PARAULES DE BENVINGUDA DEL RECTOR JOSEP
ANTON FERRÉ AL NOU DOCTOR PAUL PRESTON

Benvolgut Dr. Paul Preston,
Sr. President del Consell Social,
Sr. Secretari general de la URV,
Professors Josep Sánchez Cervelló i Alberto Reig
Tapia,
Senyores i senyors claustrals,
Rector Arola,
Distingides autoritats,
Pare Abad de Poblet,
Membres de la comunitat universitària de la URV,
Senyores i senyors,
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És tot un honor i un privilegi donar la benvinguda al
nostre Claustre al Prof. Paul Preston, i ho faig amb
molt de gust, tant a títol personal com en nom del
tots els membres de la Universitat.
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
nostre claustre persones que s’han distingit per la
seva activitat en benefici de les arts, la cultura, les
ciències 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
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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 Josep Sánchez Cervelló i Alberto Reig
Tapia, en la seva laudatio, han posat de manifest
tots els mèrits acadèmics i científics que fan
mereixedor al professor Preston de la màxima
distinció acadèmica que atorga la Universitat i que
hem pogut apreciar en la magistralis lectio amb la
qual el doctor Preston ens ha obsequiat.
La distinció de Doctorat Honoris Causa vol sempre
emfatitzar valors de la nostra universitat i en
aquesta ocasió són molts els valors que es
personifiquen en el Dr. Preston.
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En primer lloc, el professor Preston és referent del
rigor científic i l’esperit crític que fan avançar la
ciència i el coneixement i que són el veritable
fonament del concepte d’universitat. Doncs és
només a partir d’aquests dos grans patrons de
funcionament quan la Universitat pot desenvolupar
amb fortalesa el seu compromís de transmissió de
coneixement a la nostra societat. I és la recerca del
Dr. Preston la que ha estat presidida per aquesta
excel∙lència científica.
En segon lloc, voldria destacar que aquest alt
coneixement adquirit, el prof. Preston l’ha transmès
al llarg de tota la seva vida acadèmica a través,
d’una banda, de la formació dels estudiants i de les
noves generacions acadèmiques i, d’altra banda, a
la societat en general, en aquest cas, a través dels
nombrosos llibres que ha escrit. Així, és un referent
pels que tenen l’ofici de la història i la seva manera
d’explicar‐la no només lloa l’ofici sinó que
4

n’alimenta l’afició dels que cultiven el seu esperit
tancant el televisor i llegint un llibre.
I, com a universitat, ens sentim plenament reflectits
amb aquest visió, doncs sempre hem entès el sentit
d’Universitat situant l’activitat investigadora com a
eix essencial per a la qualitat docent i la
transferència de coneixement a la nostra societat. I
és per aquest motiu que vàrem posar especial
èmfasi, des del vell inici, en l'activitat investigadora.
(Un fet que ha dut a la URV, a ser destacada per
segon any consecutiu, per la revista Times Higher
Education, com una de les 100 millors universitats
del món de les creades en els últims cinquanta
anys).
I, finalment, voldria destacar un tercer aspecte, un
tercer valor que entenem que incorpora el Dr.
Preston. Aquest és que aquesta excel∙lència
acadèmica i científica l’ha realitzada sobre la nostra
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història més propera, i a més, en un dels seus
episodis més tristos i obscurs, com és la Guerra
Civil.
I l’anàlisi rigorós que hi ha aportat el professor
Preston ha esdevingut fonamental per conèixer‐nos
a nosaltres mateixos, per saber del nostre passat i
disposar, així, d’un instrument fonamental per a la
comprensió del present i l’enfocament del futur. Si
bé, tal i com estan les coses cada vegada caldrà
llegir menys per entendre com eren aquests que es
van aixecar en armes contra el govern legítim de la
República...n’hi haurà prou en llegir la premsa.
Per

tant,

podem

convenir

que

recerca

d’excel∙lència, mestratge i difusió del coneixement
sobre un referent històric propi configura el conjunt
de valors principals de la investigació del Dr.
Preston.

Un

treball

que

estat

objecte

de

reconeixement per part de la nostra societat en

6

múltiples modalitats i de forma continua des de fa
anys.
Són, doncs, aquest conjunt de valor, els que avui en
aquest acte explicitem de nou com a eixos també
del nostre capteniment com a universitat.
Per tant, com els deia, avui celebrem l’entrada al
nostra Claustre d’un referent, no només del que
volem ser sinó també del que som com universitat.
Professor Preston, gràcies per acceptar la nostra
distinció, que més que honorar la vostra persona
ens honora a nosaltres mateixos; la vostra
incorporació al 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
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cordial, en nom propi i en el de tota la comunitat
universitària, que des d’avui és també la vostra.
Moltes gràcies.
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