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És per a mi un orgull haver sigut escollit per a presentar els mèrits de la professora Verdejo com a doctora honoris causa d’aquesta 

universitat. És un honor que no està exempt d’una gran responsabilitat. Com és possible resumir en deu minuts de discurs una 

brillant trajectòria acadèmica de més de quaranta anys? Com es pot materialitzar en paraules una relació basada en el respecte i 

l’admiració cap al treball de la nostra considerada mestra? 

Permeteu-me abordar la tasca que m’han encomanat aportant-vos una dada que considere de gran importància per a filar aquesta 

argumentació. El passat vint d’octubre, la comunitat científica assistia a la presentació per part del Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme del Primer Pla d’Impuls de les Tecnologies del Llenguatge Humà per a l’Espanyol i Llengües Cooficials. Aquest pla suposa 

un reconeixement al que avui es considera com un sector emergent, transversal i estratègic vinculat a la innovació, i suficientment 

madur en la seua faceta científica per a ser objecte de transferència immediata a la indústria actual. 

Quan em vaig assabentar d’aquest anunci, no vaig poder sinó trobar un paral•lelisme sincrònic no casual entre la trajectòria 

d’aquestes tecnologies, avui considerades d’èxit, i la de la nostra doctora honoris causa, avui homenatjada. No debades va ser ella 

mateixa l’escollida per la comunitat acadèmica per a presentar l’estat de la investigació en aquesta matèria durant aquest acte.

Aquesta serà, per tant, la hipòtesi que faré servir en aquest discurs i que pretenc demostrar com a certa. Però no voldria avançar 

en aquest raonament sense abans argumentar sobre la transcendència actual d’aquestes tecnologies que defineixen la trajectòria de 

Felisa Verdejo. I per a fer-ho us convide a fer avui una reflexió. Consulteu els vostres rellotges i compteu un minut a partir d’ara. 

Durant aquest minut, una xarxa de microblogging com Twitter serà capaç de generar prop de 300.000 noves piulades. Dos milions 

i mig de nous continguts es publicaran en Facebook. Setanta-cinc hores de vídeo es pujaran a YouTube. 350.000 fotografies seran 

compartides per WhatsApp. I tot això en un únic minut.

I mentrestant, en paral•lel, des de qualsevol punt del planeta s’haurà accedit a Internet per a cercar aquesta informació que 

prèviament algú havia emès. Hauran sigut quatre milions les cerques que han sigut processades per Google durant aquest mateix 

minut per a intentar respondre a aquestes necessitats. 

Però les dades ens porten a la realitat. L’informe anual ACSI indica que la satisfacció amb les nostres consultes d’Internet ha caigut 

un nou per cent els últims set anys, quan hauria de passar el contrari: com més informació, més elevat hauria de ser el nostre 

nivell de satisfacció.

El problema fa molt de temps que està clarament diagnosticat. Investigadors i investigadores com la professora Verdejo van arribar 

a una conclusió clara: cal disposar de mecanismes automàtics per a processar i classificar la informació emesa i transformar-la en 

coneixement perquè puga ser reaprofitada.



Gràcies a ells, avui les tecnologies del llenguatge humà posen a la disposició de la societat eines capaces de processar automàticament 

el missatge i fins i tot generar noves informacions sense interacció humana. Aquestes eines inclouen aspectes diversos d’aplicacions 

tant per a l’oci com per al negoci. 

Per posar un exemple: avui sabem que hi ha joguets intel•ligents capaços de dialogar amb infants i contestar a les seues preguntes 

amb respostes que adquireixen automàticament des d’Internet. Aquesta generació de smart toys aprèn dels gustos dels qui hi 

interactuen per a conèixer més bé els seus interessos i afinar cada vegada millor les seues respostes. Complexos sistemes d’intel•li-

gència artificial que posen de manifest que la recerca en tecnologies del llenguatge està donant els seus fruits i ja es comença a 

prendre seriosament. 

Avui sabem, per fi, que l’administració, la indústria, i en definitiva la societat, han entès la necessitat i la viabilitat d’aquestes 

tecnologies. El mèrit resideix en els qui van creure, fa anys, en el somni per a convertir-lo en realitat. I en el germen d’aquesta 

oportuna iniciativa, la professora Verdejo, a qui no solament li atribuïm el mèrit de ser pionera en aquest sector, sinó de ser, per 

damunt de tot, la principal impulsora d’aquestes tecnologies sobre llengües diferents de l’anglès.

Aquest últim aspecte té una transcendència especial. La recerca tecnològica en les nostres llengües pròpies no és només un motiu 

d’orgull patri. És una necessitat de posicionar les nostres empreses i institucions al nivell competitiu de les d’origen anglòfon, les 

quals ja compten amb tot de mecanismes per a l’anàlisi automàtica de la informació escrita en la seua pròpia llengua, i per tant, 

amb avantatges d’intel•ligència respecte dels seus rivals. Ací és on el treball desenvolupat per la professora Verdejo es converteix 

en referent de primer ordre. 

El 1975 publica la tesi doctoral «Étude du langage naturel: simulation d’un robot capable de mener un dialogue en espagnol». 

Una tesi doctoral defensada a la Universitat Pierre et Marie Curie de París, que assenta els precedents per a la construcció del 

primer robot simulador conversacional en espanyol, i que va evolucionar en una segona tesi doctoral, aquesta vegada ja defensada 

en la Complutense de Madrid el 1980 que portava per títol «Un analizador semántico para un sistema de pregunta-respuesta», 

origen de SÉNECA, el primer sistema de question-answering en castellà. Quaranta anys abans dels smart toys trobem en els treballs 

de Verdejo la primera aproximació a les tecnologies del llenguatge humà en espanyol tal com les coneixem avui dia.

No cal dir, però, que arribar a aquest primer treball no va ser una qüestió intranscendent. És cert que ja en els anys seixanta 

sorgien els primers prototips de sistemes intel•ligents conversacionals per a anglès, com els mítics SHRLDU o ELIZA de l’Institut 

Tecnològic de Massachusetts. Aquests sistemes primitius van servir com a llavor d’altres robots conversacionals, com PARRY, RACTER, 

o JABBERWACKY dels anys setanta, més evolucionats pel fet de disposar d’ontologies conceptuals que codificaven i emmagatzema-

ven informació del món real. Això els permetia respondre àgilment a diversos temes i preguntes formulades pels usuaris, sempre 

expressades en la llengua de Shakespeare. 

Mentrestant, el terreny per a l’espanyol era un desert absolut. Un desert que la professora Verdejo hagué de travessar sense mit-

jans, sense ontologies, sense recursos tecnològics, però també sense grups de recerca, sense congressos, sense tallers, sense societats 

científiques que la sostingueren i il•luminaren el camí. 



Investigar el processament del llenguatge espanyol el 1975 era realment una quimera. Avui, no obstant això, el volum de recursos 

i eines per a l’espanyol es pot considerar acceptable per a les necessitats bàsiques de recerca, especialment si es compara amb 

altres llengües encara pobres en recursos. Amb tot, queda molt recorregut per a arribar al nivell que correspon a la segona llengua 

més parlada de manera nativa del món, després del mandarí i per damunt de l’anglès, i la primera en projecció, tal com defensa 

l’últim informe de l’Institut Cervantes que estima que en tan sol tres o quatre generacions un deu per cent de la població mundial 

es comunicarà en espanyol.

Avui hem d’agrair a la professora Verdejo que iniciara aquesta marxa, però no únicament per les seues aportacions estrictament 

científiques, que, no cal dir, van tenir una gran rellevància, sinó també per haver sigut capaç de predir quines infraestructures calien 

per a dotar els fonaments del que avui és aquesta línia d’investigació a Espanya.

Així, anant per feina, va saber que era necessari disposar de societats científiques que sostingueren i canalitzaren els esforços de la 

recerca. L’any 1983 va fundar dues societats que comparteixen avui l’honor de ser les més antigues de les adscrites a la federació 

SCIE de societats científiques d’informàtica: la Societat Espanyola per al Processament del Llenguatge Natural (SEPLN), que ella mateixa 

va presidir, i també l’Associació Espanyola per a la Intel•ligència Artificial (AEPIA), de la qual va ser vicepresidenta. 

La professora Verdejo va liderar i va crear nous grups de recerca en Tecnologies del Llenguatge Humà per totes les universitats per 

on ha transcorregut la seua carrera acadèmica: en la Universitat Complutense de Madrid el 1978, en la del País Basc el 1981, la 

Politècnica de Catalunya el 1985, i finalment en la UNED el 1991. Amb ells va impulsar no solament la investigació de l’espanyol, 

sinó també la de les llengües cooficials, i en aquest sentit, els actuals grups del País Basc i de la Politècnica de Catalunya són molt 

actius en la producció de recursos i eines per al basc i el català respectivament.

