
 

Paraules de benvinguda al Claustre universitari a càrrec del Rector Llorenç 
Huguet 

 

Per a mi és un honor i un goig donar la benvinguda al Claustre d’aquesta universitat a un home 
que, abans de tot i sobretot, ha fet la seva tasca personal com a universitari, com a home 
d’universitat. Aquest tret essencial l’avala el fet d’haver dedicat més de quaranta anys a 
l’ensenyament universitari; haver obtingut dues càtedres universitàries; haver contribuït a la 
formació de nombrosos deixebles; haver sabut conjugar els coneixements teòrics amb els 
pràctics des de la seva alta responsabilitat com a magistrat del Tribunal Constitucional i, 
finalment, haver publicat nombroses i rellevants obres científiques, entre les quals vull destacar 
la Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, on fa una síntesi magnífica del pensament 
filosòfic de mil·lennis. Em permet animar-lo perquè no escatimi esforços per acabar aquesta 
obra, començada amb passió els anys quaranta, amb la celeritat a què ha fet referència en el 
seu parlament. 

Si com diu Mestre Eckart rebre un doctorat és una qüestió de mestria científica i rebre un 
doctorat honoris causa ho és de mestria vital, crec que la fructífera activitat científica del doctor 
Truyol l’ha convertit en una persona amarada de saviesa i en un mestre en el difícil art de viure, 
com ja ha glossat la padrina a la seva laudatio i hem pogut deduir de la trajectòria vital que ell 
mateix ens ha descrit. 

Tot al llarg de la seva vida el doctor Truyol ha deixat ben clars els seus orígens mallorquins. 
Dissortadament, va viure en un temps en què per diverses circumstàncies socials els illencs no 
solament havien d’emigrar per motius econòmics, sinó que també ho havien de fer si volien 
cursar estudis superiors. Feliçment ambdues mancances ja estan quasi completament 
superades i les Balears s’han convertit en una terra d’acollida, per un cantó, i per l’altre són seu 
d’una Universitat que permet cursar nombrosos estudis i fer grans quantitats de recerques. 

La incorporació del doctor Truyol al Claustre d’aquesta universitat és un enriquiment que ben 
segur que repercutirà en tota la comunitat universitària: per la seva concepció oberta i plural, 
que es troba tant en la seva experiència vital com en la seva tasca científica; la laboriositat i la 
cura dels detalls amb què ha abordat el treball intel·lectual; el rigor científic que es troba en les 
seves obres; el seu magisteri exemplar i, sobretot, per la bondat amb què ha acollit sempre 
totes les persones que l’han envoltat. Tot això són vertaderes lliçons humanes que ara, com a 
Rector i com a membre del Claustre, li agraesc que vulgui compartir amb nosaltres. 

No vull acabar aquestes paraules de benvinguda sense posar en relleu la manera de ser 
universalista i internacionalista del doctor Truyol, que, com ell ens ha contat, neix de 
l’experiència vital de la seva joventut en territori centreeuropeu. El contacte quotidià amb 
diversos idiomes, ideologies, religions i nacionalitats el feren obert i tolerant, la qual cosa és un 
dels trets primers que ha de tenir tot universitari: aquesta universalitat d’amor als sabers per 
damunt de creences i ideologies és el fonament de la nostra institució. 

Agraesc al doctor Truyol que hagués acceptat la nostra invitació per formar part d’aquesta 
comunitat universitària i li don una fervorosa benvinguda en aquest seu nou Claustre 
universitari, que s’honora i s’enriqueix amb la seva saviesa. 


