INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA DE L'EXCM. SR. AMIN
MAALOUF. 6 d’abril de 2006

Excm. Sr. President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili,
Il·lma. Sra. Secretària General,
Senyores i senyors claustrals,
Digníssimes autoritats,
Senyores i senyors,
Acabem de celebrar un acte solemne convocat per investir el Dr. Amin Maalouf com
a doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, acte que ha consistit en una
reunió extraordinària del Claustre Universitari, oberta a tota la comunitat i a tots els
ciutadans i ciutadanes que hi han volgut assistir. És una vella tradició universitària
que, ultra servir per reconèixer els mèrits d’un personatge rellevant amb la concessió
de la màxima distinció que concedeix la Universitat, ens permet incorporar el Dr.
Maalouf a la nostra comunitat universitària i comptar a partir d’ara amb ell com un
membre més de la Universitat Rovira i Virgili.
A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la benvinguda al nostre Claustre al
doctor Amin Maalouf, i ho faig ben a gust, tant a títol personal com en nom de tots
els membres de la Universitat, especialment de la Facultat Lletres, que va ser qui va
tenir la iniciativa de conferir-li la màxima distinció acadèmica que atorga la
Universitat.
No em pertoca reproduir la laudatio pronunciada pel padrí, el professor Enric Olivé,
ni comentar la magistralis lectio que el nou membre de la Universitat ha pronunciat,
sinó que em correspon assenyalar el sentit que aquest doctorat honoris causa té per
a la nostra institució.
De forma genèrica, els doctorats honoris causa ens permeten fer un reconeixement
especial a científics notables i a acadèmics rellevants, amb la qual cosa, a més de
tenir l’oportunitat de distingir-los, ens dotem de referents com a institució. Sempre
procurem, a més, que les personalitats a qui atorguem la nostra màxima distinció
hagin tingut una trajectòria o hagin desenvolupat una investigació que enforteixi els
valors que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili defineix com a inherents a la

nostra institució. Així, de forma simbòlica, com tot el que emmarca una investidura
de doctor honoris causa, aconseguim dotar-nos de referents i marcar la pauta a
seguir als doctors de la nostra Universitat.
Avui, la investidura del Dr. Maalouf, un escriptor de primer nivell mundial, reconegut
arreu, ens permet donar tot el sentit a l’acte d’investidura, perquè distingint i
reconeixent la seva tasca literària podem fer nostres les seves tesis, ja que es
correlacionen perfectament amb els valors de la nostra Universitat. Em permetran
que reprodueixi un fragment del nostre Estatut en què s’assenyalen alguns dels
nostres valors: “La Universitat orientarà la seva raó de ser a afavorir el pensament
crític, la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors propis d’una
societat democràtica, oberta i solidària; en particular, el respecte als drets humans i
al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació internacional, especialment
amb els països empobrits.”
El doctor Maalouf ens ensenya que la humanitat només té sentit i futur des de la
tolerància, des del respecte a les cultures i les llengües, des de la universalització
dels drets humans. Ell ens diu que “tot allò que fa referència als drets fonamentals
no pot ser denegat als nostres semblants amb el pretext de preservar una creença,
una pràctica ancestral o una tradició”. Una lliçó que cal aprendre i assumir per evitar
que avui encara sigui argument per a molts. El doctor Maalouf ens fa creure que una
societat millor és possible si és capaç de conviure enriquint-se a partir de les seves
diferències, un discurs optimista a partir del coneixement directe de la barbàrie que
alguns éssers humans són capaços d’aplicar contra els seus semblants. Un discurs
d’agrair i per reconèixer. Un discurs necessari en el món en què vivim, que ell,
mitjançant la seva magnífica prosa, ha fet arribar a milions de persones de tot el
món. Honorar avui el doctor Maalouf és un acte de coherència i un simbolisme del
que volem que siguin els nostres universitaris i la nostra Universitat.
Dr. Amin Maalouf, gràcies per haver acceptat la nostra distinció, que més que
honorar la seva persona ens honora a nosaltres mateixos; la seva incorporació al
nostre Claustre prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per ser
dignes d'aquest prestigi.
Avui, amb el màxim reconeixement dels seus mèrits, vostè adquireix el compromís
de representació de la Universitat Rovira i Virgili, que de ben segur realitzarà amb

afecte. Rebi l’enhorabona més cordial, en nom propi i en nom de tota la nostra
comunitat universitària, que des d'avui és també la seva.
Moltes gràcies.

