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Comiat de l’any
Desembre 2014
Molt bon dia a totes i a tots!
Com sabeu l’any vinent celebrarem els 20 anys.19952015. Us voldria proposar el senzill exercici d’imaginar tots
plegats, com serà la UOC d’aquí vint anys. El 2035. L’exercici no és senzill. D’una banda perquè, com hem
pogut veure en el vídeo inicial, el que heu fet de forma col∙laborativa i ens mostra com és un dia a la UOC, la
voràgine quotidiana ens arrossega i costa d’aturarse. De l’altra, perquè la tecnologia evoluciona constantment.
De fet, quan mirem enrere, cap al passat, tot sembla que va ser ahir.
Sembla ahir que em vaig casar, i aviat farà 30 anys!
O que va néixer la meva filla, i en fa quasi 25!

Per a uns quants de vosaltres, va ser ahir que vàreu arribar a la UOC, l’any 1995. En canvi, quan mirem
endavant, dos anys ens semblen una eternitat. Qui sap on serem o què farem d’aquí dos anys. Només serem
capaços de projectar el present cap al futur i imaginar com podrien ser les coses, si, més enllà del pas
inexorable del temps, hi introduïm circumstàncies noves.
En un article recent, un economista americà d’origen xinès, afirmava que qui té la sort de parlar llengües on el
temps futur és idèntic al temps present, com ara els propis xinesos o els finesos, pels quals no existeix el demà
plourà, sinó el demà plou, són molt més innovadors i capaços d’encarar el futur. Per a ells, present i futur són
una mateixa cosa. Per nosaltres, en canvi, el futur es conjuga d’una altra manera.
No sé si és cert o no. Però fa pensar. Fa pensar com influeix la llengua en la cultura i el tarannà dels pobles.
Nosaltres no disposem d’aquests avantatges lingüístics, però sí que comptem amb algunes pistes sobre el futur.
L’exemple vital i professional dels companys i amics que avui homenatgem ja ens marquen un llegat important a
cultivar i reproduir.

«Perquè, no ens enganyem, l’èxit d’avui només constata l’encert i l’esforç del
passat.»

L’encert i l’esforç de persones com l’Imma, l’Isidor i en Miquel. Per ells, el meu agraïment personal i tot el
reconeixement institucional. Sincerament, moltes gràcies. En el cas d’en Jordi, gràcies per la feina feta i, vagi per
endavant, gràcies per la que vindrà.

«Disposem, per tant, de l’exemple de trajectòries exemplars, però, per
garantir l’èxit futur, ens tocarà reinventarnos, ens tocarà ser atrevits.

Salutació de Nadal 2014

17/12/2014

|1

Dit en d’altres paraules, ser fidels a aquests primers vint anys de la
UOC. Pot semblar una paradoxa, però el nostre futur no comença el
2035, sinó que ho fa avui.»

O, posats a ser més exactes, el nostre futur va començar el 1994. Fa vint anys, la UOC va obrir un camí nou i
així ho recordarem al llarg de tot el proper any. Avui mateix engeguem la celebració dels nostres primers 20
anys. Però demà, i qui diu demà diu l’endemà de Reis, haurem de tornar a pensar en què voldrem ser el 2035. I
això voldrà dir ser pioners, per fidelitat a la nostra trajectòria i per garantir el propi futur.

Amb aquest esperit vaig acceptar, aviat farà dos anys, el repte de ser Rector. Després d’uns primers temps
treballant UOC endins, ha arribat el moment de fer un nou pas endavant i enfora. Probablement haurem
d’incorporar noves tecnologies, per seguir sent innovadors en les metodologies d’aprenentatge dels nostres
estudiants. Necessitarem eixamplar els nostres límits per demostrar que no hi ha res impossible. I, només
nosaltres ho podem fer.
Permeteume que acabi amb una cita de l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano. Diu així:

«“La utopia está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopia? Para eso,
sirve para caminar”.»

Se m’acuden poques coses millors a demanar pel futur que un horitzó engrescador. I el que tenim al davant, ho
és. I, ho és tant que estem convençuts que la nostra tasca i compromís amb la institució ens permetrà fer
història.
Serà la història de la futura UOC, la que veuran els més joves de vosaltres i els nostres successors. Serà la
UOC del 2035 i, aleshores, seran ells que contemplaran el 2015 com si fos ahir i, a nosaltres, com l’exemple vital
i professional dels companys que avui homenatgem.
Moltes gràcies per la vostra feina,
Moltes gràcies per poder estar amb vosaltres.
De tot cor, us desitjo un bon Nadal i un molt feliç 2015

Josep A. Planell
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