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Pompeu Fabra va consolidar la llengua catalana,
ordenant-la i sistematitzant-ne l’ús comú,  literari,
acadèmic, tècnic i científic. D’aquesta manera, va
promoure la modernització d’un país i d’una
cultura, i va estructurar una forma comuna de
pensar i expressar-se, que comporta una manera
de mirar, de ser i de fer. Ha estat l’eina que ens ha
permès dialogar entre fronteres geogràfiques,
polítiques i conceptuals i enriquir-nos amb un
calidoscopi de matisos i precisions.
Dialogar implica escoltar la diferència i valorar la
diversitat. Implica també contrastar punts de vista
i cercar punts de trobada. Ens allunya de la imposició, de la violència i de la por. Com a
resultat, emergeixen noves idees. El diàleg sempre enriqueix, mai destrueix.
A Andorra, com a país de frontera, hem tingut l’oportunitat de poder dialogar a bastament
–de vegades amb més encert que d’altres–. No s’entendria Andorra sense diàleg entre
fronteres, entre cultures i entre interessos.
Sembla que avui en dia el diàleg és un valor que cal cultivar, no només després dels terribles
atemptats de fa pocs dies a Barcelona sinó també arran de les múltiples formes de violència
que veiem als mitjans de comunicació. Per això, en aquest homenatge ens agradaria ressaltar
la contribució de Pompeu Fabra al diàleg i reivindicar la llengua i la cultura com una plataforma
d’acollida, de diàleg entre punts de vista i de pau. Tant entre els que compartim llengua com
amb els que ens aporten una altra cultura, unes altres ulleres amb què mirar-se el món.
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