
V. Activitat institucional

Inauguració del curs

l dia 27 de setembre de 2004

tingué lloc, a la Sala Prat de 

la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, la

sessió inaugural del curs 2004-2005.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de l’Il.lm. Sr. Joan Francesc Mira i

Casterà, membre de la Secció de Filosofia

i Ciències Socials, amb el títol Nosaltres i

els italians. L’acte comptà també amb un

discurs del president de l’Institut, Hble.

Sr. Josep Laporte i Salas, i amb un parla-

ment del conseller d’Universitats, Recer-

ca i Societat de la Informació de la Gene-

ralitat de Catalunya, Hble. Sr. Carles

Solà i Ferrando. Així mateix, el secretari

general de l’Institut, Il.lm. Sr. Salvador
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Alegret i Sanromà, féu una lectura del re-

sum de la Memòria del curs 2003-2004.

Durant l’acte es féu el lliurament de me-

dalles als membres emèrits.

Durant la sessió inaugural del

curs és feu homenatge a l’obra musical i

musicològica de Bernhard Rövenstrunck

(Essen, Rin del Nord - Westfàlia, 1920),

amb la interpretació de S’estava la Blan-

caflor, cançó popular catalana harmo-

nitzada pel compositor alemany per a un

cor de veus blanques (cor d’alumnes de

l’Escola Santa Anna, de Barcelona, diri-

git per Joan Bofill), i de composicions del

músic per a dos violoncels (Marta Morros

i Mariona Tuset).

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

niciem avui un nou curs i tra-

vessem així l’equador del man-

dat de l’actual Equip de Govern de

l’IEC. Entenc que, en línies generals, po-

dem estar ben satisfets de la marxa de la

nostra institució, marxa que ha estat ex-

posada pel secretari general i, amb més

detall, en el resum de la Memòria que re-

bran tots els assistents.

Voldria que les meves primeres

paraules fossin d’agraïment a tots els que

ens honoren amb la seva presència en

I aquest acte. Lamento que una cir-

cumstància inesperada ens hagi privat de

la presència del conseller en cap, que ha-

via acceptat presidir-lo. En nom del Go-

vern de Catalunya ens acompanya avui el

nostre col.lega Hble Sr. Carles Solà, con-

seller d’Universitats, Recerca i Societat de

la Informació a qui em complau donar la

benvinguda a casa seva, així com a totes

les autoritats que avui ens acompanyen.

M’és molt plaent també agrair 

la conferència pronunciada pel nostre
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col.lega valencià Joan F. Mira sobre Nos-

altres i els italians, tan valuosa pel seu

contingut com —al meu entendre— per

les seves afirmacions sobre «el poble i la

nació dels catalans que comparteix una

llengua i una història cultural». Conside-

ro extremadament pertinent que «un va-

lencià d’Itàlia», com ell es defineix, assu-

meixi aquesta condició en l’actual

circumstància en què s’ha plantejat una

altra volta el fals problema de la unitat

de la llengua i de la seva denominació.

És obvi que la polèmica desencadenada

per una desgraciada iniciativa ministe-

rial no té cap base científica o cultural i

que els motius que l’han provocada són

estrictament polítics. L’IEC s’ha pro-

nunciat repetidament sobre aquesta

qüestió i ha deixat ben clara la identitat

d’una llengua, el català, que, tal com

diuen els nostres Estatuts, és parlat a

València amb el nom de valencià. Deno-

minar ara la nostra llengua comuna amb

un nom híbrid em sembla absurd, inne-

cessari i confusionari. Una eventual nova

denominació no podria ser assumida, per

exemple, pels catalanoparlants d’altres

territoris com són les Illes, Andorra o la

Catalunya Nord.

Altrament, el tema tractat pel

professor Mira em sembla molt oportú en

uns moments de debat sobre la nostra in-

tegració a Europa, de la qual sens dubte

volem formar part sempre que s’acom-

pleixi allò que exclama Espriu en el poe-

ma «M’han demanat que parli de la

meva Europa»: «Que no sigui decebuda

la nostra esperança, / que no sigui escar-

nida la nostra confiança: / així molt hu-

milment ho demanem.»

