
Discurs del Rector de la Universitat de València  
en el Solemne Acte d’Investidura com a Doctor  
“Honoris Causa” del prof. Dr. Sami Naïr

València, 14 d’abril de 2014 



Il·lustríssim senyor Secretari Autonòmic de la  
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,

Sra. Vicerectora de Postgrau,

Sra. Vicerectora d’Investigació i Política Científica,

Sra. Síndica de Greuges de la Universitat de València,

Il·lustríssima senyora Secretària General de la Universitat de 
València,

Excel·lentíssimes i digníssimes autoritats universitaries,  
academiques, i civils, i representants de entitats civiques i agents 
socials,  

Il·lustríssim sr. doctor Sami Naïr, 

Il·lustríssim sr. prof. Javier de Lucas,

Nous doctors i noves doctores per la Universitat de València del 
curs acadèmic 2012-2013,

Membres de la comunitat universitària, del Consell de Govern i 
del Claustre, del Consell Social, i de les fundacions de la Univer-
sitat de València,

Amigues i amics, senyores i senyors,
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Em permetran que les meues primeres paraules en aquest solemne 
acte acadèmic, siguen per a expressar la més afectuosa felicitació 

adreçada al quaranta-sis doctors i doctores que acaben de ser investits, 
una representació de les tres-centes quaranta-quatre tesis doctorals, vui-
tanta-cinc d’elles amb menció de doctor internacional, defensades en la 
Universitat de València durant el curs acadèmic 2012-2013. 

Es tracta d’una quantitat important,  però vull remarcar sobretot l’alta 
qualitat dels seus continguts, tal com ho evidencia també la producció 
científica d’elles derivada. 

Aquestes tesis doctorals han estat desenvolupades en el marc d’una àm-
plia oferta d’estudis de postgrau de la Universitat de València que ens 
configuren com la primera de les universitats valencianes i una de les 
primeres d’Espanya pel que fa a la diversitat d’àrees de coneixement i 
volum global d’oferta que posem a l’abast de la ciutadania. 

Per tant, a aquesta representació de doctores i doctors que ha pres part 
en la cerimònia d’investidura que acabem de presenciar, i, per extensió, 
a totes i a tots els nous doctors i les noves doctores del passat curs aca-
dèmic, els transmetem l’expressió de la més calorosa enhorabona insti-
tucional.

Vos felicite molt especialment pel vostre treball i pel vostre esforç perso-
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nals, que han estat guardonats amb aquest reconeixement acadèmic del 
vostre èxit. 

Les tesis doctorals expressen habitualment els resultats més significa-
tius derivats de les primeres investigacions, de la primera experiència en 
l’abordatge i resolució d’un problema científic, el rigor científic, l’emo-
ció enfront de l’originalitat dels resultats, la passió per la ciència, en 
síntesi. 

Aquestes aportacions, després de la seua corresponent avaluació, molt 
rigorosa i exigent procedimental i científicament en la nostra Universi-
tat, dóna lloc a l’accés al màxim grau acadèmic que pot obtindre’s en la 
universitat: el doctorat, la culminació de la vostra formació investigado-
ra, el reconeixement acadèmic de la vostra capacitat i responsabilitat per 
a desenvolupar coneixement nou amb criteri científic propi. 

En suma, per a complir la noble missió de fer ciència i de generar co-
neixement nou.

La cerimònia d’investidura de nous doctors i doctores és, de fet, un dels 
actes acadèmics més significatius de l’any, perquè demostra que la ins-
titució universitària està viva, i perquè constata la renovació de la seua 
capacitat científica i creadora, i de la seua força investigadora. 

Està viva i és enormement rica en diversitat, perquè, tal com acabem 
de veure, la bigarrada varietat dels colors de les mussetes i dels birrets 
mostren també l’àmplia diversitat dels camps de coneixement que es 
conreen en els departaments, instituts i centres de la nostra centenària 
Universitat de València, justament, i amb tota raó, anomenada ‘Estudi 
General’. 
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Es renova, així, la capacitat científica i creadora, la força investigadora 
formada al sistema universitari que contribuirà al desenvolupament del 
sistema de ciència i tecnologia del nostre territori.

