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Tampoc no ha volgut faltar a les inauguracions dels
nostres centres culturals de referència –CaixaForum i
CosmoCaixa– a Madrid i a Barcelona. Sóc de l’opinió
que en aquest tipus de situacions acostuma a resplendir
la personalitat de cada un. També la del Rei. I en totes
ha demostrat, sempre, un compromís incansable, una
espontaneïtat extraordinària i una gran habilitat per
adaptar-se amb tota naturalitat a qualsevol circumstància.
Sempre he apreciat i admirat el rei Joan Carles per la
seva proximitat, el seu entusiasme, la seva voluntat
de servei al país i la seva extraordinària capacitat de
projectar la imatge d’Espanya. Però, més enllà d’aquest
record personal, ens trobem avui davant un dia històric,
en el qual és precís valorar la seva decisiva contribució
institucional.
Sens dubte, Sa Majestat el rei Joan Carles encarna una
figura única i essencial en la història moderna d’Espanya. El seu paper va ser clau per a l’èxit del procés de
transició democràtica i l’obertura de portes i finestres a
Europa, la qual cosa va permetre l’impuls definitiu cap
a la cohesió i modernització del nostre país, i el progrés
i benestar dels seus ciutadans. Podem dir, sense por
d’exagerar, que el Rei s’ha convertit, en diversos moments crucials de la nostra història, en símbol i garantia
de llibertat, de concòrdia i de convivència en pau.
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Sempre li agrairé a Sa Majestat el rei Joan Carles
que, durant tots aquests anys, hagi presidit els actes
de lliurament de les beques de La Caixa per a joves
que marxen a l’estranger per acabar de formar-se a
les millors universitats del món i, la majoria, tornar
al cap d’uns anys al nostre país. Es tracta d’un acte
molt senzill, on els grans protagonistes són els joves
estudiants i, també, els seus familiars. Però que el Rei
no ha volgut perdre’s ni una sola vegada durant els
últims 23 anys. Dijous vinent, si no hi ha cap imprevist,
ens acompanyarà una vegada més.
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Estic convençut que el príncep Felip arribarà a la direcció de l’Estat amb una formació, maduresa i visió del
país difícilment equiparables en la història d’Espanya.
I, sens dubte, exercirà la seva nova responsabilitat amb
el mateix entusiasme i la mateixa entrega, perquè avui
és ja un exemple dels valors que han fet possible el
progrés d’Espanya en aquests últims 35 anys: esforç,
constància, esperit de servei i moderació.
El fort compromís de tots dos, del Rei i del Príncep, per
consolidar el paper internacional d’Espanya, impulsar el
seu creixement i reafirmar la voluntat de diàleg i consens
entre tots els ciutadans continuarà sent clau per afrontar
els reptes actuals i futurs que ens toca afrontar.
En cada edició del lliurament de les beques de La Caixa,
Sa Majestat el rei Joan Carles ha demanat a aquests
joves brillants –fins avui, més de 2.700 estudiants que
han aconseguit una beca per cada 17 sol·licituds– que
s’esforcin per desenvolupar al màxim el seu talent per
contribuir, en el retorn a Espanya, a crear oportunitats
i llocs de treball que ajudin al creixement del país i al
benestar dels ciutadans. Aquest missatge ha de significar per a tots nosaltres el millor estímul per continuar
confiant en un futur de progrés econòmic, cohesió social, convivència i igualtat d’oportunitats per a tothom.

