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PROPOSTA DEL PROFESSOR SEBASTIÀ SERRANO  

COM A DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA  

UNIVERSITAT JAUME I 

 

  

Memòria raonada, justificativa dels mèrits i circumstàncies que 

concorren favorablement per a proposar al candidat, i on es senyala la 

seua vinculació a la Universitat Jaume I 

 

 
 

Sebastià Serrano Farrera (Bellvís, Pla d’Urgell, 1944), es va llicenciar en Filologia 

Romànica el 1969 i es va doctorar en aquesta mateixa àrea el 1973. Des de 1969 ha 

exercit la docència a la Universitat de Barcelona, on va guanyar una càtedra de 

Lingüística General el 1986 i on és actualment professor emèrit. Especialitzat en teoria 

lingüística, semiòtica i filosofia de la cultura, ha desenvolupat, entre altres, les següents 

línies de recerca: lingüística matemàtica, comunicació no verbal, pragmalingüística y 

teoria de la comunicació aplicada a diversos àmbits (principalment cognició, evolució 

biològica, organitzacions empresarials, salut i emocions). No ha estat tampoc aliè als 

seus interessos l’estudi semiòtic de la literatura i fins i tot la creació literària.  

  

Lingüista amb formació científica, va ser pioner en la recerca sobre lingüística 

matemàtica a l’estat espanyol, amb la publicació de dos llibres cabdals durant la dècada 

dels setanta: Elementos de lingüística matemática (1975) i Lógica, lingüística y 

matemáticas (1977). Va tractar la qüestió nacional catalana en un assaig guanyador del 

corresponent Premi Octubre: Lingüística i qüestió nacional (1979) i va publicar també 

algunes novel·les en català, entre les quals Elogi de la passió pura el va fer guanyar el 

Premi Ramon Llull de narrativa en català el 1990. La seua reflexió sobre el llenguatge el 

va dur a estudiar els mecanismes expressius del discurs literari (Literatura i teoria del 

coneixement, 1978) i la teoria dels signes (Signes, llengua i cultura , 1980). 

Posteriorment va especialitzar-se en teoria de la comunicació, amb una original visió de 

les relacions interpersonals en la nostra societat i, així mateix, del paper cognitiu dels 



sentits, la comunicació no verbal i les emocions en l’espècie humana, concepció que 

s’articula en diversos llibres, com ara: Comunicació  llenguatge i societat (1993), Cap a 

una lògica de la seducció (1996), Comprendre la comunicació. El llibre del sexe, 

l’economia i l’empresa (1999),  El regal de la comunicació (2003), L’instint de la 

seducció (2004) o La festa dels sentits (2009), entre altres.  

 

Al llarg de la seua carrera acadèmica ha dirigit vint-i-tres tesis doctorals, ha 

presentat nombroses ponències a reunions científiques i ha impartit cursos o 

conferències en l’estat espanyol i en l’estranger (Berkeley, Buenos Aires, Estocolm o 

Roma). Per la seua carrera com a investigador se li han reconegut sis trams de recerca 

del Ministeri d’Educació. Ha ocupat també rellevants llocs de gestió en el món de la 

recerca i l’educació. Arran de la seua jubilació recent, la Universitat de Barcelona l’ha 

nomenat com a Professor Emèrit d’aquesta institució. 

 

En el volum Homenatge a Sebastià Serrano que se li ha dedicat amb ocasió d’aquest 

nomenament (M. A Martí i M. Taulé, eds., Universitat de Barcelona, 2014) es llegeixen 

nombrosos testimoniatges sobre la seua vàlua. Així, per exemple, el del seu deixeble 

Xavier Laborda: 

El maestro que es Sebastià Serrano ha mostrado y muestra a sus alumnos 

la amplitud y la variedad de la Lingüística. Lo hace con rigor y claridad, con 

lucidez y entusiasmo. Su magisterio invita a explorar las ciències del 

lenguaje, en todas sus manifestacions y especialmente la semiòtica. 

(“Explorador de la semiótica”) 

 

O el del degà de la seua Facultat, Adolfo Sotelo: 

La Facultat de Filologia deu al professor Sebastià Serrano lustres 

d’ensenyament en els escenaris de la semàntica, la lingüística i la 

comunicació. La imminent Facultat de Filologia i Comunicació té en Serrano 

un dels grans impulsors acadèmics, i tindrà sempre en la seva personalitat i 

en la seva obra horitzons d’aprenentatge sempre oberts. (“Pòrtic”) 

 

O bé el Rector Magníficc de la institució,  Dídac Ramírez i Sarrió, exalumne seu, 

que el valora amb afirmacions com aquestes: 

La seva aula plena a vessar, sovint amb més estudiants que no pas 

cadires, a l’inici de curs, és una de les imatges que més rememoren els 



estudiants principalment de filologia, però també d’altres ensenyaments. I és 

important aquests darrer detall perquè recull en si mateix el tret que potser 

defineix més gràficament la trajectòria i la personalitat docent del Dr. 

Serrano: la transversalitat del coneixement, avui tan anhelada, tan requerida, 

ha esta en ell gairebé un fet connatural, qui sap si a causa del seu doble 

vessant de lingüista i matemàtic, però de ben segur gràcies a la curiositat 

innata que ha guiat, en tots els sentits, el seu mestratge. (“Sebastià Serrano, 

vida i compromís a la Universitat de Barcelona”) 

 

El periodista i deixeble seu, Josep M. Puyal rebla el clau dels reconeixements amb 

aquesta frase lapidària: “Un bon professor et dóna la comprensió del coneixement. Un 

mestre et commou l’esperit.” 

