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Paraules de Joan Brunet i Mauri, padrí de la promoció 2012 del 
Centre Interdisciplinari Superior (CFIS) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya · BarcelonaTech 
 
 

- Rector,  
- director de l’Àrea de Ciència, recerca i medi ambient de la 

Fundació La Caixa,  
- president del Patronat del CFIS,  
- director del CFIS, 
- representants de la Fundació Cellex, senyors Mir i Sagarra   
- Sra. Carme Torras,  
- graduades i graduats,  
- senyores i senyors,  

 
 
Bona nit a tothom! 
 
Serveixin les meves primeres paraules per expressar l’emoció que  
ara sento i l’agraïment que dec.  
 
Serveixin aquestes primeres paraula per expressar l’emoció que ara 
sento d’estar aquí, en aquest acte solemne, davant d’una audiència 
tan qualificada d’uns joves altament preparats que clouen una etapa 
decisiva en la seva formació acadèmica.  
 
I finalment, serveixen també aquestes paraules introductòries per 
expressar també l’emoció que ara sento al trobar-me davant les 
famílies d’aquests joves, del seu professorat i de la resta de persones 
que ens acompanyen en aquest acte.   
 
Serveixin finalment aquestes meves primeres paraules per expressar  
l’agraïment que dec a l’equip del CFIS –amb el seu director Miguel 
Ángel Barja al capdavant (a qui agraeixo a més la bondat de les seves 
paraules de presentació)--, que m’han fet confiança i que m’han 
conferit l’honor d’apadrinar aquesta promoció de joves que ha tret 
tot el partit de l’oportunitat i del privilegi de cursar uns estudis que 
els han permès –que us han permès-- preparar-vos millor per a fer 
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front als reptes que us  depararà les aules d’una altra universitat: la 
universitat de la vida.  
 
Vull que sapigueu que si he acceptat l’honor de ser el vostre padrí, 
ho he fet convençut que havia de compartir aquest honor amb 
moltes persones més; persones –sovint anònimes— que des de 
qualsevol lloc de la UPC treballen per tal que la Universitat i els seus 
centres puguin complir amb la tasca acadèmica que de la Universitat 
i d’aquests centres se’n espera.  
 
Gràcies, doncs, per aquesta confiança, i gràcies per aquest privilegi 
immens de poder apadrinar a aquesta promoció del CFIS que, a 
més, coincideix amb el desè aniversari d’aquest centre d’excel·lència 
de la UPC que el CFIS és... Un centre que atresora una trajectòria 
acadèmica singular... Un centre que va néixer amb la vocació de 
formar persones --estudiants i estudiantes—  amb una gran capacitat 
i motivació per cursar estudis interdisciplinaris d’alt nivell; persones 
disposades a mostrar el millor de les seves aptituds intel·lectuals i 
humanes.  
 
Que per molts anys el CFIS pugui continuar exercint aquesta tasca i 
aquesta gran responsabilitat! 
 
(…) 
 
En acceptar el vostre padrinatge vaig preguntar-me immediatament 
quina significació tenia exercir avui de padrí a una promoció de 
titulades i de titulats com la vostra.  
 
Com que la meva formació primera va ser en el camp de les lletres, 
vaig anar al diccionari general de la Llengua Catalana per veure què 
hi deia en l’entrada ―padrí‖. I em vaig trobar davant diverses 
accepcions. Una d’elles –la segona—afirmava que padrí és la 
persona que ―presenta i acompanya a algú que rep un honor, un 
grau acadèmic...‖. Per qüestions que són fàcils de comprendre vaig 
fer meva aquesta accepció, ja que el què ara estic fent és precisament 
acompanyar-vos a vosaltres en el moment en què acabeu d’obtenir 
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un grau acadèmic i en què culmineu una etapa dels vostres estudis i 
de la vostra vida.  
 
Però encuriosit vaig seguir llegint i vaig trobar-me amb una altra 
accepció interessant: és aquella que atribueix al padrí la funció 
d’acompanyar a algú amb el seu consell.  
 
Així que per ser fidel a aquestes dues accepcions del substantiu padrí 
–la d’acompanyar i la d’aconsellar--, empraré els minuts que em 
resten d’aquesta meva intervenció per complir de la millor manera 
amb aquestes dues missions que el diccionari m’atribueix i que de 
mi, suposo, avui s’espera.  
 
(...) 
 
Fa un moment, com de passada, he fet referència a la universitat de 
la vida. Una expressió que possiblement us haurà sorprès. Valdrà la 
pena, doncs, que en justifiqui el perquè d’aquesta meva referència…  
 
Com sabeu sóc periodista. Ho sóc per vocació i per titulació, a 
despit que la meva trajectòria professional m’ha portat a recórrer un 
camí sensiblement diferent –ni millor ni pitjor que diria aquell--  al 
que jo esperava recórrer quan vaig obtenir la meva llicenciatura en 
una de les primeres promocions que van sorgir de la llavors naixent 
Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
En aquell moment estava convençut que la meva trajectòria 
professional es desenvoluparia en la redacció de qualsevol mitjà de 
comunicació que jo imaginava seria o bé de premsa escrita o bé de 
ràdio... I el cert és que en una redacció d’un mitjà de comunicació, hi 
vaig passar ben poc temps... La vida em reservava altres oportunitats 
que no vaig desaprofitar i que han estat les que m’han portat a 
desenvolupar comeses i responsabilitats professionals que quan em 
vaig titular ni remotament imaginava; comeses i responsabilitats que, 
per desenvolupar-les, em vaig d’haver d’anar formant 
contínuadament... 
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(...) 
 
