
 

 

 
Gràcies. No pot ser una altra la meua primera paraula, ja que és la manera més breu però també més 
expressiva d’apreciar el favor que es rep. 
 
Gràcies, benvolgut rector; gràcies, benvolgut professor Pedreño. És veritat que des de fa molts anys em 
sent estretament vinculat a la Universitat d’Alacant, a la qual he vist créixer i aspirar a l’excel·lència, des 
d’aquells barracons embolicats en blanquinós pols de ciment dels anys inaugurals, fins a aquest admirable 
Campus que ara ens acull, el millor dissenyat i realitzat de tots els de Espanya. Ací he tingut el privilegi, 
durant tres decennis, que m’hagen renovat la seua confiança successives i bones promocions de 
professors del Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada, des de la d’Andrés Pedreño fins a la de 
Paloma Taltavull o Carmen Ródenas, des de la de Gloria Pardo fins a les més recents. Per això té per a mi 
cert aire de família el fet d’incorporar-me avui al vostre Claustre. Però és això mateix el que em permet 
conèixer bé el valor del que em concediu i tenir consciència del que a partir d’ara us dec: un deute que —
seguint el savi consell dels teòlegs escolàstics— no m’apressaré a saldar, ja que l’essència de la gratitud 
és quedar amb delit en la càlida dependència a què ens obliga moralment el favor rebut. 
 
Tinc, a més, dos motius addicionals per a sentir-me ara emocionat. Un, compartir aquesta honrosa 
investidura amb Eusebio Leal, amic volgut, amic admirat pel seu exemplar exercici com a historiador de 
la ciutat de l’Havana, per la seua alta qualitat intel·lectual, per la seua generositat amb Espanya —ho 
sabem bé Santiago González Romero i jo en la fundació Archivo de Indianos-Museo de la Emigración— 
i, sobretot, si se m’apura, pel seu provat patriotisme, aquesta noble virtut que alguns volgueren rebaixar 
de rang. 
 
L’altre motiu és el record dels meus majors, els quals van trobar a Alacant, molt prop d’on ara estem i 
mentre s’endinsaven en la ancianitat, llargs anys de plaent assossec, contemplant el mateix Mediterrani 
salutífer que Albert Camus, de xic, veia des de l’altra riba. “Vaig créixer en el mar i la pobresa em va ser 
fastuosa; després vaig perdre el mar i llavors tots els luxes em van semblar grisos, la misèria intolerable”, 
va escriure l’autor de L’estranger. Al meu pare, l’única visió que no li va poder arrabassar una ceguesa 
progressiva va ser la claredat que reverbera el matí de cada dia en el mar, i cada dia la beneïa com un do. 
 
 
*     *      
 
 
Volguera correspondre a la gentilesa de tots per la vostra presència, oferint-vos algunes reflexions sobre 
el que ha sigut el meu treball com a universitari. Tant de bo encerte i servisca als col·legues que avui 
m’acompanyen per a repassar les seues respectives experiències i als més joves per a forjar-se els seus 
propis criteris. Seré molt sincer, i no recorreré a la falsa modèstia, encara que aquesta siga la més decent 
de totes les mentides. 
 
Començaré per dir-vos com entenc i practique l’ofici de professor universitari. Després d’exercir-lo 
durant quaranta-quatre cursos (tot un avenir a l’esquena!, que diria Vittorio Gassman), potser alguna cosa 
pot valer el meu testimoniatge. 
 
He viscut amb molta intensitat el meu treball de professor universitari, i en una triple dimensió: com a 
docent, com a investigador i fent això que anomenem, des dels temps de la renovació de la Universitat 
d’Oviedo pels deixebles de Giner, extensió universitària. Sempre m’he sentit bé sota el crèdit 
professional de “professor”. 



