
nya, en muchas ocasiones, ha brillado con

valentía. Ese era el descubrimiento que

para muchos españoles significaban mu-

chas de las demostraciones, posiciones y

avances que desde este lugar se hacían

para Catalunya, pero también para el res-

to de España. Ha supuesto para mí una

noche memorable, una noche memorable

porque he compartido el espacio orgullo-

so de una institución que tiene una parte

importante de la memoria de Catalunya

enterrada en cien años. Hemos querido

estar para sentirnos satisfechos y agrade-

cidos, desde el conjunto, desde el resto,

desde lo que representa el Gobierno de

España, y de lo que ha supuesto esta ins-

titución también para el resto de España.

Tienen por delante unas celebraciones,

acontecimientos, que van a seguir recor-

dando estos cien años, pero no podemos

olvidar que son solo los primeros cien

años. Decía el secretario del Instituto que

era una academia de academias, es decir

un lugar desde el que nunca se ha perdi-

do la perspectiva íntegra de los problemas

y de las soluciones, de los horizontes y de

la curiosidad inmensa, donde las artes, la

ciencia, la investigación, no se han estan-

cado y no se han separado en comparti-

mentos sin que se produjera la ósmosis

necesaria para entender tantas cosas que al

final son las que significan y las que pro-

pician la vida, además de la felicidad. Me

siento parte evidente y responsable de

todo lo que ocurra en esta celebración, en

este primer centenario, pero sobre todo

me siento, y quiero que estas sean mis pa-

labras finales, honrada por haberlo com-

partido esta noche aquí con todos uste-

des. Enhorabuena.
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Discurs del president de la Generalitat de Catalunya, 
Pasqual Maragall

s un plaer ser avui aquí i poder

fer una pensada sobre el que

han representat els cent anys que van de

l’any 1907 a l’any 2007. Un any per cert

en què d’alguna manera Catalunya for-

mulava i iniciava un projecte regenera-

dor que després va marcar la vida políti-

ca i cultural d’aquest país durant molts

anys, durant tot un segle. Els anys 1905,

1906 i 1907 foren anys decisius en l’e-

volució del catalanisme i en el discurs del

É president ho hem pogut comprovar. I la

creació de l’Institut és per a mi un exem-

ple únic del que ha representat d’alguna

manera la voluntat de Catalunya de ser,

la voluntat de Catalunya d’esdevenir un

país, una nació. És fàcil dir-se nació, és

molt difícil ser-ho; és fàcil de dir en un

himne, o en un estatut, no tan fàcil, però

ha estat possible fer que en un estatut di-

gui que ho som. Una altra cosa és ser-ho

amb totes les conseqüències pel que re-
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presenta d’exigències de cara enfora,

però també pel que representa d’exigèn-

cies de cara endins, de cara al propi país

nació, de cara als ciutadans de Catalu-

nya que en definitiva són els protagonis-

tes de la realització d’aquest somni, d’a-

quest projecte. Aquí al Palau hem viscut

durant molts anys moltes hores molt sin-

gulars. Algunes per descomptat difícils o

que van provocar situacions difícils, com

molts de vosaltres recordareu i la gent

més jove hauria de saber si no ho sap.

Aquí es van desencadenar, ja fa una co-

lla d’anys —era l’any 1960—, alguns

dels esdeveniments que després van mar-

car la vida política d’aquest país. Un

país que ha tingut una colla de presidents,

un que va ser empresonat, un altre que va

ser afusellat, un altre que va viure exiliat

pràcticament tota la seva vida fins que va

poder retornar i un altre que va ser tor-

turat després d’uns esdeveniments que es

van produir en aquesta sala. Ara és fàcil

recordar-ho, però no és sovint que ho

fem, i ara ho faig com una obligació, però

una obligació plaent, perquè si no ho fés-

sim no estaríem, d’alguna manera, re-

cordant cada dia, o tenint al pap cada

dia, ben present, el que les generacions se-

güents han de saber. Aquest és un país

que segurament, després, s’ha acostumat

a viure dels patiments anteriors i a fer-ne

un altar, una religió, per dir-ho d’alguna

manera, quan en realitat el que ara po-

dem fer, i hem de fer i estem fent, crec,

és mirar endavant i construir una Cata-

lunya de futur que sigui alguna cosa im-

portant a Europa i que ajudi els pobles

d’Espanya a ser-ho també. Però en tot

cas ser, dins de l’Europa que s’està cons-

truint, un factor important, un terreny

sense fronteres capaç d’aliar-se amb els

terrenys amics del voltant, el País Valen-

cià, València, les Illes, el Migdia francès,

el Llenguadoc, el Rosselló, amb els quals

jo sempre he pensat que construïm una

euroregió. Penso que l’Institut d’Estudis

Catalans és alguna de les coses que po-

dem mostrar a aquests territoris amics

com a demostratius de l’existència, dar-

rere de la nostra voluntat, d’una realitat,

d’una realitat permanent, i espero que

l’Institut segueixi la seva línia actual,

conscient que Catalunya té estesos pel

món científics de la qualitat de qui ens

ha parlat avui, el doctor Massagué, amb

la claredat amb què ho ha fet explicant

coses summament difícils. En això de se-

gur que l’ha ajudat la seva passada per

Amèrica, perquè Amèrica pedagògica-

ment és realment una eminència, i ell ens

ha sabut transmetre coses que són difí-

cils d’entendre d’una manera planera.

Doncs bé, Catalunya té en aquest mo-

ment l’obligació d’obrir-se al món, de fer

sentir les seves pròpies veus, de construir

amb altres al seu voltant un territori més

gran dins d’Europa, que és la nostra nova

pàtria i sense la qual res no seria en un

món en el qual les grans potències amb

la seva mida estan marcant el camí que

hem de seguir els altres.
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Agraeixo a l’Institut, al seu presi-

dent i als que ho han estat abans, dels

quals hem tingut una presència gràfica

que ens ha emocionat, agraeixo doncs a

l’Institut i als seus dirigents que hagin sa-

but durant tot aquest temps no solament

mantenir la flama, com diem tradicional-

ment, sinó mirar al futur amb esperança,

amb interès i amb passió, perquè és aquí

on ens la juguem. I és aquest futur on fa-

rem bo, o no l’hi farem, el sacrifici dels

d’abans.

Moltes gràcies. Visca Catalunya.

A
C

T
IV

IT
A

T
 I

N
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

265

Memòria 2006-2007 - 3  9/6/09  16:00  Página 265