Aquest objectiu, el de formar investigadors i investigadores, professio-
nals qualificats per a difondre ciència, coneixement i cultura envers la 
societat, i donar resposta a les seues demandes i necessitats es troba en 
els arrels de la creació de la Universitat de València al 1499 per part dels 
Jurats de la ciutat de València. Un  Jurats que volien que aquesta Uni-
versitat estigués a l’alçària de les millors universitats del món, limitat 
aleshores, del segle quinzè.

Hui en dia, més de cinc segles després, amb orgull podem assenyalar que 
la nostra és una de les primeres universitats de l’Estat en resultats d’in-
vestigació, reconeguda recentment com la millor universitat Erasmus 
d’Espanya, i una de les millors en recepció d’estudiants internacionals, 
ocupant posicions destacades a nivell europeu i mundial en diverses 
àrees de coneixement.

Servisquen aquestes paraules dirigides als nous doctors i doctores per a 
transmetre-vos l’orgull de pertànyer i de ser doctors per la nostra Uni-
versitat, una excel·lent universitat pública, i també per a estimular-vos, 
animar-vos, a continuar alimentant la inquietud i la il·lusió que va mo-
tivar la realització de la vostra tesi doctoral, que culmina així els vostres 
estudis de grau i de postgrau, conreant el vostre esperit de recerca del 
coneixement i la vostra decidida voluntat de créixer en saviesa, i subrat-
lle la paraula ‘decidida’, perquè realitzar una tesi doctoral és una tasca 
que requereix compromís i motivació, esforç i treball, com he esmentat 
anteriorment.
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Rebeu vosaltres, però també els vostres directors i directores de tesi, així 
com tot el personal dels departaments, instituts i centres on s’ha desen-
volupat el treball de tesi, sense oblidar les vostres famílies i les persones 
que més estimeu, la felicitació per aquest guardó, junt amb la gratitud 
institucional per l’esforç i el compromís desplegats per tota la comuni-
tat universitària per al manteniment d’una àmplia i variada oferta de 
cinquanta-nou programes de doctorat, vint dels quals són interuniver-
sitaris, i vint i quatre han rebut la menció d’excel·lència del Ministeri 
d’Educació, per sobre de la mitjana estatal i el nombre més elevat del 
nostre entorn. 

Açò, juntament a l’alt percentatge d’alumnes estrangers, dóna fe del 
prestigi internacional dels nostres estudis de postgrau, un element de 
valor indubitable en el context del nostre doble Campus d’Excel·lència 
Internacional i de la nostra posició en els rànquings internacionals, èxits 
ambdós dels quals ens sentim legítimament orgullosos com a universitat 
pública de qualitat al servei de la societat, a la qual hui aportem nous 
doctors i doctores amb una excel·lent formació com a professionals i 
com a universitaris, perquè siga realitat que fer universitat i fer ciència 
és fer ciutat i fer societat.

Com diu el vell cantar acadèmic amb el qual tancarem aquest solemne 
acte: ‘Que la nostra alma mater, vivat, crescat, floreat’.

Enhorabona als nous doctors i noves doctores, i gràcies pel vostre esforç 
i excel·lent treball.

I continue ara, dins del mateix àmbit, és a dir, la ciència i la societat, 
referint-me a l’altra vessant d’aquest solemne acte acadèmic de hui. 

Passe a felicitar, de tot cor i efusivament, el professor doctor Sami Naïr, 
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catedràtic de ciències polítiques de la universitat Paris VIII, per la seua 
incorporació al Claustre de doctors i doctores de la Universitat de Valèn-
cia, en virtut de l’acord de Consell de Govern, a proposta de l’Institut 
Universitari d’Investigació de Drets Humans, assumida amb plaer com 
a pròpia pel rector de la Universitat, i amb una molt àmplia i càlida 
adhesió i suport de les Facultats de Dret, Ciències Socials, i Filosofia 
i Ciències de l’Educació, i dels Departments de Dret Constitucional i 
Ciència Política i de l’Administració, Dret Penal, Dret Internacional, 
Filosofia, Filosofia del Dret Moral i Politica i Història Contemporània 
de la Universitat de València així com de la Universitat Rovira i Virgili.

