
 

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

 
Senyores i senyors claustrals, 

Il·lustríssim Senyor President del Consell Social, 

Honorables i Il·lustríssimes autoritats, 

Amigues i amics, 

Avui estam celebrant un dels actes de més llarga tradició universitària acollint com a nou 
membre del claustre al Dr. Vinton Gray Cerf. 

La brillant laudatio, tal com esperaven, del padrí m’exhonera d’haver de recórrer la biografia del 
nou Doctor, i la seva personalitat m’estalvia un recorregut dels seus mèrits cientificotecnològics. 

No obstant això, voldria remarcar algunes circumstàncies per a mi singulars que acompanyen 
aquest rebement d’un personatge tan il·lustre dins el camp de les tecnologies de la informació: 
un dels creadors de la xarxa, de la INTERNET, i que ha de significar l’inici d’una entranyable i 
fructuosa relació amb qui ja ha estat cridat a la immortalitat científico-tecnològica. 

La primera d’elles és la d’ésser un home que ha fet esclatar l’espurna d’un món nou, un món 
inversemblant en el qual la idea de progrés humà està lligada, espero que mai substituïda, per 
la idea de progrés tecnològic. Un món que perceb la influència de la xarxa en la política, en els 
negocis, en la religió, en la història, en l’intel·lecte i fins i tot amenaçant la privacitat. 

La segona és que, tot i ser co-creador de la tecnologia, no la deifica sinó que la promou perquè 
segui lliure i críticament usada per l’home. No pensa amb la possibilitat d’una tecnòpoli, com la 
descriu Neil Postman, on imperaria la tirania de la màquina sobre l’home constituint un sistema 
que traspassaria la sobirania de les institucions socials a la tecnologia. 

La tercera és que, conseqüentment, dissenya els objectius d’aquesta revolució tecnològica, tal 
com ens ha dit, en les direccions positives i productives pel benefici de tothom que habiti al 
planeta Terra. I això no és fàcil; l’aldea global que INTERNET possibilita conté encara massa 
exclusions. Molt me tem que no acabi essent un instrument dels poderosos per fer-los més 
poderosos. Per evitar-ho cadascun de nosaltres hem d’assumir la nostra responsabilitat social 
per evitar que el món digital i virtual no ofegui la realitat de la nostra condició humana, ésser 
responsables del nostres actes. 

Però de totes les singularitats la que més m’agrada és que davant l’osadia que una universitat 
jove, per ell desconeguda, li demani d’acceptar de volguer formar-ne part del seu claustre hagi 
contestat amb la humilitat dels grans; essent ara aquí honorant-nos acceptant l’honor que hem 
volgut lliurar-li. 

En nom del Claustre de la Universitat de les Illes Balears, siau benvingut com a nou membre i 
conserveu en la vostre memòria aquest senzill, però sincer, acte de reconeixement a la vostra 
obra de present aclaparador i de futur imprevisible; al temps que us agraïm el que hagué volgut 
honorar la nostra Universitat amb la vostra acceptació i presència. 

Moltes gràcies. 


