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«El Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 7/08, de 25 de setembre
de 2008, acorda aprovar la candidatura presentada per la Facultat de Dret en
què es proposa com a doctor honoris causa el Sr. Miquel Roca i Junyent i la
candidatura presentada per la Facultat de Lletres, en què es proposa com a doctor
honoris causa el Dr. Eric J. Hobsbawm.»
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PRESENTACIÓ DEL PROF. ERIC J. HOBSBAWM A CÀRREC
DE LA DRA. ANNA MARIA GARCIA,
PADRINA DEL DOCTORAND
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Rectora Magnífica,
President del Consell Social de la Universitat de Girona,
Excel·lentíssimes autoritats,
Professores i professors,
Personal de la Universitat,
Estudiants,
Senyores i senyors,
És un gran honor, que m’ha concedit la Facultat de Lletres, fer la lloança del
doctor Eric J. Hobsbawm, l’historiador més conegut i reconegut del segle XX i
un dels més grans de tots els temps.
Fill de pare britànic i mare austríaca, jueus tots dos, Eric John Ernest
Hobsbawm va néixer a Alexandria d’Egipte el 1917, “l’any de la Revolució Russa”,
com li agrada recordar. La seva infantesa i adolescència a Viena i Berlín,
recorregudes permanentment per les pèrdues —començant per la dels pares—
, pel desarrelament i per les penúries econòmiques, van ser difícils, molt difícils,
i el van marcar profundament, com dóna entenent a les extraordinàries pàgines
que comencen la seva autobiografia, Años interesantes, unes pàgines que són,
d’altra banda, un magnífic exponent del gran escriptor que és Eric Hobsbawm,
sempre contingut emocionalment i carregat d’un sentit de l’humor exquisit. El
1933 es va traslladar a Londres amb els seus oncles, després de viure al Berlín del
final de la república de Weimar i de l’ascens del nazisme els dos anys més decisius
de la seva vida. Berlín va fer d’ell —ens explica— “un comunista per a tota la
vida o, com a mínim, un home la vida del qual perdria el seu caràcter i la seva
significació sense el projecte polític al qual es va consagrar sent un estudiant,
malgrat que aquest projecte ha fracassat de manera patent i que, com ara sé,
estava condemnat a fracassar”. A Londres va acabar brillantment els estudis
secundaris i es va llicenciar, gràcies a una beca, a la Universitat de Cambridge.
Eric Hobsbawm va ser un dels impulsors del Grup d’Historiadors del Partit
Comunista Britànic, que, entre 1946 i 1956, va aplegar una colla de grandíssims
historiadors que van renovar les concepcions de la història, la temàtica i les formes
d’anàlisi, sempre allunyats del dogmatisme i de l’ortodòxia estalinistes, i que van

- 11 -

crear Past & Present, que havia de convertir-se en una de les revistes d’història
més prestigioses del món. Certament, la militància política dels historiadors
marxistes britànics va tenir un pes negatiu sobre les seves respectives carreres
acadèmiques durant la guerra freda, tot i que Hobsbawm en minimitza les
conseqüències. A ell, metropolità confés, li va tancar les portes de Cambridge,
una ciutat dominada per la Universitat, que li sembla massa petita, i el va portar
al Birkbeck College de la Universitat de Londres —d’on és professor emèrit i
president—, un college nocturn per a adults, i, anys més tard, a la radical i
cosmopolita New School University de Nova York. Segurament una carrera
acadèmica més formal no li hauria permès dedicar-se tan intensament al jazz com
ho va fer al llarg d’una dècada —la dels cinquanta—, durant la qual va signar
amb el pseudònim de Francis Newton les cròniques de la música, del món i de
la gent del jazz al New Statesman and Nation, i va publicar, com a colofó, The
Jazz Scene (1959).
Políglota i viatger impenitent, voluntàriament i conscientment “antiespecialista
en un món d’especialistes”, el temps de la història que ha conreat Hobsbawm
abraça tota l’època que als països llatins en diem contemporània. En un espai
majorment localitzat a Europa i l’Amèrica Llatina pel que fa als estudis sobre el
segle XIX, i ampliat a tots els continents —seguint el ritme de l’expansió europea
i la mundialització de l’economia, la política i els moviments socials— quan
analitza el XX i el XXI. L’abast aclaparador dels seus coneixements de casos d’arreu
del món l’ha convertit en un dels més grans mestres de la síntesi. Perquè la síntesi,
la recerca d’allò que en diu universal, és per a ell l’objectiu de la investigació
històrica, que mira sempre cap a la comprensió del present. Els seus treballs
professionals no s’adrecen només “als especialistes —ens diu textualment—,
sinó a tots aquells que desitgin comprendre el món i creguin que la història és
important per aconseguir aquest objectiu”.
Contra les formulacions catequístiques estalinistes, Hobsbawm ha utilitzat
el marxisme com una eina analítica per penetrar en l’extraordinària complexitat
del passat i del present i, alhora, com un dels objectes de les seves recerques.
