
És per a mi un privilegi ocupar aquesta tribuna per a pronunciar la laudatio del professor José Luis García 
Delgado, persona i professor entranyable, mestre i amic. Un privilegi que compartisc amb els molts 
companys procedents de tota Espanya que avui ens acompanyen en aquest claustre.  
 
És impossible en els pocs minuts que em corresponen, glossar els mèrits del professor García Delgado, tal 
com dicta la tradició. Obligatòriament, per raons de protocol de l’acte, he de ser inusualment concís. 
Sintetitzaré en cinc punts una vida acadèmica realment exemplar, molt rica i prolixa en detalls i estils que 
per la seua importància no haurien de sotmetre’s a cap filtre de brevetat. 
 
1. Un primer aspecte que cal destacar és el seu excepcional treball en la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo, molt primerencament com a vicerector, i posteriorment i durant deu anys, rector. Entre 
l’excel·lent elenc de rectors d’aquesta institució, José Luis García Delgado, rector honorari, ha destacat en 
gran manera per la seua pròpia personalitat acadèmica, com a home obert al treball interdisciplinari, la 
conjunció de sabers, el culte a la brillantor, el rigor i l’excel·lència. La seua labor al palau de la Magdalena 
i altres emblemàtiques seus va conferir a la UIMP una empremta moderna, al mateix temps que retia tribut 
a les arrels, membrades en el nom propi d’aquesta Universitat, amb la concurrència de les idees, la crítica, 
les humanitats i una excel·lent projecció espanyola –i hispanoamericana i internacional– impulsada 
personalment pel rector. No és aquest un element aïllat en la trajectòria de José Luis García Delgado qui ha 
sigut durant tota la seua vida una persona absolutament compromesa amb la Universitat, com en els difícils 
moments dels primers anys de la transició democràtica formant part de l’equip rectoral de la Universitat 
Complutense de Madrid. 
 
2. Un segon aspecte és el seu afany, quasi doctrinari, a donar continuïtat i valor a la història del pensament 
econòmic espanyol, plasmat en una vocació exemplar de gratitud adquirida amb els seus primers mestres. 
A ell li agrada citar, dins dels economistes, Valentín Andrés Álvarez, Juan Velarde –director a més de la 
seua tesi doctoral–, Gonzalo Arnáiz, Enrique Fuentes Quintana, Fabián Estapé, Luis Ángel Rojo i Gonzalo 
Anes. No és intranscendent que la major part dels citats també hagen sigut distingits com a doctors honoris 
causa per la Universitat d’Alacant i en l’actual crisi econòmica siguen citats amb reiteració i enyorança. 
Amb tots ha compartit obres, projectes i inquietuds i també ha sigut executor d’una tenaç projecció dels 
seus ensenyaments en totes les latituds del seu treball. En aquest entorn, José Luis García Delgado exerceix 
amb destresa i brillantor un paper molt actiu com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències 
Morals i Polítiques des de 2002 fomentant una major comprensió intercultural del pensament econòmic 
espanyol i la seua rellevància social en la nostra història contemporània. 
 
3. He de parlar ara de les seues contribucions científiques sobre l’economia espanyola. És impossible, en 
honor a la brevetat al·ludida, fer una mínima referència a cadascun dels seus treballs científics que han 
tingut una profunda repercussió en el coneixement de l’economia espanyola, plasmats en més de cent 
llibres i articles publicats i diversos centenars d’articles de divulgació. Els seus treballs inicials sobre el 
procés d’industrialització a Espanya han orientat un gran nombre d’estudiosos i investigadors. Ací sorgeix, 
a més, l’inici d’una escola que, en mètode i rellevància de continguts, va canviar una orientació 
disciplinària merament descriptiva en una progressiva reinterpretació analítica de l’economia espanyola. 
Això ha quedat plasmat en la direcció de manuals i obres col·lectives que vénen editant-se i renovant-se 
ininterrompudament en els últims 25 anys i impartides en totes les universitats. Sobre aquest tema, la figura 
del professor García Delgado ha sigut decisiva para, de manera persistent i incansable, aglutinar i dirigir les 
firmes de major prestigi dins d’Espanya. Em deixe de costat nombroses contribucions molt rellevants que 
hauria d’esmentar. Citaré una tan sols entre les més recents: l’elaboració dels comptes satèl·lit de 
l’economia social a Espanya i l’aportació d’aquest important sector al PIB en manera d’excedent social. 
 
