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És un gran honor per a mi haver sigut invitat a dirigir-me a vostès avui. És un dia 
molt especial per a mi i per a la meua família que m'acompanya, especialment la meua 
esposa Estrella i les meues filles Estrella i Sofía, ja que és un dels reconeixements més 
significatius de la meua vida acadèmica. És, a més, un plaer compartir aquest 
esdeveniment amb la satisfacció que suposa que joves investigadors hagen llegit i 
defensat amb èxit les seues tesis doctorals en aquesta universitat. Estic convençut que 
els seus treballs contribuiran de forma sòlida a millorar la qualitat de vida de la nostra 
societat. La meua més sincera enhorabona a ells, a elles i als seus directors. 

 
Conec des de fa temps la vida acadèmica i, per consegüent, l'esforç que suposa 

postular una candidatura d'honoris causa en una universitat pública espanyola, on tots 
els membres de la comunitat universitària examinen, minuciosament, les contribucions 
docents, investigadores i de transferència de la investigació del candidat i les seues 
aportacions a la comunitat científica internacional. Vull expressar la meua gratitud al 
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques, així com als professors implicats, i en especial, em 
permetran que destaque en gran manera aquells que van promoure la proposta, el Dr. 
Javier Sánchez a qui agraïsc la seua laudatio, i el Dr. Lluís Callarisa. Moltes gràcies de la 
mateixa manera al Consell de Govern i al rector de la Universitat Jaume I, per haver 
acceptat la dita proposta. 

 
Però, abans d'iniciar la lectura del meu discurs, que he titulat “Carta a les 

Ciències Socials: el coneixement interdisciplinari com a generador de la innovació 
social”, em permetran dir que m'agradaria dedicar-li'l a Concha Ferrer i Francisco 
Garcés, els meus pares, i agrair-los, infinitament, la riquesa dels valors que em van 
transmetre en la meua educació.  
 
“Es necessita tot un segle d'anàlisi per a tenir un dia de síntesi” va afirmar fa ja més 
d'un segle l'historiador francès Fustel de Coulanges (2006), la conceptualització de la 
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realitat del qual va ser tema central de la tesi doctoral d'un dels pares de la Sociologia, 
Émile Durkheim. Precisament, i en aquesta línia, la idea central que defensaré en el 
meu discurs no és una altra que estem arribant a aqueix dia de síntesi materialitzat en 
una nova forma d'entendre la universitat, la investigació i les polítiques públiques, a 
saber: la interdisciplinarietat, una manera d'investigar i analitzar la realitat, des d'un 
punt de vista teòric (epistemològic), a través de la recerca de la unitat i integració del 
coneixement de diferents disciplines i, des d'una perspectiva pragmàtica, per a trobar 
solucions complexes a problemes, naturaleses i mons complexos. És, com apuntava, el 
filòsof Edgar Morin, caminar cap a una “epistémologie de la complexité”, on la 
complexitat de la naturalesa no pot ser estudiada sense la naturalesa de la complexitat 
(Fernández Pérez, 2010), i on l'estudi de la realitat ontològica suposa compondre, 
descompondre i recompondre la unitat-multiplicitat dels fenòmens socials, 
substantivats per dualismes on l'ordre-desordre, l’ésser-esdevenir o la ipseïtat-alteritat 
són, de vegades, ara com ara, incopsables a la ment humana.  

 
La unitat ja no està divorciada de la diversitat. El paradigma ecològic i amb 

aquest l'enfocament interdisciplinari que creix en el seu interior, suposa una nova 
síntesi a la vella antinòmia de l’un i el múltiple. Com més diversitat més unitat. I 
viceversa. La “unitas múltiplex” de Morin (2010) es construeix a través d'interaccions 
que són, la majoria de les vegades, antagòniques. No hi ha ni ordre absolut ni ciència 
reina, sinó un procés dinàmic i interactiu “d'aprenentatge significatiu”, en paraules del 
cibernètic i teòric del constructivisme Ernst Von Glasersfeld (2001) que serà capaç de 
reorganitzar la comprensió dels fenòmens socials. 
 