Entre aquestes destaca l’estudi, de 1964, que precedeix la primera traducció a
l’anglès de les Formacions econòmiques precapitalistes de Marx, inèdites fins
aleshores a Occident. Des del primer moment els dos textos —el de Marx i el de
Hobsbawm— es van convertir en un binomi indestriable, però em fa l’efecte que
el del creador del marxisme deu haver tingut molts menys lectors que el pròleg
que l’acompanya. Hobsbawm, de fet, no ha deixat de reflexionar mai sobre el
marxisme i la seva història, sobre els moviments de lluita emancipadors que ha
inspirat o sobre el radicalisme i les revoltes al segle XX. En són una bona mostra
els articles aplegats a Revolucionarios: ensayos contemporáneos (Nova York 1973,
Barcelona 1978) i a Política para una izquierda racional (Londres 1989, Barcelona
1993), així com les entrevistes que ha concedit, algunes aparegudes en format de
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llibre, i la Historia del marxismo (Torí 1978-1981, Barcelona 1979-1983), que va
impulsar i codirigir, i que va tenir el concurs de prestigiosos intel·lectuals.
Des de la dècada dels seixanta del segle XX, després de l’aparició i traducció
a diverses llengües, de Rebeldes primitivos (Londres 1959, Barcelona 1968), estudi
pioner d’història comparada de les formes primitives de la protesta social en
diferents èpoques i llocs, ampliat més tard amb Bandidos (Londres 1969, Barcelona
1976), la fama de Hobsbawm, ben conegut ja en els cercles acadèmics europeus,
es va estendre arreu i ha depassat l’àmbit especialitzat per convertir-lo en una
figura popular, sobretot en alguns països de l’Amèrica Llatina. D’aleshores ençà,
aquest reconeixement no ha fet res més que créixer i li ha valgut múltiples
guardons acadèmics i científics —entre els quals més d’una vintena de doctorats
honoris causa—, així com invitacions a impartir docència a les universitats més
prestigioses del món. Les seves obres s’han publicat arreu, traduïdes a innombrables
llengües, i han inspirat i afavorit multitud de recerques de caràcter monogràfic
o generalista. Gens sorprenentment, però, Hobsbawm, l’historiador comunista,
no ha estat traduït al rus. Els seus treballs no van ser mai coneguts a la Unió
Soviètica i ben poc als països socialistes.
Figura clau de l’anomenada història des de baix, des de l’inici de la seva
carrera ha anat publicant un seguit d’articles —per a mi absolutament magistrals—
sempre il·luminadors, sempre avançats als usos i costums historiogràfics de la seva
època, aplegats en uns quants volums —Trabajadores; estudios de historia de
la clase obrera (Londres 1964, Barcelona 1979), El mundo del trabajo. Estudios
históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera (Londres 1984,
Barcelona 1987), Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz (Londres
1998, Barcelona 1999) o l’estudi de les revoltes agràries angleses de l’inici del XIX,
escrit en col·laboració amb George Rudé, Revolución industrial y revuelta agraria.
El capitán Swing (Londres 1969, Madrid 1978)—, en els quals recupera la història
de la gent corrent, de les persones que només coneixien a casa seva, al seu barri
o als seus pobles, que constitueixen, però, com diu, “la major part del gènere
humà” i que amb el seu treball, la seva protesta i la seva lluita han influït
decisivament en el curs de la història, sobretot en l’època contemporània. Els
mateixos conceptes d’història social o d’història des de baix han estat objecte de
reflexió per part de l’historiador, que, a més a més, ha estat present en la major
part dels debats metodològics i historiogràfics de la segona meitat del segle XX;
els de la microhistòria, el retorn de la narració, l’anàlisi del temps present, el
revisionisme amb relació al nazisme o la Revolució Francesa, les diferents
tendències o escoles historiogràfiques i, en definitiva, els problemes sorgits arran
de l’ensorrament dels grans paradigmes interpretatius de la història a les darreres
dècades. Sobre la historia (Londres 1997, Barcelona 1998) reuneix un bon nombre
d’aquestes contribucions, i l’esplèndid Los ecos de la marsellesa (Londres 1990,
Barcelona 1992) mostra com les interpretacions de la història, en aquest cas les
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que al llarg de dues centúries s’han anat succeint sobre la Revolució Francesa,
només es poden llegir i entendre a partir del context històric en el qual sorgeixen.
No conec cap altre historiador que tingui tantes obres de referència obligada
en diferents camps d’anàlisi. Naciones y nacionalismo desde 1780 (Londres 1990,
Barcelona 1991), la seva contribució a un dels debats més vius de la historiografia
actual, és una referència indiscutible sobre el tema. Naciones... és la culminació
d’una línia interpretativa que considera les nacions un fenomen històric
contemporani, lligat als trencaments provocats per les revolucions liberals i
l’eclosió del capitalisme, construïdes pels nacionalistes i per l’acció dels estats
liberals. L’impacte de l’obra es va ampliar amb l’aparició d’un altre clàssic, L’invent
de la tradició (Cambridge 1983, Vic 1988), editat juntament amb Terence Ranger,
conjunt d’articles de diversos autors sobre la invenció contemporània de mites
nacionalistes, és a dir, de suposades tradicions que diferents comunitats creuen
antigues i reconeixen com a definidores de la seva identitat nacional. Des
d’aleshores Hobsbawm ha tornat al tema múltiples vegades, convençut que, com
ha demostrat la història del segle XX, hi ha “mites nacionalistes perillosos” i “els
historiadors som la primera línia defensiva contra el seu avenç”.
