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El president de l'IEC demana 'papers per a tothom' 
per anar a Frankfurt, escrigui en català o en xinès  

19/06/2007 · Barcelona 
 
El sociòleg Salvador Giner, president de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) des 
del 2005, que es va caracteritzar per 
menysprear sistemàticament la llengua 
catalana en la seva etapa com a 
professor universitari, ha tornat a fer 
gala del seu cosmopolitisme afirmant  

que la societat catalana ha de ser "oberta" i que, per tant, 
tots els escriptors que resideixen a Catalunya i que escriuen 
en francès, alemany, espanyol, o suec, també haurien de 
formar part de la delegació catalana a Frankfurt.  
 
Salvador Giner, àvid de quedar bé amb el poder, 
desentenent-se de qualsevol actitud mínimament científica, 
ha assenyalat que li semblaria "horrorós que els 
escriptors que no escriuen en català i que viuen a 
Catalunya no hi vagin", apellant directament els autors 
que escriuen en "anglès, francès o xinès". Giner, fent 
gala d'una visió sui generis del papers per a tothom en 
matèria cultural, considera que a la fira hi haurien d'anar 
"els autors que hi vulguin anar". Segons Giner, doncs, 
l'americana resident a Barcelona Jeniffer Cros, la canadenca 
nascuda a Barcelona Deborah Symons i la sueca resident a 
Sitges Deirdre Abrahamsson haurien d'arraconar Quim 
Monzó i Baltasar Porcel i assumir tot el protagonisme de 
Frankfurt 2007.  

Segons el president de l'IEC, és "magnífic" que els 
escriptors catalans es puguin beneficiar de la presència a la 
Fira de Frankfurt, però alerta que el reconeixement 
internacional dels autors no depèn d'una fira 
"fonamentalment comercial". Giner, però, no va detallar 
en cap moment si l'IEC realitza cap tasca 
d'internacionalització de la cultura catalana.  
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Giner va fer aquestes declaracions en un dels múltiples 
dinars organitzats per Tribuna Barcelona i El Periódico. I és 
que sempre ha sabut quin era l'arbre que feia més ombra.  
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LaGeneralitatllamó
ayeralaresponsabi-
lidad de los padres
para evitar acciden-
tes con petardos en
SantJoan.LaConse-
lleriadeInteriorpre-
sentóayerlacampa-
ñaVerbenasconpre-
caución, que espera
distribuir 200.000
trípticos,15.000pós-
ters i 6.000 CD con
informaciónsobreel
uso correcto de los
petardos. Se darán
en escuelas, en aso-
ciaciones juveniles,
ambulatorios y, co-
monovedad,enpas-
telerías. Éstas espe-
ran vender, además
de repartir folletos,
1,6 millones de co-
casdeSantJoan.Por
otra parte,Bombers
aumentará en 327
agentessusefectivos
por la verbena. Este
año, 562 tiendas
venderán petardos;
de éstas,435 son ca-
setas temporales.

Pidena los
padresmás
cuidadopor
Sant Joan

SEGUNDOS

Retrasodel Ave,
injustificable
El Plan Estratégico
Metropolitano de
Barcelonaconsideró
ayer «poco justifica-
ble», los retrasos su-
cesivosdelalíneadel
AveMadrid-Barcelo-
na-fronterafrancesa.

Consejodegays
y lesbianas
La Generalitat ha
creado el Consejo
Nacional de Lesbia-
nas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales.

Terminología
olímpicacedida
China ha pedido a
Catalunya la termi-
nología olímpica
para los juegos de
Pekín 2008.

Embarazadade
TV3,despedida
Unos 40 trabajado-
res de TV3 se mani-
festaron ayer contra
el despido de una
embarazada sub-
contratada. Su em-
presa lo niega y dice
que sólo hace rota-
ción de personal.

Cumbrede
ONGenElPrat
El Prat de Llobregat
acoge hoy y mañana
unacumbreeuropea
de ONG que fomen-
tan la empleabilidad
yluchancontralaex-
clusión social.

L’Institut d’Estudis Catalans
compleix cent anys en un
moment de gran activitat de
recerca. Un conferència a la-
sala Prat de la Riba, on el fun-
dadordelainstitucióvarecor-
dar-ne ahir el moment de la
constitució.
Estan d’enhorabona. Cent
anys donen per a molt.
Els pitjors problemes els
vàrem passar amb Primo de
Rivera i amb la prohibició en
el franquisme. Ara estem en
un progrés constant, amb
avenços en tots els sentits.
Tenim cinc acadèmies, 200
membres i 8.600 socis de les
26 filials. Mai hem tingut una
activitat de recerca i treballs
tan intensa.
Li preocupa la situació del
català?
L’ús social té problemes so-
bretot a Perpinyà i València.
Necessita protecció. El seu ús
no és prou satisfactori, so-
bretot en ciutats. Els mitjans
de comunicació en castellà,
la immigració massiva, el
prestigi de les llengües o les
accions dels estats francès i
espanyol ho poden explicar.
En què s’ha d’avançar?

La consolidació a les esco-
les és fonamental. Cal millo-
rar als cinemes... En gairebé
tots els camps. No em preo-
cupa la grandària, sinó el su-
port oficial que sí tenen l’ho-
landès, el danès o el maltès.
L’Estat s’ho sent com a propi?
No.Va transferir la responsa-
bilitataautonomies.Tél’obli-
gació d’estar més implicat.
Quins reptes té l’IEC en els
futurs anys?
Ser més transversals: ser una
plataforma per a les ciències,
les tècniques, la recerca... I
més implicació d’autoritats i
la societat civil per produir
més informes. A. ZANÓN

Salvador Giner PRESIDENT IEC

BIOBarcelona, 1934.
Catedràtic de So-

ciologia a la UB. Autor d’una
desena de llibres del seu
camp. Creu de Sant Jordi.

