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Autoritats en la mesa,

Excel·lentíssimes i digníssimes autoritats universitàries, acadèmiques i 
civils, i representants d’entitats cíviques i agents socials,

Il·lustrissíms senyors professors doctors Antonio Lazcano i José Jalife

Professors Juli Peretó i Luís Such,

Membres de la Comunitat Universitària, del Consell de Govern i del 
Claustre, del Consell Social i de les fundacions de la Universitat de 
València,

Amics i amigues,

Senyores i senyors,

Siguen les meues primeres paraules de benvinguda a aquest magnífic 
Paranimf, el nostre antic teatre acadèmic ubica a la seu històrica de la 
Universitat de València, espai i escenari dels nostres més solemnes actes 
acadèmics i institucionals, com el que hui celebrem, investint com a 
doctors ‘honoris causa’ als distingits professors doctors Antonio Lazcano 
i José Jalife, a qui trasllade una afectuosa salutació.
Salutació extensiva a totes les persones que ens segueixen en directe a 
través de la plataforma audiovisual de la Universitat de València.

Com han recordat en els seus esplèndids discursos els doctors Peretó 
i Lazcano, en aquest mateix edifici, l’any 1909, es va celebrar l’únic 
homenatge a Charles Darwin que es va celebrar en tot l’Estat, i certament 
l’única universitat que ho va considerar,  amb motiu del centenari del seu 
naixement.



A la nostra antiga universitat, en el Campus de Burjassot-Paterna, el 
modern saló d’actes duu el nom de l’autor de ‘L’origen de les espècies’. 
Plaça Darwin és la denominació d’eixe espai universitari que, en el nostre 
Campus de Blasco Ibáñez, s’ubica junt a la seu de l’actual Rectorat.
Al llarg dels segles la inquietud, la voluntat de donar resposta a les 
preguntes que ens formulem els éssers humans i el desig de millorar la 
nostra qualitat de vida es troben en la base de l’esperit investigador que 
caracteritza a les i els universitaris.

Ben bé podríem destacar alguns exemples de valencians, els noms dels 
quals, gravats en lletres daurades il·lustren aquest edifici i donen nom a 
altres instal·lacions de la nostra universitat.

En una Societat com l’actual, on el coneixement és omnipresent, la 
universitat ha de produir una investigació fonamental que permeta 
contribuir al progrés de la ciència, donant resposta a eixes preguntes que 
es formula l’ésser humà des de la nit dels temps, però també afavorint 
l’acumulació de coneixements que, nodrint el saber col·lectiu, siguen la 
base de futurs desenvolupaments de la investigació.

Hem de ser, no obstant, conscients de que aquest tipus de recerca no 
permet una quantificació immediata dels seu retorn, com tampoc permet 
una aplicació immediata, però que és fonamental per al desenvolupament 
de la ciència.

D’altra banda no podem eixar de remarcar que, junt a la investigació i la 
transferència dels resultats de la recerca als teixits productius i societat, 
base de la innovació científica, social i cultural, la universitat pública ha 
de cercar també altres objectius més enllà de la docència, la difusió de la 
ciència i el seu valor social, produint bens culturals globals.



En eixa línia hem de destacar els exemples dels nostres nous doctors 
‘honoris causa’, en virtut de l’acord del Consell de Govern, a proposta del 
Consell de l’Institut Universitari d’Investigació Cavanilles de Biodiversitat 
i Biologia Evolutiva, amb les adhesions de la Junta de la Facultat de 
Ciències Biològiques i del Consell del Departament de Bioquímica i 
Biologia Molecular, i del Consell del Departament de Fisiologia, amb 
les adhesions de la Junta de la Facultat de Medicina i Odontologia i del 
Consell del Departament de Medicina.

Tant el professor Lazcano, de qui el doctor Peretó, en la seua magnífica 
‘laudatio’ ha destacat el seu estil literari i fabulosa erudició, com el 
professor Jalife, de qui el doctor Such ha remarcat la seua capacitat 
de transmetre coneixement així com el seu aspecte pedagògic i la 
seua capacitat d’ensenyar d’una manera atractiva, racional, didàctica i 
pedagògica, són dos bons exemples de grans investigadors i docents, al 
temps que grans difusors del coneixement.

