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INTRODUCCIÓ: DE LES GENERACIONS D’INVESTIGADORS 
 
L'art és «un camí que, partint de la fantasia, et porta a la realitat». La cita és de 
Sigmund Freud i esdevé especialment significativa avui, en aquest acte tant important 
per a la Universitat Jaume I, en què hem volgut reunir la inauguració oficial del curs 
2017-2018 de l’Escola de Doctorat, i el nomenament dels nous doctors i doctores que 
vau obtenir aquest grau el curs passat, amb la calorosa benvinguda de germanor al 
nostre claustre al professor Román de la Calle, nou doctor honoris causa de la nostra 
universitat. Es donen així la mà les noves generacions d’investigadors amb els segles 
de tradició en la recerca que representa la Universitat de València, la nostra 
universitat mare i de la que procedeix el nostre nou doctor honoris causa. Som una 
universitat encara molt jove, amb menys de 30 anys d’existència, però molt orgullosa 
del legat històric que vam rebre en els nostres orígens vinculats al Col·legi Universitari 
de Castelló (CUC), i a l’antiga Escola Magisteri adscrit a la Universitat de València, i 
sobretot amb vocació de futur, de continuar durant molts anys amb eixa tradició 
centenària de la recerca universitària. 
 
Einstein afirmava allò de què l’esperit de la curiositat, i també de la creativitat, aquell 
que planteja noves solucions, però també noves preguntes, no coneix d’edat ni de 
generacions, sinó que és un fil conductor que ens uneix als éssers humans des dels 
nostres orígens fins l’actualitat. Som el que som gràcies a eixa inquietud, a eixa 
curiositat a eixe anhel de conèixer més que palpita en els nostres cors i que ens 
impulsa cada dia a qüestionar-nos el perquè de les coses i a fer-les de formes 
diferents i a innovar. Totes i tots els que esteu ací, en aquest Paranimf de la 
Universitat Jaume I, sabeu de què us parlo, perquè segur que heu sentit eixa passió 
que us ha permès arribar a finalitzar les vostres tesis doctorals i desenvolupar un 
camí de recerca que no conclou ací, que no conclou mai, perquè a cada resposta 
segueix sempre una nova pregunta, i gràcies a això és la raó per la qual la ciència 
segueix avançant i el nostre coneixement del món és millor. 
 
Em permetreu, per tant, que les meues primeres paraules avui siguen per a vosaltres, 
per als nous doctors i doctores que heu arribat al grau màxim d’excel·lència 
acadèmica. Representeu l’avantguarda del coneixement. Sou la punta de llança de la 
societat en la seua cerca constant per eixir de les tenebres i estendre el mant 
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clarificador del coneixement, la llum del saber, de manera que puguem transitar amb 
seguretat i possibilitats pel present i pe l’esdevenir, pel futur. Felicitats i enhorabona 
pel vostre treball, que Saben ha sigut intens que no és fruit d’un dia, sinó de l’esforç i 
de la constància d’anys. Per arribar fins ací heu tingut que fer molts sacrificis i 
treballar de valent. Sóc conscient i per això, en nom de tota la comunitat universitària 
de la Jaume I, que avui us mira en orgull, us trasllado la màxima felicitació i 
reconeixement per la tasca ben feta, una feina de la qual ens beneficiarem tots: els 
grups de recerca on heu treballat, el futurs doctors i doctores que continuaran els 
vostres passos i, en definitiva, tota la societat. En el seu nom, gràcies! 
 
També hem de ser generosos i reconèixer com deia el gran Newton, si he arribat fins 
ací ha sigut perquè m’he alçat sobre lloms de gegants. 
 
