
Senyor Rector Magnífic i membres de l’equip rectoral, 

Senyora presidenta i membres del Consell Social, 

Autoritats, premiats d’aquesta edició, companys, familiars i amics, 

 

Bona vesprada. 

 

És un plaer per a nosaltres poder parlar en representació de tots els estudiants premiats, 

encara que, al mateix temps, és una tasca difícil, perquè crec que la majoria no teníem la sort 

d’haver-nos conegut fins avui. Així que demane disculpes de bestreta si parle en un to massa 

personal, però espere que molts de vosaltres us hi sentiu identificats. 

 

Encara que sone estrany, no m’agradaria començar aquestes paraules sense demanar perdó 

als meus pares. Sí, perdó. Som d’Alacant, i fa quasi cinc anys vaig venir a estudiar a València 

amb la promesa que tornaria a casa tots els caps de setmana i que passaria al poble tots els 

estius. 

 

De veres que aquesta era la meua intenció… però se’m va complicar la vida. Al final, un cap de 

setmana m’havia de quedar estudiant i fent mil treballs; un altre havia d’organitzar activitats per 

a molta gent; uns altres tenia xarrades, reunions, viatges… I després, en arribar l’estiu, sorgia 

l’oportunitat de fer pràctiques en un centre de recerca a l’altra punta d’Espanya… o d’Europa, o 

del món… 

 

Us ho dic de nou: perdoneu-me per no ser el que vaig pensar que seria quan tenia 18 anys. 

Però al mateix temps, en el fons, no puc evitar pensar: ho veieu? Valia la pena. 

 

I per què ha valgut la pena? Perquè avui estem ací, rebent aquest reconeixement a l’estudiant 

universitari, i això significa molt per a nosaltres. Significa el resultat dels bons docents que té 

aquesta universitat; el privilegi d’estar en aquest campus universitari; l’oportunitat que ens 

brinda l’educació pública espanyola. 

 

Aquest premi significa l’entusiasme per voler aprendre cada dia més; la inquietud per créixer a 

nivell personal i professional; el temps invertit en tot el que ens apassiona. Significa les nits 

sense dormir preparant un lliurament –a pesar que la tasca la van posar fa mesos–; les 

vesprades senceres a la biblioteca, a la Casa de l’Alumne i les instal·lacions de la Universitat; 

els cafès de les vuit del matí amb els companys. 

 



Significa la tensió que sentíem abans de cada examen; el debat sobre el resultat correcte entre 

els companys i professors. Aquest premi significa l’intercanvi de coneixements entre companys 

i professors; la convivència amb alumnes estrangers. Significa el dinar dels dilluns amb la 

carmanyola de les nostres mares. Significa les llargues cues a Reprografia l’últim dia per al 

lliurament. 

 

Aquest premi significa els somriures de tots els companys, en superar cada curs amb èxit. 

Aquest premi és la recompensa a l’esforç de totes les persones que ens estimem i que ens 

estimen. Totes elles ens diuen com és de difícil ser el millor en cada promoció, ens afalaguen, 

ens animen a cercar el següent repte i, sovint, ens tiren floretes dient que som unes màquines. 

 

Probablement –sobretot després d’haver-vos sigut concedit aquest premi del Consell Social– 

us han donat l’enhorabona centenars de vegades, us han dit que us ho mereixeu, que sou unes 

màquines, uns cracks… Segurament, ens ho han dit tantes vegades que tots correm el risc de 

creure’ns-ho massa. 

 

Però sabeu què us dic? Que us ho cregueu, perquè us ho heu guanyat. 

 

Negar que sou bons seria caure en una falsa humilitat. Crec que la humilitat vertadera passa 

per reconèixer, en primer lloc, que tot allò que aconseguim no hauria sigut possible sense 

l’ajuda de la gent ens envolta i, en segon lloc, que tot allò que aconseguim no serveix de res si 

no se’n beneficien els altres. 

 

Per això us anime, la pròxima vegada que algú us diga que genials que sou, a creure-vos-ho, 

dir-li gràcies, posar-li el vostre millor somriure i contestar-li: “Què puc fer per tu? Compta amb 

mi.” 

 

Per això, ara que el Consell Social ens ha atorgat un dels majors reconeixements que podríem 

obtenir en el nostre pas per la universitat, ens agradaria dirigir-nos a tots els seus membres per 

dir-vos gràcies i també que, quant al vostre afany per millorar la societat, compteu amb 

nosaltres. 

 

Bona vesprada. 


