
PARAULES DE BENVINGUDA DEL RECTOR FRANCESC 
XAVIER GRAU A LA NOVA DOCTORA MARGARET J. GELLER 
 
Benvolguda Prof. Margaret Geller,  

President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili,  

Secretari general de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Sanromà,  

Senyores i senyors claustrals,  

Tinent d’alcalde de medi Ambient i Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, 

Tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes i Societat de la Informació,  

Distingides autoritats, 

Senyores i senyors, 

És motiu de màxima satisfacció per a la Universitat celebrar aquest acte solemne 
d’investidura de la professora Margaret Geller com a doctora honoris causa per la 
Universitat Rovira i Virgili. 

A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la benvinguda al nostre Claustre a la 
doctora Geller, i ho faig amb molt de gust, tant a títol personal com en nom del tots els 
membres de la Universitat, i en especial del Departament d'Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques, del qual va néixer la proposta de conferir-li la màxima distinció 
acadèmica que atorga la Universitat. 

El padrí, el professor Manel Sanromà, en la seva laudatio, ha posat de manifest tots els 
mèrits acadèmics i científics que la fan mereixedora de tan alta distinció i que hem 
pogut apreciar en la magistralis lectio amb la qual la professora Geller ens ha obsequiat. 

El nomenament de doctora honoris causa representa, de fet, una distinció amb doble 
sentit, de màxim reconeixement a la persona distingida, però també d’orgull per a la 
comunitat universitària a la qual s’integra. Per a la URV, és tot un privilegi comptar 
entre els claustrals amb una de les científiques de més prestigi en el camp de 
l’astronomia, pionera a cartografiar l’Univers a gran escala. L’any 1989 va revolucionar 
el coneixement sobre l’estructura de l’Univers amb la descoberta d’una de les 
estructures més grans, de fet la segona més gran coneguda fins ara: l’anomenada Gran 
Muralla, un conglomerat format per galàxies que ocupa un espai de més de 500 per 300 
milions d’anys llum, amb un gruix d’uns 15 milions d’anys llum. Quanta gent al món és 
i ha estat capaç tan sols de comprendre aquesta magnitud? L’estudi de l’estructura a 
gran escala de l’univers i la distribució de l’elusiva, o com ella mateixa diu, misteriosa i 
ubiqua matèria obscura, és el centre de la tasca que actualment desenvolupa com a 
directora científica a l’Observatori Astrofísic Smithsonià. 

Com ens exposava el Dr. Sanromà, es tracta d’un reconeixement a la professora Geller 
que es produeix en el marc de la declaració de la Unesco del 2009 com a Any 
Internacional de l’Astronomia. Un any que representa la celebració global de 
l'astronomia i de la contribució a la societat, a la cultura i al desenvolupament de la 

 1



humanitat en què el principal objectiu és motivar la ciutadania d'arreu del món a 
replantejar-se el seu lloc a l'univers a través de tot un camí de descobriments que es va 
iniciar fa ja 400 anys, quan Galileu Galilei obrí, com amb un escalpel, per primer cop el 
cel amb un telescopi. 

Un any que, a més, a la nostra Universitat celebrem també de manera especial dedicant-
lo a la ciència i a l’humanisme, ja que l’efemèride de Galileu coincideix, entre d’altres, 
amb el 200 aniversari del naixement de Charles Darwin, el centenari de l’afusellament 
del pedagog Ferrer i Guàrdia i dels fets coneguts com la Setmana Tràgica, i el 60è 
aniversari de la mort de Rovira i Virgili. I ho estem fent amb un seguit d’activitats, 
moltes de les quals centrades en l’àmbit astronòmic, organitzant observacions 
astronòmiques, debats sobre mitologia romana i astronomia, activitats al voltant del 
calendari julià o jornades sobre el Mediterrani i les civilitzacions precursores de 
l’astronomia. També ha estat l’any que hem creat la càtedra en Ciència i Humanisme, 
precisament per enfortir la integració del saber que és propi de la Universitat i que, de 
fet, esdevé una tasca més important que mai en la societat especialitzada del segle XXI. 

En l’era de la comunicació és quan sovint hi ha més desinformació; en una era 
d’explosió en avenços científics i tecnològics, base de la societat del benestar, i de 
globalització de conflictes culturals, es fa més imprescindible treballar per difondre els 
valors de la ciència i el mètode científic des d’una perspectiva transdisciplinària, perquè 
només des del coneixement fonamentat i del pensament lliure i crític hi ha la llum 
suficient per prendre col·lectivament decisions, en la societat democràtica que volem 
que s’estengui a tot el món. Un tasca essencial de divulgació del coneixement científic 
que també ha estat objecte del treball de la professora Geller, sobretot a través de 
l’astronomia.  

Com ha assenyalat el padrí, en la tasca de la professora Geller hi conflueixen la 
preocupació per les més grans magnituds imaginables i per la comparativament 
menystenible escala temporal en què es desenvolupa la nostra vida; ras i curt: life’s 
short, diu la Prof. Geller, com d’una manera o d’altra ha dit sempre tota la humanitat. 
En aquesta preocupació sobre la immensitat des de la nostra petita escletxa temporal rau 
la confluència bàsica entre ciència i humanisme amb la qual hem volgut celebrar aquest 
Any Internacional de l’Astronomia a la URV. 

Però la Dra. Margaret Geller també representa, a més, altres símbols que volem per a la 
nostra institució. Ha estat una defensora activa dels drets de les minories, en particular 
de les dones en la ciència; potser el fet de ser la primera dona del Claustre de la 
Universitat de Havard a ingressar a l’Acadèmia Americana d’Arts i Ciències n’és una 
causa. Sigui com sigui, també a la URV el treball per fer més visible i enfortir les 
aportacions de les dones en els àmbits científics i tècnics, a més d’impulsar la difusió 
del treball dut a terme pels equips liderats per dones en tots els camps de la recerca 
científica, és una de la bases sobre les quals es fonamenta el Pla d’igualtat 2007–2010 
que aquest Claustre va impulsar i acordar.  

Aquest acte d’investidura és també, un cop més, símbol del ferm compromís de la 
Universitat en l’avenç i millora de la societat.  

Professora Margaret Geller, gràcies per acceptar la nostra distinció, que més que 
honorar la vostra persona ens honora a nosaltres mateixos; la vostra incorporació al 
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Claustre prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per ser dignes 
d’aquest prestigi.  

Avui, amb el màxim reconeixement dels vostres mèrits, adquiriu el compromís de 
representar la Universitat Rovira i Virgili, que de ben segur realitzareu amb afecte. 
Rebeu l’enhorabona més cordial, en nom propi i en el de tota la comunitat universitària, 
que des d’avui és també la vostra. 

Moltes gràcies. 


