
ACTE ACADÈMIC D’INVESTIDURA DE LA SRA. ANNA FERRER COM A 

DOCTORA HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

 

Estimada doctora Anna Ferrer, 

presidenta del Consell Social de la UdG,  

professor Eduard Muntaner, padrí de la doctoranda, 

rectors Nadal, Geli i Batlle, 

president Bou, 

representants polítics i civils, 

membres de la comunitat universitària, 

amigues i amics, 

 

Cada vegada que la Universitat de Girona celebra la cerimònia d’investidura d’un o 

d’una doctor honoris causa recordem que es tracta d’un acte important.  

La Universitat és una institució amb ànima, entregada al saber i al coneixement, 

preocupada pel progrés de les ciències, pel conreu de les humanitats, pel benestar que 

pot transmetre a la societat. Una institució que no viu al marge del món, sinó que es 

preocupa pels neguits i la lluita contra les injustícies.  

Per això, cada vegada que nomenem un nou doctor honoris causa ensenyem la nostra 

ànima. Ens presentem com som. Avui, més que mai.  

El compromís social de la Universitat de Girona té, avui, en la figura de la doctora Anna 

Ferrer, un instant d’il·luminació i d’esperança que persistirà en el temps... 

...perquè reconeixem la trajectòria d’Anna Ferrer i, amb ella, el compromís de la 

Fundació Vicente Ferrer.  

Hem incorporat al claustre de la UdG persones que són exemple d’actituds elogioses i 

admirables: en el camp de la reivindicació feminista, de la justícia equitativa i el 

respecte a la diversitat; en el món de l’activisme i la cooperació solidària; en el terreny 

del compromís pel medi ambient i de la pedagogia radical que reclamen els objectius 

de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides; en el món de la cultura i la 

persistència en la lluita pels drets humans.  

Avui, aquella simbologia social es renova i s’enforteix amb Anna Ferrer, activista i 

cooperant, amb més de cinquanta anys d’esforç a favor de les persones que viuen en la 

fragilitat i sense protecció.  

A favor de la Humanitat en majúscules, a l’Índia, al districte d’Anantapur, amb vocació 

de servei universal. La seva tasca posa en relleu el protagonisme invisibilitzat de milers 



de dones que han contribuït silenciosament a la construcció d’un món més just, més 

humà, més responsable. 

Penso, ara, en aquella frase que va escriure Walter Benjamin, el filòsof al qual la UdG 

té dedicada una càtedra. Està escrita en el monument que li va dedicar la vila de 

Portbou, poble on va morir perseguit pels nazis: «És una tasca més àrdua honorar la 

memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica 

es consagra a la memòria dels qui no tenen nom.»  

Quan Vicenç Ferrer arriba a finals dels anys 60 del segle passat a Anantapur, de fet 

s’instal·la en el no-res, com ell mateix va assegurar. Un espai desprotegit i devastat, sec 

i aspre. Els qui no tenen nom tampoc no tenien vida. Però hi havia espai per al miracle. 

Un miracle que es va produir, amb molt d’esforç, gràcies a Vicenç Ferrer i la seva 

companya Anna Ferrer.  

Per això avui celebrem aquella obsessió per salvar nenes i nens, dones i homes, aquell 

entusiasme humanista, aquelles accions destinades a dotar de recursos i dignitat a 

totes aquelles i aquells que no tenien nom. Els que eren intocables i la seva simple 

ombra contaminava la resta.  

Vicenç i Anna Ferrer van il·luminar aquella ombra i van construir un perfil 

resplendent.  

Un poeta anglès del segle XVII, John Donne, conegut pel seu notable enginy, jocs de 

paraules i subtils paradoxes, ens diu que «ningú no és una illa», que «cada humà és un 

bocí del continent, una part de la terra». Diu que si el mar se n’emporta un fragment, 

tots quedem disminuïts. «La mort de qualsevol persona m’afebleix —diu— perquè 

estic lligat a la Humanitat.»  

