
V. Activitat institucional

Inauguració del curs

l dia 29 d’octubre de 2007 tin-

gué lloc, a la Sala Prat de la Riba

de l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió

inaugural del curs 2007-2008.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de la senyora Maria Josep Cuenca Or-

dinyana, membre numerària de la Secció

Filològica, amb el títol «La pragmàtica

en la gramàtica». L’acte comptà també

amb un parlament del president de l’Ins-
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titut d’Estudis Catalans, Salvador Giner,

i del secretari general de l’Institut, Joan-

domènec Ros i Aragonès, que va fer lec-

tura de la síntesi de la memòria anual del

curs anterior i llegí la relació de nous

membres de l’IEC. Durant l’acte, també

es lliuraren les medalles als membres

emèrits. El president de l’Institut clogué

l’acte.

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

naugurar el curs acadèmic és,

enguany, un motiu d’excepcio-

nal satisfacció. El 2007 ha estat, i és en-

cara, l’any del Centenari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans. Encetem, doncs, un curs

que, després d’avaluar el passat i copsar el

nostre present, ens obligarà a pensar més

que mai el nostre esdevenidor; l’esdeveni-

dor d’una corporació abocada al conreu

de les humanitats i la ciència al més alt

nivell, al servei sempre de la nostra nació,

de la seva cultura i de la seva llengua; al

servei, doncs, del saber, del coneixement

objectiu i dels valors de la raó, el progrés

i la fraternitat amb altres pobles i ciuta-

dans d’altres països, a més del nostre.

No és arriscat afirmar que els ac-

tes i esdeveniments del Centenari, co-

I mençant pel solemne acte inaugural al

Palau de la Música Catalana, l’octubre de

2006, són prou coneguts de tots, i, per

tant, no cal rememorar-los ara fil per ran-

da. Hi han concorregut tres elements que

els han posat a l’abast de molta gent: una

considerable participació de la major part

dels membres de l’Institut i dels nombro-

sos socis de les societats filials, així com

d’una veritable munió de ciutadans d’ar-

reu dels Països Catalans; una difusió me-

diàtica de gran volada —sense prece-

dents en la història centenària d’aquesta

institució—, no solament generada pel

mateix Institut, sinó també pels mitjans

de comunicació, els quals han estat ge-

nerosos i dignes en aquesta tasca, tan ne-

cessària; i, en darrer lloc, però no pas per
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