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Discurs d’acollida del nou doctor honoris causa, 
 Josep Lluís Sureda Carrión, al Claustre  

de la Universitat de les Illes Balears 
 

(Salutacions protocol·làries) 

 

Com dic en cada acte de recepció d’un nou doctor honoris causa, és un honor i un 
goig per a mi, també com a Rector, donar-vos la benvinguda al Claustre d’aquesta 
universitat; donar la benvinguda a un home que, abans de tot i sobretot, es distingeix 
per la seva tasca universal en el món del dret i de l’economia. 

L’honor que li ret avui la Universitat de les Illes Balears li arriba en una circumstància 
que voldria posar en relleu. El seu pare, el doctor Josep Sureda i Blanes, fou proposat 
com a doctor honoris causa també d’aquesta universitat, i no va poder tenir lloc la 
seva investidura. Era un home que també ho mereixia per haver sabut integrar el món 
de les ciències i de les humanitats.  

La fructífera activitat científica del doctor Sureda l’ha convertit en una persona 
amarada de saviesa, com ja ha glossat el seu padrí, el doctor Carles Manera, a la 
laudatio, i tots nosaltres ho hem pogut deduir de la trajectòria vital que ell mateix ens 
ha descrit i que tant ens ha agradat escoltar, inclosos els detalls de la seva participació 
en la creació de la nostra universitat. 

Pel que he pogut llegir, i des de la meva vessant matemàtica, puc entendre 
perfectament les dues lògiques de la intel·ligència científica: l’axiomàtica i l’aplicada, 
que el doctor Sureda desenvolupa en l’anàlisi econòmica, amb una visió realista amb 
la qual sempre ha reivindicat l'aproximació de l'economia política per poder resoldre 
problemes concrets. 

Estic segur que per la seva extremada intel·ligència pràctica ha estat una persona 
imprescindible per trobar solucions precises, senzilles i pràctiques en el moment 
oportú, abans que aquests problemes s’haguessin convertit en irresolubles per la 
creixent conflictivitat que suposa no donar respostes quan les situacions ho 
requereixen. 

En l’àmbit acadèmic li hem d’agrair el seu paper com a promotor dels projectes de la 
Facultat d'Econòmiques de la UB, on s'han format molts dels nostres professors aquí 
presents. 

La incorporació del doctor Sureda al Claustre d’aquesta universitat és un enriquiment 
que ben segur repercutirà en tota la comunitat universitària, per la seva manera de 
resoldre problemes complexos en el moment oportú i poder així facilitar el benestar 
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de la gent. Una vertadera lliçó magistral la praxi de la qual avui dia es fa més 
necessària que mai. 

Agraesc al doctor Josep Lluís Sureda que hagi acceptat la nostra invitació per formar 
part d’aquesta comunitat universitària i li don una fervorosa benvinguda en aquest 
seu nou Claustre universitari, que s’honora i s’enriqueix amb la seva saviesa. 

Moltes gràcies. 


