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Moltes felicitats, graduats i graduades. I moltes gràcies, familiars; no només
per acompanyar-nos avui a la nostra graduació, sinó, sobretot, per haver-nos
acompanyat i recolzat durant el trajecte de quatre anys que ha durat la nostra
època universitària. Avui acaba una etapa, però en comença una de nova, en
la qual cadascú de nosaltres continuarà un camí diferent: ampliant els nostres
estudis o treballant, aquí o a l’estranger.
La majoria de nosaltres vam arribar a la Universitat Pompeu Fabra fa quatre
anys. No ho sembla, oi? Anàvem perduts, amb por de si havíem triat el grau
correcte, que ens obriria les portes del que volíem dedicar-nos. Avui, quatre anys
més tard, i amb uns cinquanta canvis de ment sobre què és això del que volem
dedicar-nos, quines optatives escollir o sobre quin tema volem fer el TFG, estem
força convençuts que sí, que vam fer bé triant aquest grau, aquesta opció, aquesta
universitat i aquesta nova vida que comencem demà.
Al llarg d’aquests quatre anys hem tingut temps per créixer i aprendre. Hem
crescut com a persones, aprenent dels nostres companys, dels professors, dels
PowerPoints i dels errors. Durant el grau, hem tingut molt bones oportunitats
per formar-nos, no només com a estudiants, sinó també com a persones i
professionals, amb els intercanvis i les pràctiques. Tots aquells qui hem estudiat
o fet pràctiques a l’estranger durant un semestre o un curs hem après a viure
sols, en un país estranger, amb una cultura que no és la nostra i una llengua que
no és la que parlem habitualment, i això ens ha preparat per afrontar qualsevol
repte que se’ns vingui ara que deixem la “comfort zone” de la universitat, el que
ha sigut casa nostra durant els últims anys. La majoria de nosaltres, també, hem
fet pràctiques en empreses, veient i aprenent què significa treballar en el que hem
estudiat, descobrint la relació entre el que aprenem a classe i les seves aplicacions
en el món real.
L’altre dia vaig estar mirant alguns discursos de graduació per Internet, per
inspirar-me, com suposo que hauríem fet qualsevol de nosaltres si ens trobéssim
en la situació. I vaig sentir una frase que em va agradar molt: “What in the world
needs to change, and what part do you plan on playing in changing it?”. Què cal
canviar al món i quin paper penses tenir tu en aquest canvi? Ho deia Sheryl
Sandberg. La citaria en estil Harvard, però crec que dient el seu nom ens queda
més clar a tots. El que vull dir és que, tots nosaltres, podem i hem de lluitar per
allò que volem, allò que necessitem i allò que és correcte. Avui se’ns tanca una
finestra, però obrim una porta: aprofitem-la.