De ben segur que la majoria d’aquestes obres de referència estan destinades
a entrar en la categoria dels clàssics que, com deia Italo Calvino, s’han de llegir
i rellegir perquè sempre hi aprenem coses noves. Això és el que ens passa amb la
seva trilogia sobre el segle XIX, el segle dels grans canvis revolucionaris, que
s’inicia amb La era de la revolución, 1789-1848 —publicada el 1962 i traduïda
dos anys més tard al castellà amb el títol de Las revoluciones burguesas, que es
va mantenir durant anys i moltes edicions—, continua amb La era del capitalismo,
1848-1875 (o La era del capital) (Londres 1975, Madrid 1977) i es tanca amb La
era del imperio (1875-1914) (Londres 1987, Barcelona 1990). La tríada del segle
llarg es completa amb la Historia del siglo XX, el segle curt —que comença
amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914 i acaba amb la desintegració
de l’URSS el 1991—, publicada en anglès amb un títol molt més interpretatiu:
Age of extremes (‘Era dels contrastos’), una obra que ha donat a conèixer
Hobsbawm entre les generacions nascudes a partir dels anys vuitanta. És difícil
trobar una síntesi interpretativa més completa, més complexa i allunyada de
maniqueismes i, alhora, més polèmica. El segle dels contrastos, el més mortífer
de la història, el dels genocidis més grans, és també el de l’assumpció, almenys a
Occident, dels drets socials i dels drets polítics per a la majoria, és el de la presència
de les dones, també a Occident, i dels negres, el de les avantguardes i el seu
ensorrament, el de la revolució cultural i la contracultura. És, en definitiva, el
segle dels canvis més profunds de tota la història, que han trasbalsat, ens diu,
totes “les normes i les convencions, que fins llavors havien mantingut units els
éssers humans en famílies, comunitats i societats”. La fi del segle, però, no
condueix, com s’ha dit, a la “fi de la història” ni a un “nou ordre mundial”, sinó,
en paraules seves de fa un parell d’anys, a una “agitació tectònica mundial”.
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El febrer del 2002, Eric Hobsbawm va acabar la seva autobiografia, Años
interesantes, una vida en el siglo XX, sàvia lliçó de bon ofici d’historiador, teixida
com un canemàs en el qual s’entrecreuen de manera indissoluble els fils de la
“vida privada” i els del “món públic”. Ell, que ha estat testimoni dels
esdeveniments més grans del segle XX, i que és conscient de la fragilitat de la
memòria que no s’acompanya de documents escrits, ens vol fer de guia per
orientar-nos en un món que ja no existeix, perquè sap —diu— “com era l’aire
que s’hi respirava”. Un món que no tornarà, però que ens cal conèixer, segons
ell, amb “distància, no només de les passions, les emocions, les ideologies i les
pors [...], sinó també de les temptacions encara més perilloses de la «identitat»”,
de qualsevol mena d’identitat —de gènere, de religió, de color de la pell o de
nació— que sigui excloent i provinciana. Hobsbawm és el primer interessat a
entendre aquest món, a respondre als interrogants que li planteja el present.
És per això, perquè en ell no hi ha mai cap mena de retòrica, que els seus escrits
tenen tant d’interès. I és per això també que segueix essent un home jove que a
Guerra y paz en el siglo XXI (Londres 2006, Barcelona 2007) es planteja el problema
de les hegemonies, els imperis, la guerra i la pau al tombant del segle, dels
nacionalismes, la democràcia i el terrorisme.
Comunista tory, escèptic, realista, epítets que ha utilitzat per definir-se ell
mateix, sortosament per a nosaltres, la seva vocació no va ser la de l’activista,
sinó la de l’intel·lectual que interpreta el temps i els signes del temps i que influeix
en el curs dels esdeveniments a través dels seus estudis. La història li ha ensenyat
que “el comunisme ha mort”, però no nega que el somni de la Revolució d’Octubre
segueix viu en algun racó dins seu. És, però, el somni que fa que es demani si “la
humanitat pot viure sense els ideals de llibertat i justícia”. I és el somni que el
porta a recordar-nos, al final de la seva autobiografia, que “la injustícia social ha
de seguir sent denunciada i combatuda” perquè “el món no millorarà tot sol”.
Cal haver respirat l’aire de la universitat franquista per comprendre què van
significar, als anys seixanta i setanta, les primeres traduccions de Christopher
Hill o d’Eric Hobsbawm, a les quals es van afegir uns anys més tard les d’Edward
P. Thompson. La seva influència en la renovació de la nostra historiografia és
immensa. També a Girona, una ciutat petita amb una universitat que, per sort,
no domina la ciutat, la petjada de Hobsbawm és inesborrable des de fa molts anys.
En primer lloc, per les seves obres. Després, perquè el juny del 1993 va impartir
un seminari a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, titulat “Un
historiador intenta entendre el seu segle”. A Catalunya i a Girona generacions
senceres d’historiadors i historiadores, grans i joves, el considerem el nostre
mestre, ens en sentim deutors i li donem les gràcies.
Per tot plegat, Rectora Magnífica, sol·licito que s’atorgui i es confereixi el
grau de doctor honoris causa al senyor Eric John Hobsbawm.
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DISCURS DEL PROF. ERIC J. HOBSBAWM
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The best honour for a university teacher and researcher is that which
comes from the appreciation of his colleagues in the world-wide academic
republic. By granting me a Doctorate honoris causa at your university you have
done me that honour, and my first duty is to thank the University of Girona for
allowing me to receive this precious gift. I say ‘the University’. But a University
itself does not make such decisions. They are proposed by one or more individuals, supported by others, and finally approved and promulgated by those
who represent the full authority of the University. They are all real people, not
formal institutions and I would like to thank all of them personally as well as
collectively for what they have done to give me this honour, as well as to thank
them for arranging the journey to this beautiful and historic city.
