
Discurs a la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill 

Professor Miralpeix, director de la càtedra, 

Dr. Campo, 

Amigues i amics, 

Gràcies, Dr. Campo. En primer lloc, he de donar les gràcies a l’organització per haver-me convidat i per 
deixar-me dir algunes paraules, no sé si com a presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, que 
m’honoro de presidir, o com a professional sanitaria que rendeix culte a l’art.  

Cert, Dr. Campo. Tenim una llarga i interessant trajectòria junts des del teu pas pel Servei d’Urgències de 
l’hospital Trueta, veïns físicament i professionalment fins al contuberni, sempre molt interessant i gratificant, 
com no podia ésser d’altra manera, amb el teu tarannà.  

En tot cas, seré breu perquè no és a mi a qui han vingut a sentir. 

Quan es crea una nova càtedra, a més de tot el que la normativa de la nostra universitat demana: director 
consell i promotors, hom es pregunta: perquè?   

Si utilitzem terminologia científica, ens podem preguntar, com ho han fet els homes de ciència a través de la 
història, el  perquè, el com i el que, i afegir-hi, en el nostre cas, els qui ho han fet possible. 

Intentaré contestar cadascuna d’aquestes preguntes tenint en compte els antecedents que han fet possible 
la creació i posada en marxa d’aquesta càtedra. 

Com la majoria dels grans esdeveniments de la nostra història, va ser fruit de les circumstàncies, de la 
casualitat, de trobar-se en el lloc i en el moment adequats unes persones, en aquest cas el Dr. Juan Francisco 
Campo, metge i director mèdic de la Clínica Bofill, i el Dr. Josep Arnau, catedràtic de la UdG i director del 
centre associat de la UNED a Girona, que així ,com si res, organitzaren el I Fòrum sobre Ciències i 
Humanitats, que se celebrà al Centre Cultural de la Mercè el juny de 2012. Fou un èxit de  convocatòria, que 
va aplegar 270 persones. És increïble, amb el que costa a la universitat omplir una aula d’estudiants quan ens 
visita algun personatge singular, inclosos els premis Nobel. Bé, doncs l’èxit va animar els promotors amb el 
suport inestimable de la Clínica Bofill i la complicitat de la Generalitat, la Diputació, l’Ajuntament i Catalunya 
Caixa, a organitzar el II Fòrum amb caràcter biennal. 

També, fruit d’una altra iniciativa del Dr. Campo, es rehabilita una antiga fàbrica a Sant Feliu de Guíxols i s’hi  
crea el centre EPAC. La fórmula existeix en altres països europeus i consisteix en l’organització d’actes 
culturals complementats amb xerrades i actuacions musicals, que finalitzen amb una degustació 
gastronòmica, que en el nostre cas és servida pel restaurant “Divinum”. 

Per què? 

Està fora de tot dubte la relació entre el món de la medicina i el món de les humanitats. El metge i el sanitari 
en saben molt de la vida, de la mort, del patiment, del pensament humà i, com veuran, també del món de 
l’art. 



L’escultura, quan té forma d’ésser humà o representa qualsevol ésser viu, pot ser un estudi extraordinari 
d’anatomia. La pintura no sols és un retrat o una descripció d’un esdeveniment que ens mostra la psicologia i 
la sociologia d’una època, sinó que en moltes ocasions també reflecteix comportaments psiquiàtrics. 

Per deformitat professional, qualsevol sanitari que s’acosta a una pintura o a una escultura, hi troba 
síndromes de les diferents malalties conegudes o fins i tot hi veu clarament algunes deformitats producte 
d’una patologia determinada. “T’hi has fixat? -exclama habitualment als que l’acompanyen- Aquest podria 
tenir....”. 

També la literatura és un reflex no sols de la societat de la qual sorgeixen els seus autors, sinó també en 
moltes ocasions, de les seves experiències personals, amb les quals a vegades es podrien fer veritables 
tractats de psicologia i psiquiatria, i no sols de sociologia, com sempre s’ha dit. 

I si el cinema és art, tres quartes parts del mateix; podem fer un exhaustiu estudi social a partir d’ell. 

Si parlem genèricament de ciències i humanitats, també se’ns pot obrir un altre gran camp de rabiosa 
actualitat. On són els límits de la ciència, tenint en compte l’ètica?  

Parlo d’ètica i no de religió, que possiblement també n’hauríem de parlar. 

Fins on es pot portar la manipulació genètica? Fins on, l’allargament de la vida? I un llarg etcètera que 
donaria, segurament, per hores de debat. 

Veuran que és apassionant. 

Així doncs, el perquè és clar. 

Què volen fer? Doncs això mateix, buscar l’extraordinària relació entre aquests dos mons.   

Qui? La pregunta ”huelga” com diuen per Castella. Un apassionat dels dos camps, el Dr. Campo ha 
aconseguit engrescar persones de dos estaments professionals com la universitat i la medicina, i vostès en 
són l’exemple. 

I finalment, el com. Amb tota la voluntat i la passió de què són capaços, i evidentment comptant amb la 
generositat de la Clínica Bofill, una institució extraordinària i una organització sanitària singular genuïnament 
gironina, i amb el suport incondicional de la seva direcció, en especial del seu gerent, que avui ens 
acompanya. Gràcies, Sr. Ortega. Tanmateix, no és gens d’estranyar, ja que dintre d’aquesta institució hi ha 
persones molt generoses implicades en grans projectes altruistes dintre i fora de les nostres fronteres, a 
Amèrica del Sud o a l’Àfrica, com avui també podran comprovar en el decurs d’aquest acte. 

Per tant l’èxit està assegurat. Moltes gràcies a tothom i endavant! 

 

Rosa Núria Aleixandre 

Presidenta del Consell Social 