Fins i tot, a distància, ha proporcionat suport i guiatge a la creació i desenvolupament de nous grups de recerca, i ací faré una 

menció molt especial a la seua contribució sobre el Grup de Processament del Llenguatge i Sistemes d’Informació (GPLSI) d’aquesta 

universitat, creat el 1993, i al qual represente. El seu ànim, la seua confiança i la seua col•laboració plasmada en el lideratge de 

consorcis, en la coorganització d’esdeveniments científics, i en definitiva, en la seua trajectòria i exemple com a repte de superació, 

han permès situar el grup GPLSI en un pla rellevant de la recerca nacional i internacional d’avantguarda.

I és que la projecció internacional de la recerca està sempre molt present en la trajectòria de la professora Verdejo. Molt activa en 

la captació de recursos europeus, ha liderat diferents projectes i consorcis, i ha participat habitualment en comitès internacionals 

d’alta rellevància, amb activitats que la van portar a ser premiada el 2002 amb el nomenament com a ECCAI fellow de l’European 

Coordinating Committee for Artificial Intelligence, la més alta distinció de les associacions europees en intel•ligència artificial. Una 

reconeguda trajectòria que la duria anys més tard a ser convidada per l’Information Sciences Institute de la Universitat del Sud 

de Califòrnia durant el període 2011-2012, on va poder compartir el seu treball amb prestigiosos científics de les tecnologies del 

llenguatge com els doctors Eduard Hovy, Jerry Hobbs o Kevin Knight. 

Defensora del paper de la dona investigadora en l’enginyeria, no fa molt reconeixia amb cert orgull com el temps havia variat la 

situació de la dona en aquest espai. De la pràcticament absència femenina al començament de la seua investigació a una situació, 



l’actual, en què, amb un balanç d’una a tres, a Espanya s’hi comença a entreveure una certa aproximació a l’equilibri de gènere en 

les tecnòlogues de la llengua, molt superior a la mitjana en les disciplines de l’enginyeria informàtica. Un orgull merescut, sabedora 

del seu rol fonamental en la consecució d’aquest objectiu.

Finalment, no voldria acabar aquest discurs sense reconèixer dos aspectes més relacionats amb el seu perfil acadèmic. D’una banda, 

la seua visió innovadora de la docència, amb grans aportacions a la recerca d’entorns d’aprenentatge col•laboratius, que ha con-

tribuït a la construcció d’un model de docència, el de l’educació a distància col•laborativa, que avui s’està implantant en totes les 

universitats del món. D’altra banda, la seua activitat com a gestora de l’acadèmia, participant activament en els processos d’avaluació 

i acreditació de la qualitat, camp en què aporta una veu crítica i incòmoda però rigorosa contra les febleses del sistema, a la 

recerca de la consideració més justa per a la comunitat a la qual ella sempre representa amb orgull.

Després una brillant carrera, són nombrosos els reconeixements concedits, però sense cap dubte, un de les majors fites es produïa 

el passat dia quinze d’octubre quan recollia el Premi Nacional d’Informàtica José García Santesmases. Un premi que recompensa 

una trajectòria professional altament significativa per a la promoció, suport, i recerca en l’enginyeria informàtica. Distinció que arriba 

tan sols cinc dies abans de l’anunci del Pla d’Impuls de les Tecnologies del Llenguatge a Espanya amb el qual començava aquesta 

laudatio. Una curiosa coincidència de reconeixements que no fa sinó subratllar encara més el paral•lelisme existent entre les dues 

trajectòries, la de la persona, i la de les tecnologies a Espanya.

Així doncs, una vegada considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol•licite amb tota consideració i 

demane encaridament, que es conferisca a l’Excma. Sra. María Felisa Verdejo Maíllo el suprem grau de doctora honoris causa per 

la Universitat d’Alacant.
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Discurs pronunciat per la
Sra. Mª Felisa Verdejo Maíllo 
amb motiu de la seua investidura
com a Doctora honoris causa
per la Universitat d’Alacant



Sr. Rector Magnífic, autoritats, claustre de la Universitat d’Alacant, col•legues i amics, 

Les meues primeres paraules són d’agraïment a la Universitat d’Alacant, i especialment al Dr. Patricio Martínez-Barco per 

l’apadrinament, als companys del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i a l’Escola Politècnica Superior que han 

promogut aquest nomenament. M’uneix a vosaltres des de fa dues dècades un camí professional que hem recorregut en bona 

part junts i que s’ha teixit a través de diferents activitats que tindré ocasió de comentar. És per a mi un honor formar part 

d’aquesta Universitat, jove, dinàmica, que ha cuidat el seu creixement i el campus i que, buscant un entroncament amb els seus 

orígens, ha sabut projectar-se en el seu entorn productiu actual, amb una vocació internacional destacable que es reflecteix en 

l’oferta educativa, els projectes i grups d’investigació, les iniciatives multidisciplinàries, entre les quals no puc deixar d’esmentar 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i, com no, l’elenc de doctors honoris causa als quals modestament m’uniré per la vostra 

generosa iniciativa. 

Ara descriuré en unes pinzellades una perspectiva de la meua carrera que s’ha desenvolupat en els últims quaranta anys 

en una etapa que ha coincidit amb la posada en marxa dels estudis d’informàtica a Espanya. Crec que és representativa, 

tant en el vessant de docència com d’investigació, d’una generació d’acadèmics que hem viscut al mateix temps el prolífic i 

un poc desordenat creixement de l’ensenyament universitari a Espanya, amb el canvi necessari de model a una investigació 

internacionalitzada. 

La recerca en informàtica que personalment vaig començar d’una manera molt individual amb la meua tesi en la dècada dels 

70 a l’estil que va conrear sempre el meu director, el Dr. Pitrat de la Universitat Pierre i Marie Curie (París VI), prompte va 

canviar de rumb per a orientar-se a una tasca d’equip per pura necessitat, ja que em va tocar posar en marxa un Departament 

de Llenguatges i Sistemes Informàtics en la Universitat del País Basc on hi havia personal contractat acabat de llicenciar que 

era necessari enquadrar per a la seua formació de doctorat. Per tant, les condicions de contorn van determinar l’enfocament i la 

dimensió dels problemes que calia tractar. I entre aquestes condicions, el mateix desenvolupament de la tecnologia informàtica, 

que des de final dels 80 fins a l’actualitat ha canviat radicalment i ha sigut també un factor d’estímul i renovació constant. 

M’he interessat sempre pel processament del llenguatge natural (PLN) i pel disseny de sistemes d’ensenyament i aprenentatge. 

Durant una bona part de la meua carrera he pogut conjugar els dos interessos, al principi treballant amb sistemes tutors que 

incorporaven una interfície de diàleg en llenguatge natural, més endavant projectant aspectes de teoria de diàleg per al disseny 

de sistemes col•laboradors. Avui, per raons de brevetat, em centraré en la línia del PLN.

Actualment tots utilitzem algun tipus de tecnologia de PLN, per exemple, en la interacció amb dispositius com el mòbil quan 
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usem eines que ens faciliten l’accés a la informació textual (cerca, traducció…) o en la reutilització i anàlisi de continguts que 

es publiquen en els periòdics i les xarxes socials. 

Aquest camp multidisciplinari (informàtica, lingüística i psicologia en els seus orígens) va començar a mitjan 60 del segle XX i 

ha crescut constantment. Una font d’informació sobre l’evolució de les publicacions en aquesta àrea estan recollides en l’ACL 
Anthology1. És important contextualitzar-ne l’evolució amb algunes fites tecnològiques coetànies, com l’adopció per ARPANET del 

protocol TCP/IP (1983), la creació de la WWW (1990), el primer correu electrònic comercial (1996) i també la posada en marxa 

del finançament de la investigació cooperativa en l’àmbit europeu, que va començar l’any 1984 amb el primer programa marc.

El paradigma de la primera època del PLN, prevalent també en el camp de la intel•ligència artificial, es coneix com a knowledge-
based, basat en la representació explícita del coneixement –en aquest cas almenys lingüístic i del domini problema– en forma 

simbòlica, que s’ha de proporcionar manualment mitjançant algun formalisme i l’aplicació de mètodes computacionals per als 

processos d’anàlisi del llenguatge i raonament automàtic que comporta la tasca de comprensió que siga tractada. Les publicacions 

seguint aquest enfocament van tenir un auge fins a final dels noranta. I és en aquest context en què s’emmarca l’arrancada de 

la meua carrera investigadora sènior en la Facultat d’Informàtica de la Universitat del País Basc amb el primer projecte finançat 

l’any 1982 per la CAYCIT: CAPRA, un sistema tutor intel•ligent per a l’ensenyament de la programació. 

