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(1- Qui és?) 

 Qui és Josep Huguet? Ni enumeraré avui el seu CV ni repassaré tota la 
seva trajectòria com a home polític - per això teniu internet o viquipèdia - entre 
altres coses perquè no és el lloc ni el moment, ni és pels seus mèrits com a 
home de partit que li retem homenatge avui dia. 

 Li remetrem el premi Canigó perquè és des de fa temps un amic i un 
suport de l’UCE, en tots els llocs on ha passat i en totes les circumstàncies 
que ha viscut. 

 Només recordaré en una frase que és un enginyer industrial format a 
Terrassa, i que ha fet també una carrera d’història a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. La seva vida professional el va portar tant a l’empresa privada 
com a la docència i a la direcció d’escoles professionnals. 

 

(2- Trajectòria d’esquerres) 

  M’interessa més insistir sobre la seva trajectòria d’esquerres i la seva 
militància cívica a favor del català i de les nacions oprimides. Va ser membre 
de la Crida (la Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la 
nació catalanes), i membre del CIEMEN (el Centre internacional Escarré per a 
les minories ètniques i nacionals). Va ser membre del PSAN i dels 
Nacionalistes d’Esquerra, i va passar a Esquerra Republicana de Catalunya 
quan aquests s’hi van adherir. 

- D3: UCE 2007 - Daniel Codina, prior de Sant Miquel de Cuixà, i 
Josep Huguet. 

Aquí teniu Josep Huguet conversant a l’UCE amb el pare Daniel 
Codina, prior de Sant Miquel de Cuixà. Què triar per a il·lustrar que 
Josep Huguet és un home d’esquerres? Doncs per què no posar la 
bona entesa amb un monjo benedictí de Montserrat? Compartim amb 
ells l’amor del català i la seva defensa, i els tenim un gran respecte per 
la valentia que van demostrar en temps difícils de repressió franquista i 
per llurs posicions d’avui dia. Molta gent, sobretot a França, imagina 
que ser d’esquerres inclou l’anticlericalisme, quan aquesta ideologia 
inclou per a mi la tolerància, el respecte dels altres i, sobretot, la 
voluntat de canviar les coses per anar cap a més progrés social i 
cultural. 

- D4: UCE 2008 - Josep Huguet i la seva esposa, Pere Verdaguer. 
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Aquesta diapositiva és, podriem dir, el contrapunt de la precedent car, 
en una conversa distesa, sembla que Josep Huguet rebi la benedicció 
de Pere Verdaguer, fundador de l’UCE, que el coneix doncs molt bé 
des de fa temps i que diu, en pater familias de tots nosaltres: “És un 
bon minyó, que ha fet molt servei a l’UCE”. 

 

(3- Professor de l’UCE) 

 Va ser professor de l’UCE, abans de tenir qualsevol alta responsabilitat 
pública de partit o de govern. Va ser un dels homes de peu que han fet l’UCE, 
no pas per lluir o obtenir prestigi i beneficis, sinó per fer país, que per ell 
sempre ha estat fer Països Catalans. 

 Ho va ser durant 7 anys de 1988 a 1994, doncs fa 25 anys. Sota les 
presidències d’Enric Casassas i de Max Cahner va fer cursos dins les àrees 
de ciències socials i d’humanitats. Els temes triats són significatius del que és 
el tarannà de la persona i el seu missatge. Alguns exemples :  

- D8: UCE 1991 (Cartell de Jordi Samsó, Catalunya) 
Àrea: Cultura, política i alliberament nacional 
Tema: Anàlisi i teoria del nacionalisme 
Curs de 4 dies de Josep Huguet:  El nacionalisme en el món àrab 
Altres professors: Vicent Partal, Josep Guia, Fèlix Martí  

- D9: UCE 1992 (Cartell de Manuel Boix, País Valencià) 
Àrea d’humanitats  
Tema: Europa en el nou ordre internacional  
Coordinació Salvador Cardús i Josep Huguet 
Curs de 4 dies de Josep Huguet:  Els vells estats europeus: el 
triangle jacobí  
Altres professors: Narcís Mir, Muriel Casals, Rafael Grasa, Alfons 
Almendros, Josep Guia, Joan Becat  

