
Discurs del Rector: HC pòstum Carlos Fuentes 

 

Dres i Drs. Claustrals 

Distingides autoritats, amigues i amics: 

 

La Universitat de les Illes Balears ret avui homenatge a la figura de Carlos 

Fuentes Macías, que fou nomenat Doctoris Causa el dia 15 de maig de 

2012. Un home que podem considerar un vertader intel·lectual i 

representant de les lletres llatinoamericanes del segle XX, juntament amb 

García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar i altres.  

 

Una obra, la d'aquests autors associada a un decidit compromís ideològic i 

a una intensa renovació de les formes narratives. Ells van aconseguir que 

la literatura hispanoamericana, en la dècada dels seixanta, experimentés 

una difusió fins aleshores desconeguda. En particular, els llibres del Sr. 

Carlos Fuentes són història literària d'un país, Mèxic, que es va veure 

retratat en el més profund de la seva ànima.  

 

Del Senyor Carlos Fuentes es pot dir moltes coses i totes bones. La seva 

trajectòria vital com a escriptor, com a polític, com ambaixador, com 

agitador cultural, com emprenedor de projectes institucionals ha estat 

extraordinària. Però un dels seus signes va ser l'elegància..., l'elegància i la 

generositat. Va ser un cavaller en totes les circumstàncies.  

 

Vaig tenir dues ocasiones de trobada amb el Sr. Carlos Fuentes. En una 

d’elles vàrem parlar del seu llibre “Naranjo” i del qual en vaig extraure un 

bell  diàleg que he interioritzat: 

 

Diu Jerónimo a Marina (Malintzin (Penitència), Malinche (Traïdora)) a 

qui ell en vida guardava rancor de despit…”desde la tumba, os 

aseguro, vemos nuestros rencores como la parte más estéril de 

nuestras vidas. El rencor, y la envidia también, que es desgracia del 

bien ajeno, sigue de cerca al resentimiento como desgracia que hiere 

más al que sufre que al que los provoca”… 



Els mèrits del Sr. Carlos Fuentes ja han estat glossats a la laudatio que li ha 

dedicat la professora Dra. María Payeras, però vull subratllar que si ha 

aconseguit els prestigiosos premis: el Cervantes (1987), el Príncep 

d'Astúries de les Lletres (1994) i el Premi Formentor de les Lletres (2011) 

és perquè la seva labor com a escriptor l’han convertit en un pensador 

excepcional dins el panorama llatinoamericà. 

 

Però d’entre aquests mèrits vull destacar la seva formació universitària 

desenvolupada en l’àmbit del Dret, en la Universitat Nacional Autònoma 

de Mèxic,  i de l'Economia , en l’Institut d'Alts Estudis Internacionals de 

Ginebra, i que va exercir com a professor a les universitats de Columbia, 

Harvard, Princeton, Brown, Pennsylvania i Cambridge. De les citades, fou 

Honoris Causa de l’Autònoma de Mèxic, de Harvard i de Cambridge. 

 

Per altra banda, voldria posar de relleu la seva estreta relació amb 

Mallorca que, conreada amb les seves repetides estades estivals durant al 

voltant de mig segle, el varen portar a enfortir uns lligams que varen 

cristal·litzar en la seva iniciativa de fundar el 2008 les Converses Literàries 

de Formentor, l'esperit de les quals rememora la famosa trobada literària 

organitzada el 1959 pel Premi Nobel Camilo José Cela Trulog, que fou 

professor i també Doctor Honoris Causa de la nostra Universitat.  

 

I és en el marc d’aquestes trobades literàries, en aquest marc privilegiat 

de la naturalesa que olora a Mediterrània, on ens hem honorat lliurant a la 

seva vídua, Sra. Silvia Lemus, el títol i la medalla de doctor honoris causa 

de la universitat que testimonien la voluntat de la Universitat de les Illes 

Balears de voler comptar amb el Sr. Carlos Fuentes com a membre del seu 

claustre, sabedors que ell ens hauria honorat formant-hi part. 

 

“Sra. Silvia de Lemus, nosotros también llevaremos el recuerdo de su 

esposo en el corazón. 

 

Llorenç Huguet 

Rector 


