
Acte d’investidura com a doctor honoris causa de Pere Portabella Ràfols 

 

Estimat doctor Pere Portabella,   

presidenta del Consell Social de la UdG,  

degà de la Facultat de Lletres i padrí del doctorand, 

rector Pep Nadal,  

rectora Anna M. Geli,  

rector Joan Batlle, 

membres de la comunitat universitària, 

amigues i amics, 

 

La cerimònia d’investidura d’un doctor honoris causa és un acte solemne i 

significatiu. Solemne, perquè mereix la màxima atenció de la comunitat 

universitària, perquè representa un punt i a part en la quotidianitat, en el dia a 

dia. Significatiu, perquè il·lumina els espais de compromís social de la 

Universitat mateixa, perquè les persones honoris causa esdevenen símbols de 

tot allò que pretenem ser com a universitaris.  

En els últims actes de doctorats honoris causa, hem tingut l’honor d’incorporar al 

claustre de la UdG persones que són exemple d’actituds elogioses i admirables: 

en el camp de la reivindicació feminista i de la justícia equitativa i el respecte a la 

diversitat i a les polítiques de gènere; en el món de l’activisme i la cooperació 

solidària; en el terreny de la lluita pel medi ambient, i la pedagogia radical que 

reclamen els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.  

Avui, la UdG té la gran satisfacció de tenir un nou doctor honoris causa, en aquest 

cas lligat indefectiblement a la cultura i, per descomptat, al cinema. Així ens ho 

ha explicat a bastament el doctor Àngel Quintana en l’elogi de la figura i l’obra de 

Pere Portabella.  

Però deixeu-me que, com a rector, destaqui especialment el paper que el doctor 

Portabella té en la transmissió del coneixement. 

Un llibre que glossa la figura de Xavier Folch, amic i company de Portabella, amb 

qui va participar en múltiples iniciatives antifranquistes, ens parla de la tasca 

connectora de Folch entre generacions. Diu: «Els lligams, els fils (els de les 

persones que ell va conèixer i que no es van conèixer entre elles) tenen sentit si 

algú es dedica a convertir-los en un tot unitari, en un espai de diàleg on es barreja 

la tradició i la modernitat.  



»En Xavier va ser aquesta baula que esdevé cadena, és a dir, cultura. Cultura en 

un sentit ampli, que abraça la creativitat i l’acció política i social, que pensa en la 

llengua, però també en la història del país que la conté i que és explicat (i viscut) 

en aquesta llengua.» Tot això que el llibre ens diu de Xavier Folch es pot dir 

també, amb la mateixa contundència, de Pere Portabella.  

Pere Portabella ha estat, és, una part imprescindible de la cadena, de la 

transmissió de coneixement que esdevé cultura, la cultura necessària perquè un 

país sigui un tot que evoluciona amb el temps. Portabella significa el lligam amb 

els corrents d’avantguarda, amb Miró i Tàpies, amb Saura, amb el grup Dau al 

Set, amb Joan Brossa, amb Carles Santos, amb escriptors, pintors, persones de 

música, teatre i cinema, que van significar, en el seu moment, una referència 

inexcusable de modernitat i obertura.  

Portabella és la baula entre ells (el nostre passat més recent) i nosaltres i els que 

vindran després de nosaltres (el futur més proper). Perquè és l’home que recull la 

vitalitat de la transgressió històrica, l’augmenta, la fortifica, l’encara i la projecta 

en el seu propi dia a dia de creació ininterrompuda.  

No parlo de nostàlgia. No estic parlant de nostàlgia. El mateix Portabella ho 

detesta. Diu Portabella que no té relació de dependència amb el passat i que «no 

hem de moure’ns del present». En un article sobre Portabella, el professor de la 

UdG Xavier Antich ja remarcava la importància de la immediatesa vital. Les 

imatges, com les del cinema, revelen un temps determinat, l’il·luminen i el 

projecten cap endavant. I en arribar al nostre present «en revelen l’arqueologia», 

és a dir, ens expliquen aquest present. La consciència del passat que es trasllada 

al present. Aquesta és una de les essències que es destil·len de la creació de 

Portabella.  

Al mateix temps, vull fer notar allò que el mateix Portabella qualifica com a 

«multidisciplinari». Diu Portabella: «Visc mesclat; per mi és impossible separar 

la política del cinema, del teatre, de la música; l’important és la sintonia entre les 

persones.» I recomana a les persones que es vulguin dedicar al cinema «que se’n 

vagin a pensar, si és que ho volen fer, a les universitats; és allà on es pensa en 

general, és allà on es poden barrejar amb gent d’altres disciplines».  

La Universitat, un lloc on pensar i on debatre. On enriquir-te d’intel·ligències 

diverses. On reflexionar i on activar les condicions per a l’acció. Això és el que ha 

de ser la Universitat, expressat en una lliçó primordial, necessària i lúcida que ens 

aporta un Pere Portabella ple de vitalitat. L’exercici mateix de la cultura és un acte 

polític. I la política, la immersió en la realitat, és per a Portabella una part 

indefugible d’una actitud cultural. Ho ha demostrat al llarg de tota la seva 

trajectòria com a creador i com a activista.  

Hem vist, al començament de l’acte, algunes imatges que lliguen Portabella al 

nostre paisatge. I és en aquest sentit que no voldria passar per alt un altre dels 



factors clau per convertir l’acte d’avui en tota una altra cosa, ben diferent de les 

anteriors cerimònies que hem organitzat. Aquest doctorat honoris causa és també 

motiu i causa d’integració amb altres organismes i institucions del país. La nostra 

Biblioteca ha muntat una exposició, que us convido a visitar, sobre «Portabella, 

cinema i política». El centre d’art contemporani Bòlit ha organitzat dues 

propostes («Acció Santos» i «Gosar poder») a l’entorn de Portabella, la música i 

la poesia, amb tot d’activitats paral·leles, que Pere Portabella inaugurarà demà. 

Com també s’inaugurarà a Figueres, la ciutat on va néixer, una mostra sobre la 

seva col·lecció personal d’art al Museu de l’Empordà. Iniciatives paral·leles que 

es troben en la conjunció de l’univers Portabella i que ens parlen, també, de la 

necessària implicació de la Universitat amb el país.  

Pere Portabella, el nostre flamant honoris causa, és i ha estat. I ha viscut. I viu, 

intensament. Un present que és el nostre i que ell descriu amb la rebel·lia de 

l’home d’acció, amb la fidelitat del testimoni, amb la passió de l’artista. Portabella 

parla del desballestament d’Europa. S’enfonsa «perquè quan hi van pensar 

només van tenir en compte la política i l’economia. Ningú no va parlar de cultura 

i així ha condemnat Europa a la desintegració que ara vivim».  

Amb actes com aquest, reivindiquem la cultura com a antídot. Justament perquè 

des de la Universitat tenim el dret i el deure de fer de la cultura motor 

d’humanitat. En l’homenatge a Pere Portabella, de fet, les universitats ens 

reivindiquem com a eines transformadores de la societat per un futur millor, per 

un futur més humà.  

 

Moltes gràcies, 

 

Quim Salvi  

Rector de la UdG 

Girona, 10 de gener de 2022 