«L’ús social de la llengua
catalana té problemes,
necessita protecció»
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Barcelona puja de cop
25 llocs en la llista de
les ciutats més cares
Moscú i Londres encapçalen el rànquing, on la capital catalana és
a la 31.ª posició.El lloguer d’un pis costa 1.500 euros i supera Madrid

N. F.
20 MINUTOS

Barcelona ha escalat 25 llocs
en un any al rànquing de
ciutats més cares del món
per viure i ja està a la 31.ª po-
sició. Així ho revela l’últim
estudi de la consultora Mer-
cer, que situa a Madrid al
26è lloc, cinc per damunt de
la capital catalana.

La llista està encapçala-
da per Moscou, per segon
any consecutiu, i la segueixen
Londres i Seül. Europa con-
centra 30 de les 50 ciutats
més més cares i 6 del top 10.

L’estudi es fa cada sis me-
sos i té com a base el preu de
més de 200 productes i ser-
veis, entre els quals destaca
l’habitatge, el menjar, la ro-
ba, el transport, l’oci i les te-
lecomunicacions.

Concretament, el lloguer
mensual d’un pis de dues ha-
bitacions sense moblar costa
3.036 euros a Moscou i 2.952
a Londres, mentre que a Bar-
celona i Madrid es paga 1.500
i 1.400 euros, respectivament.

En canvi, un menú de menjar
ràpid costa a la capital russa
3,65 euros i 5,74 euros a Lon-
dres, mentre que a Barcelona
s’eleva als 6,10 euros i a Ma-
drid als 6,17 euros.

A més de les ciutats espa-
nyoles, altres com Estocolm
(Suècia) i Amsterdam (Ho-
landa) han ascendit dels llocs
36è i 41è als 23è i 25è, respec-

tivament. Aquesta escalada
de posicions també l’han ex-
perimentat ciutats de Grècia,
Alemanya i Regne Unit.

La fortalesade l’euro
«Entre altres factors, l’enfor-
timent de l’euro i d’altres mo-
nedes com el franc suís i les
corones sueques, daneses i
noruegues han provocat que
les ciutats europees hagin es-
calat moltes posicions a la
classificació», va explicar ahir
el soci de la consultora Mer-
cer, Rafael Barrilero.

D’altra banda, quatre de
les 10 ciutats més cares del
món estan a Àsia: Seül (Corea
del Sud), a la tercera posició,
Tòquio (Japó) a la quarta,
Hong Kong, la cinquena, i
Osaka (Japó), la sisena. Nova
York, que ocupa la 15.ª posi-
ció, continua sent la ciutat
més cara d’Amèrica.

L’informe també revela
que les diferències de preus
entre les ciutats més cares i
les més barates analitzades
s’han escurçat.

L’europeamés
barata és Sofia

Sofia (Bulgària) és la ciutat
europea més barata per viure
i treballar. Ocupa la 108 posi-
ció, mentre que la capital de
Paraguai, Asunción, tanca el
rànquing mundial. De fet,
Moscú és dues vegades i
mitja més cara que Asunción.
Altres ciutats americanes ba-
rates són Montevideo (Uru-
guai) i Quito (Equador). A la
part baixa de la llista, segons
l’estudi de la consultora, tam-
bé hi ha la gran majoria de les
ciutats africanes.

Indigents jutjats per un crim
La fiscalia va demanar ahir un total de 44 anys de presó per
a Jorge G. R. i Nerea A. E., dos indigents acusats d’assas-
sinar un home amb el que compartien casa abandonada
a Arenys de Mar l’abril del 2006. FOTO: GERMÁN GONZÁLEZ/ACN

Falsosexpertos timana
ancianosydiscapacitados
Cobran50eurosparaevaluar
su grado de dependencia. El
Departament d’Acció Social
ha detectado algunos casos
de estafa a personas con de-
pendencia. Falsos inspecto-
res acuden a casas de mayo-
res o discapacitados que es-
peran recibir ayudas de la Ley
de Dependencia para su-
puestamente evaluar su gra-
do de dependencia y cobrar-
les 50 euros por el servicio.

La consellera de Acció So-
cial, Carme Capdevila, aler-
tó ayer sobre esta picaresca.
Capdevila aseguró que las

baremaciones empezarán
mañana y que son gratuitas.
Estas revisiones determina-
rán a qué tipo de prestación
tienen derecho las personas
dependientes.

Además, la consellera in-
sistió en que los técnicos del
departamentosólosedespla-
zarán a los domicilios de
aquellos posibles beneficia-
rios de la ley que hayan reali-
zadounasolicitud.Antesdela
visita de los expertos del De-
partament, recibirán una lla-
mada para acordar el día y la
hora de la revisión.
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Como si la patología de
la Transición se hu-
biera convertido en
enfermedad crónica,

hay cosas de las que aún hoy
no se hablan. Ni se las cues-
tiona. Ni siquiera en el 75 ani-
versario de la II República.
Para no despertar el fantas-
ma del caos institucional o la
amenaza de una nueva guerra
civil, la legitimidad de la co-
rona española no se discute.

Tema tabú por excelencia,
a lo que no se atreve el más ra-
dical de los republicanos, se
atreveRafaelBorràsBetriuen
las 350 exhaustivas y docu-
mentadaspáginasdeElreyde
loscruzados.JuanCarlosIyla
monarquía prodigiosa.

LIMPIEZA DEMOCRÁTICA
“Hay una contradicción cuan-
dosepideunacondenaalfran-
quismoporpartede lamonar-
quía, porque no ha habido una
rupturarealsinounacontinui-
dad con el régimen”, dispara

Matías Néspolo
Barcelona

ENSAYO‘ELREYDELOSCRUZADOS’

Pecadosdeltrono
DonJuanCarlosydoñaSofíacumplimentanalgeneralFrancotrassuboda. FLOR DEL VIENTO

implacable el escritor. La lim-
piezademocráticaqueleexige
Borràs a la Corona es profun-
da. “No sugiero la abdicación,
porque Juan Carlos no es hijo
de rey y no puede hacerlo, exi-
jo su dimisión”, arremete.

