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Josep María Jordán 
GalduF, l’home 
compromés
Víctor Fuentes
Catedrátic d ’Economia Aplicada a 
laUV

Acaba de publicar la Universität de Valéncia el Ilibre Oficio y  compro
miso cívico. Memorias de un profesor universitario (1973-2015). El seu 
autor és Josep Maria Jordán Galduf, ben conegut de tots els lectors 
i amics de la revista SAÓ com un deis seus col-laboradors deja fa 
prou de temps. És el regal que ens fa en l'any de la seua jubilado 
com a professor universitari, doctor i catedrátic d'Economia Aplicada 
de la Facultat d'Economia. I tot comenta per a eli en 1969 com a 
estudiant, I continua com a llicenciat en el 1973, doctor en 1975 i, 
seguint la carrera docent en l'àrea de coneixement de Política Eco
nòmica, en 1988 ésja catedrátic.

Josep Maria Jordán ha siguí, sempre, una persona de consens, 
de contacte, un home pont en totes les institucions on ha partici
pât, que en són un bon grapat: departament, facultat, universltat, 
ajuntament, fundacions, instituts, revistes, etc. Eixe tret clau de la 
seua personalitat ha Huit sempre en la seua actitud vital d'acceptar 
un ait grau de compromis civic amb la seua (i nostra) societat en el 
sentit més ampli. I això vol dir també treball, molt i serios: jo li diria 
a qualsevol implicai en una tasca important i feixuga que es trabará 
sempre més tranquil i segur si té la sort de veure al seu costai l'infa- 
tlgable sherpa Pep Jordán.
Però el ben cert és que el professor -el mestre, en diria jo- és la fi

gura principal del seu vessant públic. El docent de milers d'alumnes, 
als quais sempre ha dispensât una atenció i dedicado exquisida; el

tutor de tants joves professors a qui ha ajudat i guiat 
en les seues Investigacions, ha anat sempre de la mà 
de l'investigador universitari i divulgador en la socie
tat en aquells camps de l'economia que ha treballat 
més a fons (politica econòmica, economia europea, 
economia del País Valencià), com es demostra en 
el notable nombre de llibres, articles, recensions, 
comunicacions, etcétera, publicáis (mireu l'annex 
2 del llibre). John M. Keynes, en el prefaci del seu 
Important i conegut llibre Teoría general de la ocupa
ción diu: «dirijo este libro especialmente a mis colegas 
economistas, aunque espero sea comprensible para 
quienes no lo son». Josep Maria ha fet just el contrari, 
dirigint-se a la societat, esperant que els economistes 
l'entenguen.
Josep Ma Jordán aprofita aquest llibre per mirar cap 
arrere i jo cree que veurà el sole que eli ha llaurat al 
llarg deis darrers 42 anys de la seua vida, en una terra 
«en bona saó», on hi ha uns frults profitosos que hem 
pogut gaudir molts de nosaltres. I això mereix un 
gran reconeixement, en vida, per part de tots, sense 
mesquinesa com de vegades passa.
I a títol particular, com a alumne que fou meu, com

pany de facultat i amie tots aquests anys, vull dir que 
l'estel d'Europa -que fa molt que li serveix de guia- el 
va posar al meu abast, cosa de la qual li estic molt 
agraít, i per obrir-me la porta en el departament per a 
impartir jo docència en eixa matèria de la qual eli ha 
sigut un gran pioner en la Facultat.
Fncara que eli pensa que potser n'ha escrit massa, 

espere que continue, com un gran cronista giocai que 
ha sigut i al qual res humà li es alié. I vos recomane 
la lectura a tots. Als més joves per a conéixer un 
homenot al seu estil (no oblideu que ha jugat anys al 
bàsquet a Llíria, una capitaleta esportiva en això), i als 
més grans perqué més que una autobiografia és una 
referéncia impagable per a la biografía de cadascun 
deis qui hem tingut la sort de compartir personal- 
ment, professional o generacional, tots aquests anys.


