
  

 ► comunicació 

 
 

 
 
 
 

RECULL DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació del segon volum de la «Història 
de l’Institut d’Estudis Catalans»  

 
  
   
 
 

5 de març del 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Consulta El Butlletí de l’IEC 
 
Institut d’Estudis Catalans 
Comunicació 

Carrer del Carme, 47 
08001 Barcelona 

Tel 932 701 620 (ext. 293) 
Fax 932 701 180 

comunicacio@iec.cat 
www.iec.cat / http://centenari.iec.cat 

 







     

 

  

  

    

    
    
     
     
    

    
    
      
   
     
     
      
     
 

       
       
     
    
    
      
        
      
     
       
    
     
     
      
     
     
      

    
       

   
      
    
      
     
     
      
    
      
     
      


      
    
      
     
       
    
    
     
        
     
      
      
       
     
     
    

     
       
      
      
     
      
     
    
      
   
       
     
    
    

  
 
  
  
 

 

 


  
  
  
  
   
   
   

    
     
    
   
    
    
        
    
    
      
      
      
     
     
     
    
       
     
      
      
    
     
     
   

  

       
     
       
   
    
     
     
      
   
     
     
    
      
     


    
     
    
    
       
    
    
     
     
    
    
   
    
      

     
   
     
    
    
     
     
   
     
     
   
  
 
  
           
  
  
  
  
  
  


   
 
  
 
   
         
   
 
     
      
       
    
     
     

    
  
     
   


     
     
     
      

 
   
 
  
   
  
   
   
  
    
  
 

  
  
    
 
   
  
  
  
 

      
   
       
     


     

    
   
     
    
     
     
     
     
     
      
     
   
       

     
    
    
    
       
      
      
       
      
     
    

 

                  
           

 
  
 
 
 






     

   

       
      
     
  
    

    
    
  
      
      
    
    
     
     

      
    
      
       
     
      
      
   
   
      
   
      
      
    
     
     
     
      
  

    
     
    

      
      
    
   
      
      
      
       
     
    
     
   
     
   
   
  
   
   
   
  
   


   
   
    
   
       
    
    
    
     
    
      
      
    
      

     
      
     
     
  
     
      
     
     
      
       
     
     

   
  
        
   
  
 
   
   
   
   
   
   
   

       
   
    
    
     
        
    
       
    


 

             
               
           
         
    

 

      
   
     
   
   
   
  
    
   
    
  
    
   
     
   


    
   
   
    
    
      
    
     
    
   
    
   
  
   

      
     
    
     
   
     
    
      
     
   
     
   
    
   
     
    
  
   
     
   
     
    
    
      
     
   
    
      
      
 



VilaWeb        13/03/2007 

L'Institut d'Estudis Catalans durant el franquisme 
 
S'ha publicat el segons volum de la història del IEC, que 
abasta del 1942 al 1989 
 
Dins els actes de commemoració del centenari de la creació 
del IEC, s'ha presentat el segon volum de la 'Història de 
l'Institut d'Estudis Catalans', que va del 1942 fins als 
temps recents. L'obra l'ha dirigit l'historiador Albert 
Balcells, que l'ha elaborat juntament amb Santiago 
Izquierdo i Enric Pujol. Són cinc-centes pàgines que 
inclouen fotografies, diversos apèndix amb informació 
complementària, i un índex onomàstic. 
 
L'obra ha estat co-editada pel IEC i l'editorial Afers de 
València. El volum abasta tres etapes: la primera, des de la 
represa després de la guerra del 1936-39 fins principis dels 
anys seixanta, anomenada 'Els primers decennis sota el 
franquisme'; la segona, que va del 1962 al 1977, 'Quinze 
anys a la recerca de la normalitat'; i la tercera, que arriba 
fins al 1989, 'Vers la normalitat en democràcia i 
autonomia'.  
 
