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[Peter]
Queridas compañeras y compañeros,
Es difícil creer lo que ahora mismo ven mis ojos, pues no hace mucho nos veíamos
todos por primera vez en este mismo edificio. Cada uno en solitario decidió
emprender esta travesía hacia lo desconocido, haciendo gala de coraje e incluso
de algo de locura, sin jamás imaginar que la clausura de este capítulo de nuestras
vidas la haríamos en familia. Una cosa está clara, nosotros seguimos sin saber
del todo bien qué es Global Studies; sin embargo, mirar tanto hacia el globo que
nos rodea acabó haciendo que descubriésemos mucho del mundo que cada uno
llevamos dentro.
Ser la primera promoción conlleva un gran honor, a la vez que una equivalente
responsabilidad. Fuimos unos excelentes conejillos de indias, en ocasiones con
más paciencia que otras.Y juntos hemos tejido, con cariño y esfuerzo, la red sobre
la que reposarán nuestros pies en el día de mañana.
Esta carrera tiene una particularidad especial, o cualidad específica mejor dicho,
y es que convergen las divergentes inquietudes e intereses de un grupo humano
tan variopinto como maravilloso. A més d’aconseguir que tres canaris deixin el
paradís per venir a Catalunya, i no contents amb això, que aprenguin català.
Este año volvimos a volar solos, y acabamos esparcidos por los cinco continentes,
dándole hoy a nuestra dulce reunión un sabor internacional tras meses echándonos
de menos.
¡Aquí hay gente que habla ruso, chino, japonés, francés, portugués, árabe, farsi,
finlandés, holandés, alemán, catalán y hasta euskera! Y el English también, pero
ya está un poco pasado de moda.
Y, amigos míos, prosigo diciendo, muy orgulloso e inmensamente feliz, que me
llevo algo en mi corazón de cada uno de ustedes y unos recuerdos solo superados
por las bellas personas de las cuales he tenido la fortuna de rodearme en el
transcurso de todas estas peripecias.
Now I give the spotlight to Tina, who brought her happiness and passion from
Taiwan to make us a little more ‘global’.

[Tina]
Thank you Peter for your kind words.
Tree years, it is long but also short, we have countless stories together, be it from
the MUN conference, the trip to France, remember we had little parties in the
teepees, the trip to Geneva, also remember we brought food from Barcelona
because of the insanely high cost even to just have a meal in Switzerland, then to
the craziest tree day El Paso, all these have tighten the relationship and connection
among every and each of us. We have been a particular class.
We got to spend the first two years altogether everyday by having the same subjects.
More importantly, we are ambitious and we share similar ideologies and values
to make the world better with our sympathy for others and our passion for better
changes. Apart from knowledge, we have learnt life lessons and faced challenges
during these tree years, and we are going to carry all these with us to the future,
where there may be more difficulties waiting for us, but no matter where we are,
the perseverance and persistence we are given will guide us all. Time flies, we
grow, with all the amazing moments we have shared, now it is time for a temporal
separation, where life leads us to continue chasing dreams through our own path.
But the separation is for the next reunion. Even though knowing that we are all
probably going to scatter in different parts of the world, we will reunite again
maybe in some other countries, and deep in our hearts, global studies does not
only present as merely a class, but a spirit that bind us altogether.
Tot i que ell també ha estat a Taiwan, ve de molt més a prop. Deixo les paraules
finals d’aquest discurs a en Pau.
[Pau]
Gràcies Tina i Peter per les vostres paraules. A mi, crec, només em queden dues
coses per dir.
Primer, a la Universitat: gràcies. Gràcies per la vostra capacitat de preveure
la necessitat de tirar endavant un grau com Estudis Globals. Gràcies per la
vostra capacitat d’innovar, pels esforços fets per portar cinc facultats diferents
a la mateixa taula per dissenyar i conduir un grau com el nostre. Gràcies per
acompanyar-nos, donar-nos suport i deixar-nos construir amb vosaltres el que
creiem que és i ha de ser la formació transversal i multidisciplinària, que el nostre
món necessita més que mai. Que els esforços fets per Global Studies siguin un
exemple del model d’universitat que volem.

Darrere d’aquesta tasca hi ha moltes persones anònimes –a totes elles, gràcies–.
Però també hi ha persones que coneixem bé. I és que no podem marxar avui
d’aquí sense dir gràcies a la Rosa Cerarols, a la Carina Ortega i a tot l’equip de la
secretaria d’Humanitats. A tots i cada un dels professors que hem tingut aquests
últims anys, des d’en Guillermo fins al Nichols, que han dissenyat amb esforç
noves assignatures, i que ens han transmès la seva passió per elles. Gràcies, Pablo,
per ser el gran compromès que ets amb nosaltres i el nostre grau. I sobretot,
gràcies, Toni –sense tu, això no seria res–, i és que no podríem haver demanat un
millor coordinador que tu. Perquè tu has estat molt més que això. Per a tots ells,
un fort aplaudiment!
Segon, als meus companys, a tots vosaltres, als 50 que esteu avui aquí i als qui no
poden ser-hi. Gràcies per ser com sou, i per fer d’aquesta la nostra casa. El gran
èxit d’aquest grau sou tots i cada un de vosaltres. Gràcies per la passió, la il·lusió
i l’alegria que poseu en tot i per fer de la classe una família que mai no oblidarem.
Personalment, gràcies per la confiança que m’heu donat per representar-vos a la
Universitat durant aquests últims tres anys. Res m’ha fet més feliç.
Com ha dit la Tina, això pot ser el fi d’una etapa; però no el nostre final –ens
esperen moltes coses junts d’ara endavant–.On us porti la vida a partir d’ara, als
65, us desitjo, de tot cor, el millor. Sigueu molt feliços. Gràcies.

