
Intervencions institucionals

Visitants il.lustres

Durant el curs 2004-2005, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il.lustres se-

güents:

• Josep Oriol Tuñí, degà president de la Facultat de Teologia de Catalunya. 30 de se-

tembre de 2004.

• Joana Maria Barceló, presidenta del Consell Insular de Menorca. 4 d’octubre de 2004.

• Rafael Foguet, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 5 d’oc-

tubre de 2004.

• Rita Colwell, presidenta de Canon US Life Sciences, Inc. i antiga directora de la Na-

tional Science Foundation. 26 d’octubre de 2004.

• Josep M. Alsina Roca, rector de la Universitat Abat Oliba CEU. 15 de novembre 

de 2004.

• Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I. 24 de novembre de 2004.

• Antoni Bassas, director del programa El matí de Catalunya Ràdio. 21 de desembre

de 2004.

• Josep M. Castellet, escriptor i editor. 22 de desembre de 2004.

• Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics i catedràtica de Geografia

Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona. 19 de gener de 2005.

• Josep Sinca, director general de la Fundació Abadia de Montserrat 2025. 31 de gener

de 2005.

• Josep Argemí, Rector de la Universitat Internacional de Catalunya. 10 de març 

de 2005.

• Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant. 15 d’abril de 2005.

• Francesc Fiol, conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 22 d’a-

bril de 2005.

• Marta Cid, consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 28 d’abril de 2005.
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Assistència a actes, visites i missions institucionals

• Ofrena floral al monument a Rafael Casanova, de Barcelona. Assistència del secretari

general a la recepció oficial oferta pel president del Parlament de Catalunya amb mo-

tiu de l’Onze de Setembre. 11 de setembre de 2004.

• El president rep la visita de la presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, se-

nyora Ana M. Cano, convidada pel president de la Secció Filològica. 15 de setembre

de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte inaugural de la II Trobada Internacio-

nal d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans

i la Facultat de Teologia de Catalunya, que tingué lloc a la Sala Prat de la Riba de

l’IEC. 30 de setembre de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte d’inauguració a l’Institut de les Jor-

nades Menorquines a Barcelona, organitzades conjuntament amb l’Institut Menor-

quí d’Estudis, del 4 al 7 d’octubre. L’acte inaugural comptà amb la presència de la

presidenta del Consell Insular de Menorca, senyora Joana M. Barceló. 4 d’octubre

de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte de la sessió en memòria de Ramon Margalef, que

fou membre de la Secció de Ciències Biològiques i de la Reial Acadèmia de Ciències i

Arts de Catalunya. L’acte, celebrat a l’Institut, fou organitzat conjuntament amb la

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 5 d’octubre de 2004.

• Reunió a l’Institut del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep

Bargalló, i del secretari de Política Lingüística, senyor Antoni Mir, amb els presidents

de les acadèmies de llengua de l’Estat espanyol i els consellers de Cultura de les res-

pectives comunitats autònomes. 8 d’octubre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a la sessió inaugural de curs del Consell Interacadè-

mic de Catalunya. 8 d’octubre de 2004.

• El vicepresident senyor Antoni Riera presideix, juntament amb el conseller de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, senyor Salvador Milà, a la Fun-

dació Caixa Sabadell, la conferència de presentació del Premi de Medi Ambient de

l’IEC 2004, que amb el títol «L’avantatge comparatiu i la sostenibilitat en el desen-

volupament local als Pirineus», pronuncia el senyor Antoni Tulla i Pujol, guanyador

del Premi. El 14 d’octubre de 2004.

• El president signa a Alacant el conveni marc de l’Institut d’Estudis Catalans, la Uni-

versitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló amb

l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. El 15 d’octubre de 2004.
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• Assistència dels vicepresidents, senyors Salvador Giner i Antoni Riera, als actes de la

Trobada de Premis Nobel de Barcelona, organitzada conjuntament amb la Universi-

tat Politècnica de Catalunya. El 19 i 20 d’octubre de 2004.

• Presidència del vicepresident senyor Antoni Riera, de la clausura a l’Institut del IX

Col.loqui Internacional sobre Llengües i Cultures Paleohispàniques, organitzat per la

Universitat de Barcelona. El 20 d’octubre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels Premis Catalunya d’E-

ducació de la Generalitat de Catalunya. El 25 d’octubre de 2004.

• El president rep a l’Institut la professora Rita Colwell, presidenta de Canon US Life

Sciences, Inc. i antiga directora de la National Science Foundation, acompanyada dels

senyors Francesc Gonzàlez i Sastre i Ricard Guerrero. El 26 d’octubre de 2004.

• Conferència de premsa per a presentar la declaració institucional «L’ús social de la

llengua catalana» presidida pel senyor Josep Laporte i amb la presència del senyor

Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica. El 27 d’octubre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a la sessió d’inauguració del curs 2004-2005 de l’A-

cadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i de celebració dels cinquanta

anys de la restauració de la seu de l’Acadèmia. El 27 d’octubre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a la inauguració oficial de la nova seu de l’Acadè-

mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, a Can Caralleu, i a l’acte d’inaugu-

ració del curs acadèmic 2004-2005, celebrat al Palau de la Música Catalana. El 3 de

novembre de 2004.

• Presidència del secretari general de l’IEC de l’acte d’obertura a l’Institut del Segon

Congrés Europeu sobre MTBE (èter metil tert-butílic). El 4 i 5 de novembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de la 9a Setmana de la Cièn-

cia al Parlament de Catalunya. El 5 de novembre de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte de celebració a l’Institut del vintè aniver-

sari del Centre de Recerca Matemàtica (1984-2004). L’acte comptà amb la presència

del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Ca-

talunya, senyor Carles Solà, i del secretari general de Política Científica i Tecnològica

del Ministeri d’Educació i Ciència, senyor Salvador Barberà. El 9 de novembre de 2004.

• Compareixença del president de l’IEC davant la Comissió de Política Cultural del

Parlament de Catalunya per a presentar la situació de la llengua catalana als Països

Catalans. El 10 de novembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament de la XXVIII edició dels Pre-

mis d’Honor Lluís Carulla i els XXII Premis Lluís Carulla d’Actuació Cívica, que

atorga la Fundació Lluís Carulla. L’11 de novembre de 2004.
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• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell Assessor de la Institució Ca-

talana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). El 12 de novembre de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Abat Oliba, senyor Josep M. Alsina,

acompanyat del vicerector de Recerca i Serveis Universitaris, senyor Ferran Porta. El

15 de novembre de 2004.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del senyor Carles Miralles, mem-

bre de la Secció Filològica, a la conferència de premsa organitzada per la Universitat

de Girona amb motiu de la creació de la Càtedra Maria Àngels Anglada. El 16 de no-

vembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del programa d’activitats de

l’Any del Llibre i la Lectura 2005, organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona a

la sala d’actes de CaixaForum. El 18 de novembre de 2004.