Albert Balcells ha destacat com a moments decisius 
d'aquest periode: 'La refundació, el 1942, a la 
clandestinitat; el mecenatge insuficient però decisiu de 
l'Agrupació Cultural Minerva; la recuperació de les 
publicacions i els premis, el 1947; la protecció d'Òmnium 
Cultural des del 1962; la reforma dels Estatuts i la nova 
Secció de Filosofia i Ciències Socials, el 1968; el decret de 
reconeixement oficial al BOE, el novembre del 1976, 
juntament amb la recuperació de la Casa de 
Convalescència, el juliol del 1977; l'ampliació amb la figura 
dels membres agregats, a partir del 1978; la reforma dels 
Estatuts i l'increment de la subvenció de la Generalitat, del 
1988-1989; la publicació del DIEC, el 1995, i la 
rehabilitació i ampliació dels locals a finals de segle.  
 
En relació als temes prioritzats, Balcells ha explicat: 'Un cop 
estructurats els períodes històrics tenint en compte els 
esdeveniments que significaven una nova etapa, els 



VilaWeb        13/03/2007 

diferents apartats segueixen els diversos grans temes: 
relacions amb les autoritats polítiques, finançament, 
relacions exteriors, evolució del conjunt i de cada una de 
les seccions del IEC amb les publicacions i les societats 
filials. L'historiador selecciona els fets transcendentals de 
cada moment, d'acord amb el fil conductor que té fins al 
present, però també en relació amb les opcions descartades 
o frustrades però que també eren possibles'.  
 
Durant la presentació del llibre el dia 5 de març, el 
romanista Josep Massot, de la Secció Històrico-
Arqueològica va recordar: 'Els autors han pogut comptar 
amb una paperassa considerable conservada a l’Arxiu de 
l’Institut, malgrat les maltempsades que no han afavorit 
gens la conservació íntegra de totes les actes ni de tota la 
correspondència generada al llarg dels anys —i menys 
encara de la documentació de tipus administratiu—, i, d’una 
manera especial, han pogut fer servir tot un conjunt de 
memòries de les tasques realitzades per l’Institut, en algun 
cas inèdites, com les dels cursos 1941-1942, 1942-1943 i 
1945-1946, que publiquen íntegrament en un apèndix. 
D’altra banda, han utilitzat important informació procedent 
d’altres conductes, com ara de Miquel Coll i Alentorn —
estudiat abans monogràficament per Albert Balcells—, de 
Ferran Soldevila —estudiat igualment amb molt de detall 
per Enric Pujol—, de Ramon d’Abadal —objecte d’una tesi 
important de Francesc Vilanova— i, d’una manera molt 
especial, de Joan Coromines, que, pel fet de viure exiliat o 
allunyat de Catalunya, deixà una extensa correspondència, 
en part publicada i en part inèdita, d’un interès 
extraordinari per al coneixement de múltiples aspectes de 
la vida de l’Institut (recordem que entre els seus 
corresponsals hi ha Pompeu Fabra, Carles Riba, Lluís 
Nicolau d’Olwer, Josep M. de Casacuberta, Pere Bohigas, 
Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis Guarner...).  
 
Massot va destacar la primera etapa per sobre de les 
altres: 'Ramon Aramon i Serra va acumular un poder que 
mai no havia tingut ningú més a l’Institut, atès que per la 
força de les circumstàncies va haver d’exercir els càrrecs de 
secretari general perpetu —amb un president com Puig i 
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Cadafalch, ja gran i que no intervenia directament en els 
afers de cada dia (...)'. I també: 'Aquest primer capítol, que 
sovint es llegeix gairebé com una novel·la policíaca, és ple 
de sorpreses i de novetats. M’hi ha interessat d’una manera 
especial la referència que fan els autors a les excel·lents 
relacions entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que alguns 
historiadors de relleu han considerat —sense prou 
coneixement de causa— un cau de franquisme'.  
 
