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V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

�E l dia 26 de setembre tingué lloc,

a la Sala Prat de la Riba de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, la sessió inau-

gural del curs 2005-2006.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de l’Il.lm. Sr. Pere Roca i Fabregat,

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, amb el títol Antoni Gaudí i el dis-

seny estructural. La síntesi de la geome-

tria i de la resistència. L’acte comptà

també amb un discurs del president de

l’Institut d’Estudis Catalans, l’Il.lm. Sr.

Salvador Giner de San Julián, i amb un

parlament de l’Hble. Sr. Josep Bargalló,

conseller primer de la Generalitat de Ca-

talunya. Així mateix, el secretari general

de l’Institut, Il.lm. Sr. Joandomènec Ros i

�E ncetem avui un nou curs de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, la nos-

tra acadèmia nacional de les ciències i les

humanitats. L’Institut té la missió d’aco-

llir i representar la recerca científica, la

cultura i la llengua pròpies dels Països

Catalans, al més alt nivell de coneixement

i rigor. El malfat de la mort del president

Josep Laporte, el febrer d’enguany, obli-

gà l’Equip de Govern a convocar unes in-

esperades eleccions. És per això que, un

cop triat el nou equip de la Presidència

Aragonès, féu una lectura del resum de la

Memòria del curs 2004-2005. Durant

l’acte es féu el lliurament de medalles als

membres emèrits.

Durant la sessió inaugural del

curs es féu la presentació de l’obra musi-

cal i musicològica de la senyora Matilde

Salvador, a qui fou lliurat el diploma

d’honor en reconeixement de la seva obra

musical i musicològica i, especialment, de

la seva contribució a la cultura catalana,

i es féu una audició d’un fragment de l’ò-

pera Marxa del Rei Barbut.

En aquest acte d’inauguració, per

primera vegada, es connectà amb les seus

de Castelló de la Plana, Lleida i Menorca

per mitjà de videoconferència.

pels membres de l’Institut i pels presi-

dents de les societats filials, em correspon

l’honor de dirigir-vos avui la paraula en

aquesta inauguració del curs 2005-2006.

Durant els quatre mesos d’ençà de

les eleccions, el nou equip de la Presi-

dència ha dut a terme la doble tasca de

continuar la feina encetada en el bienni

precedent i començar a engegar amb dili-

gència el programa d’actuacions pel qual

rebé la confiança de la nostra corporació
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acadèmica. La d’avui no és pas l’ocasió

per a analitzar amb detall aquestes ac-

tuacions. Tanmateix, sí que ho és per 

a confirmar que els plans anunciats en

aquell moment van fent camí amb un

ritme prou satisfactori. Per exemple, re-

cordaré que, una volta normalitzada la si-

tuació econòmica, els ingressos de l’Insti-

tut i el finançament dels projectes s’han

produït de manera acceptable, alhora que

la gestió de la despesa també es pot con-

siderar satisfactòria. La nostra ambició

d’arribar a aconseguir un contracte pro-

grama amb la Generalitat de Catalunya té

com a objectiu assolir la capacitat de pla-

nejar les nostres activitats amb més eficà-

cia i més abast. Em plau dir que aquesta

proposta aviat va ser ben acollida pel Go-

vern, com anuncià en una important oca-

sió el senyor conseller primer, llavors con-

seller en cap, en aquesta mateixa casa.

Ara estem avançant força en aquest ter-

reny, per la qual cosa haig d’agrair la

col.laboració dels representants del Go-

vern català que hi treballen i, especial-

ment, la feina dels vicepresidents i la del

gerent.

Anem avançant també en altres

fronts d’actuació, com ara el desenvolu-

pament de l’organigrama, que inclou di-

verses accions que milloraran molt consi-

derablement la projecció exterior de les

activitats de l’Institut, tant en la societat

civil com en el món científic, humanístic

i universitari, nacional i internacional,

sense oblidar la nostra efectiva participa-

ció en el que hom anomena societat de la

informació. En aquest sentit, l’Institut es

congratula de la recent acceptació del do-

mini .cat. L’IEC participà activament en

la consecució d’aquesta eina fonamental

per a la presència de la llengua i la cultu-

ra catalanes a Internet.

També hem participat en els tre-

balls acadèmics de la Universitat Catala-

na d’Estiu a Prada, el rector de la qual és

ara el nostre secretari general. Diversos

membres de la Fundació Universitat

Catalana d’Estiu ens suggeriren que el

president de l’Institut n’acceptés la presi-

dència. La decisió és ara sota la conside-

ració del Consell Permanent. Una vincu-

lació més estreta encara fóra una ocasió

prou important per a desenvolupar la

nostra tasca com a centre per al foment

del coneixement públic de la ciència. A

més, la nostra vinculació a l’Institut Ra-

mon Llull continua consolidant-se. D’al-

tra banda, la pertinença activa a la Unió

Acadèmica Internacional i les relacions

amb altres associacions acadèmiques in-

ternacionals han continuat amb una inten-

sitat creixent, com també s’ha intensificat

la nostra relació amb fundacions en les

quals cerquem suport i col.laboració.

Som prou conscients que s’apro-

pa la important data del centenari de

l’Institut, fundat el 1907 per Enric Prat

de la Riba com a acadèmia activa, de re-

cerca, d’alta cultura. L’Institut fou obert

per un notable estol d’intel.lectuals i cien-

tífics catalans en un moment excepcio-

nalment fecund de la nostra història. Els

resultats foren d’enorme abast per a la
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cultura, les humanitats, la ciència i la tec-

nologia catalanes i per a la seva llengua.