 
RECONEIXEMENT DE L’ESCOLA DE DOCTORAT 
 
Però aquests resultats, els que heu obtingut,  no hagueren estat possible sense el 
concurs i la participació de moltes altres persones a les quals vull també felicitar i 
reconèixer avui en nom de la nostra Universitat. Em refereixo, sobretot, als vostres 
directors i directores de tesi, que us han acompanyat fins ací en un exercici pràctic del 
magisteri que, en la meua opinió, representa una de les tasques més satisfactòries de 
les que podem gaudir el professorat universitari. També hem de reconèixer avui la 
tasca dels directors i directores dels diferents programes de doctorat, del seu 
professorat i del que participa en els cursos transversals, així com, sobretot, de la 
directora de l’Escola de Doctorat, Mercè Correa, a qui vull agrair-li la seua magnífica 
memòria del curs passat,  i de tot el personal del seu centre. Aquest és el centre més 
recent dels que composen la Universitat Jaume I, ja que té només quatre anys 
d’existència, però ha demostrat ja una gran vitalitat i, sobretot, s’ha convertit, per ple 
dret, en un dels nuclis generadors de més futur per a la Universitat Jaume I. Quan en 
2013 vam crear l’Escola de Doctorat com el cinquè centre de la nostra Universitat, ens 
vam plantejar el repte d’aconseguir que fora la pedrera d’on nodrir-nos dels futurs 
investigadors i investigadores, un motor de creació de noves generacions amb les què 
mantenir i incrementar el flux de creació de nou coneixement que té que desenvolupar 
tota universitat que aspire a l’excel·lència i que aspire a ajudar a la societat ha 
progressar. 
 
 
EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓ I ELS RÀNQUINGS 
 
Mireu, la nostra benvolguda universitat, la universitat pública de Castelló, s’ha 
incorporat enguany per primera volta al rànquing de Xangai, el més reconegut de tots 
els rànquings universitaris, i ho ha fet situant-se entre les 500 millors universitats del 
planeta. Comptar en un territori com a Castelló, a les nostre comarques, amb una de 
les 500 millors universitats del món significa que ací tenim un dels motors més 
importants de creació de coneixement, de transformació social i econòmica i de 
generació de benestar i progrés que mai haguérem imaginat. Si tenim en compte que 
en tot el planeta hi ha vora 20.000 universitats, això significa que estem en l’exclusiu 
club del 3% de les millors de recerca i transmissió del coneixement. A aquest 
reconeixement per part del rànquing de Xangai s’han incorporat recentment altres, 
com el del rànquing Center for World University Rankings (CWUR), realitzat a Aràbia 
Saudita, i que ha vingut ha confirmar eixa posició de rellevància mundial per a la 
Jaume I. 
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Tot això ha segut possible gràcies, fonamentalment,  a l’aposta decidida i continuada 
que s’ha fet durant anys per a incentivar la recerca i la recerca de qualitat al nostre 
campus. Amb un pla propi d’investigació dotat cada any amb més de 4 milions 
d’euros, des de la Universitat Jaume I hem dedicat recursos a finançar una 
investigació que, dissortadament, no ha tingut el mateix nivell de suport en uns anys 
de dificultats per part de l’Administració –ni estatal ni autonòmica- ni tampoc del 
teixit empresarial. Voldria aprofitar ara aquest acte per a fer una crida als Governs 
d’Espanya i de la Generalitat Valenciana per tal de recuperar els nivell d’inversió en 
recerca previs a la crisi econòmica. Durant els darrers anys de retallades públiques, 
mentre altres països apostaven per la I+D+i com la millor recepta per superar els 
entrebancs econòmics, el nostre país ha reduït dràsticament la inversió en 
investigació, fins el punt que són molts els estudis que denuncien que hem perdut una 
dècada, quasi una generació. Urgeix revertir aquesta situació el més aviat possible. 
 