Oriol Casassas, metge, pediatra i especialitzat en 
sociomedicina, va destacar la segona etapa, de la qual va 
dir: 'Descriu una circumstància ben diferent de la del 
primer: el règim, especialment per la conveniència 
d’aparèixer als ulls de l’exterior menys dictatorial, ha hagut 
d’anar cedint una parcel·la darrere l’altra, i l’Institut, sense 
haver assolit la normalitat, és una institució que—com qui 
diu— ja no viu a la defensiva. Ha augmentat el nombre de 
membres; les publicacions mantenen un ritme creixent; 
una rere l’altra, les societats filials recobren lluractivitat, i 
en són creades de noves; el mecenatge d’Òmnium Cultural 
fa que les possibilitats es multipliquin; fins que, cap al final 
del període, la mort del dictador obrí clarament l’horitzó —
això sí, laboriosament— cap al reconeixement oficial. I, 
com a coda d’aquest segon moviment, el Reial decret del 
1976, un decret que reconeix que «l’àmbit d’actuació 
del’Institut s’estendrà a les terres de llengua i cultura 
catalanes»'.  
 
En la presentació també hi va intervenir el pedagog Josep 
González-Agàpito, que va destacar de la tercera etapa 
(1978-1989): 'Si la història, i especialment la més 
immediata, és una de les claus per a entendre el present, 
jo convidaria a llegir, a estudiar, l’anàlisi que conté el llibre 
sobre la transformació de l’Institut des del 1978, a mesura 
que es restableix la democràcia. Són uns anys decisius per 
a redefinir l’Institut en la nova etapa que s’enceta, i és una 
època clau per a la conformació de la nostra institució a la 
nova realitat política, social i cultural. En aquesta part es 
podria recórrer més sovint al testimoniatge i les vivències 
dels membres que contribuïren a aquest procés, no sempre 
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fàcil, des de diversos àmbits. I també d’altres agents del 
camp de la política, l’economia i la cultura'.  
 
El primer volum de la història del IEC es va publicar l'any 
2002. Cobria des de l'any de la fundació, 1907, fins el 
1942. La direcció de l'obra també va ser a càrrec d'Albert 
Balcells, redactada conjuntament amb Enric Pujol, i 
publicada per el IEC i l'editorial Afers.  
 
Balcells ja ha manifestat la necessitat de començar a 
elaborar un tercer volum: 'El període posterior al 1989 és 
tractat en la cloenda de manera massa sintètica, i amb més 
opinió que informació. Caldrà esperar tenir una mica més 
de perspectiva històrica per a distingir allò que té 
transcendència d'allò que només és anecdòtic. Serà una 
grossa feina, perquè la documentació es decuplica, i la 
complexitat de la institució, que s'amplia constantment, no 
la facilitarà. Encara no ha arribat el moment de posar-s'hi. 
Ja arribarà'. 



El Punt    11/03/2007 
 

 




        




    
  
   

  
   
   
     
     
   
   
      
     
     
  
    
     
    
     
  
     
   

  
   
    
   
    
     
    
   
  
   
   
     
     
    

 
    
     
   
    
    


    
     
    
     
    
     
    
    
    
     
     
    
  
    
    
   
    
     
  
     
   

   
    
    
     
      
      
   
 

 
 
  
   




    
    
   
    
    
 
     
   
    
    

    
  
  
   

    
     
    
    
     
  
    
   
     
 
   

    
 
  
     

  
       




  
     
   
  
   
   
    
    
    
    
    
   
     
    
    
    
 
   

    
   
    
  
    

   
    
    
    
   
   
   
     
     

    
  
    
   
  
 
  
  
   
     
 
  

     
    
    
  
    
    
 
   
   
 
  
  
   
   

  
  
    
    
     
   
   
    
  
      
  
  
 
    

 
  
      
   
  
    
 
       
    
    
     


                   

 
 
  
 

      
     
     
     

    
     
    
    
     
   
