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Acadèmia: Centenari

Un segell espanyol per a l’IEC
La Societat Estatal de Correus i
Telègrafs va posar ahir en circu-
lació el segell commemoratiu, de
30 cèntims, del centenari de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
“Vivim un moment d’harmonia i

comprensió mútua entre els po-
bles d’Ibèria i això queda implí-
cit en aquest segell”, va dir Sal-
vador Giner, president de l’IEC,
que va agrair que la major part
del text fos en català. ■ AVUI

Retratsfets
ambllibertat
Una doble exposició
analitza els canvis en
el gènere pictòric al
llarg del segle XX

Redacció
MADRID

La llibertat amb què els ar-
tistes moderns es van en-
frontar al gènere clàssic del
retrat és el tema de l’expo-
sició El mirall i la màscara,
que es pot veure repartida
en dues seus: el Museu
Thyssen i la Fundació Caja
Madrid, a Madrid. La mos-
tra ha aconseguit reunir al-
guns dels millors retrats de
l’art del segle XX.

Gràcies a la col·laboració
de museus i col·leccions de
tot el món, l’exposició exhi-
beix entre totes dues seus
166 obres d’una seixantena
d’artistes, entre els que els
troben grans noms de l’art

modern: Cézanne, Picasso,
Van Gogh, Gauguin, Matis-
se, Munch, Freud, Warhol,
Miró, Dalí, Giacometti, Mo-
digliani, Balthus, Màlevitx,
Hockney o Saura.

Els comissaris de la mos-
tra, Paloma Alarcó i Mal-
colm Warner, han volgut
demostrar que el retrat
ocupa un lloc molt destacat
en l’obra de molts dels ar-
tistes més importants, tant
de les primeres avantguar-
des com dels diferents mo-
viments de la modernitat.
En la seva opinió, la força
motriu del retrat fins al
1900 era el patrocinador, i
el comprador solia ser el
model. Però “els artistes
moderns han tornat a re-
dactar algunes de les regles
del retrat”, afirma Warner.
“Hi ha gran llibertat per
part dels artistes, que im-
posen el seu estil: parla l’ar-
tista, no el model”. ■

Pomamossegada

L’Apple d’ordinadors es queda amb el logo a l’arribar
a un acord amb l’empresa discogràfica dels Beatles

Redacció
LONDRES

La informàtica guanya el
vinil, i no només en el món
musical, també en l’empre-
sarial. Apple Inc, la poma de
coloraines, ha clavat la quei-
xalada més forta i es queda
amb la propietat de tots els
noms de la marca Apple, tot
i que en cedirà alguns a
Apple Corps.

Apple Inc, el fabricant
nord-americà d’ordinadors,
i Apple Corps Ltd, el logo
dels Beatles, han arribat a
un acord en la disputa que
durant anys han mantingut
en la utilització de la marca.
Apple Inc es queda amb la
propietat de la marca Apple
i cedeix alguns drets a
Apple Corps. Amb tot, els
detalls dels termes de
l’acord no s’han volgut fer
públics. El que és segur és
que haurà mogut milions
de dòlars i lliures.

El conseller delegat de
Apple Inc, Steve Jobs, va
declarar ahir estar “dol-
gut” per aquest enfronta-
ment amb els Beatles. Amb
l’acord a què s’ha arribat
“desapareixen els possibles
desacords en el futur”, va
afegir.

Per la seva banda, el
mànager d’Apple Corps,
Neil Aspinall, no va explici-
tar la data en què el catàleg
de cançons dels Beatles es-
tarà disponible en el pro-
grama informàtic de com-
pra de música propietat
d’Apple, iTunes, tot i que
sembla que l’inclourà en un
futur. Aspinall va dir en un
comunicat que “els propers
anys seran importants per
a les dues empreses” i que
s’esperen “anys de col·labo-
ració pacífica”.

Aquest acord substitu-
eix el pacte a què van arri-
bar les dues companyies
l’any 1991, pel qual la dis-
cogràfica dels Beatles per-
metia a l’empresa de Jobs
utilitzar el mateix nom i

logotip, creat per ells el
1968, amb el compromís
que aquesta no entraria en
el negoci musical amb el
llançament d’iTunes. A
canvi, Apple Corps va
rebre prop de 23 milions

d’euros. Malgrat el com-
promís, Apple Inc va co-
mercialitzar productes
musicals: iTunes i iPod,
així que Apple Corp va de-
nunciar Apple el 2003 per
violar l’acord. ■

Imatge promocional de l’empresa discogràfica anglesa dels Beatles ■ CARL DE SOUZA / AFP



20 minutos - Barcelona    06/02/2007 
 

 



Metro - Barcelona    06/02/2007 
 

 



Què - Barcelona    06/02/2007 
 

 



Diari de Girona (digital)   06/02/2007 
 

Segell de l´Institut d´Estudis Catalans  
 

La Societat Estatal de Correus i 
Telègrafs va posar ahir en circulació 
un segell commemoratiu del 
centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), l'acadèmia catalana 
de les ciències i les humanitats. El 
segell té un valor de 30 cèntims 
d´euro i se n´ha fet un tiratge d´un 

milió d´exemplars. A la imatge, el nou segell.  
  
