HOMENATGE AL SABER
CRÒNICA DEL SOLEMNE ACTE D’OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Més de 500 anys d’història justifiquen la solemnitat i la
pompa de l’acte d’obertura que la Universitat de València
celebra cada any per iniciar el nou curs. Aquesta reverència a les formes no és més que un homenatge al saber, on
els nobles són els savis, i on el protagonisme recau en el
coneixement, en la lliçó magistral encarregada a un dels
més destacats docents de la institució.
A l’entrada, entre togues i birrets i l’animada bullícia,
els professors, catedràtics i autoritats anaven prenent lloc
al Paranimf de la Universitat de València, en l’antic edifici
de La Nau, mentre un quintet de vent fusta feia ploure les
notes des de la llotja de la sala. De sobte, un nerviosisme
lleuger entrà al Paraninf de mà de l’Orfeó Universitari.
Fent un passadís per a l’entrada de la comitiva docent i les
autoritats, van interpretar el Veni Creator, mentre el colorit dels birrets anava formant illes de saber a les butaques.
Entre els assistents destacaven els consellers d’Educació i el de Sanitat, la delegada de Govern, l’arquebisbe de
València, els rectors de les universitats Politècnica de València, Miguel Hernández d’Elx i la Internacional de València, així com el president del Consell Social. El protocol
demanà la presència de la secretària general de la Universitat, Mª José Añón, per llegir la memòria del curs acadèmic
2010-2011. Tot seguit, el professor Francisco Tomás Vert
es dirigí a la càtedra per llegir la lliçó magistral. Sense cap
dubte, l’acte principal de la cerimònia, en què les autoritats
i la resta de presents escoltaren la lliçó del docent.
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Francisco Tomás Vert va dedicar les seues primeres paraules a recordar la seua època d’estudiant, quan la primera vegada que va assistir a l’acte d’obertura somiava
d’ocupar la mateixa càtedra que en aquell moment presidia i llegir una lliçó magistral, un fet que, segons les
seues paraules, culminava la seua vida acadèmica.
Quin millor marc per llegir aquesta lliçó que la celebració a àmbit mundial de l’Any Internacional de la
Química? La decisió de les Nacions Unides va ser encoratjada possiblement pel desig de commemorar els cent
anys des que Marie Curie rebé el seu segon premi Nobel
en reconeixença dels descobriments del radi i el poloni.
Francisco Tomás, rector de la Universitat de València
entre els anys 2002 i 2010, va recórrer el camí de la química des dels seus inicis fins a les últimes i més avantguar-
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■ L’ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA

En la seua lliçó magistral, Francisco Tomás va recórrer l’història de
la química des dels seus inicis ﬁns les últimes i més avantguardistes
investigacions.
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FRANCISCO TOMÁS VERT
Catedràtic de Química Física de la Universitat de València

Al segle XIX apareix la química com una ciència estrucFrancisco Tomás Vert ens rep al seu despatx de la Faturada, ja no es concep com el reducte d’un alquimiscultat de Química al Campus de Burjassot. S’ha llevat
ta en un racó. A més, Marie Curie és la motivació de
l’americana, i va en mànegues de camisa, amb la corbal’Any Internacional de la Química. Curiosament ella va
ta llampant. El professor Tomás Vert és catedràtic de
fer els seus descobriments al tombant de segle; això és
Química Física de la Universitat de València, de la qual
paradoxal, que els grans passos en la química sempre
ha estat rector entre el 2002 i el 2010. Però té ben clara
es facen als tombants de segle, el segle XX va ser revola vocació: això de la corbata ho fa per nosaltres, ens
lucionari
en la fonamentació física de la química. Ara
diu, s’estima més la bata. Enguany ha estat l’encarregat
es
té
la
percepció
que la química s’ha exhaurit, però
de llegir la lliçó magistral que dóna el tret d’inici al curs
crec que queda clar que no, estem
acadèmic de la Universitat de Vaen una situació en la qual podem
lència. Seiem, i des del primer insentrar en qüestions noves.
tant ens adonem que parlem amb
«AL COSTAT DEL CAMPUS
un químic particular, un aficionat
DE BURJASSOT TENIM
En el subtítol afegeix el verb «desa la lectura i la música barroca, tot
cobrir», una crida a la curiositat?
CANAL
9
I
SERIA
MOLT
FÀCIL
un humanista.
Sí, cal motivar l’estudi i la curiTRAVESSAR EL CARRER
En la lliçó magistral assenyalà que
ositat per allò que no se sap. Hi
I INTERESSAR-SE PEL QUE
la química no compta amb una
ha un munt de coses que no saFEM, PERÒ NO HO FAN»
bona reputació. A què és degut?
bem, però a més, hi ha un munt
La culpa la tenim els químics, no
de coses que no sabem que no les
ens hem preocupat d’emetre una
sabem. La manca d’interès pel covisió positiva d’allò que la química ha aportat a la socineixement és conseqüència d’un sistema educatiu que
etat. Si escoltes els mitjans de comunicació, parlen de
no el valora. El problema és d’estímuls. Hem passat
la contaminació, de les intoxicacions, etc. Això reald’un sistema rigorós a un altre massa permissiu sense
ment ocorre, però hi ha un desequilibri entre aquestes
quasi exigències.
coses i l’impacte positiu de la química en la societat.
Després de la femtoquímica i la nanociència, què vindrà?
Aleshores, també en són responsables els mitjans de
Queden qüestions que la química no ha solucionat encomunicació?
cara, per exemple: els éssers humans som estructures
Sí, no és fàcil trobar seccions de divulgació científiquímiques complexes i interrelacionades; els processos
ca als mitjans, ni tan sols d’opinió. Sense anar més
químics necessaris perquè jo puga parlar ara són inlluny, ha passat desapercebuda la concessió del premi
numerables, lligats els uns als altres. Aquestes coses
Nobel de Química d’enguany a Daniel Shechtman.
s’han d’estudiar d’una forma global. Una gran pregunNo ha tingut més dels 30 segons de rigor. Els mitjans
ta seria per què les cèl·lules es maten elles mateixes.
haurien de dedicar a la química la importància que es
Doncs encara no ho sabem. En el camp industrial, la
mereix tenint en compte com d’essencial és per a la
química no té termini, vivim un segle apassionant, som
societat. Sense anar més lluny, al costat del Campus de
a les portes de fer descobriments interessantíssims.
Burjassot tenim Canal 9 i seria molt fàcil travessar el
carrer i interessar-se pel que fem, però no ho fan.
La recerca de coneixement hauria d’estar per damunt
Va titular la lliçó magistral «La química al segle XXI.
Descobrir i conèixer». En canvi, la inicià parlant del segle XIX i Marie Curie...
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del proﬁt econòmic?
Sí, però això és una opinió personal. El coneixement
sempre ha precedit l’aplicació. S’ha de contraposar la
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«DAVANT LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, A MI M’ESTIMULA MÉS
LA SOCIETAT DEL DESCOBRIMENT»