       
   
     

   
    
  
   
    
 

    
     
     

     
   
    
    
   
    
    
   
  

 

  


 



El actor alemán Martin Wuttke, durante la representación

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Una alucinación
de Artaud en un posible, que no pro-
bable, encuentro con Hitler (en el
Lliure), un T6 de Jordi Silva, La mi-
llor nit de la teva vida (Versus Tea-

tre) y un trío de creaciones de Oriol
Broggi (Biblioteca de Catalunya)
irrumpen en una cartelera teatral
más activa y diversa en las últimas
semanas de lo que estas páginas, ob-
viamente por motivos de falta de es-
pacio, pueden recoger.

EL GRAN MARTIN WUTTKE. El Tea-
tre Lliure abre esta noche un mes de
teatro internacional con Artaud es
recorda de Hitler i del Romanische
Café, una producción del Berliner
Ensemble con dirección de Paul
Plamper e interpretación de Martin
Wuttke. A Wuttke le podemos re-
cordar por Forever young, excepcio-
nal espectáculo basado en Dulce pá-
jaro de juventud y presentado en el
Teatre Nacional de Catalunya con
dirección de Frank Castorf y por
Los diez mandamientos, de Christo-
pher Martaler, que se vio en el Mer-
cat de les Flors en el Grec 2005.
Una obra de actor y un texto escrito
por Tom Peuckert a partir de una
misiva que el escritor dirigió al san-
guinario dictador recordando un hi-
potético encuentro en el Romanis-
che Café de Berlín, al que solían acu-
dir en los años treinta artistas e inte-
lectuales de la época. La carta en sí
misma, que nunca salió del hospital
psiquiátrico en el que Artaud esta-
ba ingresado en 1943, rememora
esa improbable conversación y tie-
ne el tono delirante de quien pasaba
de la lucidez a la confusión en un
abrir y cerrar de ojos. Un Antonin
Artaud encerrado en un cubil al que
no llegan las palabras de los predica-
dores apocalípticos ni las de los en-
corbatados representantes de la bur-
guesía que asisten al teatro. Un Ar-
taud al que da vida Martin Wuttke,
actor que sobre el escenario se con-
vierte en un membrudo y eléctrico
personaje. Surrealista al fin, Artaud
trata con un Hitler mudo –qué lásti-

ma que no lo admitieran en la escue-
la de pintura– como podría hacerlo
con Franco o Stalin: no sólo tenían
en común ser dictadores sino los bi-
gotes para disimular la sonrisa. Y
habla, dice Wuttke, de varios temas
que en conjunto se resumen en una
ironía mayestática: “cómo salvar el
mundo”.

COMEDIA SEXUAL. Jordi Silva sal-
tó a la palestra teatral al ganar el pre-
mio Romea 2004 con Ja en tinc tren-
ta!, una comedia que triunfó en el
Condal gracias no tanto al texto co-
mo a la dirección de Àngel Llàcer.
El T6 le encargó un nueva obra y así
nació La millor nit de la teva vida.

Se trata de otra comedia, esta vez
más carnal, sobre las relaciones de
pareja. El protagonista es un joven-
zuelo huérfano, abandonado por su
novia, que cae en las redes eróticas
de la ex amante de su padre, una
mujer que deja en primaria a la Sha-
ron Stone de Instinto básico, y que
se convertirá en gigoló de alto stan-
ding. El autor probablemente que-
ría explorar el mundo actual donde
el hedonismo se impone a los senti-
mientos y viene a decirnos, con cla-
rividencia de parvulario, que esco-
ger es excluir.

