
Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Rector de la UIB 
Honorable Conseller d’Educació i Cultura 
Digníssimes Autoritats, Diplomats, Llicenciats, Amics   
 
Bona tarda a tothom, 
 
Abans de començar aquest discurs tenc una 
obligació:  la d’agrair al NOU Consell d’Estudiants de 
la UIB, i concretament al seu NOU President Joan  
Enseñat, que,en representació dels aproximadament 
14.000 estudiants d’aquesta nostra estimada 
Universitat, m’hagin escollit per parlar en nom de tots 
els meus companys avui titulats.  
 
És per a mi un gran honor i un reconeixement de 
tota la meva dilatada etapa de graus universitaris i 
d’una tasca de representació, feta durant molt 
d’anys,  per intentar millorar la nostra Universitat.  
 
Per tot el que fins ara he esmentat, gràcies de tot 
cor. 
 
Dit això, quan em vaig seure al davant del meu 
ordinador per començar a escriure aquest discurs, 
em varen venir al cap tants i tants de records de tots 
aquests anys a la Universitat que la veritat és que no 
vaig saber per on començar. 
 
Però de cop i volta em va venir al cap el primer dia 
de classe. Qui no recorda el primer dia de classe? 
(Pensau-ho ara per un moment, com vàrem arribar al 
campus, la primera aula, la primera assignatura, fins 
i tot els companys que varen seure al nostre costat). 
 
 



Sens dubte, aleshores va començar tot. Un dia en 
què estàvem plens d’il·lusió i de ganes per començar 
aquesta nova etapa de la nostra vida, que no sabíem 
massa bé a on ens duria. 
 
I que hem fet durant aquests anys? Pensau per un 
segon la resposta. Difícil de contestar, no? Uns 
pensareu que heu anat molt a classe, que heu 
estudiat molt, altres tal vegada no tant i heu anat 
més al bar a fer trucs i unes cerveses, altres en com 
ha estat de difícil compaginar estudis i feina, en tots 
els amics que hem conegut i les festes que hem fet 
plegats, quants de botellots no?, en les nits dormint 
poc per estudiar un poc més abans de l’examen, en 
les assignatures aprovades, en les suspeses, en els 
bons professors que hem tingut i en els que, per ser 
una mica respectuós direm que no eren tan bons, en 
les assignatures fortes i en les maries de la carrera, i 
en un llarg etcètera... 
 
I així podríem passar hores i hores pensant en la 
resposta a la pregunta de què hem fet durant 
aquests anys. Però si per un moment volguéssim 
trobar un denominador comú a tot l’anterior, creis 
que ho podríem aconseguir? Doncs jo crec que sí.  
 
L’essència que crec que hi podem decantar de tot 
l’anterior és L’APRENENTATGE. Sense cap tipus 
de dubte durant tots aquests anys de la nostra vida 
hem après moltíssimes coses, i crec que la majoria 
no les hem après dels llibres. I és que, siguem 
realistes, qui recordarà més del 10 ò 15% de tots els 
continguts que hem estudiat a la carrera? No us 
enganyeu, ningú,ni tan sols els premis extraordinaris 
de final de carrera. 



 
Com hem sentit  dir a molts de professors més d’una 
vegada, l’objectiu principal és sortir de la 
Universitat sabent com he de resoldre un 
problema, amb una mica de sentit comú, dins 
l’àmbit professional que ens ocupi. I això és el 
que realment importa i segur que malgrat que no ens 
n’adonem, tots ho hem aconseguit. 
 
I si ens quedarà tan poc de tot el que hem estudiat, 
ha valgut la pena? Jo crec que sí. Per què? Hem 
après qualque cosa? Doncs jo crec que hem après 
moltíssim i que no té preu tot el que hem après. 
 
