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V

ivim un temps d’incertesa. La profunda crisi econòmica que està
marcant aquesta segona dècada del segle vint-i-ú té unes fondes
implicacions socials que estan fent replantejar els fonaments d’un Estat
de Benestar, d’un model social europeu, que hem anat construint al llarg
de les darreres tres dècades sota governs de diferent signe polític.
Les polítiques aplicades per sortir de la crisi han estat objecte d’anàlisi
en aquest Paranimf en nombrosos actes incloent les lectio dels més recents doctors ‘honoris causa’ des d’òptiques com les ciències jurídiques,
amb el professor Santiago Muñoz Machado y el magistrat Pascual Sala,
econòmiques, per part del professor Paul de Grauwe, i socials com el
comunicador Iñaki Gabilondo i el professor Sami Naïr.
En temps de crisi es reformulen els fonaments de moltes coses, i es replantegen vies alternatives per construir un futur, especialment en temps
com l’actual en què la societat està evolucionant en paral3lel al desenvolupament de nombrosos aplicacions de tecnologia que converteixen la
nostra societat en una societat globalitzada i permanentment interconnectada.
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Reformular, replantejar, repensar. Conegueu, sens dubte, la cita ‘qui perd
els orígens, perd la identitat’. És de Raimon, medalla de la nostra Universitat. No existeix el futur sense el seu passat.
I, en aquest sentit, vull recordar que la Universitat és passat, però passat
viu, perquè des dels seues arrels baixmedievals i renaixentistes alça amb
fermesa el seu tronc i estén les seues branques d’arbre de la ciència cap al
futur, cap a l’avenir de la societat que l’ha sabut crear i l’ha volgut acréixer.
En solemnes actes acadèmics com el que hui ens reuneix, la Universitat
s’és fidel a ella mateixa més que mai. Hui la nostra Universitat, en la medalla atorgada al prof. Jordi Pérez Durà, ret homenatge a les humanitats,
a la tradició clàssica, a la nostra llengua, als nostres orígens com a institució. I, en certa manera, a tota una generació que, d’una manera sorda i
constant, treballaren per alçar els nivells investigador i docent de la universitat espanyola de la dècada dels seixanta fins la moderna universitat
pública de hui en dia.
I, al mateix temps i en el mateix acte, honorem amb la distinció del doctorat ‘honoris causa’ a un distingit professional de la cirurgia que ha generat
des de la investigació aplicada més i millor coneixement per a aconseguir
una realitat, una nova tècnica quirúrgica, que salva vides, que beneficia a
la societat.
Millorar la qualitat de vida de les persones, millorar les seues oportunitats
de viure amb dignitat. Aquest pensament és igualment vàlid per a les humanitats i per a la ciència mèdica.
Per això l’educació és el projecte social més important que ha d’estar al
cor mateix de la societat. Un esforç que hem de sostenir tot i les adversitats econòmiques, perquè si no farem un pas enrere, com ha denunciat
reiteradament aquesta Universitat a través de pronunciaments de llurs
òrgans de govern i del conjunt de la comunitat universitària.
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Açò es la Universitat. Uns orígens del passat sense els quals no tindríem
futur. Un futur que no es pot entendre ni construir sense els orígens.
Professor Sugarbaker, professor Pérez Durà, enhorabona. La Universitat de València s’honora amb les vostres distingides personalitats com a
membres del nostre claustre de doctors i doctores.
Professor Sugarbaker, welcome to this University of Valencia.
From now on, this is your university as full-right member of our faculty.
Com bé ha assenyalat el professor Sugarbaker en la seua magnífica lectio, fins la dècada dels anys huitanta la carcinomatosi peritoneal era una
condició letal. Tres dècades després, els resultats de la investigació i de
l’evolució dels tractaments mèdics que d’aquesta se’n deriven ha suposat,
d’una banda, un canvi en el llenguatge, en la denominació de la malaltia,
però també ha suposat una condició tractable en pacients amb càncer
gastrointestinal, fruit dels avanços en l’oncologia i la farmacologia.
Enhorabona i gràcies, professor Camps, estimat amic Bruno, per la seua
esplèndida laudatio en què ha posat de relleu els nombrosos mèrits que
concorren en la persona del professor Sugarbaker, i la seua estreta relació
amb la nostra Facultat de Medicina i Odontologia i la determinant contribució del nostre nou honoris a la creació i desenvolupament de la Unitat
de Cirurgia Oncològica Peritoneal de l’Hospital Clínic.
Un hospital de referència del sistema de salut valencià, amb un potent
institut d’investigació sanitària acreditat per l’Instituto de Salud Carlos
III, però, alhora, estretament vinculat des dels seus orígens a la nostra
cinc vegades centenària Universitat i la seua Facultat de Medicina, una de
les facultats constituents de l’Estudi General de València.
