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• Professor Pedro Barceló
• Professor Joan Costa
• Excelentíssim Sr. Secretari Autonomic 

d’universitat, Ciencia i Tecnologia de la 
Generalitat Valenciana.

• Sr. Vicepresident del Consell Social de la 
Universitat Jaume I

• Excelentíss im Sr. Rector Honorari de la 
Universitat Jaume I

• Sr. Alcalde, en funcions, del Excm. Ajun-
tament de Castello

• Excelentíssim Sr. Vicerector d’Investiga-
ció i Postgrau

• Il.lustrisim Sr. Secretari General
• Membres de l’Equip de Govern,
• Autoritats (Excelentíssimes i Ilustrissi-

mes Autoritats)
• Companys i companyes del Claustre uni-

versitari
• Senyores i senyors

Com ha relatat el secretari general, la Junta 
de Govern de la Universitat Jaume I va apro-
var per unanimitat, tenint en compte el pre-
ceptiu informe de la Comissió d’Investigació, 
la concessió del doctorat honoris causa als 
professors Pedro Barceló i Joan Costa, després 
d’estudiar les exhaustives memòries presen-
tades pels departaments d’Història, Geografia 
i Art, i de Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat, i conèixer els relle-
vants mèrits acadèmics d’ambdós professors. 

El Dr. Pedro Barceló i el Dr. Joan Costa han 
treballat en camps molt dispars, el primer en 
l’antiguitat clàssica, sent un dels més desta-
cats historiadors europeus de la seua àrea, i 

el segon en un camp modern i en permanent 
evolució com és el de la comunicació visual, 
sent un dels seus fundadors en l’àmbit aca-
dèmic. Han treballat en àmbits molt dispars, 
però comparteixen trets essencials de les 
seues trajectòries acadèmiques, dels quals 
m’agradaria destacar almenys tres:

El primer tret que vull destacar és el seu 
excel·lent currículum investigador i la seua 
projecció internacional. Pedro i Joan són 
dos professors amb una extensa producció 
científica internacionalment reconeguda. 
Aqueixa projecció internacional, generada 
des d’Alemanya en el cas de Pedro Barceló, 
i durant molts anys des d’Iberoamèrica, on 
ha viscut, per Joan Costa, és una dimensió 
que va íntimament unida a la investigació. 
La investigació ha de traspassar fronteres i 
el coneixement ha de ser compartit a escala 
internacional. Universitat i universalitat són 
dos termes que si bé no semblen tenir una 
font semàntica comuna, el cert és que van 
íntimament units. La universitas medieval es 
va estendre ràpidament pel continent euro-
peu i va obrir les seues portes a estudiants i 
mestres, sense importar la seua procedència 
gentilícia, de totes les llengües i nacions, amb 
universalitat geogràfica. També les universitas 
medievals eren universals perquè van recollir 
sabers d’autors de totes les cultures i civilit-
zacions, aconseguint una universalitat cien-
tífica i cultural, al mateix temps que els títols 
que referendaven els coneixements adquirits 
posseïen validesa universal per a ensenyar en 
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qualsevol lloc (licentia ubique terrarum o licen-
tia ubique docendi).

La nostra universitat ha apostat fortament 
des del principi per les dues «is» la de la inves-
tigació i la de la internacionalització, presents 
ambdues destacadament en els currículums 
del Dr. Barceló i el Dr. Costa. Els resultats de 
l’UJI en investigació són bastant coneguts, 
però potser la dimensió internacional de la 
nostra universitat no ho és tant, per això de-
dicaré unes frases a descriure-la:

• Més del 20% dels titulats de l’UJI partici-
pen en programes d’intercanvi d’estudi-
ants amb universitats estrangeres.

• Cada any, més de 40 professors de l’UJI 
realitzen estades en universitats estran-
geres i un nombre semblant de professo-
rat estranger realitza estades a la nostra 
universitat. Tot això sense comptar les 
visites de curta durada, en ambdós sen-
tits, per a participar en conferències o 
cursos diversos.

• La Universitat Jaume I té convenis sig-
nats amb 120 universitats estrangeres.

• Aquest curs han començat dues dobles 
titulacions amb universitats franceses i 
alemanyes.

• El grup EURUJI d’Enginyeria Industrial 
incorpora estudiants de diverses nacio-
nalitats, inserit en la col·laboració amb 
l’INSA francès.

• S’ha posat en marxa un programa de do-
cència d’assignatures optatives imparti-
des en anglès al qual s’han acollit més de 
20 assignatures.

• Els postgraus acullen estudiants estran-
gers, sent el seu màxim exponent el Màs-
ter de la Pau, que reuneix tots els anys al 
nostre campus estudiants de més de 30 
països.

• Tenim programes de cooperació i d’im-
partició de postgraus i doctorats amb 
multitud de països iberoamericans: 
Cuba, Perú, Veneçuela, Colòmbia, Xile, 

El rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, durant el seu discurs
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Nicaragua, Mèxic, Costa Rica, Equador, 
Brasil, etc.

• L’UJI és sòcia fundadora del Grup Com-
postel·la (que agrupa més de 80 univer-
sitats de 21 països) i està en el comitè 
executiu des del seu inici, i és la seu de 
la Societat Internacional Compostela 
Media.

A tot l’anterior, s’uneixen els projectes d’in-
vestigació internacionals en què treballa el 
nostre professorat i la producció científica de 
l’UJI, que en revistes i congressos internacio-
nals va aconseguir la xifra de 638 publicacions 
internacionals en 2004.