El“pecadooriginal”quese-
ñalaelautorenla“monarquía

Borràstildadeilegítimaalamonarquíaespañola

Laobra

‘Elreyde
loscruzados’
RAFAELBORRÀSBETRIU
FlordelViento
“Historiadeunapartida de
tahúresenlaquetodoshicieron
trampa”,diceelautor,desde
AlfonsoXIII yJuandeBorbón,
hasta donJuanCarlosI.

visigótica” es doble. El origen
no democrático de un rey ins-
taurado por el general Franco
ylarupturadeJuanCarloscon
su propia dinastía borbónica.
Cosa que documenta con una
carta del joven Juan Carlos a
supadre,donJuandeBorbón,
de julio de 1969.

● El presidente del Institut
d’Estudis Catalans (IEC), Sal-
vador Giner, se ha sumado a
la polémica sobre la constitu-
ción de la delegación catala-
na invitada a Alemania.

Giner señaló ayer que le
parecía “horroroso que los
escritores que no escriben
en catalán y que viven en Ca-
taluña no vayan” a la Feria
del Libro de Francfort, ya
que la sociedad catalana de-
be ser “abierta”.

El presidente de IEC rea-
lizó estas declaraciones en el
marco de la comida-coloquio
Tribuna Barcelona, en la que
también participó el ex pre-
sidente de la Generalitat Pas-
qual Maragall. Agencias

POLÉMICA

Elpresidente
del IECcritica
elprograma
deFrancfort

Walt Disney.

LONDRES. El estadounidense
Walt Disney supera al genio
renacentistaLeonardodaVin-
ci como artista favorito entre
los jóvenes británicos. Ese es
elresultadodeunsondeoefec-
tuado por el Arts Council. Ja-
ne Austen, Bob Dylon, Tim
Burton y Marilyn Monroe
también están en la lista.

WaltDisneysuperaa
LeonardoDaVinci

GUADALAJARA. El libro No-
ches de fuego y desvelo, cuyo
coautor es el subcomandante
Marcos, es una metáfora para
encontrar la vía hacia la de-
mocracia, la libertad y la jus-
ticia a través del tema erótico,
según declararon sus otros
dos autores. Añadieron que
siempre se había hablado del
EZLN desde el exterior.

Subcomandante
Marcosyerotismo

MADRID. Los deslumbrantes
paisajes urbanos del pintor
norteamericano de los 60
Richard Estes llegan al Mu-
seo Thyssen-Bornemisza en
una exposición que repasa
toda la carrera de uno de los
padres del hiperrealismo, y
que puede visitarse desde
hoy hasta el próximo 16 de
septiembre.

ElThyssenexhibe
lospaisajesdeEstes

Enbreve

Elautor

Elcompromisodel
editorrepublicano
● Legendario editor de en-
sayo político, Borràs dirigió
la colección Espejo de Espa-
ña (1956-1995). Y con media
docena de títulos propios, es
uno de los mayores conoce-
dores de la dinastía reinante.
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L'historiador Albert Balcells pronuncia la conferència 
commemorativa del centenari de la creació de l'IEC  
 

Barcelona.- Ara fa cent anys, el 18 
de juny del 1907, la Diputació 
Provincial de Barcelona va acordar 
mitjançant un acord signat pel seu 
president, Enric Prat de la Riba, la 
creació de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), l'acadèmia catalana 
de les ciències i les humanitats. Per 

a celebrar aquesta efemèride, l'historiador i expresident de 
la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, Albert Balcells, ha 
pronunciat la conferència 'Cent anys de vida de l'Institut 
d'Estudis Catalans', durant un acte presidit per l'alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, i el president de l'IEC, Salvador 
Giner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El també director i curador dels dos volums de la 'Història 
de l'Institut d’Estudis Catalans', l'últim publicat aquest 
mateix any amb motiu de la celebració del seu centenari, 
ha fet un repàs pels fets més importants de la seva 
història. Així, ha explicat que va ser creat amb l'objectiu de 
dedicar-se a l''alta investigació de tots els aspectes de la 
cultura catalana', i fins el 1911 va ser un centre d'estudis 
històrics dedicat a la història política, literària, artística i 
jurídica. L'Institut havia d'aconseguir la 'projecció 
internacional de la comunitat científica catalana' i havia de 
'convertir' la cultura catalana en una 'cultura nacional al 
costat de les altres europees i en intercanvi amb elles', ha 
explicat Balsells.  
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Entre els fundadors de l'IEC, figuren els noms d'Antoni 
Rubió, el primer president i historiador de la literatura 
primer president, així com l'iniciador dels Estudis 
Universitaris Catalans fora de la Universitat oficial; el 
primer secretari, Josep Pijoan, jove i dinàmic, arquitecte i 
descobridor de la pintura mural romànica catalana; el 
primer bibliotecari, Jaume Massó i Torrents, antic editor de 
L'Avenç i, per últim, Josep Puig i Cadafalch, també 
arquitecte, estudiós de l'arquitectura romànica i mà dreta 
de Prat de la Riba en política cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El primer president de la Secció Filològica –creada l'any 
1911 per Prat de la Riba juntament amb la Secció de 
Ciències- va ser el canonge mallorquí Antoni M. Alcover, 
amb el poeta Josep Carner com a secretari. Alcover va ser 
substituït per Pompeu Fabra el 1918, qui va dedicar-se a 
unificar l'ortografia i depurar el lèxic del català, amb la 
publicació de les 'Normes ortogràfiques' el 1912, el 
'Diccionari Ortogràfic' el 1917 i la 'Gramàtica catalana' un 
any més tard.  
 