Hui en dia, el treball de recerca desenvolupat des de la nostra Universitat
i la capacitat d’investigació translacional que permet la vinculació en4

tre els hospitals universitaris i la Universitat són una part fonamental de
l’avanç del nostre sistema sanitari.
La trajectòria professional del professor Sugarbaker ha estat amplament reconeguda a nivell internacional, i la seua capacitat de vertebració
d’equips clínics i científics ha estat destacada i apreciada, amb la seua
participació en nombroses societats internacionals. De la mateixa manera, i com ha assenyalat el doctor Bruno Camps, el professor Sugarbaker
és, també, un home excepcional, amb una gran capacitat de difusió del
coneixement a través de la presentació de pel·lícules científiques relacionades amb el tractament del càncer i les seues tècniques quirúrgiques
com per la seua habilitat en traslladar al gran públic qüestions mèdiques
a través de la participació en guions de sèries televisives sobre temes
mèdiques.
Professor Sugarbaker, on behalf of the University of Valencia, thank
you very much for your distinguished contribution to medical science,
for your commitment to the progress of medicine and surgery, for your
work to improve the lives of patients and your ability and capacity to
address the most complex cases in oncology.
Of course, thanks also for your generous contribution to our university
hospital and for agreeing to join our faculty.
Your excellent lecture, your ‘lectio’, is a sample of your outstanding merits for being a full member of this five-century university that prides
itself on having you as doctor ‘honoris causa’.
En definitiva, la preocupació per millorar el benestar de les persones es
trobava als Jurats de la ciutat de València en la constitució de la Universitat. En aquell espai i temps, estudiants com Lluís Vives, escolar d’aquesta
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casa que presideix el nostre Claustre, iniciaven la seua activitat acadèmica
en les facultats de medicina, lleis, i humanitats.
El professor Pérez Durà, en el seu magnífic discurs d’acceptació de la
Medalla de la Universitat de València, ha fet una oportuna al·lusió a la
descripció que d’aquest Studium Generale feia Lluis Vives.
Hic et nunc, en temps com l’actual, d’incerteses i entrebancs com ha
assenyalat el nostre eminent i guardonat professor, hem de recordar que
la nostra Universitat ha estat Alma Mater Valentina de generacions de valencians i valencianes al llarg de més de cinc segles ininterrompudament,
tot i les vicissituds de la història.
Aquest edifici continua dempeus, amb orgull, essent un far d’irradiació
de coneixement, de saber, de pensament crític, de cultura, al servei del
seu poble. Orgullosa del seu passat, compromesa amb el futur i amb
aquesta societat, amb la ciència i el coneixement.
El compromís, en les seues diverses vessants, com són l’acadèmica, amb
la llengua pròpia, amb la gestió institucional han estat valors destacats pel
professor Padilla en la seua excel·lent laudatio del professor Pérez Durá.
Moltes gràcies, professor Carles Padilla, Degà de la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació, benvolgut amic, per sintetitzar en tan poques
paraules tota la trajectòria del professor Pérez Durà, un magisteri en el
sentit clàssic de la paraula estès al llarg de gairebé cinquanta anys de dedicació a la vida acadèmica i universitària.
Una erudició, la de Pérez Durà, que entronca amb els orígens d’aquest
Estudi General amb l’Opera Omnia de Joan Lluís Vives i un compromís,
el seu, amb la gestió, com a director de departament, secretari i vicedegà
de l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres tan ben glosats pel professor
Padilla.
El compromís amb la ciència, amb el saber, amb conèixer i estudiar millor
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els nostres orígens, el nostre passat es troben en la figura del professor
Pérez Durà. Un home caracteritzat per la passió per la ciència i la cultura.
I per la seua generositat per tal que el aliis coluit ciceronià, el conrear per
als altres, ha estat de segur la màxima de la seua vida acadèmica i la raó
que subjau al seu elevat sentit del valor de l’amistat, en el millor concepte
rebut des de l’antiguitat clàssica.
Els vostres mèrits, doctor Pérez Durà, us fan creditor d’aquesta distinció amb la confiança que, com heu fet al llarg de tota la vostra dilatada
trajectòria acadèmica, sabreu portar amb distinció el màxim honor que
concedeix aquesta Universitat, la vostra Alma Mater.
‘Ameu saviesa e bon saber’, escriví l’erudit Francesc Eiximenis, paraules
d’or que presideixen aquest Paranimf. Aquestes paraules són, en el cas de
les dues persones a qui hui hem reconegut la seua trajectòria acadèmica,
una característica inextricable de llur personalitat.
Senyores i senyors, gràcies per la seua presència hui ací, a aquest noble
edifici.
Gràcies per la seua atenció.
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