Una decisió que ha tingut en compte, com ens ha llegit la senyora secre-
tària general de la Universitat, els rellevants mèrits universitaris i  aca-
dèmics que concorren en la seua persona, amb una excel·lent producció 
científica, destacant-se en particular la seua contribució en l’àmbit dels 
drets humans, i com no, he de subratllar les seues constants relacions 
amb la nostra universitat i molt especialment amb l’Institut de Drets 
Humans. Una relació que es remunta a quasi vint anys enrere. Professor 
convidat molt sovint, titular de les càtedres Canyada Blanch i Medite-
rrani, ha d’assenyalar-se el seu paper decisiu en la creació de la primera 
d’aqueixes càtedres. Al llarg d’aquests anys, el prof. Naïr ha impulsat 
beques i estades de formació del nostre professorat i personal investiga-
dor, ha participat en la formació i en l’avaluació de tesi, de màster i de 
doctorat en diferents Facultats i Departaments de la nostra Universitat, 
rebent ara, en justa contrapartida, un molt ampli i càlid suport a la seua 
proposta com a doctor ‘honoris causa’ per la Universitat de València. 

Permeteu-me ara que continue la meua intervenció en castellà per tal 
que el nostre nou doctor ‘honoris causa’ puga seguir les meues paraules 
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amb més facilitat. 

 Profesor Sami Naïr, bienvenido al claustro de doctores y doctoras de la 
Universitat de València, bienvenido a ésta su casa, benvingut!

Nos sentimos satisfechos y orgullosos de contar con su valiosa aporta-
ción universitaria y académica. 

No es exagerado afirmar que el enorme prestigio y reputación intelec-
tuales de Sami Naïr, filósofo, sociólogo, politólogo, le convierte en una 
personalidad de referencia europea e internacional, y en un verdadero 
Maestro en el más profundo sentido de este término, un magisterio, 
didascálico, y en el que no ha rehuído extender a las tareas políticas el 
valor social del conocimiento, haciendo cierto aquel sueño que Cicerón 
expresaba en su República, de que la Política en Democracia debiera 
reservarse a los mejores. 

Su distinguida trayectoria universitaria y académica, su pensamiento y 
proyección social y política, han sido así, espléndidamente glosados y 
sintetizados en la magnífica laudatio que hemos podido escuchar. 

Gracias, professor Javier de Lucas, por su generosidad al aceptar esta mi-
sión, y por su excelente, y también emotiva, ‘laudatio’. Su intervención 
pone de relieve que la incorporación del nuevo honoris no es sólo un 
reconocimiento a la persona de Sami Naïr sino también un homenaje a 
su disciplina académica y científica y al compromiso de nuestra Univer-
sitat en este ámbito del conocimiento y de la ciencia. 

En esa dimensión de Sami Naïr, en la extensión de su personalidad más 
allá de su condición de intelectual y de voz autorizada, hay que reco-
nocer que vivimos una postmodernidad que requiere un pensamiento 
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complejo, una tensión, un conflicto de ideas y opiniones que den vi-
talidad a la democracia, como señalaba Edgar Morin, también doctor 
honoris causa por nuestra Universitat.  

A algunos de estos retos se ha referido Sami Naïr en su magnífica ‘lec-
tio’, como la globalización, la cuestión identitaria, y la inmigración, que 
forman parte de nuestra realidad más inmediata.

Cuestiones relacionadas también con la actual crisis económica, una 
crisis de origen financiero y fiscal, que ha aflorado una profunda y dra-
mática crisis social y de valores. 

Como señala Sami Naïr, hoy es más necesario que nunca pensar, lejos 
de la omnipresencia del pensamiento económico, en la necesidad de la 
acción política en democracia. 

La respuesta a la crisis impulsada en la Unión Europea ha sido conside-
rada, en este mismo paraninfo, como una ‘obra teatral de moralidad’, 
en palabras del profesor Paul De Grauwe, también ‘honoris’ por nues-
tra Universitat. Esta respuesta ha supuesto, para una buena parte de la 
ciudadanía, la pérdida de su confianza en el ‘modelo social europeo’, y 
de hecho ha dado lugar a profundas desigualdades, riesgo de exclusión 
social, y a una verdadera pobreza, como bien señaló el profesor Muñoz 
Machado en su discurso de investidura como ‘honoris causa’ por la Uni-
versitat de València.