- D10: UCE 1993 (Cartell d’Antoni Tàpies, Catalunya) 
Àrea de Ciències socials  
Curs de 4 dies de Josep Huguet:  La crisi de l’equilibre mundial. 
De l’hegemonisme al nacionalisme.  
Altres professors: Jaume Ciurana, Muriel Casals, Àngel Castiñeira, 
Josep Maria Terricabras, Josep Guia, Joaquim Colominas  

- D11: UCE 1994 (Cartell de Xavier Mariscal, País Valencià) 
Àrea: Europa, Europa  
Tema: Anàlisi i teoria del nacionalisme 
Curs de 4 dies de Josep Huguet:  Itàlia: de nord a sud, un estat a 
la deriva  
Altres professors: Narcís Mir, Jordi Porta, Josep Guia, Miquel 
Strubell  
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 A l’acabar aquest període llarg de professor, l’any 1995 va ser elegit 
diputat al Parlament de Catalunya com a diputat d’Esquerra Republicana. 
Però va continuar venint de tant en tant, “deixant-s’hi caure” un dia o dos, com 
aquí, fotografiat amb Lluís Maria Xirinachs. 

- D12: UCE 2004 - Lluís Maria Xirinacs i Josep Huguet 

 

(4- Participació a l’UCE com a Conseller) 

 Primer com a Conseller de Comerç, Consum i Turisme, i després com a 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa ha vingut regularment a l’UCE. 
Evidentment ha vingut pels actes protocolaris, com toca als Consellers i 
Presidents de la Generalitat, i com a tal ha inaugurat diverses sessions de 
l’UCE. Alguns de vosaltres recorden potser els seus parlament clars, directes, 
sense pèls a la llengua, amb anàlisis lúcides i crítiques de les situacions que 
vivíem, però més que tot amb missatges positius i d’esperança en un futur que 
hem de bastir nosaltres, en un marc diferent, per Catalunya i pels Països 
Catalans. 

 Però també, i això no és molt freqüent, va ser un conseller que 
participava a cursos, seminaris i conferències, com a ponent de peu, quedant-
s’hi tota la sessió, escoltant amb interès els parlaments dels altres ponents i 
participant al debat. He viscut aquests moments i n’he tret encara més afecte 
per la persona que és Josep Huguet: 

- Per exemple el 2005 participa a l’àrea d’economia, sobre el finançament de 
Catalunya. El 2006 no és més conseller, però torna a participar com a 
professor a aquesta àrea per parlar d’un nou model de creixement pels Països 
Catalans. 

- Del 2007 al 2010, una altra vegada conseller, participa a les Jornades de 
Turisme, amb ponències com “La identitat com a factor de competitivitat”, o 
com “Respostes locals enfront els canvis globals”, o encara “Els intangibles 
com a eina de projecció turística als Països Catalans” 

 Per a il·lustrar aquest aspecte de la seva trajectòria en relació amb 
l’UCE he triat tres diapositives. 

- D13: UCE 2007 - Josep Huguet i la seva família arribant a l’UCE. 

He vist molts consellers i responsables diversos arribar a l’UCE, molts 
d’ells amb cotxe oficial, xofer i mossos d’esquadra de paisà i d’altres, 
comptats, més assequibles i naturals, com aquí, on el Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa arriba a l’UCE com qualsevol de 
vosaltres, amb la seva família. Passa pel tendal, on aleshores 
penjaven els rètols anunciant els cursos, entre altres la seva 
conferència sobre “Governabilitat i alliberament nacional”. 

- D14: Josep Huguet i Joandomènec Ros en roda de premsa. 
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Joandomènec Ros, president-rector de l’UCE, amb el Conseller 
Huguet a la inevitable roda de premsa. Quan veig aquesta diapositiva 
em vénen irresistiblement dues reflexions, que no tenen un lligam 
directe amb l’homenatge a Josep Huguet, però que us haig de confiar 
malgrat tot. 

Noto primer que Joandomènec Ros fou durant anys professor i rector 
de l’UCE, i que acaba de ser elegit president de l’Institut d’Estudis 
Catalans. El seu predecessor, encara en funcions, Salvador Giner, va 
ser durant més de deu anys professor de l’UCE i actiu participant en 
tots els seus aspectes docents i lúdics, i el precedent president de 
l’IEC, Josep Laporte, també era un participant a l’UCE. Va ser un dels 
científics que van firmar el 1973 el Manifest del català llengua 
científica. Per tant, aconsellaria a qualsevol membre de l’IEC que tingui 
el desig de succeir a Joandomènec Ros - d’aquí 4 o 8 anys - d’aprofitar 
aquest temps d’espera per a venir donar-nos un cop de mà, si per cas 
no hi és ja. 