Com va afirmar el filòsof espanyol Salvador Pániker (1987) tota sintaxi, en 
disposar aqueixes peces soltes en un ordre (taxis), recupera la totalitat perduda sota 
forma de significat. Component sintàctic (Chomsky, 1989), o estructura (en el sentit de 
la Gestalt), la significació resulta sempre de la reunificació d'elements aparentment 
dispersos, encara que aquesta reunificació sempre és parcial, finita. Cada nova versió 
és provisional, com assenyalava el poeta mexicà Octavio Paz (1971) “el text que és la 
realitat, canvia sense parar (encara que potser sempre diu el mateix) i per això de tant 
en tant es descarten certes versions en favor d’altres que, al seu torn, havien estat 
abans descartades. Cada procés de síntesi és una traducció de la història provisional, 
és una creació, un text nou...”   
 
 També en la seua obra l'epistemòleg, psicòleg i biòleg suís Jean Piaget (1991) va 
afirmar, al llarg dels seus estudis, que després d'una fase inicial durant la qual el 
coneixement es va tendir a fragmentar en disciplines i subdisciplines especialitzades —
un procés que encara continua— començava a ser testimoni d'una completa inversió 
de l'enfocament científic, els dos problemes essencials del qual eren: a) la dispersió del 
saber; i b) el divorci que es produeix entre el coneixement científic i l'acció, la qual cosa 
motiva una fractura en la investigació entre teoria i pràctica, que ignora la rellevant 
funció social de la ciència, propiciant així el desenvolupament d'una investigació en el 
pla teòric enfront de la investigació orientada. 
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Les societats modernes, manifesta el sociòleg espanyol Lamo de Espinosa 
(2004) han entronitzat el canvi i no l'estabilitat, la innovació i no la repetició. La 
situació actual de l'equació ordre/canvi s'ha alterat i amb aquesta la relació i el pes 
específic del passat davant el futur. La conducta apareix més i més orientada no per un 
repertori d'experiències passades regulades per normes elaborades ancestralment, 
sinó per imatges virtuals disperses d'escenaris futurs desconeguts, de projectes, 
d'expectatives latents, de models que canalitzen estratègicament l'acció i l'anàlisi i 
estudi del qual pertany a camps del coneixement científic molt diversament i 
aparentment molt distants, però la cohesió o síntesi del qual cal buscar perquè ens 
permeta capturar el seu significat. 

 
La nostra societat requereix un canvi d'enfocament en l'anàlisi dels fenòmens, 

els individus i les institucions en què es troben immersos, un nou tipus de coneixement 
social que integre distintes disciplines, per mitjà de la interdisciplinarietat, una nova 
estratègia per a comprendre els fenòmens socials, que haurà de permetre una manera 
diferent de dissenyar i desenvolupar la investigació i de reorientar les polítiques 
públiques i la docència en la Universitat. 

 
Per a això, com apunta la Fundació Kaleidós, (2010) caldrà prestar molta 

atenció als factors que condicionaran la posada en pràctica d'estratègies 
interdisciplinàries, com ara:  

 
 

 
a) Condicionaments institucionals, en unes administracions públiques amb una 

mentalitat organitzativa dissenyada per al desenvolupament de converses 
verticals, de decisions unilaterals en detriment de les converses horitzontals 
on prima el debat; en definitiva, amb una mentalitat excessivament 
acostumada no tant a compartir i convèncer com a jerarquies i submissions 
en el treball, com va escriure Baroja en el seu llibre El árbol de la ciencia. 

b) Condicionaments socials, en una societat carregada d'individualismes i de 
valors de competència, a una distància profunda dels projectes grupals i 
d'interactuació, substantivats en la interdisciplinarietat que, davant del 
caràcter multidimensional de les noves problemàtiques, exigeix unir 
esforços, sumar estratègies, tècniques, voluntats, treball i jo afegiria il·lusió, 
motivació i lideratge.  

 
c) Condicionaments culturals. En aquesta globalització de la visió i del 

pensament en què estem immersos, amb tota la xarxa de tècniques de 
persuasió “invisibles”, es fa necessari que prestem més atenció al fet de si el 
que analitzem és la realitat o només una categorització assumida que 
sobreimposem, necessàriament, a la materialitat del problema.  

