
INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA DE L'EXCM. SR. AMARTYA 
SEN. 28 de juny de 2004 

 

Excm. Sr. President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, 

Il·lm. Sr. Secretari General, 

Senyores i senyors claustrals, 

Digníssimes autoritats, 

Senyores i senyors, 

Acabem de celebrar un acte solemne convocat per investir el Dr. Amartya Sen 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. Sen 

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 Amartya Sen, i ho faig ben a gust, tant a títol personal com en nom de tots els 

membres de la Universitat, especialment de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials, 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 Agustí 

Segarra, 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 professor Sen, un economista de primer nivell mundial, com 

acredita el premi Noble aconseguit el 1998, ens permet donar tot el sentit a l’acte 

d’investidura, perquè distingim un científic extraordinari i perquè les seves tesis 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 Sen ens ensenya que només des de la llibertat de les persones i dels 

pobles s’aconseguirà el desenvolupament econòmic que permeti a la humanitat 

superar la gran xacra de la fam i la pobresa. Hem d’aprendre la seva lliçó i ser 

capaços de formar els nostres alumnes per tal que siguin lliures i solidaris, per 

contribuir en la mesura de les nostres possibilitats a poder viure en un món que 

vulgui eradicar la fam i la pobresa com a primera prioritat. Honorar avui el professor 

Sen és un acte de coherència i un simbolisme del que volem que siguin els nostres 

universitaris i la nostra Universitat. 

Dr. Amartya Sen, 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. 


