DISCURS DE VICENTE GONZÁLEZ MARTÍN, DEGÀ
DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA DE LA
UNIVERSITAT DE SALAMANCA, A LA SESSIÓ
INAUGURAL DEL COL·LOQUI

Senyor Vicerector, senyors congressistes, en nom de la Facultat de Filologia els dono la cordial benvinguda. Aquest any s’han graduat més de
nou-cents estudiants en una Facultat que gairebé té vuit segles i que en
aquest temps ha tingut una especial cura i interès per estudiar, investigar i
ensenyar llengües, tant clàssiques com modernes.
Va ser la primera Facultat d’Espanya que va establir les titulacions de
Filologia Moderna el 1955 i actualment s’hi ensenyen vint llengües. A més,
aquest any hem rebut quatre-cents tres estudiants estrangers que faran
ressonar aquests espais d’intensa polifonia. La vella tradició filològica salmantina s’ha caracteritzat sempre per la seva obertura envers altres cultures. El multiculturalisme, amb el plurilingüisme que se’n deriva i que a dia
d’avui es presenta com una novetat desitjable que cal desenvolupar i potenciar des de totes les institucions europees, ha estat sempre normal en
aquestes aules. Valgui l’exemple que es produirà avui mateix a les dotze,
quan s’inauguri el període estival dels Cursos per a Estrangers, que el juliol més de 1.200 estudiants estrangers vénen a aprendre llengua i cultura
espanyoles.
Semblantment, en aquestes aules, com a mínim des dels meus primers
temps d’estudiant, a finals de la dècada dels seixanta, les llengües peninsulars sempre hi han tingut el seu lloc. Per descomptat, hi havia la llengua
catalana, que si no va tenir-hi més importància no va ser per culpa de la
Facultat, sinó perquè moltes vegades els concursos de places de català quedaven deserts. Jo mateix vaig estudiar aquesta matèria, en la seva diacronia,
fonamentalment, un ensenyament que el nostre col·lega, el professor Pascual, impartia.
Així doncs, arribeu en un terreny adobat per plantejar l’estat de la
qüestió dels estudis catalans i per ensenyar-nos aquesta disciplina. De ben
segur que després d’aquest congrés no tan sols en sabrem més, sinó que
ens entendrem millor.
Des del Deganat estarem a la vostra disposició.
Bona feina.

