionament clar i 
conjunt del sistema públic universitari clar ho és. No exagerem si afirmem que 
pel sistema universitari català es tracta d’un fet inèdit, singular, històric.  

Ha calgut coordinació i treball conjunt de membres de les diferents universitats 
per tal de consensuar un text com a resposta al contingut de la sentència del 
Suprem, i aconseguir la convocatòria de claustres extraordinaris a totes les 
universitats públiques catalanes. La implicació de la comunitat universitària ho 
ha fet possible, i pocs dies després de fer-se pública la sentència el text es va 
presentar, debatre i aprovar als claustres de les set universitats públiques 
catalanes, sense modificacions substantives. 

Una mitjana del 84% dels claustrals han votat favorablement el contingut del 
manifest conjunt. 

L’atzar ha volgut que fos la Universitat de Lleida, el Claustre de la universitat de 
la capital de la terra ferma el primer en manifestar-se. Un fet carregat de 
simbolisme, certament. En primer lloc, perquè fou amb la creació l’any 1300 de 
l’Estudi General de Lleida que prengueren forma inicial els estudis 
d’ensenyament superior a Catalunya. I, en segon lloc, perquè ens parla de la 
vitalitat d’un sistema universitari català vertebrat i implantat a tot el territori. 

La nostra societat, el nostre país, viu moments excepcionalment greus en els que 
les llibertats fonamentals estan seriosament amenaçades. El sistema universitari 
és altament sensible a aquest fet. Entre d’altres raons, perquè la Universitat veu 
com es desdibuixa la seva identitat quan el lliure debat d’idees és coartat, quan 
la intolerància i el sectarisme amenacen la societat. Amb la perspectiva que 
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permet el coneixement de la història dels segles XIX i XX, sabem que no combatre 
la injustícia o l’autoritarisme només augura noves formes de tirania. La 
Universitat té un compromís indefugible amb valors fonamentals com ara els de 
llibertat de pensament, expressió i creació. I aquests principis estan en la base 
del seu compromís cívic amb la justícia i el progrés social. La Universitat catalana 
es deu a la societat que la fa possible. Si ignorés aquest compromís, perdria el 
seu sentit més profund; la seva raó de ser. 

Gràcies per la seva atenció. 

 

Enric Marín i Otto, moderador del Claustre de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 

 

 

Parlament de Catalunya, 20 de novembre 2019 

 