•  Natural Language Interface for Intelligent Tutoring Systems. Díaz de Ilarraza, A., Fernandez de Castro I., 
Verdejo M. F. Education and application of computer technology, 1-12.

•  A Mechanism for ellipsis resolution in dialogued systems. A. Díaz de Ilarraza, H. Rodriguez Hontoria, MF 
Verdejo. COLING 1990, 452-454

•  A Framework for Instructional Planning and Discourse Modelling in Intelligent Tutoring Systems. 
MF Verdejo - New directions for intelligent tutoring systems, 1992 - Springer

En aquest projecte vaig dirigir 4 tesis doctorals, dues més centrades en PLN i les altres dues més en la part de planificació i 

estratègies d’aprenentatge. Després la part de modelització del diàleg es va focalitzar en el problema del tractament de l’el•lipsi i 

1.-  https://aclweb.org/anthology/ 

L’ACL Anthology conté uns 36.000 articles sobre lingüística computacional i processament del llenguatge natural.



vam generalitzar el mecanisme inicialment proposat per usar-lo en diàlegs orientats a la realització de tasques, fet que va donar 

lloc a una altra tesi més, ja en la Universitat Politècnica de Catalunya, amb una publicació en el COLING, que en aquell moment 

era l’esdeveniment de caràcter internacional de més prestigi en l’àrea. Aquest projecte va atraure l’interès d’una companyia 

internacional que ens va concedir un finançament significatiu en equipament per a dur-lo a terme.

Precisament, en intentar fer sistemes transferibles d’un domini a un altre, es va posar en evidència el problema de l’adquisició de 

coneixement per al nou domini. I en el cas del PLN, des del nivell més bàsic, el lèxic. En aquell moment, a través dels contactes 

internacionals i aprofitant la incipient oportunitat del finançament europeu, vaig poder embarcar-me, al costat d’un nou equip en 

la Universitat Politècnica de Catalunya que integrava lingüistes de la Universitat de Barcelona, en ACQUILEX2 , The acquisition of 

lexical knowledge (BRA_-3030 i Esprit7315) en col•laboració amb les universitats de Cambridge, Amsterdam i Pisa i les editorials 

dels prestigiosos diccionaris Cambridge, Van Dale i Vox. Va ser un moment clau per a definir el treball dels següents deu anys en 

una dimensió internacional, que des d’aleshores hem mantingut. El projecte tenia un primer objectiu –estudiar com extraure el 

coneixement definit en un diccionari– per a construir automàticament una base de dades lèxica amb una estructura taxonòmica, 

i un segon aspecte, com enllaçar eixes bases de dades en diferents llengües per a crear enllaços bilingües. Per a donar un exemple 

de la dimensió, la taxonomia de substància tenia 1.200 entrades. Els resultats del projecte van ser interessants no solament per 

a la creació de recursos i models que avançaren el processament automàtic, sinó també per als lexicògrafs va comportar una 

millora en el modelatge, consistència i producció dels diccionaris i una mostra d’això va ser l'edició del Cambridge International 

Dictionary of English el 1995. El salt a tractar problemes de dimensió real i l’escalabilitat de les dades són dues característiques 

d’aquesta etapa, que s’han accentuat en el posterior desenvolupament i evolució dels treballs en PLN en un context tecnològic 

en què es va produir una explosió d’informació digital disponible.

2.-  http://www.cl.cam.ac.uk/research/nl/acquilex/acq1wps.html



•  SEISD: an environment for extraction of semantic information from on-line dictionaries. A Ageno, ICastellón, 
M A Marti, G Rigau, F Ribas, H Rodriguez, M Taulé, F Verdejo. 1999.

•  Análisis de las definiciones del diccionario Vox. A Ageno, S Cardoce, I Castellón, MA Martí, G Rigau, H Rodriguez, 
M.Taulé, Felisa Verdejo. Procesamiento del Lenguaje Natural 11. 1991.

A partir de 1992, ja des de la UNED, vaig seguir treballant en col•laboració amb la UPC i, al mateix temps, vaig forjar un nou 

equip. Aquest període de creació de recursos va fructificar en un ben conegut projecte multilingüe, Eurowordnet3 , finançat per la 

UE, en què inicialment es van incloure l’holandès, el castellà, el francès, l'alemany, el txec, l’estonià, a més de l’anglès (wordnet), 

i que s’ha enriquit en projectes posteriors d’altres grups amb moltes més llengües, entre les quals hi ha el català, l’èuscar i el 

gallec. Eurowordnet es basa en un model interlingua, l’ILI, amb una ontologia, al qual s’enllacen els models de cadascuna de les 

llengües. L’estimació de la cobertura per al castellà era de 29.733 entrades i, en total, unes 190.000 sense comptar l’anglès (la 

versió WN1.5 en tenia unes 200.000). Vam començar a interessar-nos per l’aplicació d’aquests recursos, per problemes de recerca 

i recuperació d’informació textual, i vam explorar l’ILI com a element d’indiciació per a la recerca multilingüe. Aquesta etapa, 

juntament amb un parell de referències significatives, es mostren a continuació:

•  EurowordNet Tools and Resources Report. 
EuroWOrdNet (LE84003) Deliverable D021D025. P. 
Vossen, E Picchi, S Montemagni, W Peters, L Bloksma, P Boersma, F Verdejo, J Gonzalo, H Rodriguez, G Rigau, 

N Calzolari, C Peters. 1998

•  Using EuroWordNet in a concept-based approach to cross-language text retrieval. Julio Gonzalo, Felisa 
Verdejo, Irina Chugur. Applied Artificial Intelligence 1999

I a final del segle XX, amb una iniciativa coordinada per Carol Peters, va sorgir l’oportunitat de formar un consorci europeu que 

organitzara i explotara la fortalesa que teníem com a investigadors en la comunitat europea: la nostra riquesa multilingüe. Així 

3.-  http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
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va ser com es va forjar una dècada d’una iniciativa que s’ha convertit en una referència al costat de les campanyes del NIST4 i 

el NTCIR: el Cross Language Evaluation Forum (CLEF), finançat per diferents programes marc de la UE. Les figures següents5 ens 

mostren l’abast internacional i l’amplitud dels equips involucrats, com també la diversitat de tasques tractades. 

Per què són importants les campanyes d’avaluació competitiva? Han jugat un paper fonamental per a esbrossar problemes, han 

definit de manera precisa tipus de tasques, amb col•leccions de test i mesures per a poder comparar models i sistemes de 

forma rigorosa. Es comprova així quines tecnologies són les que donen millors resultats i quins recursos són necessaris. A més, 

s’estableixen índexs de referència per a contrastar futures millores. Han constituït un àmbit de col•laboració dels grups acadèmics 

amb les empreses, promocionen la transferència de tecnologia i són també un aparador per a la innovació. 

Un factor que m’interessa destacar: la comunitat investigadora espanyola en PLN és coprotagonitzadora d’aquesta iniciativa. En 

particular, tant el nostre grup (NLP&ANAR) de la UNED com el GLSI de la Universitat d’Alacant van jugar un paper molt rellevant 

en l’organització de diferents tasques del CLEF. Hem tingut una participació continuada en les competicions durant aquesta dècada 

amb els nostres sistemes (s’hi incorporaren equips de la Universitat de Jaén, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la 

Universitat del País Basc, de la Universitat Carlos III de Madrid, de la Universitat Politècnica de València, de l’Institut Nacional 

d’Astrofísica, Òptica i Electrònica... i d’empreses tecnològiques com Daedalus) i els resultats aconseguits en les diverses tasques. 

Per esmentar-ne un exemple, la tasca de question-answering en castellà, que va fer-se per primera vegada el 2003 amb un sol 

participant (el grup de la Universitat d’Alacant), va passar a set participants solament dos anys més tard.

“Crear comunitat” és un aspecte fonamental per a l’enfortiment dels grups d’investigació, i en aquest sentit hem de felicitar-

nos per la responsabilitat que sempre han assumit els col•legues del GLSI de la Universitat d’Alacant amb el lideratge del 

Dr. M. Palomar, tant en l’organització i manteniment de les activitats de la SEPLN en l’àmbit nacional com la inclusió en els 

esdeveniments internacionals que han tingut lloc ací (ECDL i CLEF 2006 amb els doctors Rafael Carrasco i J. L. Vicedo com 

a organitzadors, respectivament) que han contribuït a consolidar i fer visible el treball dels grups d’investigació espanyols i 

iberoamericans en aquestes àrees.

