
 

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

 

Sres i Srs. claustrals Honorable Sr. Vicepresident del Govern de les Illes Balears Excm. Sr. 
Rector Honorari Distingides autoritats, amigues i amics: 

Aquesta comunitat universitària rep avui al seu Claustre un home que podem considerar un 
vertader luxe per a qualsevol universitat del món, perquè ha destacat en nombrosos àmbits que 
van més enllà dels territoris purament acadèmics. Els seus mèrits ja han estat glossats a la 
laudatio que li ha dedicat el professor Camilo José Cela Conde, però vull subratllar que si ha 
aconseguit el prestigiós premi Alexander von Humboldt, el Premio Nacional de Literatura en la 
modalitat d'assaig, si ha estat nomenat membre per elecció de l'Institut Internacional de 
Filosofia de París i, finalment, si ha estat triat com a membre de la Real Academia Española de 
la Lengua, és perquè la seva labor com a professor, recercador i assagista ha superat els límits 
universitaris per convertir-lo en un pensador excepcional dins l'actual panorama europeu. 

Així mateix, voldria remarcar que la seva carrera docent l'ha practicada en universitats tan 
diverses com la de La Laguna, la de Barcelona i la d'Educació a Distància, que han tingut la 
sort de comptar-lo entre els seus catedràtics més productius i entusiastes. I és especialment en 
la seva tasca de recerca on la figura d'Emilio Lledó, a través dels seus textos crítics del 
pensament grec i amb els seus notabilíssims assajos, que escapen als límits de la filosofia, 
aconsegueix un protagonisme excepcional dins el territori de les conquestes del pensament en 
aquesta complexa i apassionant fi de segle. Des dels seus temps d'estudiant amb el professor 
Gadamer a Heildeberg, els valors d'Emilio Lledó ja varen ser reconeguts en els ambients 
filosòfics alemanys, en els quals ha exercit de catedràtic i és considerat com un dels 
especialistes més profunds en el pensament d'Aristòtil i de Plató. 

Del doctor Lledó és ben coneguda la seva atracció pel llenguatge com a camí únic que, segons 
ell, condueix a la filosofia. Però ell també entén la filosofia com una manera d’ubicar l’home en 
el cosmos, i per això no és d’estranyar que l’interessi també la història. 

Personalment, m’atreu el seu esforç per la realització entre filosofia i societat, o el que és el 
mateix, entre teoria i praxi, per poder-la interpretar i contextualitzar. 

I estic segur que, avui, també està interessat en aquest fenomen de la globalització en la 
societat de la informació i que a mi també em preocupa, i m’agradaria tenir-ne la seva particular 
visió. 

Per acabar, voldria celebrar la fèrtil i fructuosa vinculació d'Emilio Lledó amb les nostres illes i 
molt especialment amb la creació de la nostra universitat: recordem que el 1969 va ser 
nomenat director de la Càtedra Ramon Llull de l'Estudi General Lul·lià, que va ser l'embrió que 
donà lloc a la secció delegada dels estudis de Filosofia i Lletres el 1972, quan el professor 
Emilio Lledó era director del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Ell va 
contribuir activament i eficaçment a posar en marxa els estudis universitaris illencs i a crear la 
llicenciatura de Filosofia en aquesta universitat. 

Així mateix, les estretes i amistoses relacions amb l'estimat professor Albert Saoner i el fet que 
per les seves classes passassin una gran part dels que avui són professors de filosofia a les 
Balears, el col·loquen com un vertader motor de les nostres humanitats universitàries. Per això, 
a més a més dels seus nombrosos mèrits, aquestes relacions amb les nostres illes i amb 
l'epifania de la nostra universitat són una extraordinària acreditació i fan que en concedir-li el 
doctorat honoris causa li tornem una petita part d'allò que ell generosament ens va donar. 

Col·lega i amic Emilio Lledó, en nom de tota la comunitat universitària i en el meu propi, us don 
la més càlida i coral benvinguda. 