 
 

La pregunta és, com hem arribat fins ací? Mirem cap a la història perquè ens 
ajude a caminar cap a la conceptualització de la interdisciplinarietat. Com és sabut, el 
paradigma positivista, d'ascendència comtiana, ha marcat durant anys els enfocaments 
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científics, buscant les causes dels fenòmens socials amb independència dels estats 
subjectius dels individus, i ha privilegiat construccions epistemològiques i perspectives 
metodològiques que tendeixen cap a la unidisciplinarietat monoepistèmica del 
coneixement. 

 
Des d'aqueix enfocament, tota la proliferació desordenada de signes equívocs i 

ambigus que constituïa l'entranya de la realitat —múltiple, proteica, complexa i 
desconcertant— va ser conduïda al taller asèptic dels “oficiants i orfebres de la 
ciència”, amb la intenció de desterrar a través de la racionalització, la nit de la 
ignorància i traduir el bosc de símbols. 

 
La confiança en la raó i la creença en el progrés il·limitat de la ciència, van ser, 

sens dubte, els garants de tot aquest procés. I com que la raó és universal, com el vàlid 
per a tots, té l'aparença de ser una autèntica trobada amb la Veritat; l'Individual 
quedarà convertit en l'espuri per excel·lència. A partir del S. XVIII s'instaurarà, 
definitivament, la dictadura de la raó centralitzadora, abstracta i totalitzant, que tindrà 
com a final la deshumanització, una conseqüència lògica, com afirma el poeta i crític 
literari asturià Carlos Bousoño (1981) de la racionalització inadequada de la vida. 

 
Aquest procés s'incrementa ràpidament i inevitablement a partir de les 

necessitats de la industrialització. Sorgeixen noves especialitats i la fragmentació del 
saber assoleix les cotes més altes de tota la història. Es consolida l'especialització però 
es perd la visió de conjunt. L'esclat de la Revolució Industrial comporta, també, un 
increment de la problemàtica social.  

 
Vinculat amb tota aqueixa situació, des de finals del s. XIX i principis del XX, 

s'inicia el procés de formació de les Ciències Socials, i la construcció del coneixement 
des d'aquestes disciplines, seguirà els models quantitatius d'estil positivista. Es realitza 
una autèntica colonització des dels enfocaments de les ciències fisiconaturals, que 
cristal·litzaran definitivament amb les aportacions dels filòsofs neopositivistes del 
Cercle de Viena que mostren una oberta oposició a tota “especulació” i “metafísica”, i 
elaboren la construcció d'una filosofia i un llenguatge científics que permeta el seu 
control per mitjà d'enunciats expressats en forma behaviorística, en termes de la 
ciència física (fisicalització de les Ciències Socials).  
 