 

 

 
M’ha agradat, en primer lloc, fer classe. El que alguns col·legues defugen, per a mi ha sigut una prova, 
però també una font generosa de satisfacció. Tal vegada és part de l’herència genètica, ja que el meu pare 
va ser un aplicat i honrós mestre d’escola. Molt o poc, he preparat cada classe, i mai he entrat en una aula 
com a professor sense aquesta dosi de concentració que necessita tot aquell que exposa en públic amb 
responsabilitat. La classe requereix preparació i destresa. Fins i tot certa elegància, ja que des de la tarima 
el professor transmet no solament coneixements, sinó també formes i maneres; el bon professor és també 
un educador. Així ho he concebut des que vaig començar aquesta faceta de l’exercici professional. I 
confessaré que encara cada classe que “ix bé” —que no són totes!— em procura certa eufòria. És una 
sort, sens dubte. 
 
Atesa la meua inclinació cap a l’estudi —tot el meu recorregut universitari, m’agrada dir, ha consistit fins 
a cert punt a passar d’estudiant a estudiós—, i atès que sent per l’escriptura no poca passió, he anat fent 
amb naturalitat, en paral·lel al treball d’ensenyant, el meu camí com a autor de monografies diverses. 
Potser he escrit molt, però sense descurar l’acabat. I, com que no m’he dispersat excessivament a l’hora 
d’escollir temes, he pogut procedir per acumulació, és a dir, afegint amb la major cura possible, en tornar 
sobre un problema, capes successives d’informació o interpretació, matisos addicionals. Per aquest motiu 
el gruix de la meua obra es concentra en l’anàlisi del procés de modernització econòmica de l’Espanya 
contemporània, un terreny del qual amb prou faenes m’he apartat. En uns casos l’he abordat des del flanc 
sectorial; en uns altres, cenyint l’anàlisi als principals passatges històrics dels últims cent anys; en fi, 
encara en altres ocasions he acudit a la perspectiva regional. 
 
Fet i fet, és clar, aquestes òptiques diferents però complementàries d’estudi m’han facilitat moure’m amb 
certa agilitat pels secrets de la història contemporània d’Espanya i d’Europa, mentre que la primera no és 
sinó una versió “discreta” —apreciable, si es vol— de l’europea. I he gaudit quan, gràcies a la més 
ajustada contextualització d’un problema o a l’acarament de tons i detalls, el treball obtingut millora en la 
seua textura i en el seu abast interpretatiu, i conste que sóc molt poc donat a l’autocomplaença: sent 
inevitablement neguit en llambregar qualsevol text propi recentment publicat, esperant a voltes hores 
quan no dies per a fer-ho, i se m’agusa la mirada per a detectar incorreccions de fons i de forma.  
 
D’altra banda, he alternat sempre les tasques d’aula i biblioteca amb la freqüentació d’altres fòrums i 
tribunes projectant fora del mateix recinte universitari informació i opinió, treball d’extensió 
universitària, en definitiva. Per aquest motiu he col·laborat assíduament en revistes i periòdics, i he 
conreat la conferència, un gènere que té les seues pròpies regles, que m’ha agradat anar dominant. 
Col·laboracions escrites i exposicions orals d’aquest gènere m’han servit per a no allunyar-me de la 
realitat més immediata, intentant prendre-li el pols a la situació socioeconòmica de cada moment, una 
forma, dient-ho amb altres paraules, de fer explícit el meu compromís amb els problemes i aspiracions 
del temps que m’ha correspost compartir. 
 
La suma de tot això xifra el meu principal treball com a professor universitari. Ha sigut —ho repetiré— 
un treball molt vocacional, en un sentit rigorós del concepte. Vocació és dedicació, no pressentiment 
sobtat. La vocació és constància, tremp, autodisciplina, disposició de l’esperit que amplia la nostra 
capacitat i que acaba donant-nos una satisfacció íntima que mai senten, per més recompenses que 
obtinguen, els qui treballen amb manca d’aquesta. Robert L. Stevenson, en una carta memorable, ho va 
dir d’una manera magistral: si un home estima el seu ofici, dedicant-li la plenitud del seu talent i de la 
seua força, i si ho estima amb independència de l’èxit o la fama, llavors —són termes textuals— “els 
déus han cridat a la seua porta”. És una metàfora amb fonament. 
 