És des d’aquest punt de vista d’estar atents i d’aprendre 
constantment per créixer intel·lectualment i professionalment, que 
sempre he pensat que la universitat de les aules és només l’avantsala 
d’unes altres aules: les aules obertes de la universitat de vida. És a 
dir: les aules de la universitat de les oportunitats i de les experiències 
que la vida ens anirà posant davant nostre a mesura que fem el 
nostre camí personal i professional. Un camí que –no en dubteu-- 
ens exigirà –us exigirà-- superar reptes constantment.  
 
I si el nostre pas per les aules universitàries té un temps, la nostra 
formació en les aules obertes de la universitat de la vida no té límit  
perquè mai no acabarem d’esgotar la necessitat, la curiositat de saber 
més, de conèixer més, d’aprendre més... En tot cas, fer créixer la 
nostra formació i preparació només dependrà de nosaltres..., de la 
nostra voluntat...  
 
(...) 
 
Avui esteu tancant formalment una etapa en les vostres vides. Demà 
mateix en començareu una altra: precisament la que pertany a 
aquesta nova universitat a la qual m’acabo de referir... I és justament 
quan us disposeu a matricular-vos en la universitat de la vida, que us 
vull desitjar tota mena d’encerts i d’èxits, alhora que us faig un 
prec:... que mai no oblideu ni el temps que heu passat a la UPC..., ni 
el professorat que heu tingut..., ni els companys i companyes amb 
els quals heu conviscut i heu compartit moments i experiències de 
tota mena...  
 
Elles i ells, des d’ara mateix, formen part de les vostres vides i del 
vostre patrimoni personal..., i com a patrimoni vostre que són, n’heu 
de saber tenir cura.  
 
De ben segur que la vida us posarà davant de situacions en les que 
us caldrà un consell..., o simplement un intercanvi de parers... Els 
companys que heu tingut i el professorat amb el qual heu comptat, 
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seran –són-- uns bons referents i uns millors puntals en els 
moments de prendre decisions.  
 
(...)  
 
I no voldria acabar les meves paraules sense demanar-vos un petit 
favor i aportar-vos encara, una darrera reflexió.  
 
El favor que us demano és senzill: que no us oblideu del deute 
moral que amb el vostre pas per les aules del CFIS heu contret amb 
la societat; una societat en aquest cas representada per la Universitat, 
i per les institucions i per les empreses –que com ―la Caixa‖, la 
institució que avui ens acull, i de la Fundació Cellex que ens 
acompanyen-- fan costat a la UPC i contribueixen a què un Centre 
d’excel·lència com el CFIS pugui portar a terme la seva tasca, la seva 
activitat al servei de la societat. Podeu estar segures i segurs que 
sense l’ajut i sense el compromís d’aquestes institucions i empreses 
no haurien estat possibles ni els vostres estudis, ni la formació 
singular que heu rebut.  
 
No en dubteu: aquestes institucions i aquestes empreses han estat 
generoses amb la Universitat mateixa, amb el CFIS, i també ho han 
estat amb vosaltres...  
 
I la reflexió: estem passant –bé que ho sabeu-- per moments de 
grans dificultats com  a conseqüència de la crisi que patim. Moments 
en què el mercat laboral es presenta força complicat i complex. Més 
encara per les persones que no disposen d’una qualificació 
professional suficient, i que per això mateix tenen davant seu un 
futur més incert que no pas altres.  
 
Aquest temps de dificultats és també, un temps de complexitat per a 
vosaltres que, en qualsevol cas, precisament per la formació que heu 
rebut i pels recursos intel·lectuals que a bastament heu demostrat, 
disposareu d’oportunitats professionals que us permetran posar en 
valor la vostra formació, la vostra tenacitat, i la vostra vàlua...  
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Potser serà aquí mateix, a casa nostra, al nostre país... Potser serà 
més enllà de les nostres fronteres... Tant se val...  
 
Sigui on sigui, i des d’on sigui, les vostres seran unes oportunitats 
professionals i personals que us reportaran experiències, 
coneixements, i sobretot habilitats i relacions. Unes oportunitats que 
al seu torn us permetran potenciar el vostre talent, aportar les 
vostres idees i iniciatives i contribuir a l’avenç dels projectes en els 
quals us impliqueu; uns projectes que –esperem-ho— hauran de ser 
motor per a la creació d’activitat productiva i de llocs de treball, que 
al cap i a la fi és la base de desenvolupament social i de creixement 
econòmic de qualsevol país.  
 
Estic segur que per les vostres capacitats, per la vostra preparació, 
pel vostre compromís i pel vostre més que demostrat esperit de 
lluita i de sacrifici, no desaprofitareu les oportunitats que la vida us 
depari. D’aquesta manera també retornareu a la societat una part 
d’allò que la societat ha invertit en vosaltres. 
    
(...) 
 
Res més. Felicitar-vos pel vostre èxit i felicitar a les vostres famílies a 
les que sense cap mena de dubte els correspon part d’aquest vostre 
èxit.  
 
I com a padrí vostre, permeteu-me que acabi aquestes meves 
paraules amb una forta abraçada virtual i amb un desig real: el desig 
de que tingueu sort!, de que tingueu molta sort! 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció! 
 
 
 
Barcelona (CosmoCaixa), 20 de desembre de 2012 


