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Presentació

Penso que Jordi Carbonell avui estaria molt content, perquè abans de morir 
— s’havia apuntat a un tram per a la mobilització de la Diada de l’Onze de Setem-
bre 2016— deia que volia veure la independència. Hauria dit: «Hem fet un pas 
més i, cada vegada, amb totes les dificultats que hi haurà, hi estem més a prop». 
Penso que també estaria trasbalsat per tot el que ha passat en aquest país les darre-
res setmanes, per aquest arrabassament de la llibertat d’expressió, de la democrà-
cia, del dret a decidir i, fins i tot, de la tranquil·litat d’anar pel carrer d’una manera 
lliure i planera.

Avui ens convoca aquí el record de Jordi Carbonell, que fa un any i una mica 
més ens va deixar († 22.8.2016). Volem recordar avui aquest Jordi Carbonell poli-
valent, que, com ell mateix deia, per ser tan polivalent i agradar-li tot, no es va 
dedicar mai d’una manera intensa al que hauria estat la seva carrera universitària, 
però que, en canvi, a tots nosaltres ens ha portat un conjunt d’elements positius 
de força i energia que, sens dubte, han estat baules per a arribar fins aquí. La figura de 
Jordi Carbonell és clau per a entendre tot el procés de democratització i de lliber-
tats nacionals. Per a nosaltres, des del punt de vista de la Secció Filològica, Jordi 
Carbonell va ser col·lega, persona institucional — estigués o no estigués d’acord en 
segons quines decisions, era lleial i institucional—, extremament generós i molt 
afectuós amb tothom. Per tant, a part de col·lega de la Secció Filològica, era amic, i 
penso que ho era de la totalitat de la Secció.

El Jordi Carbonell científic, que es va dedicar a les seves recerques, de les quals 
no parlaré perquè ja prou persones ho faran avui; el Jordi Carbonell acadèmic, des 
del punt de vista de la docència, que de la Universitat Autònoma de Barcelona va 
passar després a la de Càller; el Jordi Carbonell patriota en defensa del país i so-
bretot en defensa de les llibertats democràtiques; aquest és el Jordi Carbonell que 
avui volem recordar, i per a fer-ho hi ha una àmplia participació de persones, de 
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col·legues, d’amics, que tractaran aspectes diferents d’aquest Jordi Carbonell per-
sona, d’aquest Jordi Carbonell acadèmic, d’aquest Jordi Carbonell científic.

Mariàngela Vilallonga, August Bover i Josep Piera han estat els delegats per la 
Secció Filològica per a preparar aquesta jornada. Podeu veure que l’han prepara-
da amb molta cura; en resultarà de ben segur una jornada fructífera i, a més, ele-
gant i espectacularment cultural. L’acte s’estructurarà en dues parts en què inter-
vindran les persones que parlaran de Jordi Carbonell i escoltarem també el recital 
de cants litúrgics, a càrrec del cor de monges benedictines de Sant Pere de les 
Puel·les, que han vingut expressament per participar en aquest homenatge. En la 
segona part de l’acte intervindran la família i els amics: l’Oriol Carbonell parlarà 
de la figura del seu pare i Josep-Lluís Carod-Rovira, director de la càtedra sobre 
diversitat social de la Universitat Pompeu Fabra, de la seva relació amical. Final-
ment tancaran l’acte Mariàngela Vilallonga i Josep Piera, que llegiran poemes de 
Jordi Carbonell, i el president de l’IEC, Joandomènec Ros, que farà la cloenda 
oficial de la sessió.

M. Teresa Cabré 
Presidenta de la Secció Filològica
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