To receive a degree from Gerona is particularly agreeable for three reasons.
First, because I have a long, if tenuous, relation with Catalunya. My uncle, in
whose family I was brought up, had visited Spain for professional reasons. From
a visit to Barcelona in the very early 1930s he brought back a personally signed
photograph of the leader of Francesc Macià, which he proudly showed to all
visitors. He revisited Barcelona again during the Civil War —I think in 1937—
and brought back his impressions of Lluís Companys whom he also met. My
own connections with Catalunya come chiefly through books: Catalan was the
first language into which The Invention of Tradition was translated and my
wonderful publishers and friends at Critica have their base here. I am still on
the advisory committee of the review Avenç, which I joined when it was more
of a historical magazine than it is today.
My second reason is that I am not entirely a newcomer to your university.
Girona is a young university, and not long after its foundation, it did me the
honour of inviting me to give the Ferrater Mora lectures on contemporary
thought. I have the most agreeable memories of the time I spent here 15 years
ago, but I also have a bad conscience. I hope Professor Terricabras will forgive
me for failing to write the book he expected on the basis of these lectures. I
hope subsequent Ferrater Mora lecturers —a most distinguished list of names
— have proved less remiss than I have so far.

- 19 -

My third reason is that this visit enables me to pay a tribute to two of the
finest historians who have written, among many other subjects, about
Catalunya. I had the good fortune to meet both for the first time in 1950 in Paris
at the International Congress of Historical Sciences, in the newly founded section on Social History. One was that great son of Girona, Vicens Vives, He had
come to Paris from the milieu of self-satisfied intellectual autarchy in Franco
Spain to make contact with new developments in historiography, and at that
time France was undoubtedly the centre of such innovation. The other was
Pierre Vilar. I do not need to tell you how close his relations were with
Catalunya from his beginnings as a historian. When I made his acquaintance he
had no fixed academic position and was still working on his wonderful These
which was not to be published until 1962: La Catalogne dans l’Espagne
Moderne but shortly after the Paris Congress he was recruited into what
became the great power-house of the historical sciences in France, the Sixieme
Section, of Fernand Braudel and Clemens Heller. I still remember the stimulating discussion between Vicens Vives and Pierre Vilar at the 1950 Congress
on whether or how far the Marxist analysis could be applied to the revolution
— as Vives called it - of the remences in 15th century Catalunya.
I had no close relations with Vicens Vives in later times, though I always
remember our stimulating conversations in Paris during that discouraging time
in the history of Spain. On the other had I established lasting links of friendship and intellectual agreement with Vilar. I am happy to say that I persuaded
him to publish an important article on ‘Problems of the Formation of
Capitalism’ in one of the earliest numbers of our new historical review Past &
Present. So his work was available in English before it was translated into any
other language. The University of Girona is fortunate to be the guardian of this
great historian’s library. Allow me to congratulate you on their acquisition.
Vicens and Vilar were the inspirers and teachers who, by their own work and
that of their pupils brought the writing of Spanish history from the provincial
backwardness of the Franco era into the contemporary world. This occasion
gives me an opportunity both to salute their achievement.
My own work, unlike Vicens Vives and Pierre Vilar’s, has no particular
relation to Catalunya, except in one respect, as a student and observer of
nationalism and a critic of the tendency of modern states and nations to generate historically inadequate narratives and sometimes myths about their past.
This is a subject on which I have found myself in disagreement with readers of
my writing more favourable to the sovereign state independence of small
nations than I am, including in Catalunya. That is one more reason why I greatly appreciate the honour of a degree h.c. from Girona, a university so closely
aligned by its origins and the spirit of this region with Catalanism. I remain
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sceptical of writing history as though it could be contained within the limits of
any particular state or the territory using a particular modern written language, though I appreciate the enormous stimulus a sense of collective identity has given to historical research. Not least in Catalunya, which has a remarkably distinguished and original historical community. Indeed, it is so mature
that Catalan historians, like Irish historians, are recognizing the need to
demystify the nationalist versions of their pas. Let me end by paying tribute to
one of its most eminent and influential figures, Josep Fontana and saying how
much I owe to Catalan historians since 1950. Let me also conclude my expression of thanks for your generosity with a few words of appreciation for what has
been achieved since the end of the old regime for Catalan culture and the
Catalan language. In a globalised world the maintenance of national cultures
and languages, large and small, is more important than ever. All are equally
undermined by the demands for global standardisation and communication.
Yet national and regional cultures, like national histories, can flourish only by
recognizing that they exist and must exist within the wider framework in
which they are embedded. They cannot cut themselves off from it, even conceptually. In the field of culture, Catalunya has been remarkably successful in
combining the maintenance of a regional sense of community with a flourishing participation in the wider world and a recognized role in it. I have to say
that in this respect autonomous Scotland and Wales, in my own united but
composite kingdom of Great Britain, have a less impressive record than
Catalunya. They could learn from your example. It is a pleasure and an honour
to receive a degree h.c. from its university of Girona. I thank you.
