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«Les estrelles venen, van/ 

 Cremen ràpid, triguen anys/ 

I com els últims raigs del sol, desapareixen>> 

    Stars, Janis Ian 

  

La cançó que acabem d’escoltar porta per títol, Les estrelles.  Ester Prat i Marc 

Torres han interpretat la versió creada pels Manel dins del seu disc « Per la bona 

gent ». La cançó, però, té una llarga història. Va ser escrita l’any 1971 per la 

cantautora americana Janis Ian que va inspirar-se en la història de Judy Garland, 

la protagonista de El màgic d’Oz, que de gran va deixar de ser una nena prodigi. 

Janis Ian va fer una cançó sobre la complicada relació entre les estrelles i el seu 

públic, però també sobre la crisis íntima que provoca el pas del temps. El tema 

ha sigut objecte de moltes versions, la més espectacular va ser la que va 

interpretar Nina Simone l’any 1976 en el Festival de jazz de Montreux. Simone 

va veure reflectida la seva vida personal en els versos i va cantar-la en un 

moment en que estava destrossada perquè semblava condemnada a 

desaparèixer. La seva interpretació va ser un moment únic dins la història de la 

música popular.  

 

Si hem començat aquesta sessió evocant les estrelles és perquè el tema també 

ens parla de l’efímer, de tot allò que llueix i que s’acaba, d’allò que ens pensem 

que hi serà sempre però que en un moment de les nostres vides s’eclipsa. No 

ens cal ser estrelles per reconèixer que el temps tot ho transforma i que sempre 

deixem enrere allò que volíem ser per afirmar allò que hem esdevingut.   

 

M’agradaria articular aquest discurs al voltant de tres formes diferents de viure 

els canvis, les transformacions  i el paper que ha jugat l’efímer en les nostres 

vides. « N’hi ha que esclaten velles/ Potser eren de pell dura i han pogut seguir 

lluitant, o potser no entenen bé que està passant », continuava cantant Janis Ian 

sobre les estrelles. L’acte que celebrem podem qualificar-lo de celebració 

excepcional perquè suposa la recuperació de la presencialitat a la universitat 

després de les incerteses de la pandèmia. És un acte que ens demostra com allò 



inesperat pot transformar els nostres hàbits quotidians per portar-nos cap un món 

estrany en el que ens hem hagut de moure a partir d’altres codis vitals. Fa un 

any i mig vàrem haver de posar en crisi l’essència de la universitat -la 

presencialitat, el contacte i l’ensenyament des de la proximitat, per construir-nos 

unes altres formes que ens permetessin navegar amb seguretat per un entorn 

que era diferent al nostre propi món. Al fer-ho vàrem ajornar moltes coses, entre 

elles la possibilitat d’acomiadar als estudiants i al personal que ha treballat amb 

nosaltres. Ara hem començat a deixar enrere algunes coses, recuperem els tres 

del nostre petit univers però pel camí és evident que tots plegats hem patit una 

transformació. Res tornarà a ser el mateix però algunes coses retornaran. És per 

això que m’agrada considerar aquest acte com un retorn. Una calma tensa ens 

dona treva després d’una llarga tempesta. 

  

Michel de Montaigne afirmava que « la virtut no consisteix en fer grans coses 

sinó en fer bé les petites coses». Els alumnes que avui ens acompanyeu en l’acte 

heu fet grans i petites coses,  com les estrelles. Entre les grans hi ha el fet de 

superar l’anomalia del curs passat i poder arribar al final mantenint la empenta i 

la força per no deixar mai d’aprendre. No sé si aixó és un acte heroic o no  més 

aviat  certifica allò que deia Montaigne sobre com les petites coses vitals són les 

que compten. Està molt bé que celebrem i premiem el vostre merescut i treballat 

expedient, però espero que siguin quins siguin els vostres camins vitals,  a partir 

d’ara sapigueu continuar valorant que aprendre no és una gesta de juventud sinó 

que forma part d’una actitud vital que us ha d’acompanyar sempre. La Universitat 

no ha d’haver donat certeses,  us ha d’haver donat dubtes. Allò essencial no és 

pontificar sinó aprendre a preguntar i no deixar-ho mai de fer   

 

« Jo vull explicar una història /perquè tots tenim històries », acaba dient la cançó. 

Tots podríem explicar històries de la Montse Batllori durant els anys que ha fet 

classes o de l’experiència a consergeria de la Dolors Torroella. Per a vosaltres 

dues el temps, com les estrelles, també s’ha cremat molt ràpid, massa de pressa. 

Hi va haver un dia en que vàreu arribar per primer cop la Universitat de Girona i 

a la Facultat de Lletres amb la vostre experiència i llegat personal. Hi hagut un 

dia discret en que, en plena pandèmia, heu  marxat, deixant enrere els vostra 

lloc de treball. No vull, però, que ens deixeu sense memòria els bons moments, 



sense les històries viscudes a la Facultat, sense les amistats forjades, ni tampoc 

vull que el vostre record desaparegui entre totes les vostres companyes i 

companys. Tot passa molt ràpid, però tot acaba deixant empremta. Com a Degà 

de la Facultat de Lletres vull agrair-vos la vostra dedicació i dir-vos, amb tota 

sinceritat, que potser qualsevol nit pot sortir el sol ja que casa nostra és casa 

vostra si és que hi ha cases d’algú. 

 

Moltes gràcies. 