L'IEC va viure les diferents etapes de la història de 
Catalunya i va sobreviure a la dictadura de Primo de Rivera 
i posteriorment al Franquisme, fins arribar al seu 
ressorgiment i reconeixement oficial a partir dels anys 
vuitanta.  
 
Cent anys després de la seva creació, l'IEC compta amb 
122 membres numeraris, 52 d’emèrits, 56 de 
corresponents, un centenar de col·laboradors contractats i 
administratius i els socis de les societats filials.  
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Balcells també ha destacat les principals funcions que ha 
desenvolupat l'IEC durant aquests cent anys, com és la 
seva contribució en la fixació d'una normativa del català, 
imprescindible per a la normalització lingüística; la 
supervivència de la cultura catalana durant les dues 
dictadures, com a institució acadèmica de referència; el 
treball coordinat amb tot els territoris de parla catalana o la 
publicació en llengua catalana en àmbits com les ciències 
biològiques, exactes i tecnològiques, entre d'altres.  
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Maragall afirma que el Estatut "no es garantía" de 
una presencia catalana fuerte en Europa 
 
Barcelona. (EUROPA PRESS).- El ex presidente de la 
Generalitat y del PSC, Pasqual Maragall, advirtió hoy de que 
el Estatut "no es garantía de la presencia fuerte en Europa" 
por parte de Catalunya, cuya "patria grande" es 
precisamente Europa, subrayó. 
 
Europa,Estatut,Generalitat,Francia,Constitución 
Europea,Luxemburgo,Salvador Giner,Pasqual 
Maragall,Tribuna Barcelona,PSC,IEC,TC,Barcelona  
Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del 
referéndum sobre Estatut, del que él fue uno de los 
artífices, consideró que no cree que "lo toquen demasiado". 
 
Recientemente, ya dijo que no auguraba un gran recorte 
del texto tras la próxima sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra 
la norma.  
 
Maragall también celebró "la buena relación" entre Francia 
y España ante la propuesta conjunta, expuesta en 
Luxemburgo, de obtener un nuevo tratado que reemplace 
el paralizado proyecto de la Constitución Europea. 
 
Maragall lo dijo al presentar al presidente del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, en un almuerzo-
coloquio del foro Tribuna Barcelona, con motivo del 
centenario de la institución catalana. 
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Creu que és l'organisme més idoni per desenvolupar aquest 
tipus d'estudis amb total independencia 
 
Giner proposa que l'IEC s'especialitzi en l'elaboració 
d'informes i llibres blancs 

 
Pasqual Maragall i Salvador Giner a l'acte d'ahir a l'Hotel 
Palace. Foto: Montse Catalan (IEC) 

Coincidint amb el dia exacte dels 100 anys de la constitució 
de l'Institut d'Estudis Catalans el seu president, Salvador 
Giner, va defensar ahir que el paper de la institució en el 
segle XXI ha de ser elaborar informes i llibres blancs sobre 
temes d'actualitat importants per a Catalunya, com ara la 
immigració o les infraestructures. Giner creu que la 
Generalitat hauria de demanar a l'IEC el seu 
pronunciament, políticament independent, sobre aquests 
afers, ja que creu que l'acadèmia nacional catalana està en 
"condicions òptimes" per elaborar aquest tipus d'estudis. 
Giner va afirmar-ho en el marc del fòrum del Tribuna 
Barcelona alhora que va apel·lar a reflexionar sobre el futur 
de l'acadèmia. Entre altres possibles temes transversals a 
tractar Giner va esmentar la immigració, l'estat de la 
llengua, les necessitats de la indústria, els problemes dels 
boscos o la xarxa d'infraestructures. Giner ha suggerit que 
l'IEC podria elaborar aquests informes i llibres blancs a 
petició del Parlament "i en condicions econòmicament 
modestes". El president de l'IEC ha recordat que aquesta és 
una institució independent del Govern i de caire apolític, la 
qual cosa donaria més legitimitat als seus posicionaments. 
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Giner posa d'exemple el decret d'ensenyaments mínims 
aprovat pel Ministeri d'Educació, que recollia la polèmica 
tercera hora de castellà. En aquella ocasió, l'IEC va crear 
un grup d'experts per analitzar la legalitat de la llei i les 
seves conseqüències, i en va expressar la seva opinió. 

Actualment l'Institut d'Estudis Catalans es vertebra en cinc 
grans seccions: la Històrico-Arqueològica, la Filològica, la 
de Ciències i Tecnologia, la de Ciències Biològiques i la de 
Filosofia i Ciències Socials, de manera que forma "una 
acadèmia d'acadèmies", en paraules de Giner. Compta amb 
uns 200 membres, entre numeraris, emèrits i 
corresponents, de totes les terres de llengua i cultura 
catalanes. A més, posseeix 26 societats filials que apleguen 
més de 8.600 socis dels camps del coneixement més 
diversos.  
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Salvador Giner troba «horrorós» que els escriptors 
en castellà no vagin a Frankfurt  
 
E. PRESS/EFE/DDEG, BARCELONA 
 
El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, va assenyalar ahir que li sembla «horrorós que els 
escriptors que no escriuen en català i que viuen a 
Catalunya no vagin» a la Fira del Llibre de Frankfurt, ja que 
la societat catalana ha de ser «oberta». Giner, que va fer 
aquestes declaracions durant un dinar-col·loqui de Tribuna 
Barcelona on també hi era l'expresident de la Generalitat 
Pasqual Maragall, va dir que la Fira és «una oportunitat 
esplèndida» per a la literatura feta a Catalunya.  
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Cent anys d'història de l'Institut d'Estudis Catalans 

Resumir en menys d'una hora cent anys de la història de 
l'Institut, l'acadèmia nacional catalana de les humanitats i 
de les ciències, no és fàcil. Per això demano comprensió als 
qui m'escolten. La vida de les institucions depèn de l'esforç 
de les persones que treballen per elles i en aquesta 
dissertació hauré de prescindir de moltes persones que han 
fet viure l'Institut en temps de normalitat i en temps més 
difícils i, molt a desgrat meu i per a no abusar de la vostra 
atenció, no podré fer esment de moltes de les obres que 
s'han dut a terme a l'Institut al llarg d'aquests cent anys.  
 