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MIQUEL ROCA I JUNYENT
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PRESENTACIÓ DEL SR. MIQUEL ROCA I JUNYENT
A CÀRREC DEL DR. XAVIER ARBÓS,
PADRÍ DEL DOCTORAND
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Rectora Magnífica,
Digníssimes autoritats,
Membres de la comunitat universitària,
Senyores i senyors,
Em correspon exposar els mèrits de Miquel Roca Junyent que han portat el
Consell de Govern de la UdG a concedir-li el doctorat honoris causa. Aquest
títol segueix els que ja va rebre de la Universitat de Lleó i de la UNED, fa
alguns anys. En el nostre cas, hem pres en consideració els criteris que figuren
en la normativa de la UdG i, molt destacadament, els referits a les seves
aportacions al coneixement, la vinculació a la institució universitària, així com
el seu servei a la societat. La biografia de Miquel Roca inclou aquests capítols
de manera brillant i indestriable.
Llicenciat en Dret l’any 1961 a la Universitat de Barcelona, hi va començar
a ensenyar el dret administratiu i va iniciar una línia de recerca entre el dret
públic i l’economia. Va publicar el 1965 l’epíleg a la versió catalana de la
Història de l’economia moderna, de G. D. H. Cole, i, amb Narcís Serra i Jaume
Soler, Las sociedades de economía mixta, el 1969. Ara qualsevol consulta a una
base de dades permet constatar la persistència d’aquest perfil universitari. Són
interessants, per exemple, les seves contribucions a La societat anònima
europea, crònica d’un llarg camí (2003) o Manual de la empresa familiar (2005).
I no podem deixar de banda, per la part que ens toca, el seu llibre del 2007 Sí,
advocat. El que no vaig aprendre a la Facultat, un títol estimulant. Val a dir que
no és un llibre gaire llarg... Cent vuitanta-cinc pàgines, només.
Esperem que les facultats, que la universitat catalana, hagin millorat. Ens
hi esforcem tots. I en Miquel Roca hi ha fet molt, en aquesta feina. Des de l’any
1995 és professor associat de Dret constitucional a la Universitat Pompeu Fabra.
Ha estat president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
entre el 1998 i el 2002 i ha signat amb la Universitat de Girona un conveni del
despatx professional que presideix, que permet als estudiants de la Facultat de
Dret realitzar-hi pràctiques. La vinculació a la vida universitària de Miquel
Roca, doncs, és directa, inequívoca i generosa. Ve de lluny, de temps difícils. La
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dictadura de Franco el va expulsar de la universitat l’any 1966. Així,
paradoxalment, donava ressò a una de les més brillants lliçons de Miquel Roca:
la del compromís amb la llibertat.
Aquest compromís té moltes manifestacions en la seva biografia. En els
darrers anys, des que va deixar la política, es desplega en un segon pla: el que
es troba en el que els sociòlegs designen amb l’expressió societat civil: allà hi ha
els Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya, que Miquel Roca ha
presidit, o la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, que presideix.
Si voleu, són exemples desproveïts d’èpica, però en els quals personalitats com
la de Miquel Roca contribueixen a la riquesa de la nostra vida associativa i
cultural. Es tracta també d’una altra manifestació del seu compromís amb la
llibertat, exercit ara de manera discreta i projectat en àmbits en què la societat
catalana ha donat el millor d’ella mateixa.
Ara pot fer-ho, a més, amb institucions pròpies i en un marc constitucional
espanyol que ha normalitzat la democràcia, amb totes les seves imperfeccions.
Aquest capítol de la història va començar fa trenta anys, amb la Constitució del
1978 primer, i després amb l’Estatut d’autonomia del 1979. Miquel Roca va
contribuir a portar la llibertat amb la seva lluita contra la dictadura. Però la
llibertat necessita fonaments, i li cal una estructura política que la mantingui.
Per fer-la possible no n’hi ha prou amb la fermesa de les conviccions
democràtiques: són imprescindibles els coneixements jurídics per construir
l’Estat de dret. Miquel Roca era allà, ponent constitucional i estatutari, posant
el seu saber de jurista en aplicació. Resulta difícil imaginar una tasca que pugui
ser més engrescadora per a un jurista que la d’edificar l’Estat de dret. No és,
però, a l’abast de tothom. Com a condició prèvia, s’han de donar les
circumstàncies històriques. Ara bé, les circumstàncies històriques de la
transició no van venir precisament “donades”. Si Miquel Roca va ser al lloc
oportú en el moment oportú, és perquè el compromís polític l’hi va portar, en
un viatge començat sota la dictadura. I, quan es va trobar amb la responsabilitat
de ponent constitucional, calia el saber jurídic més fi per arribar a bon port.
Pascal distingia, sàviament, entre l’esperit de finesa i l’esperit de geometria.
Si no hi havia precedents d’estabilitat constitucional com la que tenim des del
1978 ni de continuïtat en l’autogovern democràtic de Catalunya com la que
comença el 1979, és, segurament, perquè fins ara no s’havien construït els
fonaments en la realitat, és a dir, en la política que reconeix la diversitat,
rarament geomètrica, i que busca amb finesa l’acord i el pacte. El diputat Roca
Junyent va desplegar tots els seus coneixements de jurista i d’advocat. Si a les
facultats de dret s’ensenya la Constitució i l’Estatut, és en gran part gràcies a
vostè. Potser a algú li semblarà poc; ho direm d’una altra manera: si som aquí
sense haver de demanar permís, si ens presideix una rectora que hem elegit, si
ho fem en català, si no tenim por de dir el que pensem... si som lliures, en una
paraula, Miquel Roca Junyent hi té molt a veure.