Líricament i parafrasejant l'escriptor italià Antonio Tabucchi (2006) “… la vastitud de la 
realitat era incomprensible… i per a poder explicar i comprendre la realitat era 
necessari tancar-la en un rectangle... Perquè la geometria s'oposa al caos”. 
Efectivament, el gran ardit de la ciència ha consistit a inventar la finitud de la realitat 
perquè siga possible el seu tractament lògic. La finitud és intel·ligible perquè pot ser 
repetida, és a dir, integrar-se en un procés de redundància. La finitud és intel·ligible 
perquè en poder ser repetida, pot generar un ordre comunicable intersubjectiu. Això, 
en un cert sentit, ha motivat, com assenyalàvem a l'inici, l'apartheid del saber, i el que 
és més greu, l'aïllament de la investigació científica en la seua torre de marfil i, per 
tant, la fractura entre el coneixement científic i l'acció social. 
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Tot això haurà de generar una situació paradoxal en el si de les ciències socials, 
atès que la construcció de les estratègies epistemològiques i metodològiques 
elaborades des del paradigma Objectivitat/Racionalitat del Positivisme, desterra la 
influència dels processos socials; la ciència apareix com una activitat pura del 
pensament desvinculada del context social. Aspecte que no haurà de passar per alt a 
determinats filòsofs de l'escola de Frankfurt com ara Horkheimer, qui en 1937 
afirmava: “Que la transformació de les estructures científiques depenga de la situació 
social respectiva, és quelcom que es pot afirmar, no sols de teories tan generals com el 
Sistema Copernicà, sinó també respecte dels problemes especials de la investigació 
corrent” (Pániker, 1987). 

 
Aquest paradigma dominant comença a esquerdar-se quan emergeixen en la 

construcció del coneixement els enfocaments qualitatius, la finalitat dels quals és 
comprendre les conductes abans que explicar-les, operant amb conceptes o idees més 
que amb dades o xifres, i rescatant de l'oblit tots aquells aspectes que constitueixen 
realment la raó de ser d'aquestes disciplines, recuperant el que defineix l'individu 
singular immers en la realitat social: les seues passions, les seues emocions, les seues 
expectatives, les seues intencions, les seues ideologies i creences, i es torna a prioritzar 
la comprensió i el sentit, perquè “les regions més valuoses de la realitat (les més 
valuoses per a l'home) —assenyalava l'assagista, pintor i físic argentí Ernesto Sábato 
(2004)—, no poden ser apreheses pels abstractes esquemes de la lògica i la ciència 
basats en el paradigma Objectivitat/Racionalitat”.  
 

En el context d'aquest viratge, la fecundació interdisciplinària va venir 
possibilitada per la moderna Teoria de Sistemes, que ha permès descobrir els 
isomorfismes entre diverses esferes del saber. Bertalanffy (1976), filòsof i biòleg 
austríac, va considerar que aquest enfocament va començar a albirar-se quan la 
Psicologia de la Gestalt va reemplaçar la noció de reflex condicionat per la de 
comprensió, és a dir, quan fins i tot en psicologia experimental es va començar a 
ampliar l'explicació merament causal dels fets per una explicació estructural i per 
totalitats, és a dir, interdisciplinària. Els esquemes mecanicistes i les sèries causals es 
van mostrar insuficients per a donar compte dels problemes, especialment en el 
domini de les ciències biosocials. Va sorgir així un nou biologisme, alhora que es va 
descobrir que era possible aplicar models matemàtics semblants en diversos dominis 
del saber. La similitud estructural d'aquests models (l'isomorfisme) feia possible el 
replantejament de les nocions de totalitat, teleologia i organització que havien sigut 
eliminades de l'esquema mecanicista.  