• Inauguració del secretari general del III Seminari de Correcció de Textos: «La termi-

nologia i la correcció de textos», organitzat per l’Oficina de Correcció i Assessorament

Lingüístics de l’IEC en col.laboració amb altres entitats. El 18 de novembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte d’ingrés del doctor Jacint Corbella Corbella,

membre de la Secció de Ciències Biològiques, com a acadèmic numerari de la Reial

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. El 22 de novembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC al sopar de celebració dels deu anys de la constitució

de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. El 23 de novembre de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Jaume I, senyor Francisco Toledo, acom-

panyat del vicerector d’Assumptes Econòmics i Planificació Universitària, senyor Vi-

cent Palmer, i de la vicerectora de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüísti-

ca, senyora Margarita Porcar. El 24 de novembre de 2004.

• Assistència del vicepresident senyor Antoni Riera a la inauguració de l’exposició Dalí.

Una vida de llibre, organitzada per la Biblioteca de Catalunya. El 24 de novembre

de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte de presentació a l’Institut del llibre Bíblia

del segle XIV: Èxode. Levític, del projecte Corpus Biblicum Catalanicum, codirigit pels

senyors Josep Massot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i Pere Casanellas,

membre de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics. El 24 de novembre de 2004.

• Assistència del secretari general a la reunió a Benassal del Patronat de la Fundació

Carles Salvador. El 26 de novembre de 2004.

• Assistència del secretari general a l’acte de lliurament a Benicarló dels XVI Premis

Alambor i d’Homenatge, que atorga l’Associació Cultural Alambor. El 26 de novem-

bre de 2004.
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• Presidència del senyor Josep Laporte de la taula inaugural del IX Simposi Iberoame-

ricà de Terminologia. RITERM 2004, que se celebra a l’Institut. El 29 de novembre

de 2004.

• Parlament del president de l’IEC a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de l’Insti-

tut Menorquí d’Estudis, celebrat a Maó. A l’acte, també hi assistí el secretari general.

El 29 de novembre de 2004.

• Assistència del secretari general a la reunió del Consell Assessor de les Comunitats

Catalanes de l’Exterior, que se celebra al Palau de la Generalitat. L’1 de desembre

de 2004.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del senyor Màrius Foz, president

de la Secció de Ciències Biològiques, a la reunió del Patronat del CREAF. El 2 de de-

sembre de 2004.

• Presidència del vicepresident senyor Salvador Giner de l’acte de celebració del vint-i-

cinquè aniversari de l’Associació Catalana de Sociologia. El 9 de desembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Ple del Consell Social de la Llengua

Catalana. El 10 de desembre de 2004.

• Assistència del secretari general a la 54a Festa de les Lletres Catalanes de la Nit de San-

ta Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural a Badalona. El 10 de desembre de 2004.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, de la senyora Mercè Durfort,

membre de la Secció de Ciències Biològiques, a l’acte de lliurament dels Premis CIRIT

2004 per a fomentar l’esperit científic del jovent. L’11 de desembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell Assessor per al Desenvolu-

pament Sostenible de Catalunya (CADS). El 14 de desembre de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi de la

Generalitat de Catalunya a diverses personalitats i entitats. El 14 de desembre de 2004.

• Presidència del secretari general de l’obertura del IV Memorial Enric Casassas: «Jor-

nada de nanociència i nanotecnologia analítiques», celebrat a l’Institut. El 16 de de-

sembre de 2004.

• Conferència de premsa de presentació de les conclusions del cicle de conferències

«Perspectives del segle xxi: recerca i país». El 16 de desembre de 2004.

• Assistència del secretari general al sopar organitzat per l’Institut Ignasi Villalonga

d’Economia i Empresa amb motiu de la celebració a Barcelona de la jornada «L’Eu-

ram, motor de l’Euroregió». El 17 de desembre de 2004.

• El president de l’IEC signa a Madrid el conveni de col.laboració amb el Ministeri de

Foment per al finançament de les obres de rehabilitació de la Casa de Convalescència.

El 20 de desembre de 2004.
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• Emissió des de la seu de l’Institut del programa El matí de Catalunya Ràdio, dirigit

pel senyor Antoni Bassas. El 21 de desembre de 2004.

• Reunió a l’IEC de la Comissió de Seguiment del Conveni entre el Govern de les Illes

Balears i l’Institut d’Estudis Catalans. El 12 de gener de 2005.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte de presentació a l’Institut de l’edició

electrònica del Diccionari descriptiu de la llengua catalana. L’acte comptà amb la

presència del senyor Salvador Barberà, secretari general de Política Científica i Tec-

nològica del Ministeri d’Educació i Ciència, i del senyor Carles Solà, conseller d’Uni-

versitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, organis-

mes que han cofinançat el projecte. El 14 de gener de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell Assessor per al Desenvolu-

pament Sostenible de Catalunya (CADS). El 20 de gener de 2005.

• Assistència del secretari general a l’acte de presentació de la miscel.lània La cultura ca-

talana en projecció de futur en homenatge al senyor Josep Massot i Muntaner, membre

de la Secció Històrico-Arqueològica, organitzat per l’Institut Ramon Llull, la Fundació

Germà Colón (Universitat Jaume I) i l’Estudi General Lul.lià. El 19 de gener de 2005.

• Presidència del senyor Josep Laporte de l’acte de presentació a l’Institut del número

17 de la revista Estudis d’Història Agrària, que recull els treballs en homenatge al seu

fundador, senyor Emili Giralt i Raventós, membre de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca. El 20 de gener de 2005.

• Presentació a l’Institut del llibre Magnituds, unitats i símbols en química física de la

Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, a càrrec dels senyors Salvador Ale-

gret, secretari general, i Josep M. Costa, traductor de l’obra. El 24 de gener de 2005.