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La crítica és consubstancial a la llibertat i és més que legítim revisar les
interpretacions de la transició a la democràcia. Enlloc no es pot entendre
millor això que en un acte universitari. Miquel Roca ha participat en molts
seminaris sobre la transició, i segur que, en el trentè aniversari de la
Constitució, en moltes taules rodones es farà referència a la tasca dels qui en
van fer la primera redacció. La seva és obra humana i, per tant, imperfecta.
Aquesta constitució, i totes en algun grau, contenen promeses incomplertes,
drets que no es respecten sempre i normes de funcionament que no donen el
resultat previst. Miquel Roca no ha tingut mai una visió patrimonial de la
Constitució del 1978 i ha sabut veure amb lucidesa els problemes que suscita i
les mancances que encara presenta. En el debat intel·lectual hem vist en ell un
exemple de com s’hi ha d’intervenir: amb racionalitat i rigor i, si és possible,
amb elegància. Aquestes virtuts han de ser moltes per ser reconegut com un
dels millors oradors que han passat pel Congrés dels Diputats de Madrid. Val la
pena destacar-ho: un català, de poca o nul·la inclinació per la pirotècnia verbal,
que és educat i que sap emprar la ironia sense excedir-se. A l’última legislatura
molts hem temut que aquest discurs hagués quedat bandejat per l’exabrupte.
La democràcia deliberativa, de la qual parlen alguns filòsofs del
constitucionalisme com a model, té poc a veure amb això. Més aviat és aquella
en què la discussió segueix l’estil propi dels discursos de Miquel Roca.
Necessitem aquest estil en la vida pública. No és una qüestió d’estètica, que
també podria ser-ho. És una qüestió ètica: la paraula clara i respectuosa, en un
discurs entenedor i ric de contingut, és la desitjable. Per això ens alegrem que
qui avui s’integrarà al nostre claustre de doctors continuï prenent-la sovint.
Recordem ara, però, el que deia fa poc més de trenta anys, quan feia ús de la
paraula al Ple del Congrés dels Diputats. Era el 21 de juliol de 1978 i, en el debat
constituent, els actes terroristes feien trontollar l’estabilitat de la democràcia
naixent. A la darrera sessió abans que el text passés al Senat, va intervenir
Miquel Roca, per expressar, com altres, el seu rebuig per un atemptat recent.
Cito: “Creo que Sus Señorías compartirán con nosotros que nos negamos a
aceptar la visión fatalista de una España dramática, incapaz de convivir en un
régimen de libertad y de democracia. Los que así piensen saben que no tienen
acogida sus sentimientos en el planteamiento de la democracia. La democracia
es posible, la haremos posible. Y la haremos posible por muchos años pese
quien pese”. No es va equivocar.
Per tot això, Rectora Magnífica, sol·licito que s’atorgui i es confereixi el
grau de doctor honoris causa al senyor Miquel Roca Junyent.
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PARAULES DEL SR. MIQUEL ROCA I JUNYENT
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Moltes gràcies.
Parlo des d’un sincer agraïment, però també des d’una autèntica emoció. Sóc
un universitari frustrat i un gironí adoptiu. Jo volia ser professor universitari i a
aquesta vocació vaig dedicar els primers anys de la meva vida postllicenciat en
Dret. Eren moments molt diferents i aquella vocació l’havíem de servir en el
marc de fidelitats i compromisos més amplis; volíem ser professors, però també
volíem —sobretot— recuperar les llibertats perdudes.
I, en aquesta difícil trajectòria, juntament amb molts altres, ens vam veure
expulsats de la universitat, com a conseqüència del nostre compromís amb la
llibertat. Per a mi aquest va ser un cop dur que em va allunyar de la meva vocació
acadèmica, que altres van poder recuperar anys més tard, però que en el meu cas
em va desviar decididament d’un camí que avui encara enyoro i que intento
tímidament recuperar mitjançant tímides i esporàdiques col·laboracions
professionals.
I, com us deia, em sento gironí d’adopció. Més concretament, si m’ho
permeteu, empordanès de tot cor. Ací hi tinc arrels profundes, amistats
permanents; m’alimento de la tramuntana, em perdo amb la contemplació dels
capvespres de tardor o les matinades del cap de Creus; recupero l’esma quan
m’enfilo per les Alberes o quan miro des del puig Neulós a banda i banda de la
serralada. Retrobo en les terres amables de la plana la calma d’esperit que asserena
el garbuix barceloní, i en la col·lecció de pàtries que tots ens atribuïm, reservo
per a l’Empordà el qualificatiu de “pàtria de la felicitat”.
Com veieu, el reconeixement que avui em feu m’arriba al fons del cor. Doctor
honoris causa per la Universitat de Girona! Ja sé que no m’ho mereixo i que només
l’amistat de tots vosaltres justifica aquesta distinció. Però no sabeu fins a quin
punt l’agraeixo! Per una vegada faré veure que m’oblido de per què sóc aquí i em
refugiaré en la satisfacció per acceptar, com si m’ho mereixés, aquesta distinció.
Dret i Girona; pacte i llibertat; convivència i identitat; pluralisme i dignitat.
Girona és això. Una forta voluntat de pacte sempre que la llibertat estigui en
l’origen de l’acord. Convivència feta d’orgull de la pròpia identitat, oferta a tothom
com aportació al respecte recíproc; pluralisme com a forma de preservar la dignitat.
Per a mi, això és Girona. I m’agradaria creure que ho serà per molt temps.