La figura següent completa el resum de les etapes de la meua trajectòria professional: 

•  The multiple language question answering track at Clef 2003. Magnini, B., Romagnoli, S., Vallin, A., Herrera, 

4.-  National Institute of Standards, USA. http://www.nist.gov/itl/iad/iadwelcome.cfm NTCIR, Japan http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html

5.- What happened in CLEF 2009. Introduction to the Working Notes. Carol Peters



J., Peñas, A., Peinado, V., Verdejo F. & de Rijke, M. (2004) In Comparative Evaluation of Mutilingual Information 

Access Systems (pp. 471-486). Springer Berlin Heidelberg. 

•  UNED at iCLEF 2003: Searching cross-language summaries. López Ostenero, F., Gonzalo, J., & Verdejo, F. (2004). 
In Comparative Evaluation of Multilingual Information Access Systems (pp.(450I461). Springer Berlin Heidelberg.

En els anys 90 es van començar a utilitzar models estadístics que van mostrar que amb un tractament lingüístic superficial 

dels textos (conjunts de paraules etiquetades, agrupament sintàctic bàsic) sobre la gran quantitat de corpus que començaven a 

estar disponibles s’obtenien resultats molt millors dels que s’esperaven. La primera dècada del segle XXI ha sigut el floriment 

de l’enfocament empíric (aprenentatge automàtic) davant el paradigma simbòlic. Els mètodes d’aprenentatge supervisat i 

l’existència de cada vegada més col•leccions anotades han permès tractar el desenvolupament i la transferència de solucions en 

un conjunt variat de problemes d’extracció d’informació i question-answering que s’ofereixen ja en productes comercials. Amb 

aquesta aproximació no desapareix la importància del coneixement lingüístic, aquest es codifica de manera diferent, realimenta 

el cercle del racionalisme a l’empirisme. I, precisament, si atenem la prospectiva desenvolupada per Gartner, representada en les 

seues corbes del Hype d’innovació tecnològica de 2013, 2014 i 2015, podem esperar que aquesta tecnologia s’implante com a 

transversal en les aplicacions amb un cert grau de maduració.

L’aprenentatge supervisat té també les seues limitacions perquè necessita de corpus anotats costosos de construir. Els progressos 

amb aquesta aproximació són ràpids fins a un determinat sostre en cobertura i precisió, i després lents i acumulatius, per la 

qual cosa és molt important que els resultats siguen reproduïbles i contrastables, i una bona garantia és que la investigació 

continue en col•laboració oberta amb accés a les dades i els algorismes. D’altra banda, una manera de trencar el sostre, en 

aquelles aplicacions que ho permeten, és incloure els usuaris en el cicle (interacció) de realimentació. Hi ha moltes tasques 

de processament d’informació que poden ser facilitades amb l’estat actual de la tecnologia. Un clar exemple n’és la traducció 

assistida. 

Actualment, vivim una nova explosió de continguts multimèdia disponibles des 

del sorgiment d’aplicacions com Google, Youtube i les xarxes socials amb milions 

d’usuaris usant llengües per a les quals, fins a eixe moment, no hi havia recursos. 

Estem en l’era de les dades massives. S’han generat importants avanços en 

arquitectures i mètodes eficients de computació paral•lela i en potencial de 

càlcul disponible en el núvol. En aquestes circumstàncies, l’experimentació de 

nous mètodes d’aprenentatge automàtic no supervisat en què les característiques 

són apreses a partir de les mateixes dades està creant grans expectatives. 

Aquestes tècniques anomenades d’aprenentatge profund s’usen amb èxit en 

reconeixement d’imatges i hi ha ja diversos grups d’investigació molt potents que 



presenten resultats amb un salt qualitatiu de performance per a algunes aplicacions del PLN. Utilitzen models de semàntica 

distribucional amb xarxes neuronals recursives. Es torna a parlar d’una confluència amb els estudis de neurociència sobre el 

cervell humà des dels dos megaprojectes en marxa, un als EUA i l’altre a Europa6. Si bé ara com ara, tal com s’exposa en els 

primers informes bianuals, estan en una etapa preliminar de formulació escalonada d’hipòtesis, s’obri un nou capítol d’exploració 

multidisciplinària fascinant. És també un salt d’escala per a l’organització de la investigació, en què els grups petits hauran de 

replantejar-se l’estratègia per a seguir sent competitius i trobar nínxols en què contribuir de forma rellevant. 

Alacant és una ciutat calidoscòpica, en un dels meus passejos m’hi he trobat un mural que em dóna peu al meu minut de somni. 

L’any 1998 va tenir lloc el XIV congrés de la SEPLN7 en la Universitat d’Alacant, i en arribar a l’edifici de l’esdeveniment, ens 

vam trobar compartint espai amb una trobada de la comunitat STAR TREK. Durant 3 dies ens vam alternar amb el Dr. Spock 

i tota la resta de personatges de la sèrie, i vam contemplar la pompta que era objecte de venda i intercanvi. Doncs bé, en 

aquesta sèrie de ciència-ficció, que va començar a ser emesa l’any 1966 i que se situava entre 2063 i 2379, hi havia diverses 

situacions de “futurisme” quant a comunicació, per exemple, els protagonistes parlaven amb altres éssers de l’univers mitjançant 

un sistema de traducció automàtica en línia o donaven ordres a la nau en la seua llengua. 

L’any 2016 podem constatar que ja comptem amb tecnologia per a fer les realitats. Rick Rashid, investigador de Microsoft, va 

impartir una conferència8 a Tientsin, la Xina, a l’octubre del 2012, en què va mostrar la seua traducció automàtica en directe 

de l’anglès al xinès (passant per la transcripció textual a l’anglès, traducció al xinès i generació de veu). 

I què podem esperar per al futur? Aquesta és la pregunta que no manca en les entrevistes periodístiques. Si ens fiem d’aquells 

que s’atreveixen a posar dates9, per a l’any 2100 tindrem sistemes amb coneixement “pragmàtic”, eixe nivell tan humà amb 

un inherent coneixement social, ara com ara pràcticament inexistent en els sistemes automàtics. A mi el que m’agradaria per 

a acabar és evocar la metàfora de la sèrie “El ministerio del tiempo” de TVE, trobar eixa porta que em comunicara amb el 

segle XXII i poder veure no ja un congrés de la SEPLN en la Universitat d’Alacant, sinó com aquesta tecnologia és un servei 

tan amarat en la vida diària com des de fa temps es mostra en algunes pel•lícules de ficció. Seria apassionant conèixer com 

s’ha fet realitat. Per als més joves que es troben avui ací és un bon repte per a orientar la vostra futura carrera investigadora 

i inspirar-vos en el vostre nou lema: 

“TU GUANYES”

6.-  http://www.braininitiative.nih.gov/ 

https://www.humanbrainproject.eu/es

7.-  http://www.sepln.org/

8.-  https://www.youtube.com/watch?v=Nu-nlQqFCKg

9.-  “Jumping NLP Corbes: a review of NLP processing research”, E. Cambria, B. White, 

IEEE Computational Intelligence Magazine, maig 2014. 
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Laudatio pronunciada pel Sr. Carlos Barciela López en representació dels padrins

No es pot ser original a l’hora de parlar de la Universitat de Pàdua: la seua història i el seu prestigi són tan universalment 

reconeguts que res del que jo puga dir serà una novetat per a vostès. Tots nosaltres tenim referències, més o menys àmplies, 

de la Universitat de Pàdua: de la seua venerable antiguitat –entre les primeres creades al món–, de l’amplitud i diversitat 

dels estudis que imparteix, de l’excel•lent nòmina d’acadèmics, entre els quals no es pot deixar d’esmentar Galileu Galilei i 

Nicolau Copèrnic, que han desenvolupat allí des de fa molts segles els seus ensenyaments i investigacions, o de l’elevat nombre 

d’alumnes de totes les nacions del món que allí s’han format. 

En alguns camps com la medicina i el dret el magisteri de Pàdua presenta una trajectòria difícilment igualable per cap altra 

universitat. Abocar-se a la seua antiquíssima aula d’anatomia ens fa pensar en la precocitat i, també, en la valentia dels seus 

investigadors en èpoques en les quals el dogma i el fonamentalisme religiós exercien una pressió devastadora sobre el progrés 

científic. Però, a més –i constitueix un mèrit particularment notable–, la Universitat de Pàdua ha destacat per l’esperit crític 

i democràtic, per la defensa de la llibertat i l’autonomia universitària en moltes de les adverses circumstàncies per les quals 

ha travessat en la seua llarga vida. 

