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Honoris causa UdL

Eugeni Bregolat Obiols
2 3  d ' o c t u b r e  d e  2 0 1 4
Saló Víctor Siurana del Campus del Rectorat
 
Padrí: Joan Julià-Muné, professor del departament de Filologia Catalana i Comunicació
Rector: Roberto Fernández Díaz
 
Eugeni Bregolat Obiols, natural de la Seu d'Urgell, es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona i poc
després, el 1971, guanyades les oposicions corresponents, inicià la seva carrera diplomàtica. Desenvolupà el
càrrec de conseller comercial de la Cámara de Comercio Española a Moscou (1974-78) i fou assessor de
Política Exterior dels presidents del govern d'Adolfo Suárez i Leopoldo Calvo-Sotelo (1978-82). En aquest
període fou el número dos de l'ambaixada espanyola a Moscou que ocupava Juan Antonio Samaranch. El 1981
fou nomenat membre del Servicio Español de Asuntos Exteriores i l'any següent ocupà la seva primera
destinació com a ambaixador: Indonesia (1982-1987). A més ha estat ambaixador al Canadà (1991-1992),
Rússia (1992-1997), Andorra (2006-2011) i a la República Popular de la Xina durant tres períodes (1987-1991)
(1999-2003) i (2011-2013) i sota el mandat de quatre governs espanyols successius (González, Aznar,
Zapatero y Rajoy), fet insòlit, i únic fins al moment, en la història diplomàtica espanyola. Durant el bienni
1997-1999 fou nomenat Director Polític del Ministerio de Asuntos Exteriores i del 2003 al 2006 el Govern
espanyol el nomenà Director de Relacions Internacionals del Fòrum Universal de les Cultures i, seguidament,
entre 2006 i 2011 fou ambaixador d'Espanya al principat d'Andorra.

És president honorari de Globalasia, la Cátedra China i la Càtedra d'Estudis Asiàtics de la UdL. Des de 2013 és
professor honorari de la Zhou Enlai School of Government and International Relations de la Universitat de
Nankai, on imparteix docència postgraduada en política i economia. 

Eugeni Bregolat, com a reconegut sinòleg, és un analista habitual de la realitat asiàtica, especialment la referida
a la Xina i Rússia, en premsa (La Vanguardia, El Imparcial, El Mundo) i revistes especialitzades (Economía
Exterior i Política Exterior, entre d'altres). És autor d'un assaig sobre la Xina: La segunda revolución china
(Destino, 2007), que pròximament es publicarà en versió anglesa (The Second Chinese Revolution, Palgrave
Macmillan). A finals d'any Edicions de la Universitat de Lleida li publicarà Sobre el renacimiento de China, un
recull de més d'un centenar de treballs sobre la Xina apareguts en l'última dècada. 

Com a conferenciant, Bregolat va participar en el cicle que l'Aula d'Estudis Xinesos de la UdL, en col·laboració
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amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs, van organitzar el 2008. Les conferències es van publicar en l'obra Visions de
la Xina: cultura multimil·lenària (IEI, 2009). Igualment ha participat en activitats de la Cátedra Jean Monnet, de la
Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.
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