
 

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

L’acte d’investidura a títol pòstum del benigne savi margalidà Joan Mascaró i Fornés m’ha 
amarat de dos sentiments paradoxals: de dol per un cantó i d’alegria per l’altre. Dol perquè 
aquest cap clar extraordinari, aquest homenot modèlic de la nostra cultura catalana, ja no es 
troba entre nosaltres. I alegria perquè amb aquest acte d’avui fem un reconeixement públic al 
mestre margalidà, mallorquí i català que per tots els seus nombrosos esforços i treballs, que 
tan bé ha glossat el seu padrí, s’ha convertit en una personalitat cultural universal de les més 
significatives del segle XX. 

Voldria recordar breument que la nostra universitat des de la seva creació va tenir Joan 
Mascaró com un far de saviesa orientador de la nostra feina quotidiana, i per això aprovà 
investir-lo com a doctor honoris causa. La seva delicada salut i l’avançada edat, així com el fet 
d’habitar a Cambridge, impediren que es fes l’acte d’investidura. Emperò el nostre compromís 
amb la seva persona i, sobretot, amb la seva obra, no s’aturà: el 1990 editàrem una biografia 
feta per Joan Maimó i el 1993 presentàrem el seu llibre pòstum, La creació de la fe. Així mateix, 
la nostra universitat va obrir-se al vessant orientalista, que ell ens havia assenyalat amb les 
seves magnífiques traduccions dels textos sagrats més importants de la literatura sànscrita 
com els Upanishads i el Bhagavad-Gita, fent un homenatge a l’orientalista i indòleg Antoni 
Binimelis, concedint un doctorat honoris causa a un deixeble seu i estudiós de les seves 
traduccions, el pensador Raimon Panikkar, i impulsant la creació del diccionari sànscrit-català, 
que fa el professor Òscar Pujol a la Universitat de Benarés, el qual agermanarà la nostra 
llengua catalana amb la llengua mare de l’indoeuropeu i representarà una fita cultural única. 
Finalment, a principi de desembre, en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Margalida, la 
Banca March i el Consell Insular de Mallorca, publicarem un volum, Memorial Joan Mascaró i 
Fornés, que recollirà part de la seva obra, així com un conjunt de textos d’especialistes i 
d’amics, i també sortirà el llibre La idea d’educació en l’obra de Joan Mascaró, fet per la 
professora Margalida Munar, en el qual es fa una selecció dels seus textos sobre el fet 
educatiu. Amb aquestes aportacions i aquest acte simbòlic que fem avui volem expressar el 
reconeixement de la comunitat universitària als valors catalanouniversals de la llarga i rica obra 
mascaroniana. 

Recordaré unes frases de mestre Mascaró que m’impressionaren per la seva senzillesa i 
profunditat, en les quals reflecteix aquesta necessitat d’estimar la cultura local per esdevenir 
veritablement universals: «Sempre s’ha d’anar d’allò conegut a allò desconegut. Educar és 
formar un ambient de bondat, veritat i bellesa per ajudar a la vida que tots els nins i els homes 
ja viuen. Fa molta pena veure que a Mallorca la "enseñanza oficial" ha procurat desterrar 
sempre tot contacte amb la vida, que comença naturalment en les coses conegudes per anar a 
les desconegudes. Els infants han de començar a estimar els ocells, flors, plantes, arbres, mar, 
cel, terra, muntanyes, història, vida, llengua i tradicions de Mallorca abans d’anar a les altres 
illes, a Catalunya, València, Castella i la resta d’Espanya, Europa i tot el món. És la intensitat 
d’amor que ens fa universals, i aquesta intensitat s’obté anant de les coses de prop a les 
d’enfora.» I aquest acte d’avui ens permet segellar amb respecte, admiració i estima la nostra 
decisiva voluntat d’adreçar-nos cap aquest planter de savieses que ens deixa com a llegat 
vivíssim el nostre homenatjat: la consideració de la importància essencial de partir dels valors 
culturals propis per arribar així als valors universals. Aquesta noble i sàvia lliçó moral ens 
ajudarà dia a dia a fer de la nostra tasca universitària un acte d’amor. 

En nom del Claustre de la Universitat de les Illes Balears don de bell nou testimoni d’aquest 
compromís per fer que l’obra viva i perdurable de Joan Mascaró i Fornés sia font de sabers i de 
recerques en aquest territori nou d’obertura de la nostra cultura al món oriental i a la reflexió 
humanística, i puc dir que el seu llegat serà un dels motius d’orgull i, sobretot, d’estímul, perquè 
d’una forma oficial avui, Joan Mascaró i Fornés ha esdevingut per sempre un membre de la 
nostra comunitat universitària. 