Una de les fites més destacades en aquesta lluita pel progrés se situa en la ja llunyana data de 1678 en què per primera 

vegada en la història una dona, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, hi obtenia el títol de doctora. La Universitat de Pàdua, a 

més d’acollir estudiants de tot Europa, va ser el punt de trobada gràcies a l’expansió econòmica de Venècia, de les cultures 

occidentals i orientals del Mediterrani. El procés d’internacionalització en el qual avui ens esforcem totes les universitats és 

una assignatura aprovada fa segles per la Universitat de Pàdua. Avui segueix sent un centre caracteritzat per l’elevat grau 

d’integració en la comunitat universitària mundial. Els acadèmics participen en projectes d’investigació en matèries capdavanteres 

com l’exploració espacial, però també dediquen part de l’esforç a col•laborar amb centres de països en desenvolupament en 

una meritòria i solidària tasca. Finalment, la Universitat de Pàdua, integrada plenament en la trama urbana, confereix a la 

ciutat un aire jove, alegre, simpàtic i educat que proporciona un magnífic ambient de treball als universitaris.

La Universitat de Pàdua pot presumir tant d’eixe passat gloriós com d’un brillant present i unes excel•lents perspectives de 

futur. El seu prestigi en tots els camps científics atrau cada vegada més estudiants de tots els llocs d’Itàlia i de moltes nacions 

del món, fins i tot en moments en els quals s’ha produït un cert declivi en el nombre d’estudiants en altres centres univer-

sitaris. Quant a l’aspecte investigador, la Universitat de Pàdua ha obtingut, recentment, uns excel•lents resultats en la valoració 
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feta per l’Agència Nacional d’Avaluació que la situen com el primer centre universitari italià. Internacionalment, els brillants 

resultats obtinguts en la competència per fons europeus confirma l’extraordinària capacitat dels grups i equips d’investigació. 

La Universitat de Pàdua, en definitiva, no solament ostenta històricament un gran nivell d’excel•lència, sinó que ha sabut 

mantenir-lo i preparar-se per als reptes del futur. La recent adaptació del Jardí Botànic de la Universitat, el més antic del món 

fundat l’any 1545, i la seua conversió en un modern i espectacular Jardí de la Biodiversitat és un magnífic exemple d’aquesta 

capacitat de la Universitat de Pàdua per renovar-se i mantenir-se en primera línia. 

Resulta evident que per a una universitat jove i generalista com és la d’Alacant estrènyer llaços amb la de Pàdua és del màxim 

interès. Difícilment es podria trobar un centre europeu que ens oferira tants camps docents i d’investigació i, alhora, tantes 

afinitats culturals i tanta simpatia en el tracte personal per a poder desenvolupar una fructífera col•laboració. Les semblances 

i també els contrastos entre els nostres països ens permeten, en multitud de camps científics, fer comparacions que són, per si 

mateixes, una rica font de coneixement. En matèries com el dret, la història, l’economia, la sociologia o l’agronomia, Itàlia ha 

exercit històricament una influència innegable sobre Espanya. Compartisc la idea que per als investigadors espanyols en ciències 

socials i jurídiques l’estudi de la tradició italiana resulta imprescindible. 

La presència d’estudiants i professors espanyols en la Universitat de Pàdua, com va assenyalar el doctor Zaccaria en el seu 

discurs en la passada festa de Sant Tomàs en aquest paranimf, està registrada des d’èpoques molt antigues. Entre aquests, n’hi 

ha alguns que arribarien a exercir altes magistratures a la tornada a Espanya. 

Pel que fa a la nostra Universitat, cal assenyalar que els llaços amb la de Pàdua es van establir quasi des del mateix moment 

del nostre naixement com a institució superior quan era rector de Pàdua el professor Mario Bonsembiante. Va ser el rector 

honorari de la nostra Universitat, el doctor Antonio Gil Olcina, qui va signar, a partir de 1989, dues accions integrades amb 

el Departament de Geografia Giuseppe Morandini, aleshores dirigit per la professora Eugenia Bevilacqua. En aquests treballs, 

que van tractar problemes climàtics i usos de l’aigua, van participar els professors Pierpaolo Faggi, Marcello Zunica, Emanuela 

Casti, Graziano Rotondi, Alfredo Morales, Fernando Vera, Antonio Ramos, Margarita Box i Concepción Bru. Altres departaments, 

com el de Filosofia del Dret o el d’Economia Aplicada, mantenen també des de fa temps una estreta col•laboració amb els 

corresponents de Pàdua. 

Però ha sigut a partir dels rectorats dels doctors Guiseppe Zaccaria, Ignacio Jiménez Raneda i Manuel Palomar quan aquestes 

relacions s’han institucionalitzat al més alt nivell. L’any 2010 es va signar el primer conveni entre les nostres universitats que, a 

més de concretar-se en la col•laboració en camps específics, obria la possibilitat a nous projectes i, sobretot, posava de manifest 

una gran sintonia cultural i simpatia personal. Aquest procés de consolidació dels llaços investigadors amb la Universitat de 

Pàdua té un punt d’inflexió a l’octubre del 2013 quan es desenvolupa una important trobada Itàlia-Espanya d’història econòmica 

organitzada pel professor Giovanni Luigi Fontana, afavorit per les dues associacions d’historiadors econòmics d’Itàlia i Espanya 

i el contingut de la qual va quedar recollit en un lliure editat esplèndidament per la Universitat de Pàdua. Des d’aleshores, 

les iniciatives s’han multiplicat. Els professors Andrés Molina, Joaquín Melgarejo, M. Inmaculada López Ortiz, José Antonio Miranda 



i Estefanía López, de les facultats de Dret i Econòmiques, han realitzat estades de caràcter investigador i docent a Pàdua. 

S’han ampliat els camps en els quals s’ha desplegat la col•laboració: història econòmica comparada, història de l’agricultura i 

de l’ambient, protecció i tutela del patrimoni industrial, aigua i ciències ambientals. Amb seguretat, la nòmina dels professors 

que es beneficiaran dels intercanvis creixerà i es diversificarà pel que fa als camps d’investigació en el futur més immediat.

La Universitat de Pàdua ens ha permès també integrar-nos en diverses iniciatives de caràcter europeu que ja estaven plenament 

en marxa, fet que, evidentment, ha comportat per a nosaltres avantatges inqüestionables. Així ha sigut amb el Màster Erasmus 

Mundus Tecniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie (TPTI) en el qual col•laborem, a més de Pàdua, amb les universitats 

de la Sorbona, Évora, Praga, Sfax i Curitiba. El mateix s’esdevé amb el doctorat internacional Heritechs gràcies al qual està 

havent-hi un fructífer intercanvi d’alumnes i la direcció en tutela conjunta de treballs d’investigació. 

Si la veritat és que la Universitat d’Alacant és deutora de la de Pàdua, com ha quedat de manifest en aquesta exposició, no 

és menys cert que nosaltres també hem complit com a socis competents i lleials. En el marc del doctorat Heritechs organitzem 

un seminari internacional en el qual van participar especialistes de més d’una vintena de centres de set nacions de tot el món 

i que va donar lloc a una magnífica publicació, Los bienes culturales y su aportación al desarrollo sostenible. Igualment, la 

Universitat d’Alacant ha facilitat a la de Pàdua l’estrenyiment de les seues relacions amb Cuba, en concret amb la Universitat 

de l’Havana i amb l’Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría. Aquesta col•laboració s’ha concretat en la creació d’una 

diplomatura en Conservació i Valoració Sostenible del Patrimoni Hidràulic, Industrial, Arquitectònic i Urbà. En aquests moments 

les tres universitats estan obstinades en un gran projecte, seguint el programa Horitzó 2020, sobre el patrimoni cultural uni-

versitari al qual s’incorporaran altres centres d’Europa, Amèrica Llatina i el Carib. No resulta possible, ni convenient, estendre’s 

amb detall en totes i cadascuna de les iniciatives. Prenent de nou les paraules de l’esmentat discurs del professor Zaccaria, es 

pot dir que la col•laboració de la Universitat de Pàdua amb la d’Alacant presenta «una activitat que, quant a organicitat i 

extensió, no troba comparació en els llaços amb cap altra universitat.»

És innegable que el desenvolupament d’aquests llaços de col•laboració que, sens dubte, s’intensificaran en el futur és con-

seqüència directa de l’atenció preferent que el professor Zaccaria ha dedicat a la relació amb la Universitat d’Alacant. Una 

preferència corresposta pels nostres últims rectors Ignacio Jiménez Raneda i Manuel Palomar. Les institucions no tenen vida 

pròpia, tenen la vida i l’impuls que els insuflen les persones que les formen i, particularment, els seus responsables i directors. 

