
Físiques UB72: El Jubileu 
 

Vam deixar un mos de la vida 
a la nostra Facultat, 

vam deixar-hi un glop de vida, 
de la nostra joventut 

que ja no torna. 
I avui que enfilem la porta 

de sortida 
de la nostra activitat professional, 

dura però apassionant, 
per a molts ben agraïda, 

us vull recordar aquells temps 
ple de nostàlgia. 

 
Foren cinc anys de carrera inoblidables, 
de mil lliçons magistrals i d’empollades, 

de censures i foscors, 
equacions ben complicades, 
de curses davant els ‘grisos’, 

de vagues i de tancades, 
de músiques i d’amors, 

innocents i a temporades. 
 

De dinars a Canuda i al SEU, i desdejunis 
al bar o al pati de Ciències, bancs de pedra, 

un marc incomparable 
per engolir-hi èpsilons i geometries, 

l’àlgebra excelsa, 
els tensors i les formes, 

els Lambda-p-de-E’s 
àdhuc espais de Hilbert 

i moltes classes de Física. 
Què més volíeu, per vint duros de matrícula? 

 
Esperitats pel tronar d’un Raimon 

en plena forma 
vam viure el ’68 la presa de la Sorbona, 

la primavera de Praga 
i l’arribada a la Lluna. 

Però ni Reich, ni Marcuse, 
ni Bob Dylan i els Beatles, 
ni Kubrich, ni Cohn-Bendit! 
no ens tragueren del camí 

de la nostra trajectòria newtoniana 
interminable: 

integrals de tota mena, 
geometries diferencials, 
la mecànica i la termo, 



fluids i relativitat, 
l’electrònica, estadística, 

i la física industrial, 
els camps quàntics, les partícules, 

òptica, geo- i astro-físiques 
Maxwell, Boltzmann i Pascal, 

Gauss, Poisson, Feynman i Planck, 
Einstein, Gibbs i companyia: 

cadències subliminals 
que ens encisaren 

per la resta de la vida 
(i que a algun li inspiraren 

composicions de pel·lícula). 
 

Recordem ara i aquí, tot fent memòria, 
nostres profes i ajudants, n’aquesta història: 

Codina, Orús, Vidal, 
Ortega, Linés, Pascual, 
Sancho, Grané i Aguiló, 
Cufí, Navarro, Xambó, 

Ibarz, Trias i Simó, 
Marqués, Madurga, Garrido, 

Vidal-Hernández i Marco, 
García-Lahoz i Marro, 

Moneo, Guardiola i Bobillo, 
Torra, Lapiedra, Tejada, 

Català i Parellada, 
Biel, Morenza i Augé, 

Azcárraga, Puigcerver, 
i en Teixidor i en Vaquer; 
i també tots els companys 

i les companyes, 
els qui aquí som i els qui no, 
i els qui ens deixaren ...DEP. 

 
Pels records i pel present, 

per ara i sempre! 
 

Emili Elizalde 
Barcelona, 12 de juny de 2015 

 
 



 
Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus. (bis) 
Post iucundam iuventutem, 
post molestam senectutem, 
nos habebit humus. 
 
Ubi sunt qui ante nos 
in mundo fuere? 
Vadite ad superos, 
Transite ad inferos, 
ubi iam fuere. 
 
Vita nostra brevis est, 
breve finietur. 
Venit mors velociter, 
rapit nos atrociter, 
nemini parcetur. 
 
Vivat Academia, 
vivant professores. 
Vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet, 
semper sint in flore. 
 
Vivant omnes virgines, 
faciles, formosae 
vivant et mulieres 
tenerae, amabiles 
bonae, laboriosae. 

 
Vivat nostra societas! 
Vivant studiosi! 
Crescat una veritas, 
floreat fraternitas, 
patriae prosperitas. 
 
Vivat et res publica, 
et qui illam regit. 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum charitas, 
quae nos hic protegit. 
 
Pereat tristitia, 
pereant osores. 
Pereat diabolus, 
quivis antiburschius, 
atque irrisores. 
 
Quis confluxus hodie 
Academicorum? 
E longinquo convenerunt, 
Protinusque successerunt 
In commune forum. 
 
Alma Mater floreat 
quae nos educavit, 
caros et conmilitones 
dissitas in regiones 
sparsos congregavit. 

 