I conscients de la importància de la di-
mensió internacional, en volem més. L’UJI és 
la universitat internacional de Castelló pels 
seus fets, encara que no porte el nom interna-
cional per a destacar-ho; no ho necessita, com 
tampoc ho necessita qualsevol universitat que 
es pree de ser-ho com Harvard, Cambridge, 
Oxford, La Sorbona, o qualsevol de les univer-
sitats públiques espanyoles. L’UJI ha treballat 
molt per a això, de forma semblant a com es 
fa des de Castelló, a com ho fa el nostre em-
presariat, treballant dur i obtenint resultats, 
i no preocupant-se de només de presumir. Hi 
ha altres formes d’actuar, en les quals el més 
important es la imatge, i per a les quals no 
s’escatimen recursos públics per a obtenir-la, 
però no són les nostres. Potser s’haurà de 
deixar que presumisca d’internacional, en el 
nom, fins i tot abans de nàixer, qui ho necessi-
te. Els fets són els que demostren la vertadera 
identitat de les persones i de les institucions.

El segon tret comú que vull destacar de la 
trajectòria del Dr. Barceló i del Dr. Costa, i que 
també està present en l’UJI en tots els seus 
àmbits, és el seu caràcter innovador. Potser 
això siga més evident en el cas de Joan perquè 
el seu àmbit de coneixement, en permanent 
evolució, està impregnat d’innovació. Recor-

de una llarga i amena conversa amb ell i amb 
qui avui ha fet la laudatio, el professor Rafael 
López Lita, a qui aprofite per a felicitar per 
la seua excel·lent intervenció, sobre els can-
vis que s’acosten en el món de la comunica-
ció amb el desenvolupament de la dimensió 
interactiva en la televisió, i com el Dr. Costa 
conceptualitzava sobre el que anomenava la 
quarta dimensió de la comunicació i pensava 
en futurs serveis i metodologies de comunica-
ció que es desenvoluparan.

Però la innovació també està present a 
l’obra del Dr. Barceló, el qual ha demostrat 
que és possible innovar en història antiga. 
Pedro, vull recordar ara amb afecte, la con-
versa que vam mantenir tu i jo amb el pro-
fessor Juanjo Ferrer, a qui també vull felicitar 
per la seua encertada i humana laudatio. Va 
ser a Cecilienhof, un lloc preciós ple d’història 
perquè va ser on Truman, Stalin i Churchill 
van decidir el futur repartiment d’Alemanya 
a l’estiu de 1945. En aquella conversa ens rela-
taves amb il·lusió la nova visió d’Anníbal que 
publicaries en un llibre, que per cert ha sigut 
un èxit de vendes, en el qual fonamentaves 
que Anníbal no sols va ser un gran guerrer 
i estrateg militar, sinó tot un estadista amb 
un projecte polític capaç de posar en grans 
compromisos la primera potència de la seua 
època, Roma. I ens relataves com la imatge 
d’Anníbal ens ha arribat distorsionada des 
de l’antiguitat pel que anomenaves «la pro-
paganda de guerra de Roma». Una visió molt 
innovadora d’Annibal la que oferia el profes-
sor Barceló.

El tercer tret comú que vull destacar 
d’ambdós doctors honoris causa és la seua im-
plicació amb la Universitat Jaume I. En el cas 
del Dr. Barceló —castellonenc, vinarossenc 
de naixement, atribut del qual presumeix— 
aqueixa implicació s’ha plasmat en els col-
loquis europeus d’investigació històrica que 
s’han celebrat anualment en la nostra terra 
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i en la intensa activitat del grup Potestas, del 
qual són codirectors els professors Barceló i 
Ferrer, grup investigador consolidat del qual 
són membres estables els components de les 
àrees d’Història Antiga, Història Medieval i 
Història de l’Art de les universitats Jaume I i 
Potsdam, i membres invitats permanents tots 
aquells investigadors que han participat en els 
seus col·loquis anuals.

En el cas de Joan Costa, la seua implicació 
amb l’UJI s’ha plasmat en la seua participació 
en seminaris de formació del professorat de 
l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publici-
tat i també en el Curs Internacional en línia 
de Creació i Gestió de Marques que s’ofereix 
des de la Fundació Jaume I-Empresa. Aquest 
curs el dirigeix el professor Costa i hi impar-
teix classes, la qual cosa afortunadament ser-
veix de pretext, encara que no en cal cap, per 
a tenir-lo periòdicament en el nostre campus.

Dr. Pedro Barceló i Dr. Joan Costa, entre 
les laudatio dels vostres padrins i les vostres 
magnifiques dissertacions ens heu donat un 
exemple del vostre magisteri que agraïm sin-
cerament. El vostre exemple, resumit en  les 
quatre «is» —investigació, internacionalitza-
ció, innovació i implicació— és un exemple 
que sentim com propi. En nom de tota la co-
munitat universitària i de totes les persones 
que han volgut acompanyar-nos en aquest 
acte d’homenatge a dos brillants acadèmics, 
vull expressar-vos el nostre reconeixement, 
la nostra gratitud per acceptar la distinció i 
la nostra alegria per la vostra incorporació al 
claustre de doctors de la Universitat Jaume I. 
Benvinguts a la nostra universitat que, a partir 
d’ara, és també la vostra, més encara del que 
ja ho era abans.

Moltes gràcies.

Els doctors Ferrer, Barcelo, Costa i López