BAJO LA BÓVEDA MEDIEVAL.
Oriol Broggi ha convertido una na-
ve de la Biblioteca en escenario tea-
tral. Tenía que ser un fin de semana,
pero lleva más de un año. Repone
ahora la bellísima Antígona, con
Clara Segura y Pep Cruz. Y el sába-
do, gran estreno doble con Carter
del rei, adaptación de un cuento del
popular Tagore, y Rosita, història
d'una florista, un monólogo para to-
dos los públicos interpretado por
Rosa Gàmiz. Que siga. Sea.c

MONIKA RITTERSHAUS

Björk editará el 7 de
mayo su disco ‘Volta’

La cantante islandesa Björk
publicará el 7 de mayo su
nuevo disco, Volta. Editado
por One Little Indian,
incluirá diez temas nuevos
escritos y producidos por la
propia Björk. En el álbum
han colaborado Antony
Hegarty (Antony and The
Johnsons) cantando en dos
temas, y Timbaland (Jay Z,
Missy Elliot) ha trabajado en
las bases rítmicas de tres
temas. También han
participado Mark Bell
(LFO), los baterías Brian
Chippendale (Lightening
Bolt) y Chris Corsano (Sonic
Youth) o los africanos
Toumani Diabate y
Konomo. – Efe

La Sinfónica de São
Paulo, en Barcelona

La Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo, la
formación orquestal más
reconocida de Brasil y una
de las más destacadas de
Latinoamérica, debuta hoy
en Barcelona (Palau de la
Música, 21 h), dentro del
ciclo Palau 100, dirigida por
su titular, John Neschling. El
programa incluye obras de
Silvestre Revueltas, Heitor
Villa-Lobos, Respighi y
Rachmaninov. – Redacción

Segunda entrega de la
historia del IEC

La reconstrucción del
Institut d'Estudis Catalans
(IEC) en los duros años de la
inmediata posguerra es
detallada en el segundo
volumen de la Història de
l'Institut d'Estudis Catalans,
que dirige Albert Balcells y
de la que son coautores
Santiago Izquierdo y Enric
Pujol. El volumen –que
coeditan el IEC y la editorial
Afers– fue presentado ayer
en la sede de la academia
catalana. En él se revisa
la trayectoria del IEC
desde la clandestinidad hasta
1989. – Redacción

López Vázquez,
Fotogramas Especial

José Luis López Vázquez
recogió anoche el Fotograma
de Plata Especial con el que
se reconoce toda su carrera.
En la gala de la 57.ª edición
de los premios, Penélope
Cruz y Juan Diego fueron
reconocidos por los lectores e
internautas de la revista
como mejores actores del
pasado año. – B.P.

Artaud habla con Hitler en el Lliure y Oriol
Broggi toma la Biblioteca de Catalunya
n El Berliner Ensemble abre un ciclo de teatro

internacional en la sala Fabià Puigserver con un

monólogo protagonizado por Martin Wuttke y el

Versus estrena una nueva entrega del T6

El monólogo de Martin

Wuttke está basado en

una carta auténtica que el

escritor francés escribió en

1943 en un psiquiátrico

BREVES

36 LA VANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 6 MARZO 2007
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L'IEC recull l'època de 'pública clandestinitat' fins a la 
seva normalització en el segon volum de la seva 
Història  
 
Barcelona.- El segon volum de la Història de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), publicat recentment, recull 
l'època de 'pública clandestinitat d'aquesta institució que 
aquest any celebra els cent anys. L'obra va des del 1942 
fins als temps actuals i ha estat dirigida per l'historiador 
Albert Balcells, expresident de la Secció Històrico-
Arqueològica de l'institut. 
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Un llibre sosté que l´Institut d´Estudis Catalans va 
ser un símbol en ple franquisme  
  
