Reven i anvers
de ia presidencia
de l'obertura de curs
del Sistema Universitari
Cátala (Girona 23-9-
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Per aFocasió única de
l'obertura de curs de l'anomenat
Sistema Universitari Cátala, la
Universitat de Girona va estrenar,
precáriament restaurat, l'espai
que sembla cridat a esdevenir el
Paranimf o TAula Magna del
centre docent i potser també, de
retruc, un auditori al servei de la
ciutat. Es tracta de Tesglésia
gótica de l'antic convent de Sant
Doménec, avui convertil en
Facultat de Lletres. Església de
ñau tínica i de grans finestrals,
construida durant la segona
meitat del segle XIll i vilment
ultratjada després de
Texclaustració de 1835, quan s'hi
van afegir falsos sostres per
destinar-la a estable deis cavalls
de l'exércit i a dormitori deis
soldats. Durant anys i anys, el
temple ha estat abandona! i obert
a la intemperie, sotmés a una
degradado progressiva que
semblava irreversible. Quasi in
extreinis, la UdG. amb diners de
la Caixa de Girona, ha pogut
redre^ar la situació i retornar a
l'edifici la seva puresa inicial i la
seva secular excel-lencia.

L'acte académic que s'hi
desenvolupá, el 23 de setembre al
migdia, amb assisténcia del
president de la Generalitat i deis
rectors de totes les universitats
catalanes, va assolir la categoría
exigida per la circumstáncia. La
Coral Universitaria, de creació
recent, va omplir el recinte amb
música del passat, mentre el
present, amb técniques del l'utur,
treia el cap per les múltiples
pantalles que exhibicn, en format
electronic, la memoria académica
de tots els centres universitaris. El
eos de la sessió el constitui'ren la
lli^ó inaugural, impartida per
Narcís Comadira, i el discurs del
rector, Josep Maria Nadal. Dos
textos densos, impossibles de
resumir, queja mereixeran, sens
dubte, rhonor de Tedició.
La Iligó de Narcís Comadira,
titulada A/>renti(r(? de lletra,
constatava les dificultats en la
lectura que teñen els estudiants
d'avui i propugnava, com a
dedicació prioritaria de
l'ensenyament, la d'ensenyar a
entrar en contacte amb la paraula
i amb el seu sentit: «Llegir és
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una aventura humil i albora
generosa. Potser per aixo cada
día hi ha menys bons lectors,
perqué el món no está per la
humilitat ni per la generositat.
Els nostrcs cadells pugen
enlluernats per l'éxit social i peí
triomf economic en una
economía de mercat». Comadira
demanava que, almenys, la
Universilat no caigués en aquest
parany, si no volia trair la seva
mateixa esséncia:
«La universitat no ensenyará
de Uetra si es contamina deis vicis
de la societat de l'espectacle, el
«tot per r audiencia» que porta a
«ser divertit», a suprimir tot alio
que demana esfor^ i dedicado i
renuncia. La universitat no s'ha
de deix.ar contaminar per alio que
contamina els mitjans de
comunicació: el terror a ser
avorrit. No ha d'afavorir que el
professorat es converteixi en un
grup d'animadors, Tampoc no
s'ha de deixar contaminar peí vici
deis tecnócraíes: la rendibilitat
económica. Ni peí vici deis
polítics: la visió a curt termini. Ni
peí vici deis publicitaris: la

redúcelo de tot a un eslogan.
L'ensenyament per eslógans és la
institucionalització de
Tanalfabelisme. Que les liéis del
mercat -l'oferta i la demanda-,
de la publicitat, de
rcntretenimenl i la televisió,
puguin penetrar i arribar a
govcmar la institució
universitaria em sembla
absolutament pervers i no pot
portar sino a la mort de la
institució i, per tant, a la mort del
país, perqué la universitat és el
fulur del país.»
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Josep Mana Nadal reblava el
ciau de Comadira amb unes
reflexions mes ámplies sobre el
fet d'ensenyar i la necessitai
d'educar:
«La societat reclama que la
universitat, a mes d'ensenyar,
eduqui. Aixo vol dir introduir els
valors de la tolerancia, el diáleg,
la comprensió deis altres, la Iluita

per la pau, la participació
democrática, etc., en la seva
política; no tant com un conjunt
d'assignatures sino com una
práctica constant a les classes, a
les reunions, en el sistema de
govern, etc.»
L'escenari de pedra de Sant
Doménec esdevenia la metáfora
d'aquests proposits. Ho
subratllava Comadira: la
Universitat <íhauria de poder
bastir una coi strucció que
desafíes els temps i que d'aquí a
set segles encara fos útil.
L'ensenyament hauria de poder
aspirar a ser. con. aquesta ñau
única, un lloc acollidor.»
Contincnt i contingiit es
completaven mútuament, a la
ñau de Sant Doménec, mentre
sonaven les notes del
Gaudeamus igitur.
NARCÍS'JORDI ARAGÓ
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