  



ESPAÑA-IEC SELLO 
CORREOS PONE EN CIRCULACIÓN UN SELLO DEDICADO AL INSTITUT D'ESTUDIS 

CATALANS 
 

 

 

B03. Barcelona, 5-2-07.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ha puesto hoy en 
circulación un sello conmemorativo del centenario del Institut d'Estudis Catalans (IEC), la 
academia catalana de las ciencias y las humanidades. Correos ha editado un millón de 
ejemplares de la tarifa 0'30 que contienen el logo tradicional del IEC así como el específico 
del Centenario. EFE  

 



ESPAÑA-SELLO-IEC 
CORREOS PONE EN CIRCULACIÓN UN SELLO DEDICADO AL INSTITUT D'ESTUDIS 

CATALANS 
 

 

B02. Barcelona, 5-2-07.- El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner 
(i), y el director de Correos de Cataluña, Manel Rey (d), efectúan el estampillado del primer 
sello conmemorativo del Institut d'Estudis Catalans (IEC), que ha sido puesto en circulación 
por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, en un acto celebrado hoy en la sede del 
IEC, la academia catalana de las ciencias y las humanidades. EFE/Montse Catalán  

 



ESPAÑA-SELLO-IEC 
CORREOS PONE EN CIRCULACIÓN UN SELLO DEDICADO AL INSTITUT D'ESTUDIS 

CATALANS 
 

 

 

B01. Barcelona, 5-2-07.- El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner 
(i), acompañado por el director de Correos de Cataluña, Manel Rey (d), muestra el primer 
sello conmemorativo del Institut d'Estudis Catalans (IEC), que ha sido puesto en circulación 
hoy por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. EFE/Montse Catalán   
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Correus posa en circulació un segell dedicat a 
l'Institut d'Estudis Catalans 
 
La Societat Estatal de Correus i Telègrafs ha posat avui en 
circulació un segell commemoratiu del centenari de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'acadèmia catalana de 
les ciències i les humanitats. 
 
El director de Correus a Catalunya, Manel Rey, i el 
president de l'IEC, Salvador Giner, han efectuat el primer 
estampillat oficial d'un exemplar del nou segell, en un acte 
celebrat a la seu de l'acadèmia. 
 
Giner ha agraït a Correus que el segell tingui un valor facial 
de 0,30 euros, la tarifa ordinària de franqueig dins 
d'Espanya, el de més circulació i que la majoria de les 
paraules que apareixen en l'estampilla siguin en català, 
com ho és, íntegrament, el mata-segells del primer dia. 
 
L'Institut d'Estudis Catalans es va fundar el 1907 per 
iniciativa d'Enric Prat de la Riba, polític català i president de 
la Diputació de Barcelona en aquell moment i entre els 
objectius prioritaris de la institució hi figuren la codificació i 
normalització de la llengua catalana. 
 
"És un moment d'harmonia i compressió mútua entre els 
pobles d'Iberia i això queda implícit en aquest segell", ha 
assenyalat Giner que ha destacat que Correus hagi elegit 
l'IEC per arrencar el 2007 la Sèrie Centenaris entre més de 
600 peticions i que li hagi donat un valor facial permetrà "a 
tots els ciutadans d'Espanya, conèixer l'IEC". 
 
El director de Correus a Catalunya, de la seva banda , ha 
explicat que la societat vol "reconèixer la labor a favor de la 
llengua catalana i de la difusió i promoció de la investigació 
en les diferents vessants de les ciències i les humanitats, 
amb aquest segell que desitjo que sigui un element de 
transmissió que afavoreixi encara més el reconeixement 
internacional de l'IEC". 
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Rei ha assenyalat que aquest segell "omple un buit i era 
esperat pel col·leccionisme filatèlic català". 
 