La nueva articulación de la geopolítica europea, como destaca Sami Naïr, 
obliga a repensar Europa desde la voluntad de los estados miembros de 
mantener un espacio de derechos comunes y una idea de ciudadanía 
europea, uno de cuyos mejores exponentes ha sido el programa Erasmus 
y el acuerdo de libre movilidad de personas en su seno.
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En esta misma línea, Escena Erasmus, el proyecto teatral europeo im-
pulsado por la Universitat de València, que recibió el premio Carlo-
magno de la Juventud Europea, y que trabaja en la creación de una red 
europea de este tipo de proyectos teatrales universitarios, ha promovido 
este mismo mes una ‘Declaración de Valencia’ contra la mercadería del 
proyecto Europa, si queremos de verdad construir el futuro. Les invito a 
que lean esta magnífica ‘Declaración’ que será transmitida a las universi-
dades y organismos europeos como la voz de los y las jóvenes de Europa, 
en lo que quiere ser una invitación a la esperanza y una mirada positiva 
en esta amarga realidad actual.

Esperanza alineada con una visión basada en la solidaridad y la justicia 
para este mundo abierto, como ha expresado el profesor Naïr.

La Universidad Pública ha contribuido a la cohesión social y al desa-
rrollo económico, como hemos reiterado en numerosas ocasiones. El 
sistema educativo público ha sido y continua siendo motor de cambio 
en la sociedad y, en un contexto global, además de formación, creación 
y transferencia de conocimiento, ciencia e investigación, la universidad 
pública contribuye a la cultura y al pensamiento crítico, conformando 
un espacio público, abierto a la pluralidad de ideas, un espacio absolu-
tamente necesario en nuestra sociedad civil.

Las universidades públicas españolas harán pública próximamente una 
declaración más en contra de las medidas que, afectando a toda la co-
munidad universitaria, ponen en riesgo el actual modelo de universidad 
pública construido a lo largo de décadas bajo gobiernos de distinto sig-
no político.

Una universidad pública, comprometida con la sociedad. Un compro-
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miso con la sociedad que esta Universitat renueva, solemnemente, cada 
año, en el acto de inicio de curso académico.

Como el doctor Sami Naïr, un universitario que no rehúye el compro-
miso, un ciudadano que contribuye a la reflexión y a agitar la conciencia 
de las personas. 

Le queremos reiterar, doctor Sami Naïr, al pertenecer ahora de pleno 
derecho a nuestro claustro doctoral, su compromiso académico con la 
Universitat de València, y nos alegra pensar que hoy comparte usted 
este nuevo doctorado por la Universitat de València con los y las jóvenes 
doctores y doctoras que hoy nos acompañan en este acto académico. 

Muchas gracias Dr. Naïr y enhorabuena por la distinción que esta Uni-
versidad se honra en concederle como muestra de respeto y reconoci-
miento a su labor científica e intelectual.

En esta fecha, 14 de abril, he de mencionar también, como se ha hecho 
en los discursos precedentes, el aniversario de la Segunda República y 
su reconocida voluntad de reconocimiento de los valores de progreso 
social y de implicación en la educación, la investigación y la cultura. Esa 
apuesta por la formación ha sido recogida en el documental ‘Maestras 
de la República’ que ha obtenido recientemente un premio Goya y en el 
que ha participado la profesora Carmen Agulló de nuestra Universidad.

I acabe ja. 

El doctor Sami Naïr és un universitari que destaca pel seus vincles amb 
la universitat i amb la societat. Per tot això, la Universitat de València 
s’honora concedint-li el doctorat ‘honoris causa’ que l’incorpora, amb 
plenitud de drets, al Claustre de doctors i doctores de la nostra institu-
ció.
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Un reconeixement que també heu rebut hui vosaltres, nous doctors i 
noves doctores, en ser investits per la Universitat de València amb el 
màxim grau acadèmic. 

Enhorabona al nou doctor ‘honoris causa’ i als nous doctors i doctores.

Us enconratge a continuar treballant en l’esforç de la recerca, en el com-
promís amb la ciencia i amb la Universitat.

Els agraïm la seua assistència a aquest acte i la seua amable atenció. 

Moltes gràcies. 
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