• Visita a l’Institut de l’abat de Montserrat senyor Josep M. Soler, i del director de la Fun-

dació Abadia de Montserrat 2025, senyor Josep Sinca, acompanyats dels senyors Josep

Massot, de l’Abadia de Montserrat i membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i Fre-

deric Ribas, adjunt a la Direcció General de la Fundació. El 31 de gener de 2005.

• Assistència del secretari general a la Tercera Trobada de Casals i Centres Catalans d’Ar-

reu del Món, que va tenir lloc a Girona, organitzada pel Departament de Governació i

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. El 8 de febrer de 2005.

• Presidència del senyor Josep Laporte de la sessió sobre el dèficit fiscal a Catalunya or-

ganitzada a l’Institut, en la qual es pronunciaren les conferències «Efectes macro-

econòmics del dèficit fiscal, de Jordi Pons i Ramon Tremosa», a càrrec del senyor Ra-

mon Tremosa, professor de la Universitat de Barcelona, i «Efectes del dèficit fiscal

sobre els ciutadans a Catalunya», a càrrec del senyor Antoni Serra Ramoneda, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. El 10 de febrer de 2005.
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• Traspàs del president de l’IEC, senyor Josep Laporte i Salas. El 15 de febrer de 2005.

La cerimònia funeral va tenir lloc al Tanatori de les Corts, de Barcelona, amb l’as-

sistència de l’Equip de Govern, dels membres i del personal de l’IEC. El 17 de febrer

de 2005.

Presidència en funcions de Salvador Giner 

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Internacional de Catalunya, senyor Josep

Argemí, acompanyat del director de relacions institucionals, senyor Teòfil Sánchez. El

10 de març de 2005.

• Assistència del secretari general a l’Assemblea General de l’Associació PuntCat cele-

brada a l’Institut. El 15 de març de 2005.

• Reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. El 30 de març de 2005.

• Assistència del president en funcions, juntament amb membres de la Secció Filològi-

ca i personal de l’IEC, al funeral pel pare del president de la Secció Filològica a Tar-

ragona, senyor Joan Martí i Castell. El 30 de març de 2005.

• Assistència del vicepresident senyor Antoni Riera a la reunió de l’Assemblea General

del Comitè Espanyol de Ciències Històriques a Madrid. El 30 de març de 2005.

• Assistència del secretari general a l’acte de proclamació dels premis Crítica «Serra

d’Or». El 5 d’abril de 2005.

• Presidència del senyor Salvador Giner de l’acte inaugural del cicle de conferències

«Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença». El 5

d’abril de 2005.

• Assistència del president en funcions a la inauguració de l’exposició Parlament de Ca-

talunya (1980-2005). Història i futur, a la seu del Parlament. El 10 d’abril de 2005.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat d’Alacant, senyor Ignacio Jiménez Rane-

da, acompanyat del senyor Brauli Montoya, catedràtic de Filologia Catalana i mem-

bre de la Secció Filològica. El 15 d’abril de 2005.

• Participació del secretari general a l’acte de lectura de Solitud, de Víctor Català, cele-

brat al Parlament de Catalunya. El 22 d’abril de 2005.

• Acte de presentació a l’Institut del llibre La ciència en la història dels Països Cata-

lans I: Dels àrabs al Renaixement, presidit pel conseller d’Universitats, Recerca i So-

cietat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Solà, i pel pre-

sident en funcions, i amb la presència del vicerector d’Estatuts i Desenvolupament
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Normatiu de la Universitat de València, senyor Juan Carlos Carbonell. El 23 d’abril

de 2005.

• Assistència del president en funcions de l’IEC a la recepció oferta pel president de la

Generalitat de Catalunya, senyor Pasqual Maragall, al Palau de Pedralbes amb motiu

de la Diada de Sant Jordi. El 23 d’abril de 2005.

• Assistència del president en funcions de l’IEC i altres membres de l’IEC a l’acte de pre-

sentació al Parlament de Catalunya de dues obres dedicades al senyor Josep M. Font i

Rius, president de la Comissió de Textos Jurídics Catalans i membre de la Secció Histò-

rico-Arqueològica, amb motiu del seu norantè aniversari. El 27 d’abril de 2005.

• Assistència dels membres de l’Equip de Govern a l’homenatge en memòria del senyor

Josep Laporte, exdiputat del Parlament de Catalunya, al començament del Ple ordi-

nari del Parlament. El 5 de maig de 2005.

• Assistència del secretari general, senyor Salvador Alegret, a la reunió del Patronat de

la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. El 6 de maig de 2005.

Presidència de Salvador Giner

• En representació del president de l’IEC, el president de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, senyor Joaquim Agulló, presideix l’acte de lliurament del X Premis Cangur de

la Societat Catalana de Matemàtiques, juntament amb el rector de la UPC, senyor Jo-

sep Ferrer, i el conseller d’Universitats, senyor Carles Solà. L’acte tingué lloc a la

UPC. El 12 de maig de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament del XVII Premi Internacional

de Catalunya, atorgat per la Generalitat de Catalunya a l’antropòleg senyor Claude

Lévi-Strauss. L’acte es féu a París perquè el guardonat no es podia desplaçar. El 13 de

maig de 2005.

• Presidència del senyor Salvador Giner, conjuntament amb el conseller primer, el di-

rector del CADS i el president del Centre Metereològic de Catalunya, de l’acte de pre-

sentació de l’Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya a l’Auditori del Palau de la

Generalitat. L’Informe ha estat promogut pel CADS i realitzat sota la coordinació del

senyor Josep Enric Llebot. El 17 de maig de 2005.

• Assistència del secretari científic, senyor Ricard Guerrero, a la reunió convocada per

la Fundació Catalana per a la Recerca sobre l’Euroscience Open Forum (ESOF)

2008. El 18 de maig de 2005.
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• Conferència de premsa per a la presentació del volum i de les Obres completes de

Pompeu Fabra.

L’acte de presentació pública es féu a la tarda del mateix dia i fou presidit pel president

de l’IEC, acompanyat del secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya, senyor Miquel Pueyo; del director general de Política Lingüística del Govern de les

Illes Balears, senyor Miquel Melià; del president de la Secció Filològica, senyor Joan

Martí i Castell, i dels dos autors, senyors Joan Solà i Jordi Mir. El 18 de maig de 2005.

• El president de l’IEC rep a l’Institut els participants a la taula rodona «Virtual Insti-

tutions. The Confluence of Legal and Multi-Agent System Perspectives», organitzada

per la Societat Catalana de Filosofia i coordinada pel senyor Pompeu Casanovas. El

19 de maig de 2005.