És un fet que els canvis s'acceleren. Per l'autopista podem 
anar molt ràpid sempre que mirem pel retrovisor quan 
canviem de carril. És la manera d'evitar accidents greus. I 
això és el que l'Institut ha de fer: al mig dels canvis que ha 
anat assumint i que haurà d'assumir, ha de mirar sobretot 
endavant, però també sovint ha de mirar endarrere, al 
passat, pel retrovisor de la seva història per tal que els 
canvis de carril que ha d'efectuar no comportin un accident 
que el deixi fora de la carretera. . 
 
La fundació. 
 
El 18 de juny de 1907, Enric Prat de la Riba, que havia 
estat elegit per primer cop, dos mesos abans, president de 
la Diputació de Barcelona va fundar l'Institut d'Estudis 
Catalans, destinat a "l'alta investigació de tots els aspectes 
de la cultura catalana", diu el Decret. De fet, fins al 1911, 
l'IEC va ser un centre d'estudis històrics, un centre dedicat 
a l'estudi de la història política, literària, artística i jurídica. 
 
La fundació de l'IEC és inseparable de la victòria electoral 
de la Solidaritat Catalana, amb la qual el catalanisme 
s'havia convertit en un moviment de masses. Va ser la 
Solidaritat Catalana qui va fer president Prat de la Riba. 
 
L'Institut havia d'organitzar la recerca convertint la tasca 
individual en una empresa col·lectiva. Per primera vegada, 
amb el suport públic calia culminar allò que havien 
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començat els literats de la Renaixença en convertir la 
llengua popular en llengua moderna de cultura i els centres 
excursionistes en emprendre la coneixença del patrimoni 
natural i històric de Catalunya. L'Institut havia d'aconseguir 
la projecció internacional de la comunitat científica catalana 
i havia de convertir la cultura catalana en una cultura 
nacional al costat de les altres europees i en intercanvi amb 
elles. De seguida s'establí relació i intercanvi amb cent 
quinze institucions acadèmiques i universitàries europees. 
Norma, mètode, institucionalització pública, especialització, 
professionalització, nacionalització i, alhora, 
internacionalització, vet aquí allò que la creació de l'IEC 
volia introduir en l'alta cultura catalana. Aquest era el 
programa del Noucentisme. 
 
Els pioners 
 
Cal destacar quatre figures entre els fundadors: el primer 
president, Antoni Rubió i Lluch, historiador de la literatura, 
catedràtic de la Universitat de Barcelona i iniciador dels 
Estudis Universitaris Catalans fora de la Universitat oficial; 
el primer secretari, Josep Pijoan, jove i dinàmic, arquitecte i 
descobridor de la pintura mural romànica catalana; el 
primer bibliotecari, Jaume Massó i Torrents, antic editor de 
L'Avenç, republicà catalanista, i, per últim, Josep Puig i 
Cadafalch, també arquitecte, estudiós de l'arquitectura 
romànica i mà dreta de Prat de la Riba en política cultural. 
La mitjana d'edat dels vuit primers membres de l'Institut 
era de 43,8 anys, i Pijoan, el més jove, en tenia 28. 
 
L'Institut s'instal·là al segon pis del Palau de la Generalitat, 
amb entrada pròpia pel carrer del Bisbe. Ocupà part de les 
dependències de l'Audiència, que s'acabava de traslladar al 
Palau de Justícia, al passeig de Sant Joan. 
 
Convé recordar que l'any 1906 s'havia celebrat amb gran 
èxit a Barcelona el Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, que el gener del 1907 el Govern 
espanyol havia creat la Junta de Ampliación de Estudios y 
de Investigaciones Científicas, presidida per Ramón y Cajal, 
i que el 1910 la mateixa Junta crearia el Centro de Estudios 
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Históricos a Madrid, molt similar pel que fa als objectius al 
nostre Institut.  
 
De seguida, l'Institut d'Estudis Catalans començà a formar 
el fons que hauria de constituir la seva biblioteca, destinada 
a ser la biblioteca nacional de Catalunya, per la qual cosa 
va rebre la contribució inicial del Pressupost Extraordinari 
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona del 1908. Sis anys 
després, el 1914, l'any de la federació de les quatre 
diputacions provincials catalanes en la Mancomunitat de 
Catalunya, la biblioteca de l'Institut s'obrí al públic estudiós 
per a convertir-se en la Biblioteca de Catalunya, la 
biblioteca nacional catalana, instal·lada al costat de les tres 
sales i dels despatxos de l'Institut. El primer director de la 
Biblioteca de Catalunya fou Jordi Rubió i Balaguer, fill de 
Rubió i Lluch. Jordi Rubió tenia, aleshores, 27 anys.  
 
A partir del 1908, l'Institut començà a publicar un seguit 
d'obres que encara avui són consultades amb profit, senyal 
evident que en l'àmbit dels estudis històrics la situació era 
madura a Catalunya i que les publicacions de l'Institut no 
eren cap improvisació. Esmentaré només l'Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans, del qual apareixerien set 
volums en gran format fins al 1937, oferint totes les 
novetats del coneixement històric que s'anaven produint a 
les terres de parla catalana.  
 
