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Bon dia a tots.
Bé, jo us vinc a dir bon dia i, ara l’hi deia a en Gual, que les institucions han de ser agraïdes.
Les  persones educades hem de ser agraïdes per obligació. I les institucions també han de ser
agraïdes.
I la Universitat Catalana d’Estiu ha de ser agraïda a la Societat Andorrana de Ciències perquè ha
fet el que s’ha de fer a Prada, que és portar la vida d’estudi al servei dels ciutadans. Els homes
d’estudi són científics. Tothom vol ser com tots i no pot ser. Cadascú ha de ser com és. Els
esportistes són esportistes. Els economistes, economistes. I, la gràcia del món és que cadascú
vagi profunditzant en les seves arrels. I la vida d’estudi és a Prada. Prada és aquesta vida d’es-
tudi. Després portem polítics... però hi ha una sèrie de gent centrada en l’estudi. Perquè el
resultat de la vida d’estudi al ciutadà l’orienta en les seves posicions. I Prada s’orienta d’aques-
ta confiança i la Societat Andorrana de Ciències també. I, des de sempre, ens hem caigut bé,
aquesta presidència i la Societat Andorrana de Ciències. En la vostra jornada estudieu coses
diverses, no pareu de barrinar. En els vostres programes hi ha una densitat d’estudi. Després sé
que en fareu el llibre.
Aquest any parlem de La nacionalitat andorrana, parleu vosaltres, jo no diré res de la nacionalitat
andorrana. És el que és. I és el que és.
I, aprendre que Europa camina cap a poder dir el que són les coses sense pors. I les pors s’han
acabat perquè hi havia els carrabiners, els gendarmes i la guàrdia civil, creacions del segle XIX,
que van d’alguna manera orientar la gent. La gent van aprendre d’on eren gràcies a la guàrdia
civil. Perquè en el moment en que la gent no sabia massa el que era i quan els van anar tustant
els diferents cossos nacionals, doncs això. Això és així.
I la nacionalitat andorrana té una llarga vida per endavant i  Prada serà el lloc de la diada andorrana
anyal per molts anys. I perquè això sigui així li donarem el premi Canigó. I li donarem compartit
amb el conseller Huguet implicat en la continuïtat de Prada. La Universitat Catalana d’Estiu ha de
continuar fent això.
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El que sí és clar és que la Universitat Catalana d’Estiu els homes d’estudi s’uneixen en la seva
qualitat de ciutadans a exercir aquest moment en que la ciutadania s’orienta en les seves
decisions.
Prada és a la segona quinzena d’agost. Això fa que els diaris en parlin. Tenim uns quants titu-
lars. I la part de gosadia nacional que s’ha de tenir a Prada. La gosadia de la Societat Andorrana
de Ciències amb aquesta jornada de treball. Una de les coses que s’han de tenir.
La cultura del diner...llavors resulta que des d’un punt de vista dels ciutadans les coses no són
tan senzilles. Perquè tenim unes mediacions culturals de racionalització. Avui dia vas d’un lloc a
un altre,i pagues.
Bé, doncs això, tothom és l’univers de les coses que ens fan reflexionar. Prada està fet d’això.
La Societat Andorrana de Ciències també. Que en traieu profit.
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