• Presidència del senyor Salvador Giner de l’acte d’homenatge al senyor Pierre Vilar,

geògraf i històriador i antic membre corresponent de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca, organitzat per la Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana d’Estudis

Històrics. El 19 de maig de 2005.

• Assistència del president de l’IEC al sopar amb motiu de l’acte de lliurament del

VIII Premi Ferran Armengol i Tubau, que atorga la Societat Catalana d’Economia. El

19 de maig de 2005.

• El president de l’IEC i el senyor Salvador Alibau signen a l’Institut el document de do-

nació al Fons d’Art de l’IEC de l’obra Astres, homotècia i fractals. Cel negre blavós,

astres i aurèoles en groc. Fractals vegetals i terra en verd, roig i negre. El 20 de maig

de 2005.

• El president de l’IEC presenta a Girona el llibre Darrers escrits de l’Ernest Lluch, en un

acte organitzat per la Fundació Ernest Lluch i l’Editorial Base. El 21 de maig de 2005.

• Assistència del vicepresident senyor Salvador Alegret a l’acte d’inauguració a Espar-

reguera de la primera edició del RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca Local dels

Territoris de Parla Catalana, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner. El 21 de

maig de 2005.

• El president de l’IEC, els vicepresidents, senyor Salvador Alegret i senyor Antoni Rie-

ra, i el secretari científic, senyor Ricard Guerrero, assisteixen a la conferència dinar

amb el títol «La recerca, repte de l’economia europea», a càrrec del conseller d’Uni-

versitats, Recerca i Societat de la Informació, senyor Carles Solà, organitzada per Tri-

buna Barcelona. El 23 de maig de 2005.

• El vicepresident senyor Salvador Alegret presideix l’acte de presentació a l’Institut del

nou volum de Poesies de Jordi de Sant Jordi, organitzat per la Fundació Lluís Caru-

lla. El 26 de maig de 2005.
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• Assistència del vicepresident senyor Salvador Alegret a l’acte d’inauguració dels nous

espais del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), a la Facultat

de Ciències de la UAB. El president de la Secció de Ciències Biològiques, senyor Mà-

rius Foz, assistí per delegació del president de l’IEC a la reunió del Patronat que se ce-

lebrà a continuació de l’acte. El 30 de maig de 2005.

• El president de l’IEC, el president de la Fundació Caixa Sabadell, senyor Lluís Bru-

net, i la secretària general del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Ca-

talunya, senyora Genoveva Català, presideixen un acte organitzat per la Fundació

Caixa Sabadell amb la conferència «Comunicació i educació ambiental, eines per al

desenvolupament sostenible», a càrrec del senyor Martí Boada, guanyador del Premi

de Medi Ambient 2005 de l’IEC, i finançat per la Fundació Caixa Sabadell. El 31 de

maig de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del Centre d’Estudis Jordi

Pujol. El 31 de maig de 2005.

• Presidència del secretari general, senyor Joandomènec Ros, de la trobada conjunta

SCM-SCF, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques i la Societat Cata-

lana de Física. El 3 de juny de 2005.

• El president de l’IEC rep a l’Institut els senyors Alfons Esteve i Francesc Esteve i la

senyora Mercè Teodoro, autors de l’informe El nom, la unitat i la normalitat sobre el

reconeixement del català com a llengua oficial i pròpia del País Valencià. El 7 de juny

de 2005.

• Assistència dels membres del Consell Permanent a l’acte de lliurament del Premi

d’Honor de les Lletres Catalanes 2005. El 8 de juny de 2005.

• El vicepresident senyor Salvador Alegret presideix l’acte de presentació a l’Institut

dels volums i i ii de l’obra Història agrària dels Països Catalans, coordinats pel se-

nyor Emili Giralt, membre de la Secció Històrico-Arqueològica. El 9 de juny de 2005.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «Les noves realitats socials com a gene-

radores d’un patrimoni cultural i ciutadà» amb motiu de la presentació del document de

diagnòstic del Pla d’Acció Cultural de Santa Coloma de Gramenet. El 9 de juny de 2005.

• El president es desplaça a Tarragona per a signar el conveni per a l’estudi del paisat-

ge arqueològic antic a l’Ager Tarraconensis amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàs-

sica sota el patrocini d’ACESA. El 13 de juny de 2005.

• El vicepresident senyor Salvador Alegret assisteix a la conferència dinar amb el títol

«El nou model de finançament, un compromís amb l’autogovern i la solidaritat», a

càrrec del conseller d’Economia i Finances, senyor Antoni Castells, organitzada per

Tribuna Barcelona. El 13 de juny de 2005.
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• Assistència del vicepresident senyor Salvador Alegret a l’acte de presentació de la

Fundació Tradebe, que centra les seves activitats en la protecció del medi ambient i el

desenvolupament sostenible. El 14 de juny de 2005.

• El vicepresident senyor Antoni Riera assisteix a la reunió del Consell del Centre d’Es-

tudis Catalans de la Universitat París-Sorbona. El 15 de juny de 2005.

• Presidència del senyor Salvador Giner de la conferència de premsa de presentació de

l’obra Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana, organitzada per la Secció

Filològica i la Federació de Persones Sordes de Catalunya. El 15 de juny de 2005.

• Conferència inaugural del president de l’IEC amb el títol «La cultura com a element

de cohesió social en un món culturalment divers» en la jornada «Cultura Cardona»,

organitzada per la Societat General d’Autors i Editors, la Federació de Municipis de

Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. El 16 de juny de 2005.

• Obertura a càrrec del vicepresident senyor Salvador Alegret del Congrés «Web and

Journalisme + 10», celebrat a l’Institut amb motiu del desè aniversari de VilaWebi or-

ganitzat per VilaWeb. El 17 de juny de 2005.

• Participació del president de l’IEC a la reunió d’experts al voltant de The World

Cultures Yearbook celebrada a Barcelona. El 20 de juny de 2005.

• El vicepresident senyor Antoni Riera presideix, juntament amb la consellera d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya, senyora Marta Cid, i la consellera de Cultura i

Ensenyament del Consell General d’Aran, senyora Merce Deularens, l’acte de presen-

tació a l’Institut del Diccionari català-occità occità-català. El 21 de juny de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió a Madrid del Reial Patronat de la Bi-

blioteca Nacional del Ministeri de Cultura. El 23 de juny de 2005.

