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E l dia 27 de setembre de 2012 tin

gué lloc, a la Sala Prat de la Riba 

de l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 20122013.

El discurs reglamentari fou a càr

rec de Josep M. Nadal i Farreras, membre 

de la Secció Filològica, amb el títol «“I si 

escric llengua, veus?, el dolor em trenca 

l’ànima.” Per què vivim les llengües amb 

tanta passió?». El secretari general de 

l’IEC, Romà Escalas, presentà la Memòria 

del curs 2011-2012, i es lliuraren les 

medalles als membres de l’Institut que 

han passat a la condició d’emèrit i les 

insígnies als nous membres. L’acte inclo

gué, també, un discurs del president de 

l’Institut, Salvador Giner, i tingué com a 

convidat especial José Manuel Blecua, 

director de la Real Academia Española. 

La sessió clogué amb el concert de viola 

Orient-Occident. Diàlegs musicals de les 

tradicions cristianes, jueves i otomanes, 

interpretat per Jordi Savall.

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

B on vespre a tothom. Amb tota 

solemnitat, inaugurem avui el 

curs acadèmic 20122013, el que fa cent 

sis de la història de l’Institut d’Estudis 

Catalans, acadèmia de les ciències i les 

humanitats del país.

Encetem aquest curs en un mo

ment notablement singular per a la histò

ria del nostre poble. Durant les tres dar

reres inauguracions del curs acadèmic 

m’he hagut de referir a la greu situació 

econòmica que afectava el país i que, de 

retruc, ens afectava a nosaltres com a 

acadèmia. Enguany, a més, haig de con

tinuar al·ludint al cicle advers de l’econo

mia que, malgrat que el moment és en

grescador des del punt de vista nacional, 

no és tan favorable com caldria per a la 

bona marxa i l’estabilitat política que les 

institucions de recerca i estudi com la 

nostra necessiten. 

Deixaré, doncs, de banda qualse

vulla anàlisi detallada del precari pano

rama econòmic europeu i català que, com 

sabeu, afecta directament una corporació 

científica i cultural com la nostra, que 

depèn en bona part de la prosperitat co

muna. Sense bandejarla, però, cal sobre

tot que faci esment de l’estat d’ànim, avui, 

de la nostra ciutadania pel que fa a les 

circumstàncies que ens afecten com a 

nació.
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