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Benvolguts tots i totes,
Avui, finalment, dia 1 de juliol del 2016, estem aquí per graduar-nos. Ha set un
llarg viatge durant el qual hem crescut, hem après i, sobretot, hem viscut tot
tipus d’experiències. Aquest camí, hem tingut la sort de poder-lo compartir amb
uns immillorables companys. Al llarg d’aquests anys, ens hem vist en tot tipus de
situacions; dies de classes a Poblenou, descansos al bar i a la plaça Gutenberg,
treballs entregats a l’últim moment després de nits molt llargues sens dormir a
base de cafè o Redbulls, classes eternes divendres al matí, cerveses terapèutiques
postfracassos o per fer més suportables èpoques d’estrès, èpoques d’exàmens
molt intenses a la biblioteca, i les celebracions que venien després. I tot això, ha
creat un vincle únic entre nosaltres. I malgrat que els nostres camins se separin,
segur que sempre hi haurà un moment per retrobar-nos, prendre una cervesa i fer
un viatge en el temps.
Ens fem grans sentint que la universitat és una etapa decisiva i determinant, i
ara que ens hi trobem segurament tots podem entendre’n el perquè. I és que més
enllà de tot el coneixement adquirit, ens ha ajudat a tenir criteri, a pensar, i ens
ha obert la curiositat. Curiositat d’aprendre, de viatjar, de descobrir i de tenir
una perspectiva oberta a les coses noves que vindran. De cop, els deixem de tenir
por i fins i tot les sortim a buscar. Així doncs, vull agrair a la Universitat Pompeu
Fabra i als professors per haver aconseguit que nosaltres no passéssim per la
universitat, sinó que fos ella qui passés per nosaltres i ens canviés.
Només em queda desitjar molta sort a tots els graduats en aquesta nova etapa que
ara comença i que gaudim de l’últim dia de la universitat, que és avui.
I ara, què? Ara, tot!