 

 

Afegiré unes paraules sobre la meua labor de gestió. Només amb els anys, amb els molts anys, som 
plenament conscients de la influència que els comportaments i habilitats dels nostres majors tenen en el 
que fem. Dic això perquè si del meu pare he heretat el gust per la docència i, també, per un cert ordre de 
viure (que “és la saviesa”, segons ens recorda Gil de Biedma), l’ascendència materna la relacione ara amb 
la meua propensió a assumir responsabilitats de gestió acadèmica, amb un i un altre perfil 
d’emprenedoria, com si la veta mercantil que ma mare heretara del meu avi —comerç de comestibles, 
primer a l’engròs als pobles de La Alcarria, i després al detall a Madrid, a partir de 1930—, nodrira una 
llarga dedicació a tasques de gestió en el món universitari.  
 
Gestionar per a potenciar iniciatives i aglutinar voluntats, involucrant uns altres en projectes col·lectius. 
Així he tractat de procedir. Ja en els anys d’estudiant universitari, promovent l’organització d’activitats 
culturals. I més tard al capdavant de centres universitaris, de revistes acadèmiques, de jornades d’estudi, 
d’associacions de professors o d’assessories editorials. La meua labor docent i d’estudi l’he 
complementada amb aquest altre treball que genèricament podem dir de gestió acadèmica, volent 
transmetre, en fer-ho, entusiasme a col·laboradors i companys de fatigues: com a secretari o com a 
director de Departament, com a vicerector o com a rector d’Universitat, sent conseller de redacció d’una 
revista o el seu director, com a soci de peu o com a president d’associació. 
  
Esment a part mereix, en tot cas, l’experiència en el Rectorat de la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), primerament com a vicerector i després com a rector, quinze anys en total. Tres lustres 
d’absorbent treball acadèmic: triar temes i directors dels respectius cursos, apostar per unes o altres 
modalitats docents i mostres culturals, supervisar el desenvolupament de tot això, crear i sostenir un 
ambient estimulant per a professors i alumnes, cuidant els “usos universitaris”, per dir-ho amb Ortega. Un 
conjunt de tasques i afanys que m’han ensenyat molt, m’han posat en contacte amb matèries i 
especialistes d’àrees de coneixement diferents de la que jo cultive, la qual cosa m’ha reportat un benefici 
intel·lectual difícilment ponderable. He aconseguit a més fer aquest treball tenint a prop estupends 
companys, dels quals he après i amb els quals he gaudit de profunda amistat: en els anys del meu 
Vicerectorat, Santiago Roldán, que era el rector, i José Antonio Alonso, llavors vicerector adjunt; durant 
el meu llarg mandat rectoral, Juan Antonio Vázquez, que després seria al seu torn magnífic rector de la 
meua benvolguda Universitat d’Oviedo, Miguel Carrera, Rosario Gandoy, Juan Carlos Jiménez i Juan 
Ignacio Palacio, per només citar els del cercle més estret.  
 
Afortunadament, la titularitat de la Càtedra “la Caixa” Economia i Societat —títol weberià molt 
deliberadament escollit— m’està permetent, des de fa ja set anys, mantenir part d’aquesta línia d’activitat 
desplegada al capdavant de la UIMP i l’oportunitat de col·laborar amb un excel·lent economista i 
professor: Jordi Gual. 
 
Em sembla obligat, per tant, subratllar la importància que en tota la meua trajectòria professional ha 
tingut el treball en equip, malgrat el plaer que em reporta el treball d’estudi en silenci i solitud, i el gust 
que sent quan escric aïllat, sense soroll, envoltat només de llibres, notes manuscrites i diccionaris, 
impulsat per la “pressa lenta” de què parlara Juan Ramón Jiménez. 
 