Quan parlem de recerca, ho fem irremeiablement de la importància que tenen en 
aquests procés els equips i les xarxes. Avui, la complexitat dels coneixements, el seu 
alt nivell d’interrelació, que exigeix una visió interdisciplinària per poder avançar, 
requereixen que es treball en grups i que beguem de les fonts de les tasques 
realitzades amb anterioritat. Com deia Newton, tot això ha estat possible perquè m’he 
alçat sobre muscles de gegants. La ciència és un contínuum que es recolza en el 
treball de les generacions anteriors, a les quals hem de reconèixer i honorar com la 
base sense la qual no s’haguera pogut dur a terme els nostres avanços. 
 
 
EL GEGANT ROMÀ DE LA CALLE 
 
Doncs bé, la Universitat Jaume I honora avui un d’eixos gegants, un home especial el 
treball del qual ens ha permès avançar notablement en camps tant complicats i al 
mateix temps tant necessaris com l’estètica, la història de l’art i la crítica. La seua 
ingent labor com a docent, investigador i agent cultural, amb prop d’un centenar de 
tesis dirigides, entre d’altres xifres enlluernadores, es permeten qualificar el professor 
De la Calle com un gegant de la filosofia sense cap tipus de dubte. 
 
El professor Romà de la Calle integra un perfil investigador d’alt nivell amb una llarga 
trajectòria docent, com tant acuradament ens ha recordat el professor Wenceslao 
Rambla, a qui vull agrair la seua intervenció. Enhorabona professor Rambla, benvolgut 
Wences, per la teua brillant i sintètica laudatio, plena d’emoció cap al mestre i de 
reconeixement entre col·legues d’una disciplina que ens ensenya, sobretot, a saber 
mirar. I que tant necessitem en aquests temps de canvis, de crisi en molts camps de 
l’existència humana. 
 
No entraré a glosar de nou la figura del professor De la Calle, ja que els seus mèrits 
han quedat perfectament explicitats i demostrats, però sí m’agradaria destacar 
alguns elements transcendentals de la seua trajectòria professional i vital i del seu 
exemple com a universitari, compromès amb la seua societat i el seu temps. I és que 
si entenem que la missió de la Universitat es generar nou coneixement, investigar, 
però també formar professionals, traslladar-les eixe nou coneixement, no hem 
d’oblidar tampoc que una funció clau és la cultura. I hem de reivindicar-la de manera 
molt especial ara, quan les circumstàncies econòmiques estrenyen la gestió de les 
universitats públiques. Sense cultura estem perduts. Com deia també Freud, “la funció 
de l’art és edificar, reconstruir-nos quan estem en perill d’afonar-nos”. Per tant, la 
cultura, i l’art com una part fonamental de la mateixa, esdevé per a tots una 
salvaguarda a la qual no podem renunciar en aquest temps de crisi, de canvi. 
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Exemple privilegiat de la concepció neoil·lustrada del coneixement estètic, el 
professor De la Calle ens ha mostrat, amb les seues reflexions, però també amb la 
seua pràctica com a gestor cultural, el paper actiu que hem d’exercir les universitats i 
els universitaris en el desenvolupament de la cultura. Gràcies, pel vostre exemple, que 
ens comprometem a seguir per fer de la universitat un espai creatiu privilegiat, un 
temple per al desenvolupament del pensament crític que servisca com a font 
d’inspiració per a tota la societat. 
 
 
THE END 
 
La Universitat Jaume I se sent especialment honorada avui amb la incorporació al 
nostre Claustre del professor Román de la Calle, un nou referent per a la nostra 
comunitat universitària, un nou exemple que guiarà sens dubte a moltes generacions 
futures en la cerca de noves preguntes i noves respostes sobre l’art i l’estètica. 
Benvingut a la vostra Universitat. El vostre magisteri ens estimula a renovar el nostre 
compromís amb la investigació. El vostre somriure amable quan compartiu una 
troballa del coneixement ens encoratja amb il·lusió a seguir el vostre exemple. En nom 
de tota la comunitat universitària, moltes gràcies per la vostra generositat cap a 
aquesta Universitat i cap a les noves generacions. Gràcies per ser exemple de cóm 
hem de transitar per la vida. 
 
 

Moltes gràcies 


