Discurs del Rector de la Universitat de València
en el Solemne Acte d’Investidura con a Doctor
“Honoris Causa” del prof. Dr. Kenneth Ray Bain

Valencia, 21 de novembre de 2014
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Benvinguts i benvingudes a aquest magnific Paranimf, el nostre antic
teatre acadèmic ubicat a la seu històrica de la Universitat, espai i escenari
dels més solemnes actes acadèmics i institucionals.
Em permetran que m’adrece, en primer lloc, als nous doctors i doctores
per la Universitat de València que acaben de ser investits en representació de les prop de cuatre-centes tesis (tres-centes noranta dos per ser
exactes; cent dos amb menció internacional) que varen ser defensades al
llarg del curs acadèmic 2013-2014 a la Universitat de València.
I tot seguit, una benvinguda, especialment càlida, al professor Kenneth
Bain que ha estat investit doctor ‘honoris causa’ en aquesta sessió.
Benvinguda també a totes les persones que hui ens acompanyen en
aquest solemne acte acadèmic.
Com assenyalava el professor Bain en la seua magnífica lliçó, la Universitat a Europa fon els seus arrels en l’edat mitjana.
A la nostra ciutat, el rei Jaume I ja va impulsar el 1245 la instauració
d’un Estudi General que, finalment, es va materialitzar formalment al
1499 quan els Jurats de la ciutat de València redactaren les Constitucions Fundacionals d’aquesta Universitat, unificant els estudis superiors
que, d’una manera dispersa, s’impartien a València des del segle tretze.
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Enguany es compleixen els cinc-cents quinze anys de la creació d’aquest
Estudi General que ha anat creixent en paral·lel a la ciutat, formant part
inextricable de la seua trama urbana, contribuint a la creació de ciència
i cultura, difonent idees i fent pensament crític.
Construint nous espais per al saber, el nostre estimat ‘sapientia edificavit’, un cop superats els llindars d’aquest historic edifici que va ser
l’origen físic de tots els campus actuals amb què compta la nostra Universitat.
Campus en què es conreen practicament totes les branques del coneixement cientific, dignament representades hui pels nous doctors i doctores
que han obtés el màxim grau acadèmic després d’haver desenvolupat
un treball científic d’alta qualitat pel que fa als seus continguts, fet que
s’evidencia en la producció científica que es deriva d’aquestes tesis.
Hui, en aquest acte, reconeixem i felicitem el vostre treball i el vostre esforç personal en culminar aquesta primera experiència científica
al davant de la necessitat de resoldre un problema científic amb rigor i
originalitat.
Felicite, també, als vostres directors i directores de tesi, a tot el personal
docent i investigador i d’administració i serveis que ha estat al vostre
costat al llarg d’aquest procés que, després de la corresponent avaluació,
amb el rigor i l’exigència procedimental i científica, us ha fet mereixedors i mereixedores del grau de doctors i doctores.
Eixe important esforç no hagués estat tampoc possible sense els ànims
dels vostres familiars i persones més pròximes que, de ben segur, han
compartit amb vosaltres una part de la càrrega que suposa enfrontar-se
a la realització d’una tesi doctoral.
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Enhorabona per haver aconseguit aquesta fita personal i benvingudes i
benvinguts a aquesta noble missió de fer ciència i generar nou coneixement al servei de la societat.
Estic ben segur que aquest emotiu acte, compartit amb la cerimònia
ritual d’investidura com a doctor ‘honoris causa’ del professor Kenneth
Bain, i celebrat seguint l’antiga tradició universitària, sempre estarà al
vostre record.
Com assenyalava el professor Bain en la seua magnífica lectio, aquestos
rituals tenen la seua inspiració en tradicions antigues, i aquest cerimonial invoca, celebra i ret homenatge a la nostra història i tradició, la qual
seguim i incrementem en un procés que ens ha de conduir al progrés de
la ciència, la tecnologia i els sabers. En definitiva, al progrés de la nostra
societat i la millora de la qualitat de vida de les persones.
Orgullosos del passat que ens empenta, conscients del nostre present,
ens enfrontem als reptes que la nostra societat té al davant des de la
diversitat dels estudis que s’imparteixen a la nostra Universitat, com
ben bé mostra la bigarrada varietat dels colors de birrets i mussetes dels
nostres nous doctors i doctores, exemple de l’àmplia oferta acadèmica i
científica de la nostra Universitat, primera institució d’ensenyament superior valenciana en oferta acadèmica i en resultats de recerca, generada
al si dels seus departaments, instituts , estructures i grups d’investigació
i als nostres centres.
Renovem així la força investigadora de la nostra Universitat, una universitat que ocupa destacades posicions a nivell europeu i mundial en
diverses àrees de coneixement segons assenyalen els més prestigiosos rànquings internacionals.