La Universitat d’Alacant recordarà sempre el professor Zaccaria amb agraïment per ser el principal impulsor d’aquestes relacions.

A l’afecte i l’atenció preferent mostrada pel rector Zaccaria cap a la nostra Universitat s’afig el seu excel•lent currículum 

acadèmic. Els seus mèrits docents i investigadors, l’acompliment durant molts anys de diversos càrrecs de responsabilitat i la 

seua activitat en diverses facetes de la vida pública el fan, igualment, mereixedor de la distinció amb la qual l’ha reconegut 

la Universitat d’Alacant. 

El professor Zaccaria es va llicenciar en Dret amb les màximes qualificacions, i va ampliar posteriorment els estudis en les 

universitats d’Oxford, Saarbrücken i Washington. És deixeble d’Enrico Opocher, reconegut mestre de juristes, actiu militant 



antifeixista i exemple de vida. La tasca docent del doctor Zaccaria es caracteritza per la seua amplitud i diversitat dins els 

camps de la filosofia del dret, la teoria de l’Estat, la teoria general del dret i els drets de l’ésser humà. Ha impartit els seus 

ensenyaments, a més de Pàdua, en les universitats de Sàsser, Ferrara, Luigi Bocconi de Milà i en l’Scuola Galileiana de Pàdua. 

Ha impartit seminaris i conferències en nombrosos centres italians i en les universitats d’Amiens, Berlín, Bonn, Buenos Aires, 

Columbia, Jerusalem, Oxford, La Sorbona, la parisenca Escola d’Alts Estudis i l’Institut Universitari Europeu, entre altres centres 

de gran prestigi.

L’activitat investigadora del professor Zaccaria s’ha reflectit en un destacat nombre de publicacions científiques de contrastada 

qualitat. Sempre en l’àmbit del dret i de la teoria de l’Estat ha treballat diverses facetes: la filosofia de l’experiència jurídica, 

la filosofia hermenèutica, la interpretació jurídica, la teoria hermenèutica del dret, la jurisprudència, la metodologia jurídica, la 

política contemporània i els problemes institucionals. Molts dels seus treballs, difosos originalment en italià, han sigut traduïts 

a l’anglès, francès i castellà. Des de 1996 és director de la revista Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica. Forma 

part del comitè científic de nombroses revistes italianes i internacionals i, des del 2005, del consell científic de la Societat 

Italiana de Filosofia del Dret. 

El professor Zaccaria ha aconseguit compaginar una intensa vida acadèmica amb una destacadíssima activitat en l’acompliment 

de càrrecs en l’administració universitària fins a aconseguir-ne el de màxima responsabilitat. Director del Departament de Dret 

Comparat, degà de la Facultat de Ciències Polítiques, vicerector de Relacions amb la Ciutat de Pàdua i les Institucions Polítiques 

del Territori, vicerector de Relacions Internacionals i amb les Universitats Estrangeres, vicerector vicari i, finalment, rector des de 

l’any 2009 fins a l’actualitat. La seua àmplia experiència internacional li va valdre l’acompliment de la presidència honorària 

del Grup Coïmbra, la xarxa que agrupa les més de quaranta universitats més antigues d’Europa.

Les seues tasques en els vicerectorats de Relacions amb la Ciutat de Pàdua i de Relacions Internacionals evidencien el seu 

caràcter obert a la societat, el seu concepte d’una universitat que viu i actua plenament immersa en la seua realitat social 

i en el món. Una universitat que, sense perdre de vista l’essència docent i investigadora, aposta per la col•laboració amb els 

agents socials en la resolució dels problemes d’interès general. Aquest caràcter obert s’ha concretat, per exemple, en la cooperació 

amb Padova Promex, una agència de la Cambra de Comerç de Pàdua per a la internacionalització econòmica. 

Igualment, ha quedat ben reflectit en l’àmplia activitat d’alta divulgació del doctor Zaccaria en la premsa especialitzada, parti-

cularment en Il Sole 24 ore, el diari econòmic de major difusió a Europa després del Financial Times, la qual cosa li ha valgut 

l’obtenció de diversos guardons i reconeixements, des de la ciutadania honorífica d’Amalfi per la seua contribució al progrés en 

la divulgació de les ciències jurídiques fins al títol de comanador de l’Orde al Mèrit de la República Italiana. També el nostre 

país ha reconegut els mèrits del professor Zaccaria amb la concessió de la medalla de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i 

Polítiques. L’any 2013 va ser nomenat doctor honoris causa en Relacions Internacionals per la Universitat Vasile Goldis d’Arad.

Acabaré aquesta exposició, de manera un poc heterodoxa, destacant una faceta no acadèmica del professor Zaccaria que desvetla 

algunes claus per a entendre la seua intensa i variada trajectòria professional. La ciutat de Pàdua, a més d’extraordinàriament 



bella, compta amb l’enorme fortuna de trobar-se prop dels Alps dolomites, paradís dels escaladors. El professor Zaccaria és 

un bon aficionat a eixe exigent i sacrificat esport que posa a prova el caràcter, la tenacitat, la resistència i el valor de les 

persones. Els reptes de la vida diària, els del dilluns, perden importància després d’una jornada dominical iniciada a les sis del 

matí en la qual s’aconsegueix finalment arribar, després de moltes hores d’esforç, al cim anhelat. Estic segur que la tenacitat 

que exigeix l’escalada, i també la profunda i calmada satisfacció que proporciona, han contribuït a modelar la força de voluntat 

i el caràcter amb els quals el professor Zaccaria ha fet front a tan variades i exigents tasques en la seua vida universitària. 

Així, doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol•licite amb tota consideració i encarit 

prec que siga atorgat i conferit a l’excel•lentíssim senyor Giuseppe Zaccaria el suprem grau de doctor honoris causa per la 

Universitat d’Alacant. 
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Discurs pronunciat pel
Sr. Giuseppe Zaccaria
amb motiu de la seua investidura
com a Doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant



Rep aquest important reconeixement que m’atorga la Universitat d’Alacant amb l’ànim ple d’emoció i envaït per molts sen-

timents.

En primer lloc, vull expressar l’enorme gratitud que sent cap al rector Manuel Palomar Sanz, cap al professor Carlos Barciela 

López (que ha pronunciat una magnífica i potser immerescuda laudatio) i cap a tota la comunitat universitària d’Alacant 

per fer-me formar part, amb un acte acadèmic de semblant prestigi, de la història d’una de les universitats espanyoles més 

dinàmiques i importants. També sent un legítim orgull per rebre un títol que constitueix el reconeixement de tot un recorregut 

acadèmic d’investigació, formació de noves generacions i de servei a la institució universitària. El doctorat honoris causa és el 

major reconeixement que un acadèmic pot rebre pel seu treball i ser doctor per la Universitat d’Alacant representa per a mi 

un regal inestimable i preciós que agraïsc de tot cor.

Finalment, el comprensible sentiment de goig, com a professor i exrector de la Universitat de Pàdua, per la consideració a la 

meua antiga universitat que significa el títol que avui m’atorguen, que des de sempre, i cada vegada més, s’ha compromès a 

conjugar un passat i una tradició gloriosos amb les perspectives d’un futur cada vegada més obert a la dimensió europea i a 

la cooperació interuniversitària amb alguns centres meticulosament seleccionats. Que la jove i dinàmica Alacant vulga recórrer 

el seu camí universitari amb la vella Pàdua i done vida a una relació especial i privilegiada entre dues institucions generalistes 
significa apel•lar a les arrels comunes i a l’afinitat per a mirar junts cap al futur en un horitzó europeu comú.

Vinc a Alacant com a missatger de la Universitat de Pàdua, una de les més antigues del món (l’any 2022 celebrarà el 800 

aniversari de la fundació), que des de sempre ha sigut lloc de trobada de docents i estudiants de tot Europa, fins al punt 

que Erasme de Rotterdam la va definir com a empori inassolible de tots els sabers.

El nom de Pàdua està lligat, a més del naixement de la medicina moderna, a l’ensenyament i a la investigació en el camp 

de la jurisprudència i, per tant, a l’evolució del dret europeu. La doctrina jurídica va oferir una contribució decisiva en el 

desenvolupament del dret i la seua diferenciació en diversos àmbits (dret civil, penal, processal, constitucional, internacional). 

L’aportació dels juristes, “intèrprets” autoritzats per a “tractar” el dictat legislatiu, fou essencial per a la creació dels estats 
europeus a través de la definició del dret amb una considerable connotació pública i de l’encunyació de la dicotomia públic-

privat que encara avui dia marca la nostra societat.

