
524a Diada andorrana a l’UCE: L’aigua i Andorra

Bon dia a tothom. Vull començar enviant un record a l’Èric Jover Comas, que fa massa el valent,
perquè és el vicerector per a les relacions de la Universitat Catalana d’Estiu amb Andorra.
Us vinc a saludar en aquesta 24a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada. I
us vinc a donar les gràcies per la vostra contribució a aquesta creació, del que ja podem dir-ne,
l’esperit de Prada, i essencialment als universitaris i els estudiosos que dominen alguns temes
amb un nivell de més dedicació, que comuniquen a les ciutadanes i als ciutadans les claus per
poder orientar solucions als seus problemes. Això, que és l’essència de la vida universitària, és
l’essència de la vida de la Universitat Catalana d’Estiu; és el que fem, per dir-ho així, tota la jor-
nada, com vosaltres.
Si després hi ha un sentit de festa, de gosadia nacional en les afirmacions, és un estil en el qual
es pot fer de l’estudi un moment de maduresa ciutadana en el plantejament dels problemes. Jo
crec que és urgent, i molt –aquests dies ho hem estat comentant amb el conseller de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb el conseller d’Ensenyament, i ahir amb la gent de Bildu–; és molt
urgent, molt urgent treure el llenguatge de la deliberació política dels ciutadans, dels eslògans
del tipus publicitari, de qui és més guapo o qui hi està present.
Importar la maduresa real, la formació escolar que ha donat a la ciutadania el debat públic. Ens
juguem moltes coses al fer una certa pressió en la manera que públicament els ciutadans tenen
d’escenificar les seves opcions, són ciutadans madurs, tenim uns problemes. No cal anar dient:
“tu ets ximple, tu ets beneit”. Pretendre que els ciutadans que, tot tenint una formació, es fana-
titzen com els hooligans dels equips i, parlo modestament, vol contribuir a això.
La Societat Andorrana de Ciències fa 24 anys que ve, l’any vinent en farà 25. Us dic que la Uni-
versitat Catalana d’Estiu, si continuo presidint-ne l’equip rector, farà la proposta d’atorgar a la
Societat Andorrana de Ciències el premi Canigó, perquè sou uns bons amics de Prada, i estic
segur que la resta de la jornada hi haurà senyors que han estudiat coses sobre l’aigua que les
comunicaran a ciutadans madurs, perquè en el moment de prendre unes polítiques serà amb
això tan senzill però que a vegades s´acaben dient bestieses molt grosses.
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Una de les rucades que la humanitat ha dit és que això de la teoria és una cosa lletja. Miri, la
teoria és el moment en què, s’aclareix la cardinalitat, on són els punts cardinals d’un senyor
enfront d’un trajecte.
Si tu mires bé, el nord, el sud, l’est i l’oest són punts teòrics. Ara ja em diran vostès com es
poden fer mapes sense punts teòrics. La teoria, la vida dels homes serveix per aclarir els trajec-
tes per realitzar i prendre opcions.
Aquesta és la meva idea d’universitat. Paul Ricker deia als anys 60/70 que hi havia tota una crisi,
sobre la universitat. La idea d’universitat és molt senzilla i no morirà mai.
És un senyor que sap una cosa, perquè li ha agradat aprendre-la, i a uns senyors els agrada que
els les expliquin, això que aquest senyor ha après. I això que és tan senzill persistirà a totes les
modes possibles.
Gràcies a tots vosaltres per la vostra presència a Prada cada any, i disposeu de tot allò que des
de l’equip rector es pugui fer, i envio a l’Èric Jover una salutació ben carinyosa.
Gràcies.
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