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Bon dia. 
És un dir, això, de bon dia, perquè no és un dia climàticament bo, sinó un dia covídic. Un any
molt especial, realment. Els que nosaltres a la UCE denominem els andorrans −que ja sumen
33 anys d’una feina esplèndida− aquest any també es veuen obligats a adequar-se a la
situació i a fer la feina ara filmada, ara mig presencial. Estem tots igual i per tant en aquest
sentit no hi ha res a dir, sinó lamentar-ho i esperar a veure si l’any que ve podem fer les coses
normalment. 
El tema important, ja ho vaig dir ahir en la inauguració del curs, és ser-hi. És no desaparèixer.
És continuar, és persistir. La continuïtat. El testimoni. 
Un dels testimonis que feu i que més agraïm és la publicació anual de la sessió anterior:
aquestes són les coses que queden. Aquest any, a més a més, jo penso que hi ha un fet
importantíssim i és que en el vostre llibre tenim l’únic testimoni de què vam fer el dia de
l’homenatge anual a Pompeu Fabra. I aquest és un dels estímuls que tenim encara més per
unir la vostra actuació amb la de la Universitat Catalana d’Estiu. 
Els temes, no cal dir-ho, sempre són interessants. Aquest any, amb la qüestió transcendent en
els nostres dies de la multiculturalitat, penso que toqueu un dels elements sensibles de la vida
al món occidental i a Andorra en el particular, però que en definitiva es tracta d’un tema
universal de primer nivell. I en aquest sentit podem afirmar que es tracta d’un tema
preocupant, sobretot ara que tenim la democràcia en una situació tan delicada com la que
tenim ara nosaltres. 
Per tant, la cultura dels individus, i dels individus diferents convivint en un mateix espai, és un
tema enormement sensible sense el qual la democràcia no pot funcionar. Per això us encoratjo
a fer aquesta feina, a continuar fent aquesta feina que cada any esperem i que cada any anem
veient a l’UCE, de com us aproximeu a temes realment importants. 
Com heu pogut veure, el lema d’aquest any de la Universitat és Construir el país en llibertat i
es correspon molt bé al que vosaltres feu. Vol dir llibertat material, llibertat política, llibertat
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cultural, llibertat lingüística, llibertat de l’individu, per poder coresponsabilitzar-se i crear la
seva vivència dintre del col·lectiu. No en l’individualisme tancat, sinó en i des de la perspectiva
col·lectiva. 
Per tant, escolteu: molt bona feina! I a veure si l’any que ve ens podem trobar tots
presencialment. Veure’ns i poder treballar d’aquesta manera que ho fem habitualment a Prada
i que aquest any, estem com estem, lamentant-ho però resistint. Persistint, com deia. I aquesta
resistència, aquesta persistència és el que ens ha semblat que havíem de fer tots nosaltres, i
vosaltres també, ja que la vostra contribució ha estat sempre de gran relleu i esperem que
segueixi durant molts anys. 

Jordi Casassas i Ymbert, 

President de l’equip rector de la 52a edició de la UCE