Tant durant els anys de normalitat de-

mocràtica com en els de guerra i clandes-

tinitat, la història del primer segle de

l’Institut ha estat curulla d’aportacions

cabdals per al país. És per això que fa

temps que hem creat una comissió, en-

capçalada per un vicepresident, que s’o-

cupa dels actes que ompliran l’any del

centenari. Tampoc no és el moment avui

de parlar-ne en detall. Només vull cons-

tatar que la comissió avança en els seus

treballs i que els esdeveniments del 2007

seran adients amb la importància de la

nostra història, com a institució sempre

activa en el servei capdavanter a la llen-

gua, la cultura, la història i les ciències

naturals i socials del nostre àmbit.

El senyor secretari general ha ex-

posat l’activitat de l’Institut. D’altra ban-

da, avui us lliurem una síntesi que resu-

meix amb prou detall totes les actuacions

del curs acadèmic que ara expira, 2004-

2005, on trobareu la varietat i l’abast

d’actuacions de les cinc seccions i les vint-

i-sis societats filials —que s’apropen als

nou mil socis— a través de les quals es

despleguen les nombroses activitats de

l’Institut: des de la lexicografia fins a la

consulta lingüística, des de la història fins

a l’arqueologia, des de la biologia fins a

la climatologia, des de la filosofia fins a la

jurisprudència, des de l’economia fins a

la geografia humana, passant per molts

altres camps. L’Institut ha continuat fent

via. El servei de publicacions en tots

aquests camps, el més important en llen-

gua catalana en el camp científic, n’és la

prova fefaent. El portal de revistes de

l’IEC, situat al nostre web, a l’abast de tot-

hom, dóna una idea precisa de la quali-

tat de la nostra tasca i de la utilitat pú-

blica del que fan els nostres acadèmics i

recercadors. Donaré només tres exemples

d’enguany: l’acord signat per a la recer-

ca arqueològica a l’Alt Camp i el Camp

de Tarragona; la presentació formal del

llibre blanc sobre el canvi climàtic, encar-

regat per la Generalitat, i la publicació

del primer volum de la vasta història de

la ciència als Països Catalans, que hem

publicat juntament amb la Universitat de

València.

Com és ben palès, l’Institut no

existeix només com a lloc d’encontre i dià-

leg entre acadèmics, científics i intel.lec-

tuals —tant pel que fa a les seccions com

a les societats filials—, sinó també com a

entitat activa, productora permanent de

coneixement i informació, i difusora de cri-

teris racionals, rigorosos i objectius so-

bre temes científics d’interès nacional i

públic dins l’àmbit d’actuació natural

dels països de llengua i cultura catala-

nes. La difusió i el coneixement públic

de la ciència i del saber és avui una de

les tasques fonamentals: i això inclou el

coneixement de la nostra llengua i cultu-

ra, de la seva unitat fonamental. No pre-

tenem tenir la veritat; pretenem només

posar el nostre considerable capital cul-

tural i acadèmic al servei del món de la

recerca i del món universitari —amb els
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quals tenim estretíssims vincles i identifi-

cacions— i a l’abast de tota la societat, en

especial dels qui decideixen les polítiques

científiques, acadèmiques i socials al nos-

tre país.

Conscients que per moltes raons

—la mundialització, l’expansió científica,

el canvi tècnic, entre d’altres— som da-

�É s per a mi —un humil membre

de la Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura, filial de l’Institut—, no

solament un honor, sinó un veritable goig,

un goig profund, el fet de participar, en re-

presentació del Govern de Catalunya, en

aquest acte d’inauguració del curs 2005-

2006 de l’Institut d’Estudis Catalans, la

nostra alta institució acadèmica nacional.

I, en especial, un dia com avui, en què es

ret homenatge a l’admirada Matilde Sal-

vador, a qui el nostre Govern donarà la

Creu de Sant Jordi enguany mateix.

Una institució que té per objecte

la investigació científica, especialment en

tot allò relacionat amb la cultura catala-

na, l’àmbit d’actuació de la qual abraça

la totalitat de les terres de llengua i cul-

tura catalanes.

Una institució gairebé centenària,

fundada per un gran polític amb visió de

país, Enric Prat de la Riba. I que d’ales-

hores ençà ha tingut una història difícil,

plena de vicissituds, com la història del

nostre país, que ha patit persecució i mar-

vant una cruïlla històrica en el camp d’ac-

tivitats propi de la nostra acadèmia d’a-

cadèmies, l’Institut d’Estudis Catalans

s’enfronta amb el nou curs d’enguany,

senyores i senyors, amb tot el serè entu-

siasme que el País espera de la nostra ins-

titució.

ginació, com la nostra llengua, però que

ha persistit i s’ha enfortit.

I que avui, com s’ha posat de ma-

nifest en aquest acte (amb la lectura de la

memòria, amb la lliçó inaugural i amb

l’homenatge a Matilde Salvador), es pot

presentar davant la societat catalana amb

una obra feta impressionant, d’absoluta

utilitat pública, i amb una vocació de ser-

vei a la col.lectivitat.

Una obra que ha contribuït deci-

sivament a fer-nos, com a llengua, com a

cultura i com a nació que som, més forts,

més sòlids, més persistents, més respon-

sables del nostre patrimoni cultural, i al-

hora també més oberts i amb més volun-

tat de projecció vers el futur.

Aquesta contribució de l’Institut a

la nostra construcció nacional no sola-

ment ha estat determinant en el camp en

què la vostra tasca és socialment més co-

neguda i reconeguda, la llengua, sinó que

s’ha estès al conjunt de les disciplines del

saber, tant de les ciències pures com de

les ciències humanes i socials, com ho

Discurs del conseller primer, Josep Bargalló
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