
V. Activitat institucional

Inauguració del curs

nguany, la inauguració del curs

2006-2007 ha coincidit amb la

cerimònia d’inauguració del Centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans, que tingué

lloc al Palau de la Música Catalana el dia

16 d’octubre de 2006.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de Joan Massagué, membre correspo-

nent de la Secció de Ciències Biològiques,

amb el títol Oncologia a principis del se-

gle XXI. L’acte comptà també amb un par-

lament del president de l’Institut d’Estu-
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dis Catalans, Salvador Giner, i del presi-

dent de la Comissió Executiva del Cente-

nari, Antoni Riera, que va presentar el

programa d’actes del I Centenari de l’IEC.

Hi va intervenir també la ministra de

Cultura, Carmen Calvo, i va cloure l’acte

el president de la Generalitat de Catalu-

nya, Pasqual Maragall.

L’acte va comptar amb unes in-

terpretacions musicals dels Dolçainers i

Tabaleters del País Valencià i el Cor de

Cambra del Palau de la Música Catalana.

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

s un privilegi i un alt honor diri-

gir-vos la paraula en ocasió de

l’obertura solemne de les celebracions

que, durant els propers setze mesos, s’es-

devindran en commemoració dels cent

anys d’existència de l’acadèmia nacional

catalana, l’Institut d’Estudis Catalans.

L’Institut fou fundat el dia 18 de

juny del 1907, per inspiració d’Enric Prat

de la Riba, aleshores president de la Di-

putació de Barcelona. Hem volgut fer

coincidir aquesta commemoració amb l’o-

bertura del present curs acadèmic, com

correspon a una institució com la nostra,

i també, molt conscientment, perquè fou

l’any 1906 que se celebrà el I Congrés In-

É ternacional de la Llengua Catalana, una

fita crucial per a la cultura de la nostra na-

ció i per al seu redreçament moral i mate-

rial. El Congrés no fou un esdeveniment

totalment deslligat de la fundació, poc des-

prés, de l’Institut. Tampoc no ho fou, pocs

anys abans, del Primer Congrés Universi-

tari Català, que el 1903 havia proposat un

programa de modernització i catalanitza-

ció de l’ensenyament superior.

Senyores i senyors, al món, tota

cultura nacional, pràcticament sense ex-

cepcions, posseeix una acadèmia per a ai-

xoplugar la seva comunitat científica i

humanística, així com per a fomentar l’a-

venç del coneixement i garantir-ne la jus-
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