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− Excel·lentíssim senyor rector magnífic, 
− Excel·lentíssim senyor president del Consell Social, 
− Membres de l’Equip Rectoral, del Departament d’Història Geografia i Art,  
− Responsables acadèmics, autoritats civils, 
− Estimades professores i professors, 
− Amigues i amics, 
− Senyores i senyors. 

 
Avui ens trobem ací per a investir el professor Román de la Calle doctor honoris causa 
per la Universitat Jaume I. Primer que res, vull manifestar la meua emoció en aquest 
dia, ja que Román de la Calle ha estat no només el meu mestre, mentor i amic; sinó 
també el dels meus companys i companyes de l’àrea d’Estètica i Teoria de les Arts. 
Però a més, ha estat el mestre de molts dels qui avui, a Espanya, transitem per aquest 
bell camí de la reflexió estètica. En aquest sentit, avui em demanen que parle en el seu 
nom, i així em dispose a fer-ho; si bé, em permetreu que parle en primera persona per 
a recordar a tres docents que han incidit fortament en el meu caminar per la senda de 
la formació i del coneixement: el meu mestre d’escola primària, Miguel Campos, Don 
Miguel, pare de qui fóra professor d’aquesta casa Javier Campos, avui mort; Ramón 
Rodríguez Culebras, professor del Col·legi Universitari i Medalla d’Or d’aquesta 
Universitat, i el nostre actual homenatjat, el professor de la Calle, durant el meu pas per 
la Universitat de València. El gust pel coneixement es genera des d’inici de la vida 
escolar, i en cadascuna de les etapes podem trobar (jo he tingut aqueixa sort) persones 
que, potser sense saber-ho, determinen bona part de la nostra existència. 
 
Román de la Calle, filòsof, assagista, traductor, crític d’art, editor i gestor cultural va 
arribar a la filosofia a través de la poesia. I a la docència, a través del teatre. Bell trànsit 
sobre el qual reflexionar i que, sens dubte, es reflecteix en el seu treball acadèmic i de 
recerca. Després d’obtenir el títol de batxiller a l’institut de la seua ciutat natal, Alcoi, i 
llicenciar-se amb Premi Extraordinari en la Universitat de València, va arribar a la 
docència universitària en l’emblemàtic any 1968. 
 
Una vegada finalitzats els seus estudis de llicenciatura va gaudir d’una beca de 
formació al Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència —on el vaig conèixer quan 
acudia a les classes d’aquestes matèries en 1977. Paral·lelament, va participar en 
diversos projectes de recerca desenvolupats per l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la Universitat Politècnica de València de 1970 a 1974. En nombroses ocasions 
col·laboraria amb aquesta, alhora que lluitava per a engegar el primer Departament 
d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat espanyola. Un fet que, no sense força 
dificultats, aconseguiria a principis de la dècada dels anys vuitanta a València, i va ser 
nomenat director d’aquest. La creació d’aquest Departament va constituir tota una fita, 
atès que no només era el primer, sinó que va ser un model d’èxit basat en la 
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intel·ligència i en un esperit de concòrdia i igualtat en el qual el seu creador creia 
fermament. 
 
Els seus treballs de recerca es van centrar, en una primera instància, en l’estudi de les 
connexions i diferències existents entre les ciències i les arts. Va obtenir el Premi 
Extraordinari amb la seua tesi de llicenciatura, dedicada a les «Relacions art i ciència 
en la filosofia de György Lukács» alhora que explicava lògica matemàtica, tant en 
l’especialitat de Filosofia com a l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Convé recordar que, en l’inestable marc dels últims anys del franquisme i durant la 
transició política espanyola, la situació del professorat no numerari era un element 
determinant que obligava a romandre alerta i sempre disponible davant possibles 
opcions que l’entorn universitari poguera oferir. 
 
Des d’aquest escenari, la dedicació del professor de la Calle a l’àmbit de l’estètica, dins 
dels estudis de filosofia, seria ja total. Realitza la seua tesi doctoral sobre «Semiòtica i 
cine» i obté plaça d’adjunt d’Estètica per oposició a la Facultat de Filosofia de la 
Universitat Complutense, on va exercir de 1974 a 1977. Posteriorment retornaria a la 
Universitat de València en la qual, com he dit, crearia el Departament d’Estètica. Va 
aconseguir la implantació de noves disciplines de l’àrea, tant en la secció de Filosofia, 
com en la d’Història de l’Art, així com en la Facultat de Filologia, on es van obrir noves 
subespecialitats com cine, ràdio i televisió. 
 
La seua total implicació en què les matèries d’Estètica i Teoria de l’Art tingueren 
l’efectiu pes i implantació en els estudis de diferents facultats i escoles superiors i 
universitats (València-Estudi General, Universitat Politècnica de València i la nostra 
Universitat Jaume I de Castelló) són bon exemple d’aqueix tarannà plenament lliurat a 
la transmissió del coneixement, a l’educació artística i a l’especialització professional. 
D’ací prové la intensa activitat de direcció de tesis, memòries de llicenciatura i treballs 
de recerca duts a terme pel professor de la Calle i el seu equip en aqueixa conjuntura 
interuniversitària i transdisciplinària en què, com a director o codirector, ha arribat a 
coordinar 91 tesis doctorals, dirigir 36 memòries de llicenciatura, així com 68 treballs 
de recerca de tercer cicle, durant els seus quaranta-cinc anys de vida activa 
universitària. 
 