4. “Escola”, acabe de dir-vos, però que no ha d’interpretar-se en el cas del professor García Delgado com 
una cosa merament academicista, sinó renovadora. Durant tota la seua vida universitària ha dut a terme una 



excepcional labor d’enfilada i estímul de les més destacades iniciatives, acadèmiques i editorials, entorn de 
l’economia espanyola desenvolupades entre els seus companys. Un exemple, amb pocs o nuls precedents 
en el nostre país han sigut les 25 edicions de les Jornades d’Alacant sobre Economia Espanyola, cita anual 
ininterrompuda on s’han debatut totes les fites, problemes i temes rellevants de l’economia espanyola amb 
els millors especialistes sense distinció de càtedres i amb presència de figures tan venerades com Enrique 
Fuentes Quintana, Luis Ángel Rojo o el cofundador amb José Luis, Juan Velarde. Aquesta labor –i 
moltíssimes altres– com la fundació i impuls de l’Associació Lliure d’Economia o la Revista d’Economia 
Aplicada han estat orientades principalment a animar els més joves, i a oferir-los possibilitats acadèmiques 
abans inexistents; o donar suport als universitaris que provenien dels centres superiors creats en aquests 
anys en moltes universitats espanyoles. Suport revestit de mil formes: des de la direcció de nombrosíssimes 
tesis doctorals, publicació de treballs o la concurrència permanent del seu magisteri. Els professors 
d’aquesta Universitat tenim una profunda gratitud amb José Luis per tota la dedicació que durant molts 
anys ha prestat a tots els seus professors sense excepció. 
 
5. Finalment citaré, encara que siga breument, un vessant intel·lectual especialment brillant en el professor 
García Delgado, molt lloable en el nostre temps, on es reflecteixen les manques de l’especialització. Em 
referisc a la seua capacitat per a establir ponts entre les diferents disciplines, especialment amb les restants 
ciències socials o amb les humanitats. Ja he fet referència a la seua labor en l’Acadèmia. Deixeu-me que 
al·ludisca també al seu lideratge en un projecte realment important i singular: “el valor econòmic de 
l’espanyol”, la nostra llengua, un actiu fins ara insuficientment valorat, clau en la internacionalització 
empresarial espanyola. Un projecte molt ambiciós promogut per Fundació Telefònica, amb la col·laboració 
de l’Institut Cervantes i la Secretaria General Iberoamericana, en el qual el professor García Delgado ha fet 
gala de la seua visió integradora, multidisciplinària i interdisciplinària i internacional, i ha gestat nombrosos 
ressons i punts de suport a l’altre costat de l’Atlàntic. 
 
Potser hauria d’haver assenyalat molt al principi una identitat marcada en el seu codi genètic: la seua passió 
per ensenyar. Tota la seua vida professional, iniciada el 1967, ha discorregut en l’àmbit universitari. Més de 
44 anys en diversos centres nacionals i internacionals en què destaquen la Universitat Complutense de 
Madrid i la Universitat d’Oviedo, de la qual a més va ser degà. I en el seu estil d’ensenyar ha transmès als 
alumnes molt més que magnífiques lliçons o ensenyament d’economia. Ha transmès ètica, elegància, 
criteri, història, cultura del nostre temps, tot amb un port que únicament els grans professors poden 
transmetre. Una gran generositat en el seu constant suport i lleialtat amb tots els seus deixebles. 
 
En definitiva: bé li quadra al professor García Delgado el que el recentment mort Ernesto Sábato (a qui va 
tractar en els seus anys de rector) va escriure en la seua obra Uno y el universo: “La ciència és una escola 
de modèstia, de valor intel·lectual i tolerància”. 
 
Com deia al principi, aquest doctorat té moltes adhesions, presents en aquests primers seients representants 
de més de 20 universitats espanyoles que han volgut acompanyar el professor José Luis García Delgado i 
donar-li suport en aquest acte. Ells s’uneixen al meu en el prec al Claustre perquè, considerats i exposats, 
aquests mèrits, autoritats i claustrals, s’atorgue i conferisca al professor José Luis García Delgado, la 
distinció de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. 
 
Moltes gràcies. 
 
Andrés Pedreño Muñoz 
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada 
Universitat d’Alacant 


