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En memoria teva, estem aquí. El dia a dia ens ha unit, ens ha fet créixer, la nostra
tasca, els nostres objectius, els membres de comunitat científica d´ historiadors del Dret,
volem recordar el camí que hem fet plegats, Jordi Gunzberg Moll, Investigador i
Professor de Dret de la Universitat de Girona, havia estat també de la Universitat
Pompeu Fabra i la UNED, junts hem compartit interessos, vocacions, reunions,
conferències, son els escenaris viscuts, hem après els uns dels altres, com a companys,
amics, estudiants, alguns com una galàxia d' estrelles disperses sense cap vincle
aparent, però tu ens has unit als uns i altres amb llaços d' amistat sincera pels nostres
moments compartits, que perduraran.
Junts estem aquí per recordar-te, per agrair-te la teva amistat i dedicar-te el nostre
homenatge.
Seguim el nostre camí mirant el futur, però sense perdre el passat, et recordem com a
professor d' història, company, amic, en les teves conferències, els teus llibres, per la
teva passió per l'època medieval. Per les teves paraules i pels teus silencis, culte,
educat, de paraules precises i justes, per la teva sinceritat, per la teva companyia.
Ara absorbit per la historia que ell estudiava, en forma part, i els historiadors, podrem
defensar la seva història, quan algú ens pregunti pel Professor Jordi Günzberg Moll,
podrem contestar que vam tenir la sort de conèixer el i que era un treballador
incansable i constant dels seus estudis, investigacions, amant dels llibres i el podies
trobar sovint en llibreries i biblioteques cercant història.
Avui ens farem companyia els uns als altres per recordar-te, potser inclús per
conèixer una mica més de tu, cadascú sap un trosset de la teva vida, un temps, si
ajuntem totes les peces del trencaclosques, et tindrem tot, el Jordi Günzberg Moll.
Per tu aquest homenatge. T'ho has ben guanyat, amb tota una vida d' esforç i
dedicació.
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Alcem la mirada cap el futur, pel Jordi ! ell ho voldria així, veure que el seu treball no
s'ha perdut, que continua, que el camí que ell va caminar segueix endavant.
Potser algun dia anirem plegats a Menorca, a Son Saura, i de ben segur t’ hi trobarem
Jordi, perquè era el teu lloc preferit, i veient els teus llocs estimats tu ens faràs de guia,
recordarem les teves paraules, recorrerem els teus camins, el camí de cavalls, i un cop
més estarem junts. Fins aviat, Jordi !!
Gràcies per dedicar-nos el teu temps i compartir amb nosaltres el camí de la teva
història.
Serveixi aquest escrit per guardar en bona memòria al nostre estimat Professor,
investigador-historiador, company i amic, Jordi.
Per tu he fet aquest escrit, que vas ser el meu professor i jo una alumna més de
Història del Dret de la UdG, companya i amiga, per les circumstàncies donades fins avui.

Jordi Günzberg Moll
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