El seu reiterat plantejament que l’obertura del món universitari a la societat és 
imprescindible feia que animara els seus col·laboradors a mantenir sempre «un peu 
dins i un altre fora» de la Universitat. Opció aquesta que, en la mesura en què és positiva 
i eficaç, marcarà de fet, tant per al context social com per a l’activitat universitària, 
moltes de les iniciatives plantejades durant les dècades de docència i recerca per ell 
exercides. 
 
Servisquen algunes d’aquestes facetes seues com a exemple de lideratge: va formar 
part de l’Institut Universitari de Cine, Ràdio i Televisió de la Universitat de València; va 
ser promotor i va dirigir durant dècades l’Institut Universitari de Creativitat i 
Innovacions Educatives de la Universitat de València. Va posar en marxa el Centre de 
Documentació d’Art Valencià Contemporani de la Universitat, que avui porta el seu 
nom. Dissenya i activa el màster en Estètica i Creativitat Musical de la Universitat de 
València, el qual funcionarà intensament durant més de tres lustres. Un altre tant cal 
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dir de la vigència del postgrau en Educació Artística i Museus de la mateixa Universitat. 
I per cert, atès així mateix el seu lliurament a l’àmbit de les relacions entre art i educació, 
l’any 2015 es crearia, des de l’associació AVALEM, com a reconeixement a la seua 
trajectòria, el Premi Román de la Calle a l’Impuls de l’Educació Artística en Museus. 
 
Pel que es refereix a l’àrea d’Estètica, sempre va defensar i va assumir la 
interdisciplinarietat. L’àrea havia d’estructurar-se entorn d’un nucli de contextos 
filosòfics, però mai seria viable esgotar-se o limitar-se a ells. Es tractava de 
complementar els vessants teòric i històric amb els vessants operatiu i analític i fer, 
així, un salt significatiu, atès que fins a l’època de la transició política l’estètica era 
essencialment especulativa i/o estrictament històrica. D’aquesta manera, s’obriria una 
de les línies de recerca que quedarà ben consolidada: el seguiment, estudi i suport de 
l’estètica referida a l’art contemporani i les seues manifestacions plurals. Així, amb el 
concurs de l’equip departamental es va posar en marxa la publicació Reüll. Revista 
d’Informació Artística i Cultura Visual. Es va col·laborar directa i eficaçment en la 
creació, en 1980, de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA). S’iniciaria 
l’ambiciós programa d’exposicions d’arts plàstiques a la seu de la Universitat, alhora 
que planificaria un projecte de seminaris i tallers oberts al públic, estretint les relacions 
entre les facultats de Belles Arts i de Filosofia. I així mateix es col·laboraria estretament 
en la formació del Patronat «Martínez Guerricabeitia» d’Arts Plàstiques de la Fundació 
General de la Universitat de València, —en va formar part—, el qual seria l’origen de 
l’especialitzada i àmplia col·lecció que aquesta Universitat posseeix d’art contemporani 
per donació de l’esmentat mecenes. A més, des de juny de l’any passat, cal afegir-ho, 
el fons patrimonial de la Universitat s’enriquia amb la donació de 40 obres d’art de la 
col·lecció particular del professor Román. 
 
Respecte a l’àmplia labor editorial desenvolupada, aquest incansable lletraferit va 
cobrir una àmplia activitat editora en comitès de redacció de diferents revistes i 
col·leccions de llibres, tant dins com fora del nostre país; sense descurar, per això, la 
publicació dels seus treballs. En el seu moment posaria en marxa, dins del Servei de 
Publicacions de la Universitat de València la col·lecció «Estètica & Crítica», de llarga 
trajectòria (1993-2016), en la qual apareixeran nombroses traduccions de textos bàsics 
de la història de l’estètica, des del segle XVIII a l’actualitat, sempre en edicions crítiques 
i àmpliament contextualitzades. Col·lecció que ha merescut recentment el guardó de la 
Unió d’Editorials Universitàries com a millor col·lecció universitària, lliurat en 2016, 
precisament a Castelló, en la reunió anual de l’UNE. 
 
Una part de la seua bibliografia personal està dedicada a la recerca de temes estètics 
vinculats a l’àmbit il·lustrat. En aquesta línia cal recordar que, en 2004, va ser nomenat 
director del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, i en aquest enfocament 
la seua activitat gestora es va consagrar plenament a consolidar el MuVIM com a 
«museu de les idees» i convertir-lo en una institució de referència i qualitat, com a 
museu centrat en el patrimoni immaterial i en la interrelació que existeix entre la història 
dels mitjans de comunicació i la història del pensament, des de la Il·lustració. En aquest 
programa museogràfic i dins dels seus pressupostos museològics com l’estètica i la 
filosofia il·lustrades s’incardinarien: la impremta, el disseny gràfic, el cartellisme, els 
llibres il·lustrats, la fotografia, el cine, la televisió i la tecnologia de la informació, que 
entrarien així a formar part dels interessos del museu. En 2010 presentaria la seua 
dimissió davant la censura que va patir part d’una de les exposicions. Semblant acció, 
incompatible amb els seus plantejaments ètics, va implicar el seu rebuig a 
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l’intervencionisme polític en la cultura, la qual cosa va generar una àmplia ressonància 
nacional i internacional, i per la qual cosa la Unió de Periodistes li concediria el Premi a 
la Llibertat d’Expressió aquell mateix any. 
 