No es podria resumir millor el treball ingent de la Fundació Vicente Ferrer, i d’Anna 

Ferrer al capdavant. Salvar una part petita del món vol dir salvar-lo sencer. Gràcies a 

un projecte de desenvolupament integral, de transformació social que no solament 

procura per la millora del benestar material sinó per la recuperació de la dignitat, per 

retornar el nom a les persones que fan la història.  

I ho fa des d’una actitud positiva, entusiasta, optimista. En una entrevista de fa uns 

anys, Anna Ferrer explicava que Vicenç Ferrer, en els primers moments d’Anantapur, 

li deia que l’endemà no tenien res per menjar, no hi havia diners ni queviures. Ella li 

va contestar: «Demà, ja veurem; ara, dorm.»  

 



La Fundació Vicente Ferrer es caracteritza per un treball estructurat i previsor, però 

també per aquesta confiança planera i indestructible en la providència. Tot ha d’anar 

bé perquè fem el bé. Aquest podria ser el seu lema.  

Anna Ferrer, i tota la gent que l’envolta, que han lluitat a l’Índia per erradicar la 

pobresa, per canviar les coses, per enfrontar-se als poders establerts i a les normes 

injustes, han sobreviscut a múltiples entrebancs. Però sempre des de la impertorbable 

confiança en les seves forces, en la bondat de les seves accions. 

En aquella mateixa entrevista, Anna Ferrer deia que si l’Índia fos persona seria una 

dona, i que si fos un sentit seria una mirada.  

Celebrem i enaltim la mirada femenina. La urgència de la tasca de l’empoderament 

femení, de la igualtat de gènere, la lluita per una igualtat que, en el cas d’Anantapur, 

encara és més necessari, perquè les dones han estat les més excloses entre els exclosos.  

I la mirada implica, com deia Anna Ferrer, «anar més enllà del que és evident», 

procurar que sigui un motiu per a la pietat, per compartir el dolor i el patiment en 

primera persona, però no des de la resignació o la condescendència, sinó des de l’acció,  

una acció que ha de ser revolucionària i transformadora contra la pobresa i les 

injustícies.  

Parlem de l’acció transformadora més important de totes, parlem de l’educació, una 

activitat en la qual excel·leix UdiGital.edu, a través de múltiples projectes com ara el 

programa Inventors4Change. De la mà d’UdiGital.edu fa deu anys que la Universitat 

de Girona està present a l’Índia, aportant coneixement i mitjans tècnics, per compartir 

experiències i establir lligams entre comunitats.  

Parlem d’educació com a eina transformadora. I parlem de sanitat, d’habitatge, de les 

coses més senzilles i més imprescindibles: dur aigua als llocs on no n’hi ha, on la 

sequera és extrema.  

Vivim moments històrics molt difícils. La pandèmia de la covid-19 ha accentuat les 

desigualtats entre països rics i pobres. Ara la guerra a Ucraïna amenaça de provocar 

una fam de dimensions colossals a l’Àfrica. Més pobresa i més devastació en un lloc ja 

massa devastat. Com a l’Índia d’Anna Ferrer, que ens interpel·la perquè no som una 

illa i perquè cada ciutadà del món és un germà. 

La Universitat és un espai on pensar i on debatre. On enriquir-nos d’intel·ligències 

diverses. On reflexionar. I també, avui més que mai, un espai on activar les condicions 

per a l’acció. Amb actes com aquest d’avui no solament retem homenatge a la figura 

d’una dona única, lluitadora, tenaç, sinó que emetem un crit d’urgència per un futur 



millor, per un futur més humà, en el qual tots, absolutament tots, ens hi hem de sentir 

implicats.  

 

Moltes gràcies, 

 
 
Quim Salvi  
Rector de la UdG  
 
Girona, 10 de juny de 2022 
 
 
 