Si, tal com sembla —i després en

parlarem—, s’acompleixen les bones

perspectives actuals des del punt de vista

econòmic, penso que en el curs que ara

s’inicia podrem progressar a donar un

nou impuls a l’IEC, tal com expressàrem

fa dos anys en el nostre programa electo-

ral. Volem potenciar encara més la pro-

jecció exterior de la nostra institució

acadèmica, incrementar la col.laboració

amb els centres universitaris, tal com

s’està fent, i fer un pas endavant en la

nostra presència en les noves tecnologies

de la informació. Ja hem situat en el nos-

tre web el portal de revistes de l’IEC i es-

tem acabant la reorganització total dels

seus continguts, que es veuran enriquits

amb els treballs fins ara realitzats en el

projecte del Diccionari del Català Con-

temporani, obra de gran envergadura en

la qual treballa des de fa anys la nostra

Secció Filològica, que ha comptat amb la

col.laboració econòmica del Departa-

ment d’Universitats, Recerca i Societat

de la Informació i també amb importants

subvencions estatals.

Seguirem potenciant, no cal dir,

l’activitat de totes les seccions i de les so-

cietats filials tot incrementant els seus

recursos econòmics, fet que permetrà

una més gran autonomia en les seves res-

pectives activitats.
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El foment de les activitats inter-

sectorials, és a dir, de l’IEC com a entitat

global, s’ha posat de manifest el curs

passat, tal com ha assenyalat el secretari

general, en la celebració d’una sèrie de

debats sobre «Recerca i país», en el marc

d’un ampli estudi sobre «Perspectives

del segle xxi», que ha conduït a l’aprova-

ció d’una declaració de l’IEC on es pon-

dera la importància de la recerca i es for-

mulen una sèrie de recomanacions per a

aconseguir, com més aviat millor, l’equi-

paració de la despesa destinada al nostre

país a incentivar-la, com a mínim, amb

la mitjana de la Unió Europea.

El curs que ara comença, sempre

dintre el marc de les «Perspectives del

segle xxi», hem programat un cicle de

debats sobre «Població, societat i país»,

amb l’objectiu de fer sentir la veu de la

nostra institució sobre un altre gran

tema d’interès general.

Una breu referència a la situació

econòmica: és obvi que, tal com afirmà-

vem fa un any, les nostres activitats es-

tan condicionades pel volum de recursos

disponibles. No fa gaires anys que —a

causa fonamentalment de l’actitud poc

generosa del Govern de l’Estat— el nos-

tre pressupost hagué de ser retallat i que

d’aleshores ençà hem hagut de fer pres-

supostos d’una certa contenció. Una

bona gestió administrativa ha conduït a

una considerable reducció del dèficit acu-

mulat. Ara les circumstàncies polítiques

ens permeten tenir unes expectatives

molt més favorables: s’ha acabat el blo-

queig econòmic per part del Govern cen-

tral i tot fa pensar que aviat rebrem la

subvenció acordada fa cinc anys però

mai efectuada pel Ministeri de Foment,

al mateix temps que hem establert una

relació molt cordial amb el Ministeri

d’Educació i Ciència, que crec que ens ha

de permetre, com a mínim, recuperar unes

subvencions que han estat significativa-

ment retallades a partir de l’any 2002.

Altrament vull agrair al nou Govern de

la Generalitat la seva bona disposició a

l’hora de potenciar les nostres activitats.

Hem aconseguit disposar de totes les

partides que, per escrit o de paraula, ha-

vien estat compromeses per l’anterior

Govern i tenim en curs unes negociacions

que han de conduir a la signatura d’un

contracte programa que haurà de per-

metre a la nostra institució fer un salt

qualitatiu en la seva tasca encaminada al

coneixement i a l’estudi de la llengua, de

la cultura i de l’activitat científica del nos-

tre país.

No voldria acabar sense agrair

molt profundament la col.laboració que

hem trobat per part no solament dels

membres de l’Institut i de les societats fi-

lials, sinó també de tot el personal que

col.labora tan eficaçment al manteni-

ment de la nostra activitat.
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