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Vivim temps difícils. Nacionalment i econòmicament. El dret haurà de saber
adaptar-se als nous models que la crisi farà aflorar; adaptar-s’hi i, a la vegada,
ser-ne garantia. Seguretat, confiança, credibilitat, solvència, trobaran en el dret
el refugi de la seva garantia. I la Universitat haurà de liderar la reflexió i la proposta
que la crisi ens demana. Girona, terra de llibertat, acostumada a la tramuntana
que tot ho capgira, sabrà definir els nous cels blaus que obrin noves esperances.
Catalunya ho necessita. També des de les terres de ponent ens hauran de dir
com ho veuen i, fins i tot, la Barcelona atabalada haurà de trobar un moment
de reflexió i de serenitat. Però de les comarques de Girona i d’aquesta universitat
el país espera el coratge de la sinceritat, la valentia, la rauxa necessàries per buscar
noves fites sense por.
La por no és ni pot ser universitària. Com seria la universitat si la por hagués
ofegat la creativitat i la llibertat acadèmica? Ara només la gosadia ens farà útils.
I si els déus han donat a Girona totes les forces de la natura, ho han fet perquè,
en moments com els d’ara, els posi al servei de l’inconformisme ambiciós, aquell
que busca, amb confiança, nous horitzons de progrés per al país i la seva gent.
Gràcies, amics. Sóc l’últim d’aquesta família universitària, però em sento,
d’entre tots vosaltres, el més honorat. Us acompanyaré en el vostre viatge, no
com a espectador, sinó remant contra mar, agraït i fidel.
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PARAULES DE LA SRA. ANNA MARIA GELI,
RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
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Distingits professors i professores, doctors,
nous membres del Claustre de la UdG,
Membres de la comunitat universitària,
Senyores i senyors, amics
La Universitat de Girona celebra avui un acte del tot singular, un acte
acadèmic del màxim nivell i significació universal. La universitat concedeix el
doctorat a conseqüència de l’honor. És a dir, incorpora nous doctors, que ho són
pel prestigi que han acumulat al llarg de la seva vida, pels mèrits que han contret,
per la seva contribució en els respectius camps de coneixement. La Universitat
incorpora l’experiència i la saviesa dels homenatjats.
Aquesta és la cinquena vegada, al llarg dels seus anys d’existència, que la
Universitat de Girona investeix doctors honoris causa. No és, ni molt menys, un
acte protocol·lari. Es tracta, sobretot, de proclamar a quin tipus d’ensenyament
o d’exemple ens remetem, quins són els referents intel·lectuals o morals als quals
s’acull una institució com la nostra. Per al Claustre Universitari, la investidura
de doctors honoris causa és un compromís: el compromís d’acceptar, de manera
crítica i constructiva, la transmissió de saber i de coneixement que ens lleguen
les persones que han merescut l’elogi públic, el compromís de treballar amb
aquest llegat i d’introduir-lo en el debat universitari. Ens sentim orgullosos per
la incorporació dels Drs. Hobsbawm i Roca Junyent a la nostra comunitat
universitària, una comunitat que valora el seu coneixement i l’empenta intel·lectual
que aporten.
El missatge que transmet la Universitat de Girona en aquest acte es resumeix
en dos conceptes: crítica i coneixement. És el que han exercit al llarg de la seva
vida, de maneres diferents i en àmbits ben diversos, els doctors Hobsbawm i Roca
Junyent. I és per aquest motiu que som nosaltres els qui ens honorem d’incorporarlos a la Universitat de Girona.
No puc afegir gaire res més al que ja han dit, en la seva laudatio, el professor
Xavier Arbós i la professora Anna Maria Garcia. Seria sobrer i molt pretensiós,
per part meva, anar més enllà del que vostès han sentit i que neix de la seva relació
personal i professional i del seu respecte profund envers els nous doctors honoris
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causa. Gràcies a tots dos, doncs, per haver-nos fet aquesta dissecció sintètica i
alhora detallada i emocionada dels doctors Roca i Junyent i Hobsbawm. I gràcies
a ells, també, per haver acceptat el nomenament i compartir amb tots nosaltres
una cerimònia tan destacada, l’inici solemne de la seva incorporació a la nostra
universitat.
La personalitat dels nous doctors contribueix, sense dubte, a engrandir el
prestigi de la UdG. I no pas sense fonaments, perquè tant Miquel Roca i Junyent
com Eric Hobsbawm han mantingut una notable relació amb les nostres aules,
amb els nostres professors i investigadors, amb les nostres facultats i departaments.
Eric Hobsbawm va ser un dels prestigiosos convidats a impartir el seu mestratge
a la Càtedra Ferrater Mora, un mestratge que s’estén en el temps i que forma
part, com ha dit la doctora Anna M. Garcia, del pòsit intel·lectual de moltes
generacions d’historiadors. I Miquel Roca, estretament lligat al món universitari,
col·labora decididament amb els estudis de Dret, amb la contribució indispensable
per a la formació integral, teòrica i pràctica dels nous juristes.
Ambdós comparteixen avui, en aquest acte, unes quantes característiques
singulars, que, més enllà de les seves distintes procedències i circumstàncies, ens
ajuden a entendre els seus doctorats des d’una perspectiva comuna.
Ambdós són personalitats que han fet de la dignitat, de la confiança en els
valors que han defensat al llarg de la seva vida, una premissa que no admet excuses
ni subterfugis.