En la societat global, l’excessiva desregulació, la confiança acrítica en la capacitat d’autoregular-se acaben per donar lloc a una 

nova necessitat de regles, és a dir, de dret. No es tracta només de reproduir i concretar el dret existent i de validar-ne la 

funció com a coordinador d’accions i estabilitzador de comportaments en un context de desordre de les fonts normatives. Es 
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tracta de “donar forma” a allò que no s’ha regulat, de “revifar” els mecanismes de globalització, recuperar vincles, reconstruir 

contextos politicoinstitucionals i nexes irregulars i valorar, a través de l’argumentació, el raonament jurídic. El dret pot contribuir 

amb realisme i concreció a aquests objectius amb la finalitat de recuperar la idea i el mateix sentit de la justícia i, amb això, 

d’una cooperació equitativa que reconduïsca els desacords i conflictes al raonament. He dedicat tota la meua activitat com a 

investigador i docent a l’estudi i a la reflexió del dret.

Del meu pare i de la meua família vaig heretar el gust per l’ensenyament i la cultura, que atorguen a una universitat el 

judici necessari per a distanciar-se dels prejudicis. Del meu mestre Enrico Opocher, el qual vull recordar amb afecte i reverent 

gratitud en aquesta jornada de celebració, vaig rebre la concepció de la filosofia del dret lligada als valors, en primer lloc 

al valor de la justícia i de la concreció de la vida individual; també la convicció de la impossibilitat d’aplicar des de fora 

abstractes concepcions filosòfiques generals a un camp específic de l’experiència humana com és el dret.

En l’estudi del dret, en essència entès com una activitat complexa i rica en temes, no podem evitar incloure entre els principals 

interessos per a l’anàlisi la presència d’una dimensió existencial i moral. De l’hermenèutica de derivació gadameriana vaig 

aprendre la utilitat d’una aproximació constitutivament oberta a perspectives diverses, a formes de diàleg amb tradicions i 

sabers diferents. La meua perspectiva filosoficojurídica, més aïna la meua temptativa d’un compromís institucional, m’ha portat a 

adoptar un mètode de treball, un estil d’investigació filosoficojurídica que, sense estar marcat pel contingut, pretenen expressar 

un estil de treball flexible, capaç de suscitar el diàleg entre posicions oposades i extraure allò que comparteixen. En aquesta 

època cada vegada més orientada cap a la dimensió cientificotecnològica, el diàleg i la tradició de l’educació humanística han 

de representar una font fonamental de veritat.

Puc dir que del món intel•lectual d’Espanya, de molts col•legues que amb el pas del temps s’han convertit en amics pròxims 

i que són protagonistes de l’evolució del pensament científic en el camp de les ciències jurídiques i socials, he rebut durant 

molts anys una lliçó de qualitat intel•lectual, de generositat i amabilitat. He seguit les seues respectives experiències i hem 

estat units gràcies a la intensitat de l’exercici professional comú. La vocació per l’estudi i la construcció d’idees en el marc 

universitari, oberta a una extensió del compromís amb l’àmplia opinió pública i la societat del nostre temps, constitueixen un 

punt de referència. 

En la sensibilitat i amistat d’aquests col•legues he vist un símbol de l’obra de punts intel•lectuals que han contribuït a 

donar a Europa una estructura política i institucional que corresponga al seu perfil cultural i a les seues millors tradicions. 

A ells dec l’ajuda en la traducció de molts dels meus treballs científics, entre els quals m’agradaria recordar Razón jurídica 

y interpretación, de 2004, i Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del derecho, del 2007. Però també 

els dec el prestigiós reconeixement del meu ingrés com a soci en la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques de Madrid.

Amb tot, em sent profundament lligat a la cultura espanyola, però la meua relació més recent i, en un cert sentit, més fascinant 

és amb la Universitat d’Alacant. Ací he tornat a trobar eixe rar esperit d’obertura i eixa visió multidisciplinària característics 

d’una gran institució generalista qualificada que es corresponen indubtablement amb la tradició de la Universitat de Pàdua.



Gràcies al generós i intel•ligent treball de mediació dut a terme durant més de deu anys pel professor Giovanni Luigi Fontana, 

la col•laboració entre la Universitat de Pàdua i la Universitat d’Alacant ha augmentat pas a pas, s’ha reforçat i estès a molts 

sectors de la investigació (des de la història econòmica a l’economia; de les ciències ambientals a l’agricultura i la tutela del 

patrimoni). Ens trobem ara llançats en el desenvolupament d’un important projecte internacional per a la tutela i valoració del 

patrimoni cultural de les universitats. La Universitat d’Alacant és un nus fonamental en el sistema de relacions internacionals 

de la Universitat de Pàdua, que no comparteix amb altres institucions europees activitats de cooperació tan orgàniques i 

extenses. L’èxit d’aquesta col•laboració m’ompli d’entusiasme, amb el coneixement que tenim ara al nostre abast noves i encara 

més significatives metes.

Acabe pronunciant, com al començament, la paraula “gràcies”.
Gràcies, benvolgut senyor rector i benvolguts amics, per la distinció de què m’ha fet objecte la Universitat que vostè presideix 

i a la qual a partir d’avui m’unirà un major sentiment de gratitud i de participació en un destí i un projecte comú. El 

meu doctorat honoris causa simbolitza un agraït certificat d’integració en la comunitat universitària d’Alacant, del qual estic 

summament orgullós.
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Discurs de benvinguda als professors
Mª Felisa Verdejo Maíllo i Giuseppe Zaccaria
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part del
rector de la UA,
Manuel Palomar Sanz
en la cerimònia d’investidura
del 28 de gener de 2016



Deixeu-me, primer de tot, que us done les gràcies a totes i a tots per haver-nos volgut acompanyar avui ací, al paranimf de 

la nostra universitat, en aquest acte de la festivitat de sant Tomàs d’Aquino. 

Permeteu-me un agraïment especial a professors i investigadors d’altres universitats: Universitat de Pàdua, Universitat Nacional 

d’Educació a Distància, Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona, Universitat del País Basc, Universitat de 

Jaén, gràcies per acompanyar-nos. I també una salutació especial al president de la Societat Espanyola per al Processament 

del Llenguatge Natural.

El solemne acte que celebrem avui manté viva una tradició universitària que és remunta a 1880, data en què el papa Lleó 

XIII va proclamar sant Tomàs d’Aquino patró de les universitats. Des d’aquella data, totes les universitats han convertit aquesta 

festivitat en una jornada de celebració, durant la qual es fa lliurament de distincions molt sentides i totalment arrelades a 

la institució universitària.

Les meues primeres paraules de reconeixement van dirigides a les titulades i als titulats en el curs 2014-2015, que avui estan 

representats ací per les companyes i els companys que han aconseguit els premis extraordinaris en les respectives especialitats.

Sóc coneixedor que els anys que heu passat en la universitat han sigut, per a totes i per a tots, una etapa de la vostra vida 

particularment intensa. Han sigut anys d’estudi, de qualificació professional i, també, de formació humana al costat dels vostres 

col•legues i del vostre professorat. Estic segur que sempre conservareu un gran i entranyable record dels temps d’estudiants 

universitaris en aquest campus.

Els estudis que amb esforç heu seguit a les aules de la nostra universitat us han enriquit, per tant, com a professionals i 

com a persones. En molts casos, la possibilitat de cursar una carrera ha sigut factible gràcies al compromís i l’esforç de les 

vostres famílies i al suport de les persones que estimeu. Estic convençut que també per a les vostres famílies aquests estudis 

han significat sacrificis i, per això, el fet que els culmineu amb èxit és una satisfacció compartida per tots.

En vosaltres, noves titulades i nous titulats, queda representada l’aspiració dels universitaris per accedir al coneixement científic 

i crític dels diversos camps del saber humà.

Us felicite per l’èxit i us anime, en el desenvolupament del vostre exercici professional, a ser un exemple vivent del comportament 

ètic dels estudiants de la Universitat d’Alacant; a ser ambaixadors permanents dels valors de tolerància, d’esperit crític i de 

comportament responsable. La societat posa en vosaltres totes les expectatives per a arribar a un món més just, més lliure i 

més solidari; i jo sé que sabreu estar-ne a l’altura.
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Permeteu-me una felicitació especial a una estudiant que avui ha recollit el premi extraordinari. La primera estudiant amb 

discapacitat auditiva que ha sigut membre d’un claustre universitari. Enhorabona, Carolina!

En aquest acte de festivitat de sant Tomàs d’Aquino acabem d’investir com a doctors honoris causa per la Universitat 

d’Alacant el professor Giuseppe Zaccaria, de la Universitat de Pàdua, i la professora Felisa Verdejo, de la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància.

Vull donar-los la benvinguda, ens sentim molt honrats amb la seua incorporació al claustre de professors.