En aquest context cal agrair públicament l’esforç realitzat des de la 
Càtedra de Divulgació de la Ciència de la nostra universitat, tant pel seu 
equip tècnic com per totes i tots els investigadors, entre ells el mateix 
doctor Lazcano, que contribueixen a la difusió del coneixement i a 
construir una ciutadania millor informada, més culta i desenvolupada.

La intolerància ha existit al llarg de la història i ha estat experimentada 
en totes les latituds. En el nostre cas, entre d’altres, el mateix Joan Lluís 
Vives, com bé ha assenyalat el professor Peretó i el nostre nou ‘honoris’, 
professor Lazcano. A Vives l’hem reivindicat i recordat recentment en 
el 475 aniversari de la seua mort. Aquesta diàspora acadèmica també la 
visquérem, més enllà del patit exili interior, quan molts investigadors i 



investigadores, després de la Guerra Civil hagueren de buscar el seu futur 
fora de la seua terra, essent Mèxic el país del que procedeixen els nostres 
nous doctors ‘honoris causa’ terra d’acollida.

Estem a pocs dies de la celebració d’unes eleccions municipals i 
autonòmiques. Hui conclou la campanya electoral i no hem de deixar 
passar aquesta ocasió per a tornar a insistir en la necessitat de superar 
determinades polítiques de consolidació fiscal que hem denunciat en 
reiterades ocasions i que, en aquest mateix Paranimf, foren denominades 
pel professor Paul De Grauwe, actualment a la London School of 
Economics, com a ‘obra teatral de moralitat’ al llarg de la seua investidura 
com a doctor ‘honoris causa’.

Com també ha remarcat el doctor Lazcano en la seua ‘laudatio’, un 
clar exemple de compromís amb la ciència i les polítiques públiques, 
les polítiques aplicades en l’àmbit de la investigació ha suposat unes 
retallades de finançament que suposen un retrocés en torn a una dècada, 
s’han traduït en la fractura de línies de recerca, en l’emigració de personal 
investigador de dubtós retorn i en la pèrdua d’oportunitats que han 
aprofitat altres països que fins i tot han augmentat la seua inversió en 
I+D+i com a part d’una política anti-crisi.
 
Doctores Lazcano y Jalife, bienvenidos al Claustro de esta que, desde 
hoy, es también su universidad.

La investigación del doctor Lazcano profundiza en los orígenes mismos 
de la vida, siendo su prestigiosa trayectoria a nivel internacional 
reconocida en México con su condición de miembro del Colegio 
Nacional. Su incorporación a nuestro claustro de profesores nos honra 



y sigue estrechando los lazos que desde los tiempos del profesor Pelegrí 
Casanova nos unen a la investigación y difusión de las teorías de Darwin.
El doctor Jalife nos ha descubierto en su ilustrativa ‘lectio’ su pasión 
juvenil por la biología, rama de conocimiento que vincula a ambos 
nuevos ‘honoris causa’.

Los relevantes méritos que concurren en la figura del doctor Jalife han 
sido destacados por el doctor Luís Such en su magnífica ‘laudatio’. La 
dilatada trayectoria del doctor Jalife y su intensa actividad científica, 
así como los relevantes descubrimientos que ha protagonizado en 
los mecanismos implicados en las arritmias cardíacas honran a esta 
Universitat cuya Facultad de Medicina es uno de los centros fundadores 
de esta institución académica, acumulando una trayectoria de más de 
cinco siglos de historia.

Grans mestres són els que hui ens acompanyen, i gran és l’honor que 
ens concedeixen els doctors Lazcano i Jalife en incorporar-se a aquest 
Claustre de doctors i doctores.

No podem ni volem oblidar que la funció última de la Universitat, la que 
la justifica i li dóna sentit, és la seua funció social, la seua contribució – a 
través del coneixement – al progrés social i el benestar de la societat.
Eixe és el gran valor de la ciència: comprendre millor el món que ens 
envolta, donar resposta a les preguntes que es fa l’esser humà i, finalment, 
millorar la qualitat de vida de les persones.

Professor Lazano, Professor Jalife, aquesta Universitat de València, més 
de cinc vegades centenària, s’honora en comptar-vos com a doctors 
‘honoris causa’.



I moltes gràcies a totes i tots vostès per acompanyar-nos en aquest acte 
solemne que continua la nostra tradició acadèmica i al temps referma el 
nostre compromís amb els valors del progrés de la ciència i la cultura.

Moltes gràcies.