Ambdós han lluitat per uns ideals al llarg d’un segle que el mateix Hobsbawm
ha considerat l’“era dels extrems”, un segle en el qual ells han estat protagonistes
i relators, actors i espectadors destacats. Ambdós han intervingut, des de la
pràctica política o des de la reflexió intel·lectual, en l’avenç cap a un futur més
just, més regit per la sensatesa i menys per la irracionalitat.
I avui, en un període especialment difícil, compartim el pensament que
expressava fa poc el professor Hobsbawm: “El món necessita recuperar els valors
de la Il·lustració per afrontar el futur, valors que ens parlen de creure en el progrés
humà, de tota la humanitat, a través de la raó, l’educació i l’acció col·lectiva”.
El mateix Roca Junyent ha definit aquests valors amb precisió, arran de la
recent elecció de Barack Obama com a president dels Estats Units, tot parlant
del canvi que necessitem com a societat: “No es tracta —ha dit— de canviar les
bases de la democràcia, ni d’aprofundir en la divisió, ni de mirar la història
amb ira o rancúnia. La càrrega del canvi és en la voluntat, el coratge i l’esperit
dels mateixos ciutadans; amb respecte a les institucions, a les idees, a les minories;
apel·lant a l’orgull, a la convicció. Un canvi fonamentat en la democràcia, la
llibertat, les oportunitats i la ferma esperança”.
Ambdós participen avui d’aquest futur. Des de la influència acadèmica, social
i de pensament, des de la talaia que els permet contemplar el que han viscut i
el present incert en què vivim.
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El doctor Hobsbawm, figura eminent de la ciència històrica, referent mundial,
consciència crítica, ha estudiat la realitat dels segles XIX i XX (el segle llarg i el
segle curt, en expressions ben seves!). Ho ha fet des d’una perspectiva ideològica
que vol donar sentit a la catàstrofe i que encara advoca per l’esperança. El
pensament marxista, vector principal de l’obra de Hobsbawm, és viu i actual. La
seva reflexió és més vigent que mai: en un recent número del The Times, hom
ha considerat Karl Marx com un dels “guanyadors” de l’actual crisi econòmica.
A Alemanya, les vendes d’El capital han crescut un 300 %.
El doctor Roca Junyent ha estat un actor principal de la transició política
espanyola. No pas per casualitat, sinó per la seva enteresa, la seva lluita i el seu
pragmatisme a favor del pacte. Aquest any es commemora el 30è aniversari de la
Constitució que ell va contribuir a fer possible. La implicació personal en la lluita
democràtica, la seva tasca com a jurista, el seu prestigi professional i la seva
acurada dissecció del món que l’envolta han fet créixer en l’imaginari col·lectiu
una figura respectada, un punt de referència en la història d’aquest país.
Ambdós són part del segle XX. L’han viscut i l’han explicat. Han participat
en els guanys a favor de la llibertat i han viscut períodes convulsos i atzagaiades.
Han contribuït, amb els seus esforços, a fer un món més habitable i a mostrarnos-en les deficiències, els forats obscurs, la dura pugna d’una etapa que no ha
acabat, sinó que continua sent dialèctica. Entendre la història, ser-ne en part
responsable, els atorga una credibilitat i una profunditat de pensament que
engrandeix el bagatge intel·lectual de la nostra universitat.
És per això que la seva incorporació a la UdG com a doctors honoris causa
és, per a tots nosaltres, una gran satisfacció. Atorgar un doctorat honoris causa és,
per dir-ho així, una marca d’identitat de la institució universitària.
Darrere d’aquesta cerimònia d’investidura, darrere d’aquesta celebració, hi
ha una sòlida, molt sòlida institució, que ensenya i que transmet coneixement,
que investiga, que innova, que col·labora amb el món socioeconòmic. Hi ha una
institució que té una vital importància social i que s’integra en el territori, sí,
però que va més enllà i que és present de manera significativa en l’univers de la
ciència i del progrés internacional.
I ja per acabar, deixin-me que els expliqui una història que m’ha enlluernat
aquests dies i que em sembla que és un bon corol·lari a una cerimònia com la
d’avui.
Óscar Tulio Lizano es va alliberar del segrest de les FARC, a Colòmbia, i
va confessar que en el seu captiveri el va salvar la docència, la transmissió de
coneixement. Va col·locar tres pals indefensos, inerts, despullats, davant seu i,
fent veure que eren alumnes, va començar a fer classe. Necessitava un auditori
i per això va muntar aquell infantil estratagema que algú podria qualificar
d’irracional. Potser ho era. Però ell necessitava ensenyar, necessitava sentir-se
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útil, sentir-se humà. Recuperar la seva dignitat. És en la baula que ens ajunta al
passat, en la baula que transmetem al futur, on es fonamenta la nostra humanitat.
Una cadena que ens deslliura de cadenes i que permet dibuixar un món on la
tasca del mestre té sentit. Els pals no sentien, ni es movien, ni preguntaven. Però
el professor Lizano, sentint-se mestre, esdevenia de nou ésser humà.
Per sort nostra, els mestres, els doctors als quals avui homenatgem tenen
aquí, a la ciutat de Girona i a la nostra universitat, alumnes, amics, col·legues que
recullen les seves lliçons i les estendran a noves generacions. Avui, la Universitat
de Girona, nosaltres, som alumnes seus, senyors doctors.
Moltes gràcies.

Anna M. Geli de Ciurana
Rectora de la UdG
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