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Jornada europea / Jornada homenatge Lluís M. de Puig
Sala de Graus, Facultat de Lletres, Girona, 19 de juny de 2014
Vocal de la Junta del Consell Català del Moviment Europeu, directora del centre Europe-Direct de la UdG, senyores i
senyors,
Aquest matí, l’hem començat amb una jornada europeista de caire econòmic i cloem el dia amb un acte que és alhora
emotiu i de to acadèmic. Organitzats tots dos per l’Ajuntament, la Universitat i el Consell Català del Moviment
Europeu, amb el suport de la Comissió Europea, ens han permès abordar l’actualitat europea des d’un punt de vista
que incideix en el desenvolupament empresarial i d’ocupació i des d’una perspectiva que ens acosta a Europa com a
espai on es lluita pel respecte als drets humans i per la seva pervivència.
La figura de Lluís Maria de Puig té un especial relleu en el si de la Universitat. Des de la seva presència política en les
institucions europees, va treballar a favor del reconeixement de les llengües minoritàries i de l’oficialitat del català. En
va transferir tota la documentació a la UdG per tal de donar impuls a l’Observatori de les Llengües d’Europa i la
Mediterrània (ODELLEUM). La seva tasca com a historiador, centrada en la Catalunya moderna; la seva radicalitat
democràtica i la defensa apassionada de l’europeisme són referents inexcusables per a la Catalunya de finals del XX i
inicis del XXI.
I també hem de recordar el fet que Lluís M. de Puig, a qui la UdG va dedicar un espai de la Biblioteca de Montilivi, va
intervenir, ara farà 6 anys, com a convidat d’honor en la inauguració del curs de la UdG, justament amb un brillant
parlament sobre el panorama europeista.
Jornades com la que hem viscut avui reafirmen el nostre compromís i alhora serveixen com a marc d’un debat
necessari i inajornable. En una Europa que ha viscut el sotrac no solament de l’aparició sinó, en part, de la
consolidació de moviments xenòfobs, racistes, intolerants, calen més que mai mecanismes democràtics per fer front a
la ignomínia i a la desmemòria històrica.
Com a historiador que era, estic segur que De Puig, que va ser president de l’Assemblea de la UEO i de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa i promotor de la Carta europea sobre els drets de les llengües regionals o
minoritàries, hauria valorat com a justa i necessària la reflexió que avui s’ha dut a terme sobre la dignitat i sobre els
drets dels pobles i els ciutadans.
En Lluís Maria de Puig va ser un home que va creure des del primer moment en la viabilitat i la necessitat d’una
universitat com la nostra. D’una universitat per a Girona i que convertís Girona en un entorn plenament lligat al
projecte europeu.
Ell, que va treballar al llarg de la seva carrera política, per conceptes clars i evidents, com la necessitat d’un
europeisme en el qual s’incorporessin les diverses cultures i on les parles i les llengües tinguessin, totes, un paper
determinant, perquè formen part de l’ànima dels pobles, ell, també entenia Europa com una possibilitat certa i
contundent de pau i de respecte.

Moltes gràcies.
Jörg Zimmer
Vicerector de Relacions Exteriors
Girona, 19 de juny de 2014
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