Primera ampliació 
 
Prat de la Riba decidí ampliar l'Institut, el 1911, amb dues 
seccions noves al costat del nucli inicial, que es convertí en 
la Secció Històrico-Arqueològica. Van ser la Secció 
Filològica i la Secció de Ciències. L'estructura era federal, 
de manera que els presidents de cada una de les tres 
seccions ocupaven la presidència de tot l'Institut, 
rotativament, un cada quadrimestre, amb un secretari 
general permanent, que fou Eugeni d'Ors, el definidor del 
Noucentisme. D'Ors ocupà aquest càrrec fins que, el 1920, 
el ple el va destituir i va elegir com a secretari general 
l'historiador Ramon d'Alòs-Moner, que ocupà aquest càrrec 
fins que va morir, el 1939. 
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El primer president de la Secció Filològica va ser el canonge 
mallorquí Antoni M. Alcover, amb el poeta Josep Carner de 
secretari de la Secció. Alcover va ser substituït per Pompeu 
Fabra el 1918. 
 
A la Secció Filològica, al costat dels filòlegs, sempre hi 
hauria creadors literaris, com ara Joan Maragall, mort el 
mateix 1911, Àngel Guimerà, Joaquim Ruyra, Jaume Bofill i 
Mates, el ja esmentat Josep Carner, Josep M. López Picó, 
Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Josep Vicenç Foix, Josep 
M. Llompart, M. Àngels Anglada i Jordi Sarsanedas, per a 
esmentar només els desapareguts. 
 
El primer president de la Secció de Ciències va ser el 
catedràtic de la Facultat de Medicina i polític regionalista 
Miquel A. Fargas, que fou succeït el 1916, quan va morir, 
per l'entomòleg Josep M. Bofill i Pichot.  
 
A la Secció Històrica Rubió i Lluch cedí la presidència el 
1915 a Puig i Cadafalch, que ocupà el lloc fins que va morir, 
el 1956. 
 
Les "Normes ortogràfiques" 
 
Sota la batuta de Pompeu Fabra, es procedí a unificar 
l'ortografia i a depurar el lèxic, indispensables perquè el 
català, a més de llengua literària, també esdevingués 
llengua de l'Administració pública i de l'escola. Prat de la 
Riba demanà que per patriotisme tothom acceptés aquesta 
normativització, però no s'evitaren les resistències, que no 
cedirien fins al 1931. Primer l'Institut publicà, el 1912, les 
Normes ortogràfiques, el 1917 edità el Diccionari ortogràfic, 
i el 1918, la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra. 
 
Quan morí Prat de la Riba, l'agost del 1917, Puig i 
Cadafalch va ser elegit president de la Mancomunitat de 
Catalunya, de manera que els lligams entre l'Institut i el 
Govern preautonòmic de Catalunya esdevingueren encara 
més palpables.  
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Cada secció començà a editar les seves publicacions i a 
tenir cura d'un seguit de serveis i laboratoris, entre els 
quals convé recordar les Oficines Lexicogràfiques, dirigides 
per Pompeu Fabra; el Servei de Conservació i Catalogació 
de Monuments, dirigit per Jeroni Martorell; el 
d'Excavacions, dirigit per Pere Bosch i Gimpera; el Servei 
Meteorològic, dirigit per Eduard Fontserè; l'Institut de 
Fisiologia, dirigit per August Pi i Sunyer, i el Laboratori de 
Psicologia Experimental -el primer d'Espanya-, dirigit pel 
belga George Dwelshauvers. L'exclusió d'Eugeni d'Ors 
representà un cop per a la Secció de Ciències, i Ramon 
Turró tractà de cobrir el buit. 
 
De la mateixa manera, representà un entrebanc per a 
l'obra del Diccionari de l'Institut la ruptura amb Antoni M. 
Alcover, que s'endugué, el 1918, la seva famosa calaixera 
amb el munt de fitxes amb les quals faria el Diccionari 
català-valencià-balear, finalitzat el 1964 per Francesc de B. 
Moll. 
 
Les societats filials i el reconeixement internacional 
 
El radi d'influència i d'acció de l'Institut es va ampliar amb 
la creació de tres societats filials fins al 1923, totes tres 
adscrites a la Secció de Ciències: van ser la Societat 
Catalana de Biologia, la Institució Catalana d'Història 
Natural, fundada el 1899 però adoptada per l'Institut el 
1915, i la Societat Catalana de Filosofia. 
 
La implicació de l'Institut als Cursos Monogràfics d'Alts 
Estudis i Intercanvi va permetre que impartissin cursos a la 
seva seu investigadors estrangers de la talla dels 
matemàtics Jacques Hadamard i Albert Einstein, entre 
molts altres. 
 
La projecció internacional de l'IEC va culminar quan va 
ingressar a la Unió Acadèmica Internacional (UAI), el 1923. 
La implicació i el reconeixement de l'entitat van ser tals que 
Lluís Nicolau d'Olwer, membre de l'Institut, va ser elegit 
president de la UAI entre el 1935 i el 1937. 
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La dictadura del general Primo de Rivera significà un 
retrocés per a la reivindicació de l'autonomia de Catalunya i 
per a la normalització lingüística amb la prohibició del 
català a les corporacions de dret públic. L'Institut perdé la 
subvenció pública i el reconeixement oficial a la vegada que 
la Mancomunitat era suprimida. L'Institut perdé tots els 
serveis que abans se li havien confiat, que continuaren 
funcionant, encara que amb dificultats notables. 
 
L'Institut hagué de suspendre les festes anuals que 
celebrava des del 1914 i els premis que concedia 
anualment. Però les publicacions no se suspengueren 
gràcies a trenta-nou mecenes, entre els quals destacaren 
Rafael Patxot i Francesc Cambó. L'Institut mantingué les 
relacions internacionals i fins i tot les amplià en ser un dels 
fundadors del Comitè Internacional de Ciències Històriques, 
el 1926. 
 
