
 

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

Senyores i senyors claustrals Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura Excm. Sr. Rector 
Honorari Excmes. i Il·lmes. autoritats Amigues i amics 

Avui celebram un cop més uns dels actes de més llarga tradició universitària acollint com a nou 
membre del Claustre el doctor Cesare Segre. 

Hem d’entrar un poc de ple en el que ha representat la bella laudatio que ens han fet, una 
laudatio del padrí que m’allibera d’haver de fer el recorregut per la biografia i pels mèrits del 
nou doctor. Però també voldria destacar uns trets singulars des de la meva condició de no 
expert en aquesta branca de les humanitats, uns trets singulars que per mi és o són la seva 
reputació en el saber humanístic, avalat per la vasta obra, que abraça diversos camps en 
l’àmbit de la filologia i de la teoria i pràctica, així com la confluència en la seva persona de la 
formació lingüística, de la preocupació per l’anàlisi textual i per la fixació dels textos literaris, 
com també la reflexió sobre l’escriptura. 

Això dóna, o crec i pens que dóna, com a resultat que l’obra del doctor Segre sigui 
mutidisciplinària i ens ofereixi un abundant panorama d’estudi de les literatures romàniques, en 
el qual sempre s’ha distingit pel fet d’estar a l’avantguarda de la investigació filològica. 

A més voldria destacar que el seu profund coneixement de les literatures romàniques dóna 
sentit a la idea d’una cultura romànica, de la qual formen part, en la qual les diferències 
d’idioma no impliquen més que la unitat en la diversitat i en què la seva vinculació amb l’àmbit 
de la cultura catalana és un aspecte més de la seva vocació de romanista i humanística. Ara 
bé, al seu entendre, la filologia romànica, juntament amb una filologia anglogermànica, explica 
l’origen de la cultura europea i la fonamenta. En aquest moment, entendre Europa com una 
unitat, implica que la filologia no s’ha de veure com una ciència arqueològica, sinó com una 
matèria d’estudi plenament viva. 

L’únic que em queda per dir és que accepteu aquest senzill però sincer acte de reconeixement 
a la vostra obra i a la vostra persona, al mateix temps que us agraïm que hagueu volgut honrar 
la nostra universitat amb la vostra acceptació i presència. 

Moltes gràcies. 