I d’on hem après tant?... Sense cap tipus de dubte, 
hem après de les PERSONES. Dels professors, dels 
nostres pares, germans i família, dels companys de 
carrera, de les secretaries de la nostra facultat, dels 
bibliotecaris, del personal de neteja, dels nostres 
amics, dels cambrers del bar, del conductor del bus, 
fins i tot d’aquells que ens col·loquen els adhesius al 
cotxe per no aparcar bé...  
 
De tots ells hem après, perquè ens han transmès 
directament o indirectament coneixements, valors i 
principis intrínsecs a cada un d’ells, que n’és la seva 
essència.   
 
I crec que això és el que jo definiria personalment 
com la meva etapa universitària, l’aprenentatge 
d’infinitat de coneixements, valors i principis fruit 
de la transmissió de totes les persones que ens 
han envoltat durant aquests anys aquí, en aquest 
cas a la Universitat de les Illes Balears.  



Això és el que crec que hem de pensar quan mirem 
el títol que tinguem penjat a la paret i quan recordem 
tota aquesta meravellosa etapa de la nostra vida.  
 
I a qui hauríem d’agrair tot això?... 
 
Crec que en primer lloc, i per seguir un ordre no 
protocol·lari, els primers agraïments han de ser per a 
nosaltres mateixos. Ens hem d’agrair (i alhora 
omplir-nos d’orgull) per tots els esforços que hem 
hagut de fer per treure el títol. Totes les hores 
d’estudi i l’elevat cost d’oportunitat d’haver-ho 
aconseguit. A tots nosaltres, gràcies. 
 
Després, els principals agraïments són, sense cap 
tipus de dubte, per a la família. Cap de nosaltres 
estaríem avui aquí, amb el títol a la mà, sense el 
suport incondicional de les nostres famílies.  
 
I quan dic família, que s’entengui en el sentit ampli 
de la paraula. Des del concepte més tradicional fins 
al més innovador. O sigui, totes aquelles persones 
que per llaços afectius, siguin d’origen sanguini o 
d’altra naturalesa, ens han donat suport i han 
desitjat, tant o més que nosaltres mateixos, 
l’obtenció del nostre títol.  
 
I a més, per afegitó, ens han desitjat tot 
l’aprenentatge i creixement personal i professional 
que la Universitat ens ha duit associat. A tots ells, mil 
gràcies.  
 
 
 



Als nostres professors, que amb tants d’esforços 
uns, i un cop més, per ser respectuós diré que, amb 
no tant d’esforços d’altres, ens han transmès molts 
de coneixements, valors i principis, directament o 
indirectament en els seus magisteris. A tots ells, mil 
gràcies. 
 
A la direcció d’aquesta universitat, la Universitat de 
les Illes Balears, entesa en sentit ampli, pel seu 
esforç i dedicació diària en voler ser un referent “in 
crecendo” de coneixement i qualitat a la nostra 
comunitat i arreu del món. 
 
A l’equip rectoral. He de reconèixer pel tracte que hi 
he pogut tenir durant un temps que, amb totes les 
dificultats i entrebancs que es troba cada dia, lluita 
per fer d’aquesta institució, allò que defineix el seu 
nom, una Universitat, un lloc OBERT al món i per a 
tothom.  
 
Malgrat que encara hi hagi un reduït però poderós 
sector de la Universitat, amb una visió encara ara 
autàrquica i per extensió excloent de tot allò que 
vingui de fora, de cada vegada aquest sector és 
menor, més reduït, i d’aquí poc s’haurà extingit. 
 
A les Facultats, a les Escoles, als departaments, al 
Personal d’Administració i Serveis, i amb un especial 
i personal afecte a tots i cada un d’aquells estudiants 
que han estat representants dels propis estudiants, 
uns en el Consell d’Estudiants i d’altres a tots els 
llocs de representació de la Universitat.  
 
A tots i cada un d’ells, mil gràcies.  
 