• Assistència per delegació del president de l’IEC del senyor Josep M. Muntaner i Pas-

qual, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a l’acte d’homenatge nacio-

nal a Francesc Ferrer i Gironès, organitzat a Girona per la Fundació Josep Irla. El 24

de juny de 2005.

• Assistència del vicepresident senyor Antoni Riera i del president de la Secció Filològi-

ca, senyor Joan Martí i Castell, a la reunió organitzada per l’Instituto Cervantes sobre

la creació de la Casa de les Llengües Ibèriques. El 27 de juny de 2005.

• Entrevista del president de l’IEC amb el senyor Albert Grau, director de l’IES Miquel

Tarradell. El 5 de juliol de 2005.

• El president de l’IEC, el vicepresident senyor Antoni Riera i el gerent, acompanyats

del senyor Josep Guitart, visiten el poblat iber Puig Castellar de Santa Coloma de Gra-

manet i mantenen una reunió al Museu Torre Balldovina, de Santa Coloma, sobre la

futura constitució del Consorci. L’11 de juliol de 2005.
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• El vicepresident senyor Salvador Alegret, el secretari científic, senyor Ricard Guerre-

ro, i el president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, se-

nyor Antoni Roca, s’entrevisten a l’Institut amb la senyora Francesca Ribas, vídua del

senyor David Cardús. L’11 de juliol de 2005.

• Assistència del president de l’IEC al dinar conferència col.loqui organitzat per Tribu-

na Barcelona amb motiu del seu desè aniversari: «1995-2005: anàlisi d’una dècada»,

a càrrec del senyor Jordi Pujol, antic president de la Generalitat de Catalunya. La pre-

sentació de l’acte fou a càrrec del senyor Antoni Serra i Ramoneda, membre de la Sec-

ció de Filosofia i Ciències Socials. L’11 de juliol de 2005.

• Assistència del vicepresident senyor Antoni Riera a la reunió del Consell Rector de la

Biblioteca de Catalunya. El 12 de juliol de 2005.

• Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda. El 18 de juliol de 2005.

• Assistència del vicepresident senyor Salvador Alegret a l’Assemblea General de l’As-

sociació PuntCAT, celebrada a l’Institut. El 19 de juliol de 2005.

• Entrevista a Salardú en el marc de les VIII Jornades Occitanocatalanes del president

de l’IEC i del president de la Secció Filològica amb el president de l’Institut d’Estudis

Occitans, David Grosclaude. El 20 de juliol de 2005.

• Reunió del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca Matemàtica. El 20 de

juliol de 2005.

• Entrevista al president de l’IEC de la senyora Zeneida Sardà per a la publicació Serra

d’Or. El 20 de juliol de 2005.

• Entrevista al president de l’IEC del senyor Xavier Cortadellas per al setmanari

Presència. El 25 de juliol de 2005.

• Entrevista al president de l’IEC de la senyora M. Josep Soler per als informatius de

TV3 per a parlar del «Projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya». El

25 de juliol de 2005.

• Entrevista al president de l’IEC del senyor Francesc Bombí, periodista del diari Avui.

El 28 de juliol de 2005.

• Entrevista a Prada, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, dels vicepresidents

de l’IEC i del secretari general amb el director de l’Obra Cultural de l’Alguer, senyor

Carles Sechi. El 22 d’agost de 2005.

• Participació del president de l’IEC en l’acte de cloenda de la XXXVII Edició de la Uni-

versitat Catalana d’Estiu. El 26 d’agost de 2005.
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Discursos institucionals

Intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Josep Laporte i Salas, en l’acte de signatura del conveni marc 
amb la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, 
la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana per a l’intercanvi d’informació 
per al procés d’estudi i de normativització de la llengua,
el 15 d’octubre de 2004

´

quest acte de signatura del con-

veni de col.laboració entre l’Ins-

titut d’Estudis Catalans i les universitats

de València, Alacant i Jaume I de Caste-

lló a través de l’Institut Interuniversitari

de Filologia Valenciana (IIFV) té, al meu

entendre, tota la solemnitat dels esdeve-

niments que creen història. Sota la freda

aparença dels redactats característics de

tot conveni, en aquest s’hi amaga l’apas-

sionada i irreductible voluntat de ser

d’una cultura. Una cultura ben viva que

traspassa unes fronteres imposades que la

incúria i la incultura de segles han fossi-

litzat fins avui. Una cultura que intenta

evitar els enfrontaments rivals de canto-

nada, el llast de les ignoràncies alimenta-

des per interessos polítics que es desqua-

lifiquen tots sols. Un esforç, en definitiva,

que pugna per assolir per a una llengua i

una cultura mil.lenàries aquells espais del

reconeixement públic que li corresponen.

D’entrada, he de confessar que

aquesta signatura és motiu de profunda

satisfacció per a mi i per a tot l’IEC. I és

per això que lamento que, per les raons
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que sigui, aquest conveni hagi experi-

mentat successius endarreriments. I és

per això mateix que he de manifestar que

aquest projecte no és pas un projecte mo-

tivat pels darrers esdeveniments, sinó

que es tracta de la culminació d’una llar-

ga relació entre les universitats valencia-

nes i l’IEC. Una relació que té el seu ori-

gen en els paràmetres fundacionals que

Enric Prat de la Riba va voler que l’Ins-

titut d’Estudis Catalans tingués. Prat de

la Riba en signa l’acta de creació el 18

de juny de 1907, i aviat, doncs, en cele-

brarem el centenari.

En una primera etapa comencen

amb un gran impuls les activitats de la

Secció Històrico-Arqueològica, el que en

podríem dir «l’acadèmia de la història».

En aquesta etapa primerenca, ingressà a

l’Institut el 1916, com a membre corres-

ponent de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica, l’historiador i eclesiàstic Josep San-

chis i Sivera. Des d’aleshores l’ingrés de

membres valencians ha estat continuat,

en nombre creixent i s’ha produït en les

diverses seccions.
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El 1911 comencen les activitats

de la Secció Filològica, amb una motiva-

ció i un objectiu molt clars: impulsar, ei-

xamplar i enfortir la col.laboració amb

els parlants de tots els territoris de la

nostra llengua.

En aquest procés, la participa-

ció valenciana ha estat transcendental al

llarg d’aquest segle, i les Normes de Cas-

telló de 1932, feliçment vigents, no són

sinó el reflex d’aquesta història com-

partida.