I de segon observareu que el president de l’UCE no té cap micro al 
davant seu. Pot dir el que vol, ell no és notícia. Els nostres periodistes 
són molt bons professionals però, com a tals, no tenen cap pietat. 
Aquest dia, si jutjo pels micros, la notícia era el Conseller Huguet. 

- D15: UCE 2007 - Josep Huguet inaugura la XXXIX UCE. 

De banda i banda del president de l’UCE, el Conseller Huguet, que 
inaugura l’UCE i Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes 
Balears, també amiga de l’UCE, malauradament desapareguda fa poc. 
Esteu acostumats a veure la gent de la mesa en front de vosaltres. 
Doncs aquí els teniu d’esquena i els vostres antecessors omplint el 
gimnàs. 

 

(5- Països Catalans) 

 Suposo que us heu adonat que he pronunciat ja moltes vegades 
“Països Catalans”. Amb Josep Huguet no es pot obviar el tema. És el seu 
marc de referència, que ens abraça a tots. En parla dins totes les seves 
intervencions com a professor del’UCE, però heu notat que també en parlava 
com a Conseller de la Generalitat, cosa que no és tan freqüent. 

 En efecte, és una persona que creu en els Països Catalans, en la nació 
sencera. D’on li vénen aquestes conviccions? De la seva joventut i del seu 
passat militant de partits d’esquerres i independentistes ? Probablement. Però 
també m’agrada pensar que és potser perquè va néixer a Manresa, al Bages, 
és a dir al bell mig de Catalunya, amb dos cercles concèntrics que 
l’envoltaven, el primer de les comarques de Catalunya i, més enllà i de tots 
costats, les altres terres catalanes. 

 És cert que un dels motius que l’ha fet suportar sempre l’UCE, en 
moments delicats com veurem ara mateix, és que és un marc de contacte, 
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d’intercanvis i de solidaritat entre Països Catalans. Aquests marcs no són 
gaires, i són objecte cíclicament d’atacs de tots costats, per raons diverses i 
no sempre dels que són oposats al català i als Països Catalans. Per tant s’han 
de preservar i de fomentar. 

 

(6- Participació a l’UCE amb la Fundació Josep Irla) 

 És el que ha fet Josep Huguet com a Conseller, i el que ha fet després 
com a president de la Fundació Josep Irla. Aquesta fundació organitza diades 
de reflexió a l’UCE des de fa anys. Hi ha parlat de les “Alternatives 
econòmiques davant  la crisi global des dels Països Catalans”, o de la 
“Conferència d’esquerres per a la República Catalana”. L’any passat el 
president d’ERC Oriol Junqueras, ell també acostumat de l’UCE, va presentar 
el tema: “Prou espoli. Ara República Catalana”. 

 Però més enllà dels missatges que s’hi difonen, es tracta de fomentar 
més activitats a l’UCE i de portar-hi gent. 

- D16: UCE 2007 - Josep Huguet i Oriol Junqueras 

Tot i que acabo de parlar de la presència d’Oriol Junqueras l’any 
passat, aquesta imatge és anterior, del 2007, on participava a un curs 
sobre els Països Catalans, i Josep Huguet a les diades de turisme. 

 

(7- Actuacions a favor de l’UCE) 

 Per tancar aquesta glossa, voldria mencionar algunes de les seves 
actuacions més discretes que van ser una gran ajuda per a l’UCE i que, com a 
mínim en dues ocasions, es pot dir sense exageració que la van treure d’un 
mal pas. 

 Per exemple, per donar més tranquil·litat i seguretat, va estabilitzar una 
bona part del finançament de l’UCE amb un contracte plurianual, com ho va 
fer igualment per les universitats. 