En el segell, del que s'han editat un milió d'exemplars, es 
reprodueix el logotip de l'Institut d'Estudis Catalans i una 
vista del claustre de la Casa de Convalescència, amb el 
jardí penjant de Mercè Rodoreda, en el seu primer pis, que 
és la seu principal de la institució a Barcelona. 
 
El vicepresident de l'IEC i president de la Comissió 
Executiva del Centenari, Antoni Riera, ha assenyalat la 
particularitat del segell "que reuneix dues condicions: és un 
mitjà de difusió molt potent, que pot arribar a qualsevol lloc 
del món" i és un producte artístic per definició" i ha 
recordat la importància del gènere epistolar 



ACN   05/02/2007 

Correos dedica un segell a l'Insitut d'Estudis Catalans 
amb motiu del Centenari i n'edita 1 milió d'exemplars  

  
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) 
continua de celebració pel seu 
centenari. A banda del programa 
d'activitats que es faran durant tot 
aquest any, ara també s'hi afegeix 
l'edició d'un segell per part de Correos 

dedicat a aquesta institució, que entrarà en circulació a 
partir d'aquest dilluns per un valor de 30 cèntims d'euro. En 
total se n'han editat 1 milió.  
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Correus dedica un segell a l'Insitut d'Estudis Catalans 
amb motiu del Centenari i n'edita 1 milió d'exemplars  
  
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) continua de celebració 
pel seu centenari. A banda del programa d'activitats que es 
faran durant tot aquest any, ara també s'hi afegeix l'edició 
d'un segell per part de Correos dedicat a aquesta institució, 
que entrarà en circulació a partir d'aquest dilluns per un 
valor de trenta cèntims d'euro. En total se n'han editat un 
milió.  
  
El segell commemoratiu forma part de la sèrie filatèlica 
'Centenaris', que Correos dedica cada any a la celebració 
d'esdeveniments, personalitats o entitats que arriben als 
cent anys d'història.  
 
En aquesta ocasió, s'ha volgut reconèixer també la 
'dedicació, prestigi i foment de la cultura i investigació a 
Catalunya' d'aquesta institució, segons ha expressat el 
director de Correos a Catalunya, Manel Rey, qui ha explicat 
que l'aniversari de l'IEC ha estat l'escollit entre uns quants 
centenars d'institucions que també havien sol·licitat tenir 
un segell propi. Si bé la xifra habitual de la tirada d'un 
segell commemoratiu és de 600.000 exemplars, el de l'IEC 
serà d'un milió d'exemplars distribuïts en plecs de 
cinquanta, i de moment és l'únic que s'editarà aquest 2007.  
 
El segell reprodueix una imatge de la seu central que 
l'institut té a Barcelona, la Casa de Convalescència, 
acompanyada del logotip del Centenari. Una de les 
particularitats que presenta, segons ha explicat el president 
de l'IEC, Salvador Giner, és que el 90% de les paraules que 
hi apareixen estan en català, un fet que ha qualificat com a 
'fita històrica' i un 'acte de justícia'. Amb un valor de 0,3 
cèntims, el que es correspon a l'enviament de cartes 
ordinàries amb destinació a qualsevol punt del territori de 
l'estat espanyol, aquest segell portarà el nom de la 
institució arreu del món a través de la correspondència però 
també entre els col·leccionistes filatèlics.  
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Pel president de la Comissió Executiva del Centenari, Antoni 
Riera, aquest segell és un 'producte híbrid' que reuneix la 
funció de difusió de l'IEC amb la del valor artístic, i al 
mateix temps és un homenatge al gènere epistolar, que 
durant segles ha permès la difusió de la llengua escrita.  
 
Durant l'acte de presentació d'aquest dilluns també s'ha fet 
el primer estampillat oficial d'un exemplar del nou segell.  
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Correus dedica un segell a l'Institut d'Estudis 
Catalans amb motiu del seu centenari 
 
   La Societat Estatal Correus i Telègrafs ha posat en 
circulació des d'avui un nou segell commemoratiu del 
centenari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en 
reconeixement a la seva feina a favor de la llengua 
catalana, i de la seva difusió i promoció de la recerca en 
diferents àmbits de la ciència i les humanitats. 
 
   El segell reprodueix una imatge de la seu central de l'IEC 
i del logotip del centenari. El seu valor de franquejat 
correspon a la tarifa de carta ordinària amb destinació a 
qualsevol territori d'Espanya, 0,30 euros. En total, s'han 
editat un milió de segells. 
 
   Segons l'IEC, aquesta iniciativa afavorirà el 
reconeixement internacional de l'Institut, mitjançant la 
difusió entre els col·leccionistes filatèlics de tot el món i la 
circulació de segells com a signes de franqueig de postals. 
 