Les circumstàncies excepcionals de la dictadura feren més 
urgent disposar d'un diccionari normatiu, i Pompeu Fabra, 
per iniciativa de l'editor López Llausàs i amb el suport 
econòmic de Francesc Cambó, va fer el Diccionari general 
de la llengua catalana, que va ser publicat en un volum únic 
el 1932 i adoptat com a propi per l'IEC. En el pròleg Fabra 
advertia que era només "el canemàs del futur Diccionari de 
l'Institut". 
 
El trasllat a la Casa de Convalescència 
 
Després de la caiguda de Primo de Rivera, el gener del 
1930, la Diputació de Barcelona, que novament estava en 
mans regionalistes, retornà a l'Institut la subvenció, el 
reconeixement oficial i els serveis que abans havia dirigit, 
alhora que la corporació provincial es responsabilitzava de 
restaurar i condicionar la Casa de Convalescència de l'antic 
Hospital de la Santa Creu, cedit per l'Ajuntament de 
Barcelona. Després del canvi de règim, la Generalitat 
republicana es responsabilitzà de les obres i continuà 
donant suport a l'Institut. Les obres no finalitzaren fins a la 
primavera del 1936, i aleshores l'Institut abandonà el Palau 
de la Generalitat, al mateix temps que ho feia la Biblioteca 
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de Catalunya, per a passar a les naus gòtiques de l'Hospital 
de la Santa Creu. Durant el període republicà, Puig i 
Cadafalch continuà presidint la Secció Històrica, Pompeu 
Fabra, la Filològica, i Pere Coromines, la de Ciències. 
 
A començament dels anys trenta, cessaren les darreres 
resistències a les Normes ortogràfiques de l'Institut, les 
Normes de Castelló representaren l'adopció de les normes 
de l'Institut al País Valencià i Francesc de B. Moll aprofità el 
pas de la lletra B a la C del Diccionari català-valencià-balear 
per a publicar-lo, a partir d'aleshores, segons la normativa 
de l'Institut. Una sola llengua escrita regia als països de 
llengua catalana. 
 
Nasqueren dues noves societats filials: la de Ciències 
Físiques, Químiques i Matemàtiques, el 1932, i la de 
Geografia, el 1935. La mitjana anual de volums publicats 
per l'Institut va ser de dotze entre el 1930 i el 1938 entre 
monografies, corpus, revistes i miscel·lànies. 
 
L'Institut conservà el suport de la Generalitat de Catalunya 
durant la Guerra Civil del 1936-1939, i mantingué les 
relacions internacionals, però el conflicte en reduí l'activitat 
sense interrompre'n les publicacions. 
 
La resistència i la "pública clandestinitat" sota el franquisme 
 
Quan acabà la Guerra, l'Institut va ser foragitat de la seva 
seu, perdé els materials i va ser suplantat per l'Instituto 
Español de Estudios Meditarráneos, i després, 
temporalment, els seus locals van ser ocupats per la 
delegació a Barcelona del CSIC, fins que es va acabar 
l'edifici de la delegació al carrer de les Egipcíaques. 
Durant la Guerra i immediatament després moriren cinc 
membres de l'Institut, dos més l'havien abandonat per a 
posar-se al servei del règim franquista, i set més 
s'hagueren d'exiliar el 1939. D'aquests exiliats només tornà 
Carles Riba el 1942, i el 1948, quan Fabra morí a Prada de 
Conflent, Riba el succeí com a president de la Secció 
Filològica. 
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Puig i Cadafalch, que s'havia hagut d'exiliar el 1936 però no 
es passà al bàndol nacional, tornà a Barcelona el 1942, i a 
casa seva tingué lloc la primera reunió després de la Guerra 
en companyia de López Picó i Eduard Fontserè, amb el 
suport de Massó i Torrents i la intervenció de l'antic 
secretari de les Oficines Lexicogràfiques, Ramon Aramon, 
que tenia 35 anys i es convertí en secretari general. Van 
refundar l'Institut el 17 d'abril de 1942. Acordaren reunir-se 
periòdicament, cobrir les vacants, restablir les relacions 
amb València i Mallorca, considerar els exiliats forçosos 
com a presents i reprendre les publicacions tan aviat com 
fos possible. Per a copsar la determinació d'aquells cinc 
supervivents, cal tenir en compte que el 1942 Hitler encara 
dominava el continent europeu.  
 
A partir del 1943, l'Agrupació Cultural Minerva, amb Fèlix 
Millet i Pere Puig Quintana de promotors i gestors, assumí 
el manteniment del reduït personal retribuït i les despeses 
del pis de Gran Via, 600. 
 
El mateix 1943 es reprengueren els Estudis Universitaris 
Catalans en domicilis privats, i a partir del 1946, acabada la 
Segona Guerra Mundial, s'anaren restablint les relacions 
amb l'exterior i s'anaren rebent publicacions fins a arribar 
als 20.000 volums, que el 1989 serien entregats a la 
Biblioteca de Catalunya, després de la reincorporació de 
l'Institut al Patronat de la Biblioteca. L'any 1950, l'Institut 
ja mantenia intercanvi amb 168 entitats acadèmiques i 
rebia 1.381 llibres i revistes. El 1950, Ramon Aramon 
aconseguí assistir a l'assemblea anual de la Unió Acadèmica 
Internacional, de la qual formaria part el 1959 i n'ocuparia 
una vicepresidència entre el 1963 i el 1968. Per a l'Institut, 
aquesta pertinença a la Unió Acadèmica Internacional va 
ser un escut protector a l'interior durant la dictadura 
franquista. 
 
El 1945 es tornaren a celebrar les festes anuals a casa de 
Puig i Cadafalch, i després a les cases de Joan Botey i de 
Lluís Bonet i Garí, i, un cop recuperats els llegats que 
alimentaven els premis, es tornaren a concedir els 
guardons anualment, de manera que ja foren sis els premis 
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concedits l'any 1949. 
 