 
 Entenc, doncs, que resulta essencial vertebrar, per a les ciències socials, una 
estratègia centrípetament integradora que articule aqueixa multiplicitat d'angles i 
perspectives en una visió interdisciplinària sintètica que siga capaç de generar, en la 
nova era que s'intueix, una manera diferent d'investigar per a gestionar el món,  “una 
postura que observe, que reflexione, que busque,  que pregunte...”   (Raúl Ruiz,1987). 
Aquesta serà, en suma, una mirada compartida, com la d'aquell xiquet que sorprès en 
veure per primera vegada la vastitud del mar i agafat de la mà del seu pare li diu: 
pare... ajuda'm a mirar-ho, parafrasejant Eduardo Galeano (1993). 
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 Aquestes estratègies basades en estudis integrats multidisciplinaris, només 
poden ser obra d'un equip que aprenga a elaborar marcs conceptuals, metodològics i 
epistemològics compartits i el lema de les quals siga “there is no I in team” (no existeix 
el jo en un equip). Un equip interdisciplinari estarà capacitat per a elaborar continguts 
interinstitucionalment, assegurant la seua aplicabilitat i transferència, i treballarà 
acceptant el joc dialèctic involucrat en la doble direccionalitat dels processos que el 
constitueixen, que van de la modificació dels elements als canvis de funcionament de 
la totalitat, i dels canvis de funcionament de la totalitat a la reorganització dels 
elements constituents, és a dir, s'ha d'aprofundir cada vegada més en la noció d'“open 
system” on, a diferència del que ocorre en els “sistemes tancats” funciona una  
causalitat cibernètica, fractal i no lineal, generant un procés de bucle permanentment 
reactualitzat. La interdefinibilitat, lluny de constituir l'addició d'elements sectorials, 
consisteix a construir nous models a través de diferents processos i nivells d'anàlisi 
(García, 2006).  
 
La meua proposta és que, així com la nova consciència ecològica entén que ja no cal 
dominar a la naturalesa sinó pactar i conviure amb ella, les ciències socials hauran de 
recuperar la seua funció social pactant amb les ciències tècniques la reflexió de la 
interdefinibilitat, per a compondre nous sistemes complexos sociotècnics i reformulant 
així la concepció pràctica de les ciències socials. Transformar el vast coneixement social 
validat en algoritmes matemàtics, catapultarà aqueix coneixement cap al futur de la 
investigació científica, i serà capaç de modificar l'acció a través de la presa de decisions 
polítiques eficaces i eficients en l'àmbit de les administracions públiques.  Tot pareix 
connectat; el mateix concepte “d'inseparabilitat” de la mecànica quàntica reforça 
aquesta perspectiva. Preveig que, des d'una perspectiva científica, la inseparabilitat 
ecosistèmica serà capaç de substituir l'esquema darwinià de la supervivència del més 
apte pel de la major adaptabilitat del més cooperatiu.  
 
Busque amb l'enfocament epistemològic i metodològic interdisciplinari en les ciències 
socials una perspectiva que nodrisca la creativitat constant i l'adaptació a 
l'hipercomplex. Però, entrar en aquesta dinàmica requereix un pas previ: el que 
denomine “l'actitud interdisciplinària”, un reclam reflexiu individual previ en el qual 
cada un dedueix que és productiu i saludable aprendre dels altres i amb l'altre, i que de 
l'intrínsec conflicte sorgit de l'acció comunicativa, naix l'obligació de col·laborar per a 
integrar..., per a fer i, per consegüent, créixer. I aquesta actitud és perfectament 
aplicable tant a la balcanització del coneixement com a la política, si volem guanyar la 
batalla a l'endogàmia, els interessos professionals i corporatius i les estratègies de 
poder… 
 
Aquesta seria per a mi una excel·lent definició de la Política, a saber: no buscar 
respostes en les certeses tècniques ni en les victòries d'uns sobre altres, sinó en la 
capacitat i en la llibertat d'intercanviar arguments i sintetitzar conclusions d'equilibri i 
de consens a llarg termini.  
 
Sabem que la Democràcia, com la Ciència, és un procés constantment inacabat. La 
seua complexitat és de tal importància que és com voler reconstruir un vaixell en alta 
mar usant la mateixa fusta de la seua pròpia estructura (enfonsada) (Riera, 2009). La 
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reconstrucció de la Democràcia cognitiva, com apunta la professora Riera, és possible 
abordar-se i ensenyar-se des d'un enfocament interdisciplinari, des de l'aprenentatge 
del pensament complex, únic garant de la regeneració constant enfront del pensament 
de la hipersimplificació.  A aquest pensament complex i regeneratiu hauran d'acudir, 
sens dubte, les tecnologies de la informació i la comunicació, que si bé han entrat i 
revolucionat la societat, la ciència, l'economia o les relacions internacionals, han 
tímidament coquetejat amb els processos polítics.  Aquest és un gran nínxol 
d'investigació i serà el gran repte de la política i el desafiament de la ciència, en 
concret de les polítiques públiques (les polítiques socials) en els pròxims quinze anys si 
volen estar a l'avantguarda dels temps.  