D’altra banda, al mateix temps que la gestió cultural s’enriquia àmpliament en el seu 
entorn, amb els intercanvis que es van obrir entre Universitat/societat, serà nomenat 
president honorari de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA), és membre de 
l’Associació Espanyola de Crítica (AECA) i també de l’Associació Internacional (AICA). 
S’integra, des de la seua fundació, en el Patronat de l’Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), i forma part activa d’aquest fins a l’any 2008. Igualment, dirigirà l’Aula de les 
Arts de la Institució «Alfons el Magnànim» de la Diputació de València, on engegarà 
quatre col·leccions de llibres, les quals dirigirà molt activament durant dotze anys. En 
l’actualitat ha estat reincorporat a la direcció d’aquestes col·leccions per part del nou 
equip polític que governa la Diputació de València (2016). 
 
Des del punt de vista filosòfic els seus interessos van evolucionar: deixant de banda la 
seua etapa de formació —en la qual van despertar la seua atenció primer el marxisme i 
després la fenomenologia i la filosofia analítica— convé indicar com una primera línia 
de recerca: la seua decantació cap a l’estructuralisme, la semiòtica i la teoria de la 
comunicació artística, des de la base de la qual va fer el salt cap a les arts plàstiques i 
visuals contemporànies. 
 
Tocant a la gestió de l’art contemporani, ha comissariat nombroses exposicions d’arts 
plàstiques per a diferents centres culturals i museus. Entre elles, diverses per a l’Institut 
Valencià d’Art Modern (IVAM), per al Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, 
per a la Universitat de València-Estudi General, per a la sala Parpalló de la Diputació de 
València i per a entitats com la CAM o Bancaixa. A més, forma part de comissions 
tècniques i científiques i de consells assessors, de diferents institucions, relatives a 
l’art contemporani. 
 
El nostre doctorand honoris causa està, a més, en possessió de la Creu d’Alfons X el 
Savi i de la Medalla de Plata al Mèrit Professional del Ministeri d’Educació i Ciència. De 
la Medalla de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València, en dues 
ocasions, per la seua directa i assídua col·laboració amb aquesta institució i per la seua 
activitat sociocultural com a director del MuVIM, respectivament. També està en 
possessió de la Medalla de la Facultat de Filosofia. Ha estat Premi Nacional de Crítica 
d’Art i Premi d’Assaig Senyera. Així mateix, ha rebut del Ministeri d’Educació Nacional 
de França, les Palmes Acadèmiques, en grau d’«Oficial»; la Flama Rotària en Ciències 
Humanes 2010; el Premi a la Llibertat d’Expressió de la Unió de Periodistes; Premi 
Cartelera Turia al Comportament Cívic; el Premi Jove Cultura i Democràcia; Premi 
Gràffica 2010 a l’interès per la cultura del disseny gràfic; Premi Llibertat Cívica, atorgat 
per la lògia M. Blasco Ibáñez, adscrita al Gran Orient de França (2012); Premi Educació 
i Societat, Medalla al Mèrit Cultural, Reial Acadèmia de Sant Carles. Se li ha atorgat, pel 
Consell de Govern, la Medalla de la Universitat de València el passat any 2016. 
 
Per a finalitzar, subratllem com la trajectòria del professor Román de la Calle es va 
veure reforçada en ser escollit, en 1988, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Carles de València, així com acadèmic corresponent de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran de Madrid, en 1989. Finalment, l’any 2007, va 
ser triat president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que va dirigir des 
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de 2007 fins a 2015, ja finalitzat. L’eficàcia de la seua gestió ha estat notòria, per la qual 
cosa, en reconeixement al seu intens itinerari acadèmic, la institució recentment li ha 
atorgat, per unanimitat, la Medalla al Mèrit Cultural. 
 
En definitiva, ens trobem davant una persona, el professor Román de la Calle, que des 
d’una posició rigorosament acadèmica i humanista ha sabut conjugar una sèrie 
d’interessos amb gran coherència, que són l’amor a la saviesa (açò és, al cap i a la fi, la 
filosofia); l’estima per les creacions corresponents al terreny de l’apreciació estètica i 
la passió per l’art en el seu més ampli sentit. Tot això passat pel tamís d’un 
coneixement sensible que ha conduït el nostre honoris a la perfecta i arriscada síntesi 
d’entroncar l’estètica i la vida i ambdues amb el seu compromís amb la societat. 
 
 

Professor Wenceslao Rambla Zaragozá,  
Catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts. Universitat Jaume I 


