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Bona tarda, buenas tardes, good afternoon, bon soir, guten Abend, (en LSC),
Avui ens graduem i a partir d’ara serem lingüistes aplicades. I a la famosa
pregunta de “llengües aplicades, a què?” s’unirà una de nova: “lingüista aplicada,
a què?”.Aquestes són dues preguntes que nosaltres mateixes, aquí i ara, encara ens
costaria de respondre. La universitat no ha estat pas una escola d’idiomes, no hi
hem après només llengües; hem anat més enllà: hem après a analitzar i a apreciar
dialectes, llengües i cultures diverses; a traduir; a corregir i revisar textos; a citar;
a fer estudis de cas de tota mena i, per dur que fos, a programar. Creiem, doncs,
que cadascuna de nosaltres podrà donar resposta a aquestes dues preguntes a
mesura que anem fent camí. Aquesta etapa només ha estat el principi.
Ningú va dir que seria fàcil. Durant aquests quatre anys hem passat per èpoques
d’estrès, de treballs en grup i de setmanes nou i deu en les quals volíem engegar-ho
tot a rodar. Però el cansament desapareixia a les festes majors, al bar o compartint
moments amb les amigues. Un dia passarem per davant del campus del Poblenou
i direm “jo vaig estudiar aquí”. I aleshores recordarem el que ha estat el nostre
campus, gairebé una segona casa i on hem passat la major part d’aquests últims
quatre anys. Recordarem perdre’ns per tallers intentant buscar la nostra classe;
els moments dinant amb els amics, amigues i coloms al menjador; com fèiem
cames amunt i avall de l’edifici 52 per pujar a la quarta planta, i els nostres riures,
potser massa alts, a la biblioteca.
Han estat quatre anys d’aprenentatge, de gaudi i de reflexions que ens han ajudat
a créixer, no només intel·lectualment, sinó també com a persones. Estudiar una
carrera t’expandeix la ment, et fa conèixer noves cultures i maneres de ser; però
també t’ajuda a valorar les bones amistats forjades a base d’hores de treball i els
professionals que ens han ajudat en aquest camí.
Ara sí, companyes, amigues, diem adéu a una etapa i cadascuna de nosaltres en
comença una de nova. Molta sort, i gràcies!