 
Reincorporar al nostre llenguatge i enfocament metodològic conceptes com ara 
relativitat, contingència, autocrítica, incertesa, emoció, sistema i causalitat múltiple, 
tornarà a la ciència, a la docència i a la investigació la seua vertadera funció social. A 
aquests estris conceptuals i metodològics, s'uneixen textos d'autors com ara Bateson, 
Piaget, Bertalanffy, Shannon, Serres, Brillouin, Koffka, Lewin et alteri, els quals han 
establit les bases d'una epistemologia en l'eix vertebral de les quals hi ha la 
interdisciplinarietat, i no obstant això, els seus textos són encara poc coneguts o 
queden al marge dels marcs monoepistèmics. 

 
“Es necessita tot un segle d'anàlisi per a tenir un dia de síntesi” va afirmar fa ja més 
d'un segle l'historiador francès Fustel de Coulanges, amb el qual iniciava el meu 
discurs, aproximant-nos a aqueix dia de síntesi materialitzat en una nova forma 
d'entendre la Universitat, la investigació i la funció pública, a saber: la 
interdisciplinarietat.  
 
Estic fermament convençut, avui més que mai, de la necessitat de comprendre d'una 
altra manera la interdependència dels fenòmens, i les destinacions previsibles i 
imprevisibles de l'acció social. La interdisciplinarietat dilatarà les nostres pupil·les, i 
extingirà l'home unidimensional en paraules de Marcuse (1994). 

 
 

Com podríem aconseguir-ho? En 1961 el físic nord-americà Ralph Lapp, en la seua obra 
The New Priesthood: The Scientific Elit and the Uses of Power, assenyalava: “...viatgem 
en un tren que està adquirint velocitat, lliscant-se per una via on un nombre ignorat 
d'agulles condueixen a punts de destinació desconeguts. No hi ha cap científic en la 
locomotora… La major part de la societat va en el furgó de cua, mirant cap enrere”. 

 
És hora de tornar la Ciència a la locomotora, i a les dones i homes que viatgen en el 
furgó de cua, la possibilitat que vagen iniciant canvis d'algunes peces de la seua 
conducta i pensament que els permeten obrir bretxes en el nou paradigma de 
referència. 

 
M’han de creure, és possible; és possible si fem bé una transformació sistèmica 

i profunda del sistema educatiu mitjançant el disseny de continguts i òptiques 
caleidoscòpiques del paradigma interdisciplinari, perquè ensenyen la complexitat de la 
realitat i com aquesta afecta l'individu en el seu context. Haurem d'aprendre a 
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aprendre i aprendre a pensar, a experimentar, a integrar, a treballar en equip, a crear, 
a emprendre, a comunicar i a compartir. Doctors i acadèmics, invitem els nostres 
alumnes a parlar en les nostres aules, en tots els àmbits del nostre sistema educatiu, 
per a dotar-los de la lucidesa intel·lectual i la voluntat necessàries per a canviar la 
història. Aquesta actitud docent els ajudarà a ser éssers socials i a trobar el seu destí 
en el sentit confirmat per Sèneca, en la seua epístola a Lucili, recollida per 
Schopenhauer (1994) en la seua obra Los designios del Destino: “Ducunt Volentem 
Fata, Nolentem Trahunt”: el destí guia els que desitgen ser líders i arrossega els que 
s’hi resisteixen.  