distes investigacions. I no perdé l’oportunitat de citar grans
noms de la química com ara Friedrich Wöhler o recordà
aquells que gràcies als seus estudis ajudaren a classificar
els elements existents a la Terra i per tant a la conformació de la taula periòdica; personalitats com ara Lavoisier,
Döbereiner i sobretot Mendeléiev. També dedicà unes paraules a la revolucionària influència que la física quàntica
tingué per a la química: «així com el segle XIX va ser el
segle del “què”, el segle XX fou el de “per què”».
El professor Francisco Tomás volgué citar Lewis Carroll en Les aventures d’Alícia en terra de meravelles: «La
curiositat és la clau de les exploracions que van més enllà
de les incògnites conegudes per aprofundir les incògnites
desconegudes». És aquest esperit el que, segons Tomás
Vert, s’ha perdut en una societat basada en la recerca de
coneixement, però sobretot en el profit que se’n pot treure. El professor conclogué la lliçó magistral suggerint a
tots els reunits quina hauria de ser la tasca dels docents:
«un bon docent ha de formar somiadors per emprendre
un viatge intel·lectual a la recerca d’aquelles “incògnites
desconegudes”, i això és a la vegada un desafiament i un
deute», sentencià.
tònica de la societat del coneixement amb la purament
econòmica. Jo volia fer èmfasi en el meu discurs en la
importància que té el descobriment sobre la visió actual d’aprofitar el coneixement. Vaig presentar descobriment i coneixement de manera contraposada. Quan tothom diu «visca la societat del coneixement» jo dic que
a mi m’estimula més «la societat del descobriment».
No són les retallades en educació una mostra de que
es considera l’economia per damunt de la recerca?
En aquest moment les caixes estan buides, i el sistema financer diu ara que per prestar necessita que els
governs retallen. El problema és si la retallada és universal o dirigida. Les polítiques econòmiques que s’estan duent a terme tenen la seua última referència en
no se sap on, en això que a mi no m’agrada gens però
que ara es diu molt: els mercats. D’alguna manera hem
perdut control democràtic sobre la nostra vida. Quan a
un govern se li imposa des de fora una retallada de la
despesa pública i hi ha una càrrega important en educació i salut, aquestes lògicament es veuen afectades.
Necessitem més informació. Necessitem saber amb
quins recursos comptem, quins recursos necessitem,
i amb aquestes dades, prioritzar la despesa pública...
qüestió de política. El que no entenc és que hi haja retallades en l’educació i que altres qüestions no es vegen
afectades.
FERNANDO MORANT PERIS I EDGAR BAÑO DE MURCIA
Estudiants de Periodisme de la Universitat de València

■ CLAUSURA DE L’ACTE
Per seguir el protocol no pogueren faltar les paraules del
conseller d’Educació Formació i Ocupació, José Ciscar
Bolufer, que enaltí els 500 anys d’història de la Universitat de València. Una història enfocada a l’ocupació.
segons les seues paraules. El conseller recordà que les
retallades que està patint l’educació són necessàries i va
insistir a dir que «hem de ser capaços de fer més amb
menys». Abusant tal vegada de les frases lapidàries, acabà el seu discurs dient que «només una cosa torna un
somni impossible: la por de fracassar».
L’acte arribava a la seua fi. Només faltava el discurs
del Rector Magnífic i les paraules protocol·làries. Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, prengué la paraula per recordar els difícils moments econòmics que es viuen avui, però no es privà de demanar el
sosteniment del suport al sistema universitari públic reivindicant la importància d’aquest per al desenvolupament
social i econòmic de la nostra societat. Mentrestant, el
conseller escoltava estoic. Finalment, el rector pronuncià:
«el curs acadèmic queda inaugurat», i un jovial aplaudiment inundà la sala, mentre de nou l’Orfeó Universitari
custodià el desfilar dels docents aquesta vegada amb la
interpretació del Gaudeamus Igitur. Felicitacions, somriures i ànims per a continuar empentant la societat cap
a un model del coneixement, i del «descobriment» com
reivindicà Francisco Tomás.
Fernando Morant Peris i Edgar Baño de Murcia. Estudiants de Periodisme
de la Universitat de València.
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