No incórrec en contradicció. El treball intel·lectual ha de tenir sempre un component de treball personal, 
el component d’“artesania” —en el sentit que li va donar Wright Mills— que propicia la gestació d’idees 
i la cura de la forma. Cal preservar-ho encara quan s’actue en equip: el millor treball en grup 
s’aconsegueix quan cadascun dels individus que ho componen fa, prèviament o simultàniament, aquesta 
tasca personal. Treballar en equip té enormes avantatges i avui és imprescindible, però planteja també 
exigències òbvies. Ocorre com en les escenes corals del teatre o del cinema: solen ser les més divertides o 



 

 

les més espectaculars, però són també les que obliguen a una major disciplina de tots els qui intervenen 
(excepte, per ventura, en certes pel·lícules de Berlanga, on sembla que cadascun fa el que li dóna la 
gana… i per instigació, que és el veritablement extraordinari, del mateix director, segons em va confessar 
aquest una vegada). Jo he tractat, en tot cas, de ser fidel a la meua convicció: la fase de treball 
personalitzat me l’exigisc per a comparèixer amb crèdit suficient davant l’equip de torn.  
 
Clar que he tingut la fortuna de trobar amb qui formar equips estimulants. Quan era jove professor, 
Santiago Roldán i Juan Muñoz, compartint moltes vegades fins i tot una signatura única, un pseudònim 
col·lectiu, que va aconseguir cert predicament: Arturo López Muñoz. Després, temps endavant, quan ja 
granat, companys amb menys anys, però amb millor formació que jo. El seu suport m’és ja vital, i d’ells 
aprenc quasi per osmosi. No puc citar a tots, però desitjaria que tots se sentiren reconeguts en uns pocs 
noms: en els de María Teresa Costa, Manuel Martín Rodríguez, Cándido Muñoz, Andrés Pedreño i 
Antonio Torrero, tan generosos i lleials en tota vicissitud —per dir-ho a la manera de Vicente 
Aleixandre—; en el de Rafael Myro, sempre amatent, que tant m’ajuda en tot amb la seua presència 
diària en un Departament universitari, que ell, abans que ningú, me l’ha fet acollidor; en el de José 
Antonio Alonso, a qui dec bastant més del cinquanta per cent del bé que va tenir aquella original 
publicació trimestral que va ser Revista de Economía durant els quatre anys que la van deixar viure els 
seus indoctes amos, el mateix José Antonio Alonso a qui dec l’impuls definitiu per a convertir una 
primera intuïció meua en un vast projecte d’investigació amb multiplicades trajectòries: em referisc a 
l’estudi de l’economia de l’espanyol com a llengua de comunicació internacional; en els noms de José 
María Serrano Sanz i Eduardo Bandrés, als quals dec, encapçalant un prestigiós grup de professors de la 
Universitat de Saragossa, no pocs ambiciosos afanys acadèmics i, en particular, haver noliejat Revista de 
Economía Aplicada i mantenir després el seu acreditat rumb; en el de Paloma Taltavull, sostenint amb 
vigor sempre renovat durant un quart de segle, i contra vent i marea, les Jornades d’Alacant sobre 
Economia Espanyola; en el nom, en fi, de Juan Carlos Jiménez, amb qui, des dels primers anys noranta, 
he signat quasi dues desenes de treballs de cert abast, amb profit tots del seu talent i de la seua ploma 
culta. 
 
Sense ells, i molts més que em brinden la seua col·laboració, amb prou faenes sabria què fer. La seua 
proximitat em fa més fàcil l’obligació de continuar llegint, estudiant, escrivint, de mantenir-me atent a 
l’evolució del món d’avui. Ells han contrarestat —me n’adone— el cert autodidactisme del qual vaig 
partir en la meua carrera acadèmica, no obstant el mantell protector de Juan Velarde en circumstàncies 
diverses i l’ascendent que sobre mi ha exercit, quant a estil intel·lectual, un home savi i bondadós: 
Valentín Andrés Álvarez, qui, ja octogenari però amb admirable vigor d’esperit, em va distingir amb un 
tracte molt càlid durant la dura etapa d’oposicions a càtedra. 
 
