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Ja fa quatre anys que tot va començar amb la creació d’un grup de Facebook,
Grau de Criminologia UPF, promoció 2012-2016, i una trobada massiva davant la
UPF per assistir a l’apassionant Curs d’Introducció a la Universitat.
La criminologia, com a ciència multidisciplinària, engloba una gran diversitat
d’elements. Diversitat que també s’ha reflectit en els components de la classe i
en els constants debats i discussions, més via Facebook i al bar que dins de les
mateixes aules. Hem tingut professors i professores que es van quedar estancats
en una criminologia del passat; d’altres, que ni tan sols avui podrien definir-la, i
d’altres que un any em fan viatjar en primera classe per assistir a una trobada de
l’Associació d’Estudiants de Criminologia i l’any següent no recorden ni quina és
aquesta associació. Però també hem tingut docents motivadíssims: des dels que
ens obligaven a fer presentacions amb Prezi, passant pels que ens lligaven amb
fils per entendre conceptes, els que ens ensenyaven per què no es pot fumar al
pati de la Pompeu després d’haver fet la cigarreta al balcó del despatx i acabant
pels que ens van fer convertir en policies per trobar una partida de Lacasitos
dins d’un cotxe fet amb cadires. Tot això dins d’una universitat d’excel•lència,
de la qual se’ns qüestiona la privacitat i aquesta estranya manera de funcionar
per trimestres, tan lloada als Nadals i més aviat odiada per Setmana Santa i per
Sant Joan.
I no hem d’oblidar que l’excel•lència no s’aconsegueix quantificant matrícules,
notes ni ràtios d’estudiants, sinó que s’aconsegueix donant el reconeixement i
el suport a un grau tan nou com és el nostre, incloent-hi professorat de qualitat
i valors d’excel•lència internacional. Ara ens queda la tasca més difícil, la
Universitat ja ha complert, ja ens ha donat el títol. Ara som nosaltres els que hem
de fer entendre la falta que fem com a criminòlegs en una gran varietat d’àmbits,
i els que hem de continuar discutint en les sobretaules familiars sobre la pena
de mort i la cadena perpètua. Així que, als professors i professores motivats, als
croissants de la cafeteria i com no, als pares, mares, avis i àvies que van confiar fa
quatre anys que ens endinséssim en aquest boig món de la criminologia patint per
la nostra vida en cada capítol de Mentes criminales. A tots i a totes elles, gràcies.
Enhorabona, graduats i graduades.

