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Presentació del manifest aprovat per les universitats 

públiques arran de la sentència del Tribunal Suprem 

pels fets de l’octubre del 2017  

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019 

Bon dia a tothom, i gràcies per ser avui aquí en un acte que combina dues de les 

institucions cabdals, diria jo, per a la nostra societat, no només des d’un punt de 

vista de present, del dia a dia que ens afecta tots plegats en tant que ciutadans de 

Catalunya, sinó des d’un punt de vista de futur, ja que són dues institucions en què 

els debats sobre el futur que volem han de ser molt intensos, han de ser enriquidors, 

imprescindibles des d’aquest punt de vista de construcció social del país que anhelem. 

En tot cas, gràcies per ser avui aquí, i gràcies per ser-hi amb motiu d’aquest manifest, 

ja de per si prou important, ja de per si prou transcendental, però que encara ho és 

més si el presentem amb un acte com el que tinc el goig de presidir. 

Abans de poder fer referència al contingut d’aquest manifest i a la situació 

excepcional que avui ens fa ser aquí, deixeu-me que doni la paraula en primer lloc, 

en representació dels diversos claustres, al senyor Joan Gispert, doctor en Ciències i 

membre del claustre de la Universitat Politècnica de Catalunya, al senyor Enric Marín, 

doctor en Ciències de la Informació, membre de la mesa del claustre de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i a la senyora Montserrat Camps, doctora en Filologia 

Clàssica, membre del claustre de la Universitat de Barcelona, i, després, al senyor 

Roger Francesc i a la senyora Anna Rosselló, representants dels estudiants, que ens 

llegiran el manifest. Endavant. 

(...) 

La universitat és una institució fonamental per a la recerca del coneixement i, per 

tant, per a la construcció de l’esperit crític, que vol dir també per a l’edificació d’una 

societat lliure. Les universitats, al llarg de la història, especialment en la història més 

recent, han estat sempre al costat dels moviments socials, de transformació social, 

si no n’han estat directament motors, des del Maig del 68 fins avui a Hong Kong. I 

aquesta capacitat transformadora de la institució universitària fa que haguem 

evolucionat, especialment des del punt de vista democràtic, en les últimes dècades.  



 

Roger Torrent i Ramió 

President 

 

2 3 

 

Aquest paper és irrenunciable. Aquest paper, diria jo, és imprescindible. És un paper 

que han de tenir les universitats no només al nostre país, sinó en el conjunt de les 

democràcies. Això, podríem dir-ho així, és normal. 

El que és excepcional, el que no és habitual, és que els claustres de vuit universitats 

del país us hagueu posat d’acord per votar aquest manifest. I és que són moments 

excepcionals, i en moments excepcionals calen respostes a l’alçada dels moments 

històrics, com el que vivim, cosa que feu amb aquest manifest. 

Perquè la sentència del Tribunal Suprem no només és injusta i desproporcionada en 

termes d’afectació personal d’uns determinats lideratges, d’un moviment polític 

legítim a Catalunya i arreu; no és només injusta, per tant, per l’empresonament 

d’homes i dones amb condemnes molt dures, com ja han denunciat no solament 

moltes de les institucions del país, sinó també observadors i entitats internacionals 

molt acreditats. El que és especialment preocupant, el que ens hauria de fer rebel·lar 

tots, és que les sentències, les condemnes, posen en risc els drets i les llibertats 

fonamentals. No és només una qüestió d’una determinada opció política, legítima i 

majoritària en la societat catalana, sinó que el que està en risc amb aquesta sentència 

són els fonaments mateixos de la democràcia.  

Per això no hi ha silenci que valgui, independentment del que cadascú pugui opinar. 

Evidentment, que les universitats són institucions plurals i diverses des d’un punt de 

vista ideològic, des d’un punt de vista d’afiliació partidista, d’opinió. Només faltaria. 

Però la realitat que avui tenim davant els ulls és una realitat que afecta el conjunt 

dels demòcrates.  

El que està en risc són els drets i les llibertats de tots, pensem com pensem. Per tant, 

el silenci davant aquesta situació és un silenci que ens pot fer còmplices en la 

regressió de drets i llibertats, ens pot fer còmplices en la deriva autoritària de l’Estat. 

És obligació de tots els demòcrates defensar que la resolució d’un conflicte polític es 

faci amb política, amb diàleg i amb negociació i que aquest conflicte polític que viu 

Catalunya amb l’Estat no es resoldrà definitivament fins que, inevitablement, es doni 

la veu als ciutadans d’aquest país perquè decideixin lliurement el seu futur, que és 

l’única manera, amb les urnes, amb el vot, amb la deliberació democràtica, com feu 

en els vostres claustres, de resoldre els conflictes polítics com el que vivim. 
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No hi ha opció pel silenci, per mirar cap a un altre costat. És imprescindible que tots 

els qui construïm la nostra societat, al Parlament, però també a les universitats, 

diguem que hem de protegir els drets i les llibertats fonamentals, que són el que ens 

permet funcionar, que diguem que aquest conflicte polític només es resoldrà amb 

política i que cap sentència, cap condemna, cap repressió i cap presó no farà que 

deixem d’opinar el que opinem. 

Crec que aquest deure, hi insisteixo, correspon al conjunt de les institucions 

democràtiques del país. Que sigui un deure, però, no vol dir que sigui fàcil, que sigui 

fàcil dir el que opinem col·lectivament. Individualment, també, però especialment 

col·lectivament, en el si de cadascun dels nostres estaments. 

Per tant, us agraeixo enormement no només la valentia d’haver aprovat aquest 

manifest, no només el coratge de defensar la democràcia, no només el compromís 

amb la defensa irrenunciable dels nostres drets i les nostres llibertats, sinó 

especialment que hagueu vingut a aquest espai, que vol ser el temple de la paraula, 

com deia el doctor Marín, a expressar-nos la vostra opinió, el vostre sentiment, el 

vostre compromís amb la defensa de la democràcia, del coneixement i, per tant, de 

la llibertat. 

Moltíssimes gràcies. 

 

 

 