 També la seva intervenció va ser decisiva per a resoldre un vell 
problema recurrent que arrossegàvem del de l’any 2002, el de la relació entre 
l’UCE i la Xarxa Vives d’universitats dels Països Catalans. Deixem de banda 
les raons inicials dels malentesos que tothom havia descuidat al cap d’uns 
anys, o la intenció subjacent d’uns quants rectors de controlar l’UCE - quan 
som complementaris i no pas rivals de les seves universitats -, passem també 
sobre la comprensible reticència - però no per això legítima - del món 
acadèmic en general a acceptar com a tal, és a dir amb tracte directe, una 
universitat lliure, popular i clarament catalana i de Països Catalans. Però el fet 
és que només tenim tres universitats dins el Patronat de la Fundació UCE, 
que ens accepten com som i que ens recolzen : la Universitat de les Illes 
Balears, la Universitat de Perpinyà i la Universitat Oberta de Catalunya, que 
també participaven a l’UCE. I què feien aleshores les altres? Unes quantes 
ajudaven amb cursos o seminaris, com la de València o l’Autònoma de 
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Barcelona. Unes quantes més tenien participacions escasses o intermitents, i 
el restant eren més fredes. Sobretot hi havia les qüestions a resoldre de la 
informació conjunta dels cursos d’estiu prop dels estudiants i de la validació 
dels crèdits aconseguits a l’UCE. 

 Doncs el Conseller Huguet va dir prou i va fer de tal manera que, a 
Barcelona i a l’UCE mateix hi hagués encontres que van acabar feliçment, 
amb la paternal insistència del conseller, per un conveni tripartit - era la moda 
en aquests temps - entre l’Institut d’Estudis Catalans, on Joandomènec Ros 
actuava d’home bo, la Xarxa Vives amb Antoni Giró i posteriorment Joan 
Vinyas, i l’UCE amb Jordi Sales i Joan Maluquer. 

- D17: UCE 2009 - Josep Huguet i Antoni Giró, rector de la UPC. 

Aquest any 2009 hi havia una reunió de rectors de la Xarxa Vives a 
l’UCE de Prada. Mirant la cara somrient o una mica burleta de Nicolau 
Dols, vice-rector de la UIB, a l’esquerra, i al centre el toc d’ulleres i on 
va la mirada d’Antoni Giró, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i pròxim president de torn de la Xarxa Vives, suposo que 
estava verificant, per si anava bé, el nus de corbata del seu conseller. 
Qui va finalment rectificar el nus de corbata a l’altre, això només ho 
sabrem el dia que Josep Huguet escrigui les seves memòries. Però em 
consta que tot va acabar bé amb, com he dit, un acord entre l’UCE, la 
Xarxa Vives i l’IEC, amb la benedicció del conseller i la protecció de 
l’àngel de la guàrdia que ens va enviar, Meius Ferrer, i que tothom 
n’està molt content avui dia. 

 També la seva actitud compromesa ens va permetre de tirar endavant 
el projecte de Vall Roc a un moment delicat de la seva trajectòria, en les 
relacions amb els serveis estatals francesos i espanyols que gestionaven els 
programes INTERREG en nom de la Unió Europea. 

 Recordo que aquest centre d’estudis amb residència, batejat Centre 
Pau Casals - Vall Roc és el nom de l’edifici -, és un projecte pensat per a la 
joventud dels Països Catalans i el foment de les trobades escolars o 
universitàries entre els diferents territoris, sobre temes d’interès comú. És 
pensat per a funcionar tot l’any i, és clar, serà aprofitat per a l’UCE a l’agost. 

- D18: UCE - El Centre Pau Casals a Vall Roc. 

La situació del centre Pau Casals després de la primera fase quan 
s’havien acabat els dos edificis nous laterals. Aquests edificis 
d’habitacions ja van acollir residents durant l’UCE 2010. La petita 
història recordarà que els primers ocupants de Vall Roc van ser els 
alumnes d’un institut de l’Alguer. Ara s’estan fent els treballs de 
rehabilitació de l’edifici noble, al centre de la fotografia. 

 Recordo les paraules del president Pasqual Maragall, que també 
sovintejava a l’UCE, a qui confiàvem les nostres dificultats habituals - és 
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veritat aleshores agreujades per algun membre del govern - que ens va dir: 
“Perquè no aneu a veure l’Huguet, que tothom sap que és amic vostre?” 

 No cal anar més lluny. El guardonat, que he tingut l’honor de presentar 
avui, sempre ha recolzat l’UCE, l’ha fet seva i l’ha valorada pel paper que juga 
a favor de Catalunya i dels Països Catalans. Era l’hora que l’UCE reconegués 
aquesta aportació amb el premi Canigó. Que molt de temps puguem treballar 
junts per un futur català més solidari i més lliure. 

 Moltes gràcies. 

  

Joan Becat 
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans 
Secretari del Patronat de la Fundació UCE 


