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Pares, mares, avis, àvies, germans, parelles, companys i companyes de promoció.
Bona tarda.
Parlar en nom de tot l’alumnat de les tres enginyeries és un honor i és, també,
un problema. Perquè, què puc dir que representi tothom? Després de donar-hi
moltes voltes se’m va ocórrer que seria bo parlar una mica al voltant de la paraula
universitat. Primer perquè és un concepte que ens afecta a tots i totes; i segon, i
més important, perquè és una manera de recordar que els enginyers i enginyeres
som capaços de fer altres coses que números i tecnologies; podem acostar-nos als
àmbits humanístics que són, al cap i a la fi, el que ens uneixen a tots i totes.
El terme universitat prové del mot llatí universitas, -atis, que podríem traduir
com “la totalitat”. Tots entenem avui dia el que és una universitat: una institució
docent integrada per diferents centres on s’imparteixen uns estudis superiors
de les diverses branques del saber i, si acabes aprovant càlcul (qui diu càlcul
diu anatomia, pels companys de Biologia Humana), aconsegueixes un títol. Fa
segles que predomina aquesta definició; però n’hi ha unes altres, nascudes a l’edat
mitjana. S’entenia la universitat com una“comunitat veïnal i professional, dotada
d’alguna organització i règim jurídic”. A principis del segle XIII ja es designava
un conjunt de prohoms que representaven la totalitat dels habitants d’una vila o
ciutat amb personalitat jurídica. La universitat urbana i els comuns rurals eren
representants de la col·lectivitat.
Seria bo que tots i totes fóssim conscients d’aquesta definició diacrònica i que la
superposéssim a l’altra. La universitat, doncs, no és només un conjunt d’edificis
singulars (per cert, el meu avi va fer la mili aquí mateix, que era un cuartel amb
quadres i suboficials incapaços de cridar-lo correctament: Xargay, Xargayó es
diu! Posant “en jaque” alguns parlants de la lengua imperial!). No és, dic, només
un conjunt d’edificis singulars, de classes magistrals d’eminents professors,
de rànquings i èxits. La universitat són els professors associats amb classes
pleníssimes (excepte si ets professor de quart; aquí la ràtio baixa a 15-20 alumnes
per classe), els conserges, la gent de l’administració i els cambrers i cambreres
del bar, no ens n’oblidéssim!!! I nosaltres, els i les alumnes. La totalitat d’aquesta
gent és la que dóna sentit a la institució. Les diferents maneres d’afrontar la
feina, d’entendre l’economia, la pedagogia, la investigació és el que dóna sentit a
la institució. I l’alumnat, tot i que passem promoció rere promoció, som essencials
per a l’existència d’aquest gran engranatge. I és per aquest motiu que ens toca a
tots i totes nosaltres defensar aquesta institució.

Per poder gaudir d’una formació de qualitat, de més o menys excel·lència
internacional, però de qualitat. Una educació accessible per a tota “la comunitat”
que he comentat abans. Una educació crítica, que ens doni eines per poder triar
i afrontar les decisions del nostre futur. Una educació que permeti a aquells que
ho necessitin compaginar-la amb una feina, i una educació neutra, que no es vegi
influenciada per la pressió de la privatització que actualment està tan de moda.
En resum, l’educació d’una universitat pública! Ja que és responsabilitat de tota
la societat oferir una formació crítica per a la gent jove. Només així es podrà
aconseguir un futur millor.
Espero que aquest missatge arribi una mica més lluny de les persones aquí
presents, i d’aquí uns anys tota “la comunitat” pugui gaudir d’aquesta universitat
pública.
Voldria acabar fent una crida a tots els enginyers i enginyeres d’aquesta promoció.
És cert, i molts de vosaltres ja ho heu comprovat, que trobar feina amb un grau
d’enginyeria quasi a la butxaca és relativament senzill. Per tant, fora bo escollir
aquelles opcions que afavoreixin TOTA “la comunitat”, no només a uns pocs. Les
noves tecnologies són el futur, i nosaltres som els i les responsables de fer que
aquest futur sigui el millor possible.
Moltes gràcies, i recordeu de beure una mica d’aigua entre copa i copa.