I per acabar els agraïments, als que han canalitzat a 
través de les seves decisions a la seva feina, i 
gràcies a tots els impostos que els ciutadans pagam 
coactivament cada dia, la possibilitat de tenir un 
sistema educatiu de qualitat, en el nostre cas públic, 
garantia de futur i de prosperitat per a qualsevol 
societat.  
 
Agraïments per tant als polítics, d’un color o d’un 
altre, que en el devenir dels anys, i cada un des de 
el seu punt de vista ideològic, van construint un molt 
millorable encara, sistema educatiu universitari. 
 
Gràcies a tots ells. 
 
I un cop fets els agraïments pertinents, i tal vegada 
també els impertinents, només ens queda mirar cap 
endavant. 
 
Vàrem arribar a la Universitat amb ganes d’aprendre, 
i en sortim amb un ampli aprenentatge professional i 
personal. I això és el més important. Durant tots 
aquests anys hem viscut, hem estimat, hem après, 
i ara ens queda la tasca més difícil. A partir d’ara 
hem de continuar vivint, estimant i aprenent. I a més, 
ens queda ara CONTRIBUIR. 
 
Fins ara hem estudiat per identificar el principi o llei 
natural que governava la nostra àrea de 
coneixement. Ara és l’hora d’aplicar-los per obtenir 
els resultats cercats. Perquè qui aprèn i no fa, 
realment no ha après res. I qui sap i no fa, realment 
no sap res. 
 



Fins ara ha estat l’hora del JO, de la meva carrera, 
del meu títol. Ara ha arribat l’hora del NOSALTRES. 
Ha arribat l’hora de la INTERDEPENDÈNCIA, que 
és un valor superior a la independència.  
 
Vivim a un món interdepenent, on per aconseguir els 
nostres objectius més importants, necessitam 
aptituds i capacitats d’interdependència que superen 
els nostres coneixements i experiència actuals.  
 
Els majors èxits i triomfs de l’era del 
coneixement estan reservats per a aquells que 
dominin l’art del NOSALTRES.   
 
I a més és obligatori començar a pensar en el nostre 
èxit d’aquí a un, cinc i deu anys. Ho hem de fer amb 
la pau i l’equilibri del nostre esperit, que ens 
garantiran tenir una percepció clara de les nostres 
principals prioritats, per perseguir-les amb total 
integritat, dins el nostre entorn personal i laboral.  
 
A més de amb uns principis bàsics que són els únics 
que ens permetran arribar a la felicitat, sempre 
entesa en estat pur com un camí per on caminar, 
mai com un destí a on arribar. 
 
Cercau, per tant, dins vosaltres mateixos. Dins el 
vostre cor i la vostra raó amb diligència: és allà on 
surten les fonts de la vida. I és on gaudirem d’una 
grandesa primària, i no de la falsa grandesa 
secundària que va en funció del que els altres opinin 
de nosaltres mateixos. 
 
 



Per acabar voldria citar tres frases de tres grans 
pensadors de la nostra història. 
 
Com va dir Adam Smith, origen i essència de 
l’economia clàssica: “en les mans de cada individu 
està dipositat un meravellós poder per al bé o per al 
mal. La silenciosa, inconscient i invisible influència 
de la seva vida.” 
 
També m’agradaria citar Aristòtil. Va dir: “Som el 
que feim cada dia. Per tant, l’excel·lència no es un 
fet, sinó un hàbit”.  I jo estic completament convençut 
que el nostre pas per la Universitat ens ha ensenyat 
aquest hàbit. 
 
I per finalitzar m’agradaria citar Santiago Ramón y 
Cajal, nobel de Fisiologia i Medicina, quan va dir: 
“la saviesa consisteix en saber quina és la següent 
passa; la virtut consisteix en donar-la” 
 
Companys, donau tots la vostra següent passa. 
 
Molta sort a tots i fins aviat! 
 
Moltes Gràcies. 
 
 
Parlament a la cerimònia de graduació del curs 
2005-2006 a la Universitat de les Illes Balears 
 
José Miguel Gómez García 