L’Institut deu a més d’una vinte-

na de membres del País Valencià una

part determinant de la seva raó de ser, de

la intrínseca necessitat d’eliminar segles

d’ignorància, de manca d’escola, d’uni-

versitat i d’investigació, de distancia-

ment, de desconfiança. Una part deter-

minant de la necessitat de construir

respectuosament, sense complexos ni di-

lacions, el futur d’una cultura ja prou

amenaçada per certs fenòmens de la glo-

balització i la indiferenciació cultural.

Una cultura, doncs, que, minoritzada

dins els seus propis territoris, no podrà

suportar el pes de les dissensions inte-

riors si vol sobreviure. No podrà suportar

la manca d’unitat i la manca de coordi-

nació d’acció constructiva.

La nostra llengua reclama el re-

coneixement ple, nacional, estatal i in-

ternacional, de la seva unitat, alhora que

es referma en la riquesa de la seva varie-

tat, si voleu portada fins al límit més ex-

trem. Perquè ni volem ni ens podem per-

metre el més petit oblit de la rica varietat

de cada racó de la nostra geografia.

Permeteu-me que en aquest sen-

tit aporti una vivència de la meva infan-

tesa. Vaig néixer a Reus (Baix Camp) ja

fa una colla d’anys: el parlar de la meva

ciutat era molt característic i més sem-

blant, per exemple, al de Castelló que al

de Barcelona, on vaig anar a viure quan

tenia dotze anys. Els meus nous com-

panys de classe tenien tendència a fer

broma de la meva fonètica i de l’ús de

mots com, per exemple, xiquet i ferrada,

en lloc dels seus noi i galleda.

Només des de la manca de comu-

nicació entre les persones que formen

part del mateix domini lingüístic i cultu-

ral es pot comprendre aquesta mena de

sorpreses i d’ironies.

Per això és tan decisiva la creació

d’un espai de comunicació català, d’un

espai unitari que contribueixi —des de

tots els nivells, des de l’universitari fins

al més popular— a esborrar les seqüeles

del desconeixement i de la incúria.

Avui més que mai, cal comprome-

tre’ns amb el llegat cultural que hem here-

tat. Avui més que mai, cal que trobem so-

lucions operatives als reptes que tenim

plantejats. I és per això que, tal com deia,

la signatura d’avui m’omple de satisfac-

ció, perquè estic convençut que aquest

conveni entre l’IIFV i l’IEC serà una eina

profitosa per a les nostres respectives ins-

titucions i, sobretot, per al futur de la nos-

tra llengua i de la nostra cultura comunes.
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Intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Josep Laporte i Salas, en l’acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2004-2005 de l’Institut Menorquí d’Estudis, 
el 29 de novembre de 2004

La relació entre l’Institut Menorquí

d’Estudis i l’IEC

Permeteu-me que expressi abans de tot

que em sento molt honorat d’assistir a

aquesta inauguració de curs de l’Institut

Menorquí d’Estudis, fet que agraeixo

tant a títol personal com en nom de la

institució que represento.

Aquesta presència té lloc al cap

de no gaires setmanes de la celebració de

les Jornades Menorquines a Barcelona,

que van comptar amb la cordial col.labo-

ració de l’Institut d’Estudis Catalans,

fruit de les intenses i fructíferes relacions

que les dues entitats mantenen des de fa

temps.

Com a activitat conjunta de re-

ferència cal destacar els vint anys d’his-

tòria de les Trobades Científiques de la

Mediterrània, que es van iniciar el se-

tembre de 1985, fruit d’un acord de

col.laboració entre el Grup de Relativi-

tat de l’IEC i l’Obra Cultural Balear de

Menorca, que poc després continuaria

amb la col.laboració entre la Societat

Catalana de Física de l’Institut d’Estu-

dis Catalans i l’Institut Menorquí d’Es-

tudis.

Els titulars d’aquestes Trobades

Científiques de la Mediterrània són prou

il.lustratius de l’amplitud i la profunditat
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dels temes que s’hi han abordat: des de la

microelectrònica fins a les supernoves,

des de l’ordre, caos i complexitat fins als

fenòmens d’intercanvi entre l’estratosfe-

ra i la troposfera, des de la biofísica i la

bioenginyeria fins a les nanotecnologies,

des de la llum de sincrotó fins a la fotòni-

ca o ciència i tecnologia de la llum: totes

aquestes jornades conflueixen en l’afir-

mació d’una més que obstinada voluntat

de fer ciència i de fer país, de fer ciència

i de fer país en una llengua determinada,

la nostra llengua.

Però a més a més, al costat d’a-

questes Trobades, han tingut lloc a l’illa

de Menorca jornades, cursos i seminaris de

les seccions de l’IEC i de les societats fi-

lials, que hi han desplegat activitats molt

diverses, de congressos a investigacions

concretes.

A tall d’exemple, podem esmen-

tar la Reunió d’Arqueologia Cristiana

Hispànica, en col.laboració amb la Secció

Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Es-

tudis Catalans i l’Institut d’Arqueologia i

Prehistòria de la Universitat de Barcelo-

na. O l’Escola de Primavera d’Història de

la Ciència i Divulgació Científica, orga-

nitzada conjuntament amb la Societat

Catalana d’Història de la Ciència i de la

Tècnica, filial de l’IEC.
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Menorca, terra de filòlegs

El vincle, però, més fort i més perdurable

entre Menorca i l’Institut d’Estudis Cata-

lans és el que es crea a través dels filò-

legs, sobretot a través de la gran obra del

menorquí de Ciutadella, Francesc de

Borja Moll, que va continuar i redreçar

l’obra gegantina del Diccionari català-

valencià-balear, encapçalada pel canon-

ge Antoni M. Alcover.

Alcover, que fou l’ànima del Con-

grés Internacional de Llengua Catalana

el 1906 —i aviat farà cent anys d’aquest

esdeveniment—, va ser també, en com-

panyia d’Àngel Guimerà, Joan Maragall,

Pompeu Fabra, Josep Carner i Eugeni

d’Ors, un dels fundadors de la Secció Fi-

lològica de l’Institut d’Estudis Catalans

el 14 de febrer de 1911.