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Per això, nous doctors i doctores, ens sentim orgullosos del vostre treball de la mateixa manera que us transmetem l’orgull de pertànyer i ser
doctors per la Universitat de València, una universitat pública que ha
obtés el major nombre d’esments de qualitat del nostre entorn als seus
programes de doctorat.
Enhorabona al nous doctors i doctores, i gràcies pel vostre excel·lent
treball.
I passe ara a referir-me a l’altra vessant d’aquest solemne acte acadèmic.
Passe a felicitar efusivament el professor Kenneth Bain, catedràtic d’història i d’educació en entorns ubrans en la University of the District of
Columbia i president del Best Teachers Institute, per la seua incorporació al claustre de doctors i doctores de la Universitat de València, en virtut de l’acord de consell de govern, a proposta de la facultat de magisteri.
Una decisió que ha tingut en compte, com ens ha llegit el senyor vicesecretari, els rellevants mèrits acadèmics i científics que concorren en la
seua persona, i en especial per la seua àmplia trajectoria en l’àmbit de
l’excel·lencia docent.
Congratulations professor Bain.
Welcome to the University of València.
We feel honoured having you in our University.
En la seua sentida laudatio el professor Óscar Barberá ha sabut sintetitzar el vast currículum del professor Bain i les seues aportacions a les
condicions per l’aprenentatge.
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El Prof. Bain té un profund coneixement de les institucions educatives,
acumulada en la seua experiència com a professor i investigador però
també des de la perspectiva de la gestió, com a fundador de centres
de recerca en diverses universitats nordamericanes, com Northwestern,
New York i Montclair, així com a director del National History Teaching Center, vicepresident d’afers econòmics i ‘provost’ de la University
of the District of Columbia.
El professor Óscar Barberá ha estat el traductor de dues de les obres més
conegudes i populars del professor Bain, “El que fan els millors professors universitaris” i “El que fan els millors estudiants universitaris’.
Amb orgull podem dir que aquestes dues obres han estat publicades per
Publicacions de la Universitat de València, una de les primeres i millors
editorials universitàries que a més avança a l’avantguarda dels temps actuals amb iniciatives com la plataforma eBook de llibres digitals sense
minvar l’important esforç que fa la Universitat en la difusió dels fons
històrics i documents docents i investigadors a través de les plataformes
‘Somni’ i ‘Roderic’, entre d’altres iniciatives.
D’aquesta manera, com assenyalava el professor Bain en la seua esplèndida lectio, la Universitat de València dóna resposta als reptes tecnològics, però continua complint -com a far que il·lumina- amb l’objectiu de
formar no sols professionals qualificats que donen resposta a les necessitats dels nostres teixits productius, sinó que s’esforça en formar ciutadans amb pensament crític, capaços de desenvolupar-se en un món com
l’actual, complex, divers, global, canviant i ple d’incerteses.
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Perquè el progrés de la societat tan sols es pot aconseguir des del poder
creatiu i el pensament curiós i crític, com assenyala el professor Bain,
buscant respostes emprant metodologies que han de ser repensades davant de noves qüestions.
Fem realitat aquell antic precepte, ‘nova sint omnia’ que tot siga nou.
En definitiva, complint la funció que la societat ens ha encomanat i, al
mateix temps, essent hereus d’una tradició que ens ha de fer recordar,
hui, que els Jurats de la ciutat de València, en crear la nostra Universitat,
es plantejaren com a objectiu que fora comparable a les millors universitats del seu temps.
Hui, amb orgull però sense autocomplaença, podem dir que la Universitat de València és una universitat publica de qualitat reconeguda per
la societat i per els rankings internacionals mes prestigiosos docents i
investigadors, amb doble segell com a campus d’excel·lència internacional, millor institució Erasmus, però també compromesa amb valors, reiteradament reconeguda per la integració de persones amb discapacitat,
una de les primeres universitats en cooperació al desenvolupament i per
les seues politiques d’igualtat i sostenibilitat, sense oblidar el compromís
amb la nostra cultura i la nostra llengua i la projecció al territori.
Aquest és el nostre present, un present fet realitat pel treball diari i compromés de milers de persones.
A totes elles i ells, a tot el personal docent, investigador, d’administració,
tècnic, de serveis, i a totes i tots els estudiants de la Universitat de València vull tornar a agrair hui la seua dedicació.
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Però, com ha dit el professor Bain, hem de, i cite el seu discurs, “desenvolupar els poders mentals i consumar la necessitat humana de crear, de
viure una vida més plena i rica”.
Orgullosos del nostre passat, conscients del nostre present, ens projectem cap al futur amb responsabilitat i il·lusió.
Estic ben segur que aquest compromís, constantment renovat amb la
societat, i amb la ciència i la cultura, és el que ens ha reunit a tots hui ací.

Enhorabona i moltes gràcies.
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