   El director de Correus a Catalunya, Manel Rey, el 
president de l'IEC, Salvador Giner, el vicepresident de l'IEC 
i president de la Comissió Executiva del Centenari, Antoni 
Riera, han presentat avui a la seu de l'IEC el segell 
commemoratiu. 
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Correos pone en circulación un sello dedicado al 
Institut d'Estudis Catalans 
 
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ha puesto hoy 
en circulación un sello conmemorativo del centenario del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC), la academia catalana de 
las ciencias y las humanidades. 
 
El director de Correos en Cataluña, Manel Rey, y el 
presidente del IEC, Salvador Giner, han efectuado el primer 
estampillado oficial de un ejemplar del nuevo sello, en una 
acto celebrado en la sede de la academia. 
 
Giner ha agradecido a Correos que el sello tenga un valor 
facial de 0,30 euros, la tarifa ordinaria de franqueo dentro 
de España, el de más circulación, y que la mayoría de las 
palabras que aparecen en la estampilla sean en catalán, 
como lo es, íntegramente, el matasellos del primer día. 
 
El Institut d'Estudis Catalans se fundó en 1907 por 
iniciativa de Enric Prat de la Riba, político catalán y 
presidente de la Diputación de Barcelona en aquel 
momento y entre los objetivos prioritarios de la institución 
figuran la codificación y normalización de la lengua 
catalana. 
 
'Es un momento de armonía y compresión mutua entre los 
pueblos de Iberia y esto queda implícito en este sello', ha 
señalado Giner que ha destacado que Correos haya elegido 
el IEC para arrancar en 2007 la Serie Centenarios entre 
más de 600 peticiones y que le haya dado un valor facial 
permitirá 'a todos los ciudadanos de España, conocer el 
IEC'. 
 
El director de Correos en Cataluña, por su parte, ha 
explicado que la sociedad quiere 'reconocer la labor a favor 
de la lengua catalana y de la difusión y promoción de la 
investigación en las diferentes vertientes de las ciencias y 
las humanidades con este sello, que deseo que sea un 
elemento de transmisión que favorezca aún más el 
reconocimiento internacional del IEC'. 
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Rey ha señalado que este sello 'llena un vacío y era 
esperado por el coleccionismo filatélico catalán'. 
 
En el sello, del que se han editado un millón de ejemplares, 
se reproduce el logotipo del Institut d'Estudis Catalans y 
una vista del claustro de la Casa de Convalecencia, con el 
jardín colgante de Mercé Rodoreda, en su primer piso, que 
es la sede principal de la institución en Barcelona. 
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Correos dedica un sello al Institut d"Estudis Catalans 
para conmemorar su centenario 
 
El sello reproduce una imagen de la sede central del IEC y 
del logotipo del centenario 
 
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha puesto en 
circulación desde hoy un nuevo sello conmemorativo del 
centenario del Institut d"Estudis Catalans (IEC) en 
reconocimiento a su labor a favor de la lengua catalana, y 
de su difusión y promoción de la búsqueda en distintos 
ámbitos de la ciencia y las humanidades. 
El sello reproduce una imagen de la sede central del IEC y 
del logotipo del centenario. Su valor de franqueado 
corresponde a la tarifa de carta ordinaria con destino a 
cualquier territorio de España, 0,30 euros. En total, se han 
editado un millón de sellos. 
Según el IEC, esta iniciativa favorecerá el reconocimiento 
internacional del instituto, mediante la difusión entre los 
coleccionistas filatélicos de todo el mundo y la circulación 
de sellos como signos de franqueo de postales. 
El director de Correos en Catalunya, Manel Rey, el 
presidente del IEC, Salvador Giner, el vicepresidente del 
IEC y presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, 
Antoni Riera, presentaron hoy en la sede del IEC el sello 
conmemorativo. 
En el mismo acto, Manel Rey y Salvador Giner efectuaron el 
primer estampillado oficial de un ejemplar del nuevo sello, 
que se enmarca en la serie filatélica "Centenarios" que 
Correos dedica cada año en la conmemoración de 
acontecimientos, personalidades y entidades con 100 años 
de historia. 
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Correos pone en circulación un sello dedicado al 
Institut d'Estudis Catalans 
 