 
En el que concerneix a nosaltres, els científics i amics de l'Acadèmia, hem de 

ser, com a referents, capaços de vèncer la nostra resistència a entrar en l'àmbit de 
l'interdisciplinari per estimar, moltes vegades, que amb això es difuminen els nostres 
reconeixements d'autoritat i competència científica. Alguns pensen, incorrectament, 
que dedicar temps a cosir el fi coneixement amb altres disciplines pot afectar la seua 
llista de publicacions i incrementar la probabilitat d'error en introduir-se en territoris 
desconeguts que no dominen. Sí, no ho negaré, aqueix és un risc. Però en canvi es té 
un coneixement limitat de la realitat i la pèrdua d'una visió integradora del fenomen 
social estudiat. I encara que existeixen no pocs obstacles per al desenvolupament de la 
interdisciplinarietat (Gómez, 2016), és hora d'iniciar el viatge des de la vanitat fins a 
l'orgull, que és com abandonar l'epidèrmic i contingent postmodernisme per a 
instal·lar-se en espais intel·lectualment incòmodes, que destil·len una ontologia 
clarificadora a manera de compartir.  

 
Per això, i junt amb la idea de Morin (2010) de “tractar d'instituir en totes les 

universitats i facultats un delme epistemològic interdisciplinari que deduiria un 10% 
del temps del curs per a un ensenyament comú que tractaria de les premisses dels 
diferents sabers…”, propose ací la seua institucionalització però en l'àmbit de la 
investigació, a través d'instituts universitaris de caràcter interdisciplinari sociotècnic  
que estudien els problemes heterogenis i àlgids del desenvolupament integral de 
l’ésser social. Instituts que es plantegen la conveniència de la coordinació de 
professionals i investigadors, del públic amb el privat, dels polítics amb els científics, 
per a aprendre objectius, epistemologies, metodologies i experiències i aplicar-les 
després a les polítiques públiques i al bé comú. A aquest objectiu he dedicat quasi 25 
anys de la meua carrera investigadora en la Universitat de València, substanciada avui 
en una realitat: l'Institut d'Investigació en Polítiques Públiques de Benestar Social: 
“Polibienestar”. Aquest és el llegat que intente transmetre: haver portat la Realitat a 
les aules a través de la interdisciplinarietat. Llegat que substantiva l'obra de l'equip de 
què forme part. Un equip que al seu cinyell cenyeixen ferrades l'honestedat, la 
constància i la humilitat.  

 
 
Amics i amigues de la Universitas, en les aules de l'Acadèmia hiverna el fred 

solipsista de la Teoria; en la bancada interdisciplinària, batega, amb tota la seua 
intensitat, la tragèdia de la realitat, de la vida… perquè actua, perquè es mou, i perquè, 
afortunadament, es contradiu. Equivocar-se és essencial per a un vertader científic, 
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perquè en el camí cap a la rectificació positiva trobarem de segur els camins de la 
veritat i la llibertat. 

 
És cert, la interdisciplinarietat és una aventura però també un desafiament i 

sobretot una actitud, tres característiques ineludibles per a crear somiadors, líders 
socials, econòmics i polítics capaços de generar il·lusió i, sobretot, consens en 
l'essencial. Consensuar l'essencial per al benestar de l’ésser humà i mantenir-se 
intransigent en el seu canvi és el que ens fa únics. Mantinguem el rumb estable sense 
perdre la il·lusió, perquè la il·lusió és, senzillament, el primer pas per al canvi de 
paradigma.  

 
Proveïts doncs d'aquesta actitud, emprenguem el viatge de dissenyar i protegir el 
futur, el de les nostres filles i fills, perquè el futur no és un regal, és, sempre… una 
conquesta. 

 
Moltes gràcies 

 

 

Castelló de la Plana, 19 de maig de 2017 
 
Agraïments.  Agraïsc als professors Joaquín Cruz, Carmen García i Estrella Durá les vesprades d'estiu que em van dedicar 
confrontant idees i debatent intel·lectualment aquest text mirant el Mediterrani. 
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