Un lligam, de fet, que va molt

més enllà, tal com Josefa Salord descri-

via amb gran coneixement i autoritat

temps enrere. Deia en aquella ocasió:

Voldria convocar aquest ves-

pre quatre grans filòlegs: Antoni Fe-

brer i Cardona (Maó 1761-1841), Jo-

sep Miquel Guàrdia i Bagur (Alaior

1830-París 1897), Francesc Camps i

Mercadal (Es Migjorn Gran 1852-

1929) i el mateix Francesc de B. Moll

i Casasnovas (Ciutadella 1903-Pal-

ma 1991).

El fet que l’abast de l’obra

gramatical i lexicogràfica de l’il.lustrat

maonès hagi estat parangonada, per

Jordi Carbonell, amb la de l’artífex de

la normativització de la llengua cata-

lana, Pompeu Fabra, ja ens pot donar

la mesura d’un antecendent menorquí

que, conegut i aprofitat parcialment

per Joan Coromines i per Francesc de

B. Moll, ha trobat en l’IEC no només

l’estudiós que n’ha promogut l’estudi i

la difusió, sinó també la mateixa insti-

tució que editarà i difondrà els seus

textos lingüístics.

Així doncs, el nexe amb Menorca

compta amb un passat esplendent, que

es renova ara amb la publicació de l’obra

gramatical d’Antoni Febrer i Cardona a

cura del filòleg Jordi Carbonell i de Ba-

llester, que fou secretari general de

l’IEC. Un projecte que compta ja amb

l’aparició recent del Diccionari menor-

quí, espanyol, francès i llatí, d’aquest

il.lustrat menorquí, obra publicada per

l’IEC.

Aquest és tan sols l’inici de la pu-

blicació de l’obra completa d’aquest au-

tor —en gran part inèdita—, per les se-

ves aportacions cabdals en els àmbits de

la gramàtica, la traducció i la poesia,

aportacions que van tenir lloc a cavall

entre els segles xviii i xix, en un temps es-

sencialment crític i prometedor de la

nostra història cultural.

Orígens i raó de ser de l’Institut

d’Estudis Catalans

Aquest acte d’avui manifesta, un cop

més, la voluntat de ser d’una cultura que

no claudica. Una cultura que traspassa
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fronteres —històriques, geogràfiques,

psicològiques—, que la deseducació i la

desídia de segles han intentat convertir

en fòssil. Una cultura, la nostra, que in-

tenta fugir dels enfrontaments rivals de

cantonada i evitar el pes mort de les ig-

noràncies alimentades per interessos po-

lítics que es desqualifiquen tots sols.

Un esforç, en definitiva, que pug-

na per assolir per a una llengua i una

cultura mil.lenàries aquells espais del re-

coneixement públic que li són propis. Un

esforç que té el seu origen en els paràme-

tres fundacionals que Enric Prat de la

Riba va voler que l’Institut d’Estudis Ca-

talans tingués, en signar l’acta de creació

que té data del 18 de juny de 1907, i

aviat, doncs, en celebrarem el centenari.

Entre 1907 i 1911 comencen

amb un gran impuls les activitats de la

Secció Històrico-Arqueològica, el que en

podríem dir «l’acadèmia de la història».

I el 1911, com acabem d’esmen-

tar, comencen les activitats de la Secció

Filològica, el que en podríem dir també

«l’acadèmia de la llengua», amb una

motivació i un objectiu molt clars: im-

pulsar, eixamplar i enfortir la col.labora-

ció amb els parlants de tots els territoris

de la nostra llengua.

En el naixement d’aquesta Secció

Filològica hi ha —em repeteixo expres-

sament— l’enorme aportació del canon-

ge mallorquí Antoni Maria Alcover, amb

el seu combat per la llengua: al seu cos-

tat creixerà la figura incommesurable del

menorquí de Ciutadella, Francesc de

Borja Moll i Casasnovas. Un nom i un

exemple que avui es mantenen en la seva

filla Aina Moll, membre de l’Institut

d’Estudis Catalans i figura capdavantera

de la normalització de la nostra llengua.

L’Institut d’Estudis Catalans, 

una acadèmia d’acadèmies

De mica en mica aquest Institut es con-

verteix en un Institut de cinc instituts,

seguint de prop, sens dubte, el model de

l’Institut de France, que engloba l’Aca-

démie Française, Académie des Inscrip-

tions et Belles-lettres, Académie des

Sciences, Académie des Beaux-arts i l’A-

cadémie des Sciences Morales et Politi-

ques. És a dir, en una traducció més o

menys literal, tenim l’acadèmia de la

llengua, l’acadèmia de la història i de les

lletres, l’acadèmia de la ciència, l’acadè-

mia de les belles arts i l’acadèmia de les

ciències morals i polítiques.

Avui l’Institut d’Estudis Catalans

aplega cinc seccions: a més de les dues

seccions esmentades, la Històrico-Ar-

queològica i la Filològica, hi ha la Secció

de Ciències Biològiques, la Secció de

Ciències i Tecnologia i la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials.

És el conjunt d’aquestes cinc sec-

cions el que constitueix l’acadèmia de la

llengua, però aquest conjunt s’inscriu en

un marc molt més ampli: la voluntat de

ser l’acadèmia nacional de Catalunya, i

el dia que sigui possible, però ja des d’a-
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ra, el de constituir-se en l’acadèmia na-

cional dels Països Catalans. I aquest desig

no es pot inscriure en cap altra voluntat

que la de dotar-nos d’aquelles institu-

cions que ens permeten ja avui, però molt

més el dia de demà, d’integrar-nos en peu

d’igualtat en el concert internacional.

La participació de Menorca 

i de les Illes dins l’IEC

En aquest procés, la participació de les

Illes en el seu conjunt i de Menorca en

particular ha estat transcendental al

llarg del segle xx i ho serà molt més en-

cara en el segle xxi que tot just iniciem.

Actes com el d’avui així ho prefiguren.

L’Institut deu a més de vint per-

sonalitats de les Illes, des del primer mo-

ment de la seva existència —ara aviat

farà cent anys—, una part determinant

de la seva raó de ser. Una raó de ser que

té com a eix bàsic d’actuació la intrínseca

necessitat d’eliminar segles d’ignorància,

de manca d’escola, de manca d’universi-

tats pròpies i d’investigació del nostre

país, de distanciament, de desconfiança.

Una part determinant de la ne-

cessitat de construir respectuosament,

sense complexos, sense dilacions, el futur

d’una cultura ja prou amenaçada per

certs fenòmens de la globalització i la in-

diferenciació cultural.

