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E l dia 28 d’octubre de 2013 tingué 

lloc, a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 2013-2014.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de Jordi Casassas, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica, amb el 

títol «1914. Centenari de la Mancomuni-

tat de Catalunya i la significació del bi-

centenari de 1714 en la seva perspectiva 

històrica». El secretari general de l’IEC, 

Romà Escalas, presentà la Memòria del 

curs 2012-2013, 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 inclogué també un 

discurs del president de l’Institut, Joan-

domènec Ros, i tingué com a convidat 

especial Jaume Ciurana, tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de Barcelona. La sessió 

clogué amb el concert de Joan Massotklei-

ner i Toti Soler, que interpretaren El món 

perdut de salvador Espriu.

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

A mb tota la solemnitat, inaugurem 

avui el curs acadèmic 2013-

2014, el que fa cent set de la història de 

l’Institut d’Estudis Catalans. Tradicional-

ment, aquest acte inclou unes paraules del 

president, la síntesi de la memòria que fa 

el secretari general, el discurs d’un dels 

darrers membres que s’han incorporat a 

l’Institut, el parlament de la personalitat 

convidada a l’acte, el lliurament de meda-

lles als membres que han assolit la cate-

goria d’emèrit i una actuació —musical o 

d’una altra mena— que ens recorda que 

l’acadèmia de les ciències i les humanitats 

que és l’Institut se sent molt propera, 

també, a la cultura artística.

Enguany, el nou curs s’apartarà de 

la tradició de les darreres edicions, almenys 

per dues raons. La primera és motiu d’es-

perança: en complir-se el tres-centè aniver-

sari de la caiguda de Barcelona del 1714, 

que l’Institut commemorarà amb actes di-

versos, el país sembla ser més a prop de 

recuperar la llibertat que perdé llavors i 

d’assolir la plena sobirania en una Europa 

en la qual ens volem emmirallar i de la qual 

mai no hem estat absents. A l’Institut ja hem 

impulsat una sèrie d’activitats que volen 

ajudar, des de la perspectiva acadèmica, a 

perfilar aquest futur en llibertat.

La segona raó no és tan engresca-

dora, però. Després d’una sèrie d’anys 

 Memoria 2013-2014.indb   185 08/03/17   11:09


