INAGURACIÓ DE LA SEU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS A
ALACANT

Octubre, 2005-10-28

Senyor Rector de la Universitat d’Alacant, Hble. Sr. Conseller de la Generalitat de
Catalunya, Autoritats Acadèmiques, professors, membres de l’Institut d’Estudis
Catalans, senyores i senyors,

És tot un privilegi, i també un motiu de gran satisfacció, participar en aquest acte, pel
qual l’Institut d’Estudis Catalans, que m’honoro a presidir, obre la seva seu a Alacant de la
mà de la Universitat d’aquesta ciutat. Des d’un àmbit estrictament personal, la meva
ascendència alacantina fa que per a mi aquesta inauguració posseeixi un significat molt
especial.
L’Institut és una acadèmia dedicada al conreu de la ciència i la cultura al més alt
nivell, l’àmbit d’actuació de la qual abasta tots els territoris de la nostra llengua i cultura.
Gairebé centenari, l’Institut compta amb acadèmics del País Valencià, de les Illes, del
Principat i de la Catalunya Nord. A més dels membres acadèmics, l’Institut té vint-i-sis
societats filials en tots els camps del coneixement científic i humanístic, que apleguen una
xifra superior a la del vuit-mil cinc cents membres. Les seves publicacions –revistes,
monografies, llibres- fan de l’Institut la principal editorial acadèmica i universitària en
llengua catalana. La seva activa participació en la societat de la informació, la digitalització
dels seus arxius i altres serveis el fan capdavanter en aquestes tasques.
L’Institut és essencialment una acadèmia activa, participativa i conscient de la seva
missió dins la nostra cultura, amb una vocació moderna, racional i internacional. (És membre
des de 1922, pràcticament des de la seva fundació, de l’Union Académique Internationale.)
La seva vinculació al món universitari i de la recerca és molt estreta. A tall d’exemple ha
presentat recentment un vast estudi científic sobre el canvi climàtic al Principat i acaba de
publicar junt amb la Universitat de València el magnífic primer volum de la Història de la
Ciència a casa nostra, on s’analitza i presenta el desenvolupament del coneixement científic
durant l’època medieval i al primer renaixement. Els seus estudis gramaticals i lingüístics, el
Diccionari de la Llengua Catalana, els estudis de dialectologia, socio-lingüística i fonètica
són prou coneguts. La unitat de la nostre noble i antiga llengua comuna, benvolguts
col·legues i amics, així com la preservació del nostre llegat cultural compartit, és una de les
tasques principals de la institució.
Un dels objectius actuals de l’Institut és la descentralització i la presència activa en
tots els territoris del nostre àmbit cultural. És per això que l’Institut ja té delegacions a
Perpinyà, Castelló i Lleida, més enllà de les activitats que realitza directament arreu del
territori. És comprensible que obrir i inaugurar una nova seu en el marc de la Universitat
alacantina, en aquesta regió meridional del País Valencià, plena de vitalitat, energia i
creativitat, tingui una significació molt alta per a nosaltres, tant simbòlica com tangible. Això
ho ha fet possible l’encara jove Universitat d’Alacant. Vull agrair molt especialment al seu
Magnífic Rector, el professor Ignasi Jiménez Raneda, el seu suport i valuós ajut. A Brauli
Montoya, professor de la Universitat d’Alacant i membre de l’Institut, que encapçala la

presència de la nostra institució en terres alacantines, li volem donar les més expressives
gràcies. Sota la seva guia, de ben segur que la seu de l’Institut a Alacant tindrà un
esdevenidor pròsper i esplèndid.
En nom de tot l’Institut us agraeixo una volta més la cooperació i suport que hem
trobat en la creació de la seu d’Alacant. Faig els meus vots, senyores i senyors, per a que el
seu futur sia el que mereix la cultura, les humanitats i la ciència al País Valencià i a totes les
terres que compartim una mateixa llengua i cultura. Moltes gràcies.
Salvador Giner