Les universitats reservem la concessió del més alt grau acadèmic a aquelles persones que, al llarg de la seua vida, han acreditat 

mèrits excepcionals en pro de la ciència, de l’educació, de la cultura, de l’art o del progrés de la societat. 

Com han exposat els padrins, el nostres nous doctors reuneixen mèrits sobrats per a ser mereixedors d’aquest reconeixement, 

i vull agrair-los que acceptaren incorporar-se a la nostra universitat, fet que ens permetrà beneficiar-nos del seu prestigi i 

dels seus coneixements.

En la laudatio s’ha posat de manifest la prestigiosa trajectòria del professor Zaccaria. I voldria felicitar el professor Barciela 

i la professora Martí per la brillant laudatio que reflecteix les extraordinàries aportacions del nostre doctor, com també les 

estretes relacions que la nostra universitat manté amb la Universitat de Pàdua. Gràcies, Carlos, i gràcies, Mónica, per acceptar 

apadrinar el nostre nou doctor, per mantenir viva aquesta estreta relació amb Pàdua i, sobretot, pel vostre compromís i 

lleialtat amb la vostra universitat.

La Universitat de Pàdua va ser fundada l’any 1222 per un grup de professors i estudiants de la Universitat de Bolonya a 

la recerca d’una major llibertat acadèmica. El seu lema, Universa Universis Patavina Libertas, interpreta l’esperit de llibertat 

d’expressió i de cultura concedida per a tots. La Universitat destaca pel seu esperit crític i democràtic, per la defensa de 

la llibertat i l’autonomia universitària en les moltes de les adverses circumstàncies per les quals ha travessat en la seua 

llarga història.

La Universitat de Pàdua ha sigut un lloc d’estudi i investigació d’il•lustres científics, entre els quals destaquen Galileu Galilei 

i Nicolau Copèrnic. També és la primera universitat que va atorgar un títol acadèmic a una dona, Elena Lucrezia Cornaro 

Piscopia, l’any 1678.

La Universitat de Pàdua i la Universitat d’Alacant mantenen estrets vincles de col•laboració científica i docent des de 

començament dels anys vuitanta i és el professor Zaccaria el principal impulsor d’aquestes relacions.

La seua trajectòria acadèmica, científica i de gestió universitària, com també la seua dedicació són un exemple per a tots 

nosaltres. 

Per l’Università di Alicante è un vero onore aver conferito una laurea honoris causa al professore Giuseppe Zaccaria, professore 

e Rettore dell’Università di Padova.

Il suo percorso accademico, scientifico e di dirigenza universitaria, così come la sua dedizione rappresentano un esempio per 



tutti noi. Vero promotore della forte collaborazione accademica i scientifica tra le nostre università, chiaro esempio della sua 

visione strategica internazionale. La ringraziamo, professore Zaccaria, e benvenuto nel nostro corpo docente.

La Universitat d’Alacant acull, en el claustre, la professora Felisa Verdejo, de dilatada trajectòria acadèmica i científica vinculada 

al món universitari, i que, des de fa dues dècades, manté estretes relacions científiques i acadèmiques amb la nostra universitat 

i, en concret, amb el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’Escola Politècnica Superior.

En la laudatio s’ha posat de manifest la seua extraordinària trajectòria científica i acadèmica. I voldria felicitar el professor 

Martínez Barco per la seua magnífica laudatio en què es destaquen les excel•lents contribucions de la professora Verdejo en 

pro de la ciència en l’àmbit d’intel•ligència artificial i les tecnologies del llenguatge natural. Gràcies, Patricio!

Sí que m’agradaria destacar algunes qualitats i mèrits de la professora Verdejo que ens ha permès atorgar aquest reconeixement 

de la nostra comunitat universitària.

La professora Verdejo manté una estreta relació científica amb la nostra universitat, en concret, amb el grup d’investigació 

Processament del Llenguatge i Sistemes d’Informació, que ens ha permès enriquir-nos del seu coneixement, consell i suport 

constant. Un grup posicionat en l’àmbit nacional i internacional, format per més de 31 investigadors que lideren projectes 

europeus, nacionals i autonòmics i en qual s’han format més d’un centenar d’investigadors que avui dia ocupen llocs en centres 

d’investigació i empreses nacionals i internacionals.

De la mateixa manera que la professora Verdejo va contribuir al desenvolupament del grup d’investigació Processament del 

Llenguatge i Sistemes d’Informació, vull destacar que també va liderar i va crear nous grups d’investigació en tecnologies 

del llenguatge humà, com bé s’ha dit en la laudatio, en totes aquelles universitats per què ha transcorregut la seua carrera 

acadèmica: la Universitat Complutense, la Universitat del País Basc, la Universitat Politècnica de Catalunya i la UNED. 

Voldria destacar també la seua contribució com a fundadora de la Societat Espanyola del Processament del Llenguatge Natural, 

principal fòrum d’anàlisi i debat sobre les tecnologies del llenguatge humà a Espanya. 

També rellevant va ser la seua contribució com a fundadora de l’Associació Espanyola per a la Intel•ligència Artificial, nucli 

i llavor de la que finalment es va convertir en IBERAMIA, la Societat Iberoamericana d’Intel•ligència Artificial, promotora 

essencial d’activitats científiques i tecnològiques relacionades amb la intel•ligència artificial als països iberoamericans i de 

parla espanyola i portuguesa.

Però és important remarcar (conèixer i reconèixer) que des de la investigació emergent en els anys setanta en les tecnologies 

del llenguatge fins als nostres dies, les tecnologies del llenguatge humà s’han convertit en un instrument imprescindible i posen 

a la disposició de la societat eines capaces de processar automàticament la informació sense interacció humana. 

Avui, la tan anhelada conversió automàtica de la informació al coneixement és una realitat gràcies a treballs com els que la 

professora Verdejo ha liderat en els últims quaranta anys.

Al llarg de la seua trajectòria, com hem pogut escoltar anteriorment, no solament hi ha rellevants aportacions estrictament 



científiques, sinó també una gran contribució a l’acadèmia des de totes les facetes possibles: com a docent, investigadora, 

gestora, avaluadora, difusora i promotora. Enhorabona, Felisa!

La Universitat d’Alacant s’enorgulleix de poder tenir entre els doctors honoris causa a aquells que, des del savi domini d’una 

professió, han sabut conjuminar docència i investigació i han fomentat la difusió i el millor enteniment entre el món universitari 

i la societat.

Moltes gràcies! 

Bon dia.
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Eusebio Sempere 1984

José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984

Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984

Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985

Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986

Abel Agambeguian 1989

Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990

José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991

Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993

Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993

Jean Maurice Clavilier 1994

Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995

Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995

William Cooper 1995

Eduardo Chillida 1996

Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998

Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998

Juan Velarde Fuertes 1998

Elías J. Corey 1999

Ramon Margalef i López 1999

Enric Valor i Vives 1999

Bernard Vincent 2000

Ignacio Bosque Muñoz 2000

Humberto López Morales 2000

Tyrrell Rockafellar 2000

Manuel Valdivia Ureña 2000

Gonzalo Halffter Sala 2000

Eduardo S. Schwartz 2001

Johan Galtung 2002

Immanuel Wallerstein 2002

Alonso Zamora Vicente 2002

Miquel Batllori i Munné 2002

Antoni M. Badia i Margarit 2002

Robert Marrast 2002

Ryoji Noyori 2003

Manuel Albaladejo 2003

William F. Sharpe 2003

José María Bengoa Lecanda 2004

M.ª Carmen Andrade Perdrix 2006

Antonio García Berrio 2006 

Pedro Martínez Montávez 2006

Muhammad Yunus 2006

Alan Heeger 2007

Robert Alexy 2008



Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010

Avelino Corma Canós 2011

Ramon Pelegero Sanchis 2011

Deborah Duen Ling Chung 2011

Alan Loddon Yuille 2011

José Luis García Delgado 2011

Eusebio Leal Spengler 2011

Marilyn Cochran-Smith 2012

Linda Darling-Hammond 2012 

Gloria Ladson-Billings 2012

Filippo Coarelli 2012

Carlos de Cabo Martín 2012

Daniel Pauly 2013

Tomàs Llorens Serra 2013

Consuelo López Nomdedeu 2014

Afaf I. Meleis 2014

Gérard Dufour 2014

Gérard Chastagnaret 2014

José Luis Romanillos Vega 2014

Gabriel Tortella Casares 2014

Raúl Zurita Canessa 2015

Irina Beletskaya 2015

Edwin Robert Hancock 2015

Julio Sanguinetti Coirolo 2015

Mª Felisa Verdejo Maíllo 2016

Giuseppe Zaccaria 2016