Una cultura, doncs, que, minorit-

zada dins els seus propis territoris, no

podrà suportar el pes de les dissensions

interiors si vol sobreviure. No podrà su-

portar la manca d’unitat i la manca de

coordinació d’acció constructiva.

Vint-i-tantes personalitats illen-

ques, membres de l’Institut d’Estudis

Catalans, de totes les branques de la

ciència i les humanitats, han estat, són i

seran vint-i-tantes vindicacions d’una

renaixença que no vol ni accepta una

vida lànguida i regionalment incomuni-

cada, sinó que aposta per una unitat

d’acció i de voluntats que garanteixi el

futur d’aquesta llengua i aquesta cultu-

ra. Una llengua que reclama el reconei-

xement ple, nacional i internacional, de

la seva unitat, alhora que es referma en la

riquesa de la seva varietat, si voleu por-

tada fins al límit més extrem. Perquè ni

volem ni ens podem permetre el més pe-

tit oblit de la rica varietat de cada racó

de la nostra geografia.

El nom, la unitat i el reconeixement

oficial del català a Espanya 

i a Europa

El 8 d’abril de 2002, el Ple de l’Institut

d’Estudis Catalans va aprovar el mani-

fest La llengua catalana a la Unió Euro-

pea, on es fa una exposició molt acurada

del sentit de la UE, la situació del català

en el context europeu, algunes caracte-

rístiques històriques, demogràfiques i ju-

rídiques de la llengua catalana, i l’acti-

tud de l’Estat espanyol respecte al

reconeixement de l’oficialitat de la llen-

gua catalana a la UE. Aquest manifest

manté avui intacte la seva vigència.
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I és el dia a dia el que ens ha obli-

gat a fer una sèrie de declaracions com la

del 16 de setembre d’aquest any, De la

unitat i la denominació de la llengua ca-

talana: «El Consell Permanent de l’IEC

vol fer avinent al Govern espanyol que el

català i el valencià són una sola llengua.

Repetidament, això, ho ha reconegut el

Tribunal Constitucional espanyol. Així

mateix, tota la comunitat científica in-

ternacional ho reconeix explícitament.

Finalment, totes les fonts lexicogràfiques

de prestigi, d’arreu del món, descriuen el

valencià i el català com a una i la matei-

xa llengua.»

I el 21 d’octubre de 2004 l’Insti-

tut d’Estudis Catalans va donar a conèi-

xer, després d’un any i mig de debats, la

declaració institucional sobre L’ús social

de la llengua catalana, que comença

així: «Conscient de la seva responsabilitat

en allò que afecta la normativa i la nor-

malització de la llengua catalana, l’Insti-

tut d’Estudis Catalans ha cregut oportú

fer públiques algunes consideracions que

ajudin a ponderar adequadament la si-

tuació de la nostra llengua pel que fa al

seu ús social, a identificar els problemes

amb què s’enfronta i a esperonar l’estudi

i l’execució de les solucions més adients.»

Aquesta declaració ha tingut un

ressò mediàtic important. L’IEC planteja

una sèrie de propostes als diferents ac-

tors socials perquè reflexionin sobre els

nous desafiaments que planteja la nostra

societat respecte a l’ús del català.

Pel que fa a la valoració dels úl-

tims anys, l’IEC arriba a la conclusió que

la situació del català està amenaçada i

que «hom pot témer seriosament per la

seva sostenibilitat futura». I és així per

les polítiques dutes a terme en els darrers

anys, tant a nivell estatal com autonò-

mic, i per les noves tendències ideològi-

ques que desemboquen en l’anomenat

«pensament únic».

En la declaració, l’IEC també va-

lora la situació del català en els diferents

territoris on s’usa i denuncia la «infinitat

d’obstacles» amb què es troba i l’actitud

d’alguns catalanoparlants que «van fent

habitual la dimissió lingüística».

Finalment, valora els «riscos i les

oportunitats» que la mundialització

atorga a la llengua catalana i augura que

«el canvi d’època» portarà cap a «un nou

ordre internacional també en termes lin-

güístics».

No és «un document més», sinó

que analitza els diferents condicionants

que actuen sobre el català en el context

de la societat actual marcada per la

irrupció de les noves tecnologies, la mun-

dialització i el fenomen de la immigració.

Sovint dic que el català té «una

mala salut de ferro», i afirmo al mateix

temps que la llengua persistirà si els ciu-

tadans ho volen. Però és realment sor-

prenent la contradicció existent en el fet

que el Govern de l’Estat espanyol defen-

si l’ús del català a la Unió Europea i, tan-

mateix, negui l’oficialitat no condicional
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d’aquesta llengua a tots els territoris de

l’Estat i a les seves institucions.

D’altra banda, l’IEC insta els go-

verns dels diferents territoris on es parla

el català a fer complir la normativa lin-

güística i denuncia els perills de descata-

lanització progressiva de les universitats.

I alhora alerta sobre l’actitud indiferent

de molts joves envers la llengua, i denun-

cia aquells qui fomenten el menyspreu

vers els nacionalismes.

Per això és tan decisiva la creació

d’un espai de comunicació català, d’un

espai unitari que contribueixi —des de

tots els nivells, des de l’universitari fins

al més popular— a esborrar les seqüeles

del desconeixement i de la incúria.

Per tot això, avui més que mai,

cal comprometre’ns amb el llegat cultu-

ral que hem heretat. Avui més que mai,

cal que trobem solucions operatives als

reptes que tenim plantejats. I és per això

que actes com els d’avui m’omplen de

satisfacció, perquè estic convençut que

l’Institut Menorquí d’Estudis és una de

les millors eines que tenim al nostre

abast per a avançar en el camí que tenim

davant nostre.

El salt qualitatiu que ens cal fer ara

A l’Institut d’Estudis Catalans, li cal fer

ara un salt qualitatiu, un salt que la co-

munitat catalana actual i futura necessi-

ta per tal que l’Institut es converteixi en

referent en els camps científic, cultural i

lingüístic. I amb aquest objectiu, cal que

totes les administracions, que totes les

entitats, que tots els ciutadans es mobi-

litzin.

I voldria acabar aquestes refle-

xions amb aquesta crida i amb aquesta

voluntat de construir entre tots nous ho-

ritzons per a la nostra cultura. Una vo-

luntat que coincideix plenament amb

l’esforç que l’Institut Menorquí d’Estudis

porta a terme amb un rigor exemplar.
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