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Les universitats refermen a Vic el seu compromís 

amb el català 

 

 
Els homenatjats, M. Antònia Canals i Eliseu Climent, amb la rectora 

Anna M. Geli (UdG) i Jordi Pujol 

 

 

La Xarxa Vives va celebrar a la UVic, per primer cop, un final de curs conjunt. Van haver-hi 

referències a les agressions a la llengua a les Balears o a la Franja i a les retallades. Maria Antònia 

Canals i el promotor Eliseu Climent van rebre la medalla de la Xarxa Vives en el mateix acte. 

Les 21 universitats dels Països Catalans, reunides divendres a Vic en el primer final de curs conjunt 

de la Xarxa Vives, van refermar el seu “compromís inalterable amb la llengua pròpia del nostre 

territori, el català”, com va dir Jordi Montaña, rector de la UVic i president de torn de la Xarxa 

Vives, en l’acte de cloenda. 

 

Les agressions a la llengua a les Balears o a la Franja, amb mesures dels respectius governs 

autonòmics, i a Catalunya, amb les sentències judicials contra la immersió, van ser contestades per 

Jordi Montaña. 

 

Respecte a aquest últim litigi, va dir que acatar les sentències “seria un greu error perquè faria 

trontollar la immersió lingüística, un dels pilars del model de convivència a Catalunya”. 

 

El rector de la UVic també va fer referència a les retallades: “La desinversió en Universitats no pot 

ser un procediment general d’actuació”, va dir. 

 

Prèviament, Maria Antònia Canals i el promotor Eliseu Climent havien rebut la medalla de la Xarxa 

Vives i un càlid aplaudiment dels assistents a l’acte. 

 

 

 

 

 



La rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, va dibuixar la trajectòria de la veterana 

pedagoga –que també va ser professora de la UVic–. 

 

La va definir com a “mestra de mestres, impulsora d’una nova manera d’entendre la matemàtica” i 

una de les persones que expliquen “per què el nostre país va aconseguir conformar una societat 

única”. 

 

L’octogenària professora va proclamar les ganes de seguir treballant per la pedagogia “amb més o 

menys forces físiques, perquè no sé deixar-ho”. 

 

Per la seva part, l’expresident Jordi Pujol va introduir Eliseu Climent recordant que “estem en el 

moment culminant d’una tremenda ofensiva, de la qual un dels fronts és ell mateix”. 

 

Eliseu Climent, president fins aquesta mateixa setmana d’Acció Cultural del País Valencià, va 

agrair el premi en nom de “la generació de la resistència i la reconstrucció”, que en el seu moment i 

a l’entorn de la Universitat de València –amb Joan Fuster al capdavant– “ens vam conjurar per tirar 

el país endavant”. 

 

Climent va al·ludir també als que “han fet impossible el somni de Sepharad de Salvador Espriu”, 

l’alternativa del qual són “camins de llibertat per on haurem de transitar junts”. 

 

La Xarxa Vives va signar divendres a Vic un conveni amb l’Institut del Teatre –que el 2013 celebra 

el seu centenari– per a l’ambiciós projecte d’elaborar una història de les arts de l’espectacle en 

català. 

 


