ACTE D’INVESTIDURA COM A
DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA URV
GAUDEAMUS IGITUR
Gaudeamus igitur
Iuuenes dum sumus;
Post iucundam iuuentutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus.
Gaudim de la vida, | ara que
som joves: | després d’una
alegre joventut, | després d’una
penosa vellesa, | ens acollirà la
terra.

Vbi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Adeas ad inferos,
Transeas ad superos
Hos si uis uidere.
¿On són els qui abans de
nosaltres | visqueren en aquest
món? | Vés als inferns, | cerca
entre els déus, | si els vols
veure.

Viuat Academia,
Viuant professores,
Viuat membrum quodlibet,
Viuant membra quaelibet,
Semper sint in flore.
Visca la Universitat, | visquen
els professors! | Visca
qualsevol universitari, | visquen
tots els universitaris! | Que la
vida els somrigui sempre!

El Dr. Josep Anton Ferré Vidal,
Rector Magnífic de la Universitat Rovira i Virgili,
Es complau a convidar‐vos a la solemne sessió acadèmica d’investidura com a doctor
honoris causa, a títol pòstum, del Dr. Claudi Esteva Fabregat, antropòleg.
L’acte tindrà lloc, divendres 10 de novembre, a les 12 del migdia,
al Paranimf de la Universitat (c. de l’Escorxador, s/n, Tarragona)
Tarragona, octubre de 2017
Claudi Esteva Fabregat. Antropòleg, exiliat republicà a Mèxic i fundador de l’antropologia social a Catalunya i a
l’Estat espanyol. Es va formar a l’Escola Nacional d’Antropologia i Història de Ciutat de Mèxic i va ser deixeble del
psicoanalista Erich Fromm. Abans de tornar a Barcelona l’any 1968, va dirigir el Museu Nacional d’Etnologia de
Madrid i hi va fundar l’Escola d’Antropologia. El 1972 va crear el Departament d’Antropologia Cultural de la
Universitat de Barcelona i el va dirigir fins que es va jubilar, l’any 1983. Els seus camps de recerca van ser els estudis
de personalitat, l’etnicitat i l’estudi de la societat urbanoindustrial. Va fer treball etnogràfic a Mèxic, Perú,
Guatemala, Guinea Equatorial, Catalunya i els Estats Units i els darrers quinze anys de la seva vida va estar vinculat
institucionalment al Col∙legi de Jaliso (Mèxic). Al llarg de la seva carrera va rebre nombroses distincions i
reconeixements per la valuosa aportació que va fer a les ciències socials.

El professorat assistent ha de portar roba acadèmica
Si us plau, abans del dia 7 de novembre confirmeu l’assistència al tel. 977 558004 o a l’adreça electrònica secgpr@urv.cat