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ha puesto hoy 
en circulación un sello conmemorativo del centenario del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC), la academia catalana de 
las ciencias y las humanidades. 
    El director de Correos en Cataluña, Manel Rey, y el 
presidente del IEC, Salvador Giner, han efectuado el primer 
estampillado oficial de un ejemplar del nuevo sello, en una 
acto celebrado en la sede de la academia. 
    Giner ha agradecido a Correos que el sello tenga un 
valor facial de 0,30 euros, la tarifa ordinaria de franqueo 
dentro de España, el de más circulación, y que la mayoría 
de las palabras que aparecen en la estampilla sean en 
catalán, como lo es, íntegramente, el matasellos del primer 
día. 
    El Institut d'Estudis Catalans se fundó en 1907 por 
iniciativa de Enric Prat de la Riba, político catalán y 
presidente de la Diputación de Barcelona en aquel 
momento y entre los objetivos prioritarios de la institución 
figuran la codificación y normalización de la lengua 
catalana. 
    "Es un momento de armonía y compresión mutua entre 
los pueblos de Iberia y esto queda implícito en este sello", 
ha señalado Giner que ha destacado que Correos haya 
elegido el IEC para arrancar en 2007 la Serie Centenarios 
entre más de 600 peticiones y que le haya dado un valor 
facial permitirá "a todos los ciudadanos de España, conocer 
el IEC". 
    El director de Correos en Cataluña, por su parte, ha 
explicado que la sociedad quiere "reconocer la labor a favor 
de la lengua catalana y de la difusión y promoción de la 
investigación en las diferentes vertientes de las ciencias y 
las humanidades con este sello, que deseo que sea un 
elemento de transmisión que favorezca aún más el 
reconocimiento internacional del IEC". 
    Rey ha señalado que este sello "llena un vacío y era 
esperado por el coleccionismo filatélico catalán". 
    En el sello, del que se han editado un millón de 
ejemplares, se reproduce el logotipo del Institut d'Estudis 
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Catalans y una vista del claustro de la Casa de 
Convalecencia, con el jardín colgante de Mercé Rodoreda, 
en su primer piso, que es la sede principal de la institución 
en Barcelona. 
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Correos dedica un sello al Institut d'Estudis Catalans 
con motivo de su centenario 
 
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha puesto en 
circulación desde hoy un nuevo sello conmemorativo del 
centenario del Institut d'Estudis Catalans (IEC) en 
reconocimiento a su labor a favor de la lengua catalana, y 
de su difusión y promoción de la búsqueda en distintos 
ámbitos de la ciencia y las humanidades. 
 
El sello reproduce una imagen de la sede central del IEC y 
del logotipo del centenario. Su valor de franqueado 
corresponde a la tarifa de carta ordinaria con destino a 
cualquier territorio de España, 0,30 euros. En total, se han 
editado un millón de sellos. 
 
Según el IEC, esta iniciativa favorecerá el reconocimiento 
internacional del instituto, mediante la difusión entre los 
coleccionistas filatélicos de todo el mundo y la circulación 
de sellos como signos de franqueo de postales. 
 
El director de Correos en Catalunya, Manel Rey, el 
presidente del IEC, Salvador Giner, el vicepresidente del 
IEC y presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, 
Antoni Riera, presentaron hoy en la sede del IEC el sello 
conmemorativo. 
 
En el mismo acto, Manel Rey y Salvador Giner efectuaron el 
primer estampillado oficial de un ejemplar del nuevo sello, 
que se enmarca en la serie filatélica 'Centenarios' que 
Correos dedica cada año en la conmemoración de 
acontecimientos, personalidades y entidades con 100 años 
de historia. 
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Correus dedica un segell a l'Institut d'Estudis 
Catalans amb motiu del seu centenari  
 
La Societat Estatal Correus i Telègrafs ha posat en 
circulació des d'avui un nou segell commemoratiu del 
centenari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en 
reconeixement a la seva feina a favor de la llengua 
catalana, i de la seva difusió i promoció de la recerca en 
diferents àmbits de la ciència i les humanitats.  
 
El segell reprodueix una imatge de la seu central de l'IEC i 
del logotip del centenari. El seu valor de franquejat 
correspon a la tarifa de carta   
ordinària amb destinació a qualsevol territori d'Espanya, 
0,30 euros. En total, s'han editat un milió de segells.  
 
Segons l'IEC, aquesta iniciativa afavorirà el reconeixement 
internacional de l'Institut, mitjançant la difusió entre els 
col·leccionistes filatèlics de tot el món i la circulació de 
segells com a signes de franqueig de postals.  
 
El director de Correus a Catalunya, Manel Rey, el president 
de l'IEC, Salvador Giner, el vicepresident de l'IEC i 
president de la Comissió Executiva del Centenari, Antoni 
Riera, han presentat avui a la seu de l'IEC el segell 
commemoratiu.  
 
 