DDEG, BARCELONA 
 
L´historiador Miquel Coll i Alentorn, que va ser membre de 
l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) i president del 
Parlament de Catalunya, resumeix en dues paraules, 
«pública clandestinitat», la reconstrucció pacient però 
decidida de l´IEC en plena dictadura franquista. També és 
en aquestes primeres dècades del nou règim polític imposat 
pels vencedors de la Guerra Civil que l´acadèmia de les 
ciències i les humanitats de les terres de llengua i cultura 
catalanes recreix i consolida el valor de «símbol de 
referència d´un país i una cultura». 
Aquestes són algunes de les referències que es poden llegir 
en el segon volum de la Història de l´Institut d´Estudis 
Catalans. De 1942 als temps recents, dirigida per 
l´historiador Albert Balcells, expresident de la Secció 
Històrico-Arqueològica de l´IEC, i de la qual són 
coredactors els també historiadors Santiago Izquierdo 
(Barcelona, 1968) i Enric Pujol (Figueres, 1960).  
L´obra, coeditada per l´IEC i l´Editorial Afers, de València, 
es va presentar ahir al vespre a la Sala Prat de la Riba de la 
seu de l´Institut, a Barcelona, pels membres de l´IEC 
Josep Massot, Oriol Casassas, Josep González-Agàpito i del 
mateix Albert Balcells.  
L´edició de l´obra s´emmarca en el programa de 
celebracions del centenari de l´acadèmia nacional catalana. 
El segon volum de la Història abasta tres etapes, des de la 
represa -a la primeria de 1943- de les tasques de l´IEC, 
fins als temps recents, el 1989. El segon volum apareix cinc 
anys després del primer, que cobria del 1907 al 1942.  
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L'IEC recull l'època de 'pública clandestinitat' fins a la 
seva normalització en el segon volum de la seva 
Història  
 
 
Barcelona.- El segon volum de la Història de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), publicat recentment, recull 
l'època de 'pública clandestinitat d'aquesta institució que 
aquest any celebra els cent anys. L'obra va des del 1942 
fins als temps actuals i ha estat dirigida per l'historiador 
Albert Balcells, expresident de la Secció Històrico-
Arqueològica de l'institut.  
 
L'historiador Miquel Coll i Alentorn, que va ser membre de 
l'IEC i president del Parlament de Catalunya, definia com a 
'pública clandestinitat' la reconstrucció 'pacient' però 
'decidida' de l'IEC en plena dictadura franquista. També és 
en aquestes primeres dècades del nou règim polític imposat 
pels vencedors de la Guerra Civil que l'acadèmia de les 
ciències i les humanitats de les terres de llengua i cultura 
catalanes consolida el valor de 'símbol de referència d'un 
país i una cultura'.  
 
Aquestes són algunes de les referències que inclou el segon 
volum de la Història de l'Institut d'Estudis Catalans. De 
1942 als temps recents', coredactada pels historiadors 
Santiago Izquierdo (Barcelona, 1968) i Enric Pujol 
(Figueres, 1960), sota la direcció del també historiador 
Albert Balcells.  
 
L'obra inclou l'època de clandestinitat de l'institut i explica 
com a poc a poc va poder tornar a la seva normalitat fins 
als dies d'avui. També destaca els principals projectes que 
va desenvolupar durant aquests anys.  
 
Coeditat per l'IEC i l'Editorial Afers, de València, el nou 
volum s'ha presentat aquest vespre a la Sala Prat de la 
Riba de la seu de l'Institut, a Barcelona, pels membres de 
l'IEC Josep Massot, Oriol Casassas, Josep González-Agàpito 
i del mateix Albert Balcells. La sessió ha estat presidida per 
Salvador Giner, president de l'IEC. L'edició de l'obra 
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s'emmarca en el programa de celebracions del Centenari de 
l'acadèmia nacional catalana.  
 
El segon volum de la Història de l'IEC es publica cinc anys 
després d'haver-se editat el primer, el 2002, que va cobrir 
des del 1907 —l'any de fundació de l'acadèmia catalana, 
per impuls de Prat de la Riba— fins al 1942. Aquest primer 
volum també va ser dirigit per Albert Balcells, amb la 
col·laboració d'Enric Pujol, i la coedició de l'IEC i l'Editorial 
Afers.   
 



El Temps    27/02/2007 

 