 

Comptat i debatut, Sebastià Serrano representa en el món de la cultura catalana -i en 

el de l’espanyola en general- una figura d’intel·lectual interdisciplinari que combina el 

rigor de la lingüística amb la curiositat del científic i la capacitat de comunicar 

mediàticament, i ha assolit una projecció molt destacada en la societat catalana. L’opció 

prioritària pel català com a llengua de publicació en àmbits  d’innovació intel·lectual, 

compatible amb la seua difusió en altres llengües,  en fan un actiu cultural  molt valuós 

per a la nostra llengua i una contribució a la dimensió de modernitat de les recerques 

sobre el català, més enllà de les estrictament filològiques.  

 

El 2003 va rebre de la Generalitat de Catalunya la notable distinció que és la Creu de 

Sant Jordi com a reconeixement a la seua tasca acadèmica i cívica.  

 

Durant els darrers anys, la seua faceta com a divulgador dels estudis sobre 

comunicació aplicats a diferents esferes de l’activitat social (l’amor, l’activitat 

empresarial, la salut i les pràctiques mèdiques, el món de l’empresa...) l’han dut a 

impartir nombroses conferències en àmbits molt diferents, com són ara col·legis de 

psicòlegs, congressos de medicina, col·loquis de filosofia, i, d’una manera molt 

destacada, en els mitjans de comunicació de massa, en emissores de ràdio o de TV on ha 

estat i és a hores d’ara invitat habitual.  

 



Una de les seues activitats recents  amb més ressò social ha estat la de comissari (i 

autor del relat) de la magna exposició “Ferran Adrià i el Bulli: Risc, llibertat i 

creativitat”, que va muntar-se recentment a Barcelona i que recorre actualment diverses 

ciutats d’altres països. 

 

En els seus respectius escrits d’adhesió, les personalitats que s’han afegit a aquesta 

proposta de nomenament posen de relleu els diversos aspectes d’aquesta figura singular 

que combina rigor acadèmic, intel·lectualitat interdisciplinària, mestratge universitari i 

difusió social. Així ho fan, en els seus textos, les institucions i individualitats següents: 

el PEN Català (membre del Pen Club internacional); el Vicedirector de la Real 

Academia Española, professor José Antonio Pascual; l’ex-rector de la Universitat de 

Girona, Josep Maria Nadal; l’hispanista i catedràtic de la Università di Roma 3, 

Giuseppe Grilli; els catedràtics de Filologia catalana Vicent Martines (Universitat 

d’Alacant) i Manuel Pérez Saldanya (Universitat de València, Institut d’Estudis 

Catalans). 

  

Cal dir, així mateix, que la seua relació amb la Universitat Jaume I ve d’antic. Ha 

participat al llarg dels anys d’existència de la nostra Universitat (fins i tot des de l’època 

del Col·legi Universitari de Castelló) com a conferenciant, ponent congressual i 

professor de cursos d’estiu. La contribució del professor Serrano a les activitats 

universitàries de tota mena ha estat ben considerable i generosa, tant a la seu  central de 

l’UJI a Castelló de la Plana, com a Benicàssim, a les Escoles d’Estiu de  Morella o 

Vinaròs (on va participar activament en l’homenatge al Doctor Honoris Causa de l ‘UJI 

Alfred Giner Sorolla)  o en altres conjuntures paraacadèmiques o d’extensió 

universitària.  

 

En un ordre estrictament acadèmic, Sebastià Serrano va dirigir el 1983 la tesi 

doctoral del professor Vicent Salvador (“Programa d’investigació per a l’elaboració 

d’una teoria del poema”) i ha estat president o membre dels tribunals de doctorat 

d’alguns professors de l’UJI com ara Josep R. Guzmán o Laia Climent o Heike van 

Lawick  i d’altres tribunals de tesis de la nostra Universitat.  

 

El grup de recerca “Llengües i cultures europees i nous llenguatges literaris i 

audiovisuals”, on s’integren entre altres els professors Vicent Salvador, Lluís Meseguer, 



Laia Climent, Javier Vellón, Joan Peraire, Aina Monferrer o Adolf Piquer, el considera 

un dels seus principals referents i un mentor cabdal. Els membres d’aquest grup li  

sol·licitat sovint guiatge intel·lectual, assessorament per a publicacions, actuacions com 

a membre de comitès científics de congressos o col·loquis, etc. De fet, la relació 

dialèctica entre estudis lingüístics i literaris,  la perspectiva de la multimodalitat, el 

compromís social  i territorial o bé la imbricació el pensament amb la creativitat verbal i 

artística, que són dimensions constitutives d’aquest grup de recerca, deuen bona part de 

la seua inspiració  a l’exemple d’aquesta figura pionera.  

 

Finalment, cal destacar el fet que, no sols el Departament de Filologia i Cultures 

Europees haja proposat aquest nomenament, sinó que s’hi hagen afegit tres departament 

més (el d’Estudis Anglesos, el de Traducció i Comunicació i el de Ciències de la 

Comunicació). Aquest  és sens dubte un indici fefaent, tant de la projecció transversal  

de Sebastià Serrano com de l’influx que el seu pensament ha exercit sobre aquesta 

comunitat universitària.  

 

 

                         Castelló, 15 de setembre de 2014 

 

 

 

    Signat:        Vicent Salvador    

Catedràtic de Filologia Catalana     Universitat Jaume I  
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