PARAULES D’INVESTIDURA COM A DOCTOR
HONORIS CAUSA DE CLAUDI ESTEVA A TÍTOL
PÒSTUM
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Dra. Berta Alcañiz,
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Senyores i senyors claustrals,
Distingides autoritats,
Membres de la comunitat universitària de la URV,
Senyores i senyors,
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Hauria estat un privilegi haver pogut donar la
benvinguda personal al Dr. Claudi Esteva com a nou
doctor honoris causa de la nostra universitat.
Malauradament, amb posterioritat a aquest acord
del Consell de Govern, el Dr. Esteva va traspassar, fet
que lamentem profundament. Si cal, però, com a
consol, que efectivament ho és, ens va deixar
després d’una llarga vida, intensa, i molt fructífera
tant a nivell personal com professional. Una vida
dedicada al coneixement i a la saviesa, motiu pel qual
la nostra universitat li acordà conferí el grau de
Doctor Honoris Causa. I avui tenim l’honor de
comptar doctora Berta Alcañiz, marmessora del
doctor Claudi Esteva, a qui retem els obsequis
d’aquest homenatge seguint el protocol que tenim
establert per a aquestes significades ocasions.
Com saben, l’acte d’investidura d’un doctorat
honoris causa és el de màxima solemnitat per a la
comunitat universitària en el qual s’integren al
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nostre claustre persones que s’han distingit per la
seva activitat en benefici de les arts, la cultura, les
ciències o la societat, en general, i per a aquest acte
reservem també la litúrgia que ens evoca el paper
cabdal que, des de fa segles, té la institució
universitària en la societat, per al desenvolupament
de la qual preserva i fa avançar el coneixement.
I és a partir d’aquest reconeixement que la
Universitat també es defineix, doncs les persones
que s’han integrat a la URV en un acte solemne com
el d’avui expressen al món quins són els nostres
referents d’acompliment acadèmic, artístic, cultural
o en el servei a la societat. I la seva incorporació al
Claustre de la URV ens aporta, de la seva banda,
honor i també reconeixement. És per això que, per
orgull nostre, presideixen l’entrada a la Universitat.
Els professors Prat i Martínez, en la seva laudatio
conjunta, han posat de manifest tots els mèrits que
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fan mereixedor al Dr. Esteva de la màxima distinció
acadèmica que atorga la Universitat i que hem pogut
apreciar, també, gràcies als parlaments amb que la
Dra. Alcañíz i la Sra. Esteva ens han volgut obsequiar.
El nostre agraïment.
La distinció de Doctorat Honoris Causa vol sempre
emfatitzar valors de la nostra universitat i en aquesta
ocasió el Dr. Claudi Esteva simbolitza un conjunt de
compromisos com a universitat, i d’aquest en voldria
destacar especialment un dels estatuts de la URV
quan s’expressa que una de les funcions de la URV
és: “Reivindicar la universalitat del coneixement,
inherent a la Universitat, com a vehicle de
comunicació i diàleg entre els pobles, tot fomentant
la màxima internacionalització de les activitats
universitàries”.

Efectivament,

universalitat

del

coneixement, comunicació entre els pobles i
internacionalització, entenc que són atributs que el
Dr. Esteva va conrear al llarg de la seva vida.
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Una vida acadèmica que va d’iniciar a l’exili, a Mèxic,
i on començà la seva carrera com a antropòleg
cultural i que, una vegada retornat, l’exercí primer a
Madrid des de la Universitat o com a director del
Museu d’Etnologia. Amb posterioritat, impulsà el
primer Departament d’Antropologia de l’estat
espanyol, a la Universitat de Barcelona. Fou
precisament aquest treball basat en l’excel·lència
científica i el rigor acadèmic a través del qual impulsà
una disciplina científica, l’antropologia cultural, i de
la qual en va esdevenir mestre de tota un generació
i de la qual també n’és hereva el Departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, el
nostre conegut DAFITS, d’on va sorgir aquesta
proposta de doctor honoris causa.
I un treball acadèmic i científic del Dr. Esteve que
abastà des de les societats indígenes d’Amèrica a
l’estudi de les societats modernes. Una contribució a
la ciència que li fou reconeguda amb nombrosos
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reconeixements i on destaca el premi Malinowski
l’any 1994, considerat el més prestigiós en el camp
de l’antropologia.
Posteriorment a la seva jubilació retornà a Mèxic, on
hi va retornar el que aquest país li havia donat a la
seva joventut acadèmica. I fou precisament a Mèxic,
on l’any 2004, el Fondo de Cultura Económica
publicà el seu darrer llibre “La identidad catalana
contemporánea”,

precisament,

un

estudi

antropològic de plena actualitat.
Com saben, la Universitat Rovira i Virgili, que just
acabem de celebrar els primers 25 anys de la seva
creació, va posar especial èmfasi, des de l’inici, en
l’activitat investigadora, en la cerca de l’excel·lència
com a base per a una bona docència i una sòlida
transferència de coneixement a la societat. Per tant,
el Dr. Esteve, gràcies a la seva tasca acadèmica i
científica va contribuir al que ara som com a
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Universitat i que no és sinó el nostre compromís amb
la societat. Un compromís amb la societat que
entenem que només podem a terme a partir d'una
sòlida base científica, d'un cos intel·lectual i del rigor
en el mètode científic, única garantia per a
l'aprofundiment en el saber.
En definitiva, és aquesta vida personal, acadèmica i
científica del doctor Claudi Esteve la que entenc que
reflecteix l’escut de la nostra Universitat, que hi diu:
“Sapiéntiae líberi, libertáti sapiéntes” (Lliures per la
saviesa, savis per la llibertat). Així, el que simbolitza
aquest acte d’investidura del professor Esteve, com
a doctor Honoris Causa, és reflex del que som i del
que volem ser com a universitat.
Avui doncs, amb el màxim reconeixement dels
mèrits del Dr. Claudi Esteva, ens honorem a nosaltres
mateixos, prestigiem la Universitat Rovira i Virgili i
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ens obliguem a treballar per ser dignes d’aquest
prestigi.
Moltes gràcies.
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