Aquesta última evocació —la de l’intens temps dedicat, com a opositor, a preparar-me per a defensar un 
programa i conèixer en profunditat conceptes i mètodes d’una disciplina científica— em convida a afegir 
encara, com a rematada d’aquesta confessió en veu alta sobre la meua trajectòria universitària, un 
advertiment, a manera de crida d’atenció. Curs a curs, des de fa ja bastants anys, constate que l’interès 
dels economistes acadèmics espanyols per les qüestions epistemològiques decau ostensiblement. Dit en 
termes equivalents: les exposicions i debats sobre els fonaments del coneixement científic tendeixen a 
desaparèixer de l’agenda dels nostres investigadors i docents d’economia. La situació actual contrasta, 
per descomptat, amb la que jo vaig conèixer en iniciar-me com a professor d’Universitat, al final de la 
dècada de 1960, i de la qual vaig obtenir profit durador. 
 
Quines raons poden explicar tal deriva? M’atrevisc únicament a apuntar tres fets que bé podrien haver 
influït en aqueix sentit. Dos són d’índole administrativa. Es tracta, en un cas, de la creixent segmentació 



 

 

entre els estudis d’economia general i els de administració i direcció d’empreses, que conformen espais 
propis diferenciats, amb molt escàs flux d’intercanvis conceptuals i instrumentals. En l’altre cas es tracta 
de la marginació de l’obligat exercici sobre concepte, mètode i fonts, que abans es necessitava per a 
accedir a llocs estables en la carrera acadèmica, la qual cosa ha facilitat l’abandó de tot el que fa 
referència a l’epistemologia per part de molts investigadors i docents. És cert que era una prova 
gradualment degradada a força de rutines i convencionalismes admesos per quasi tots; una prova, per 
tant, abocada a reformar-se; però també és innegable que la seua eliminació, en la pràctica, ha conduït a 
prescindir totalment de les qüestions al·ludides. 
 
El tercer fet, finalment, que pot estar influint en aquesta direcció és l’especialització reduccionista que ara 
predomina entre els investigadors en uns camps i uns altres de l’anàlisi econòmica. El problema no és 
l’especialització, sinó assumir-la deixant de costat, no solament territoris contigus, susceptibles de dotar 
de major significació a l’específic, sinó també la meditació sobre el sentit i la base científica del mateix 
treball. L’incessant refinament quantitatiu i instrumental —a part del llenguatge arcà—, juga fins a cert 
punt com a substitut o coartada, es guanya en formalització el que es perd en capacitat per a emmarcar 
adequadament el tema analitzat i oferir conclusions d’interès. Dient-ho metafòricament: dels nostres 
treballs d’antany, que només llançaven freqüentment llum de bombeta nua sobre unes o altres parcel·les 
de la realitat, s’ha passat ara als que il·luminen amb potents flexos halògens quadrícules d’ínfima 
dimensió i, en massa ocasions, del tot irrellevants. No estaria mal —permeteu-me la ironia— fer una 
anàlisi cost-benefici sobre el que així es guanya i es perd. 
 
 
*     *      
 
 
Acabe ja. Ho faig com vaig començar: pronunciant amb ànim cordial, és a dir, des del cor, la paraula 
gràcies. Gràcies, benvolgut rector, benvolgut Andrés, benvolguts professors de la Universitat d’Alacant, 
benvolguts amics que m’heu acompanyat.  
 
Fa exactament un any, el 23 de setembre de 2010 —coincidència quasi borgiana—, vaig rebre un 
missatge per correu electrònic d’un company singular —lleig, catòlic i, ara ho sé, també sentimental—, 
que em donava notícia d’un acte acadèmic en el qual, absent jo, vaig ser referit en diverses ocasions per 
uns quants dels col·legues que allí van coincidir; el missatge em va sorprendre i em va afalagar llavors a 
parts iguals, encara que ho vaig entendre com a producte de la coneguda tendència de qui l’enviava a 
expressar-se amb desmesurada radicalitat: deia literalment en la seua línia final: “en aquest nostre petit 
món, hi ha molta gent que et vol: has de saber-ho i apreciar-ho”. Doncs bé, avui, emocionadament, 
comprove que això, per a la meua fortuna, és veritat, i em fa molt feliç. 
 
 
 
Moltes gràcies. 