El 1947 es reprengueren les publicacions, que es negaren a 
passar per la censura prèvia en funció de la naturalesa 
acadèmica de l'Institut, una categoria que no li era 
reconeguda pel règim franquista. Però el règim sabia que 
l'Institut podia publicar a l'estranger si li ho impedia la 
dictadura espanyola, i això hauria estat una denúncia 
palmària de la repressió de la cultura catalana que el règim 
volia evitar. La mitjana anual de nous volums fins al 1968 
va ser de quatre, en tendència ascendent. Encara que 
representava una xifra inferior a la de dotze del 1930 al 
1938, sorprèn que en aquelles circumstàncies tan 
desfavorables s'arribés a aquella mitjana anual.  
 
Entre el 1946 i el 1950 van néixer dues societats filials 
noves, la Societat Catalana d'Estudis Històrics i la Societat 
Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials. En una 
època com aquella, les dues noves societats tingueren, 
juntament amb els Estudis Universitaris Catalans, el paper 
insubstituïble de pont entre les generacions d'abans de la 
Guerra i les educades o nascudes després. Però l'activitat 
de totes dues, després del bon ritme dels anys cinquanta, 
va decaure als anys seixanta.  
 
El 1954 aconseguí aparèixer la segona edició del Diccionari 
de Pompeu Fabra, amb algunes modificacions aportades 
per la Secció Filològica i amb un pròleg de Carles Riba. Va 
ser un esdeveniment cabdal, encara que no era una 
publicació de l'Institut, tot i que estava avalada per 
l'acadèmia catalana. 
 
Com va escriure Miquel Coll i Alentorn, membre de l'IEC a 
partir de 1961, aquella va ser una època de pública 
clandestinitat. "L'Institut -diu Coll- no s'amagava del que 
feia, però tampoc en feia ostentació. Es considerava una 
corporació acadèmica i, per tant, al marge de les moltes 
limitacions que una associació havia de tenir llavors, i per 
part de les autoritats hi havia l'actitud de no reconèixer-la 
com a tal corporació acadèmica, però de no negar-li tampoc 
explícitament la condició de tal." 
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Com escrivia Nicolau d'Olwer el 1960, des de l'exili mexicà, 
a Joan Coromines, membre de la Secció Filològica des del 
1950: "L'Institut passa males estones i encara en passarà. 
Esforceu-vos que marxi el millor possible, però sobretot, 
salveu-lo. No sé que passarà a l'interior; entre l'emigració 
té un prestigi corprenedor. Gent que quan era a Catalunya 
potser ni l'havien sentit anomenar, avui en parlen amb 
respecte gairebé mític." 
 
Intents de liquidació 
 
Alhora que els dirigents de l'IEC no deixaven de reclamar 
l'antiga seu i el reconeixement legal, les amenaces no 
desaparegueren. El 1955, la Diputació de Barcelona 
dissenyà un projecte que dissolia l'Institut dins un Instituto 
San Jorge. Ni els membres de l'Institut s'hi avingueren ni a 
Madrid es donà llum verd al projecte. El 15 de maig de 
1959 la festa anual va ser frustrada per la policia i la vida 
de l'Institut es veié directament amenaçada. L'amenaça 
pogué ser conjurada, però les festes anuals, després d'una 
interrupció, ja no es tornaren a celebrar de la mateixa 
manera que abans. 
 
La situació econòmica era delicada quan es fundà Òmnium 
Cultural, el 1961, i la nova entitat prestà el patrocini a 
l'IEC. Però no es pogué disposar del Palau Dalmases fins al 
1967, atès que Òmnium va ser clausurat del 1963 al 1967. 
L'IEC va col·laborar amb la Junta Assessora d'Estudis de 
Català per a fomentar la formació de professors de llengua 
catalana. L'ingrés com a membres numeraris de l'Institut 
de Francesc de B. Moll i de Sanchis Guarner assegurà el 
lligam amb Mallorca i València. 
 
Entre el 1967 i el 1968 es produïren un seguit de canvis 
positius. La legalització d'Òmnium Cultural permeté a 
l'Institut allotjar-se al Palau Dalmases i celebrar-hi les 
reunions i les festes anuals. Es va fer la primera reforma 
dels Estatuts de l'Institut amb la creació d'un Consell 
Permanent elegit per tres anys i reelegible per un segon 
trienni consecutiu amb un president fix -el primer fou Jordi 
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Rubió, president de la Secció Històrico-Arqueològica-, un 
vicepresident i un tresorer electes, amb Ramon Aramon 
com a secretari general perpetu. Es creà una quarta Secció, 
la de Filosofia i Ciències Socials, que va ser el primer 
desglossament de la Secció de Ciències, amb la creació de 
set places noves, i, al mateix temps, s'iniciaren les 
negociacions amistoses amb el president de la Diputació de 
Barcelona, Josep M. Muller d'Abadal. Però calia el vistiplau 
del poder central per al reconeixement oficial de l'Institut, i 
no arribaria fins deu anys més tard, amb el Reial decret del 
26 de novembre de 1976, un any després de la mort del 
dictador.  
 
A mitjan anys setanta, la majoria de les antigues societats 
filials es reactivaren i se'n crearen de noves. Tindria una 
rellevància especial la publicació del Llibre blanc de la 
natura als Països Catalans, de la Institució Catalana 
d'Història Natural, el 1977. Al mateix temps, el Congrés de 
Cultura Catalana s'ocupava, en les conclusions, de l'IEC, 
encara que considerava imprescindible que experimentés 
una adequació a les necessitats de la nova època.  
 
Retorn a la normalitat 
 
Finalment, el juliol del 1977, quan Antoni Alsina i Bofill era 
president de l'Institut i després de les primeres eleccions 
espanyoles democràtiques, l'Institut recuperà la Casa de 
Convalescència. Les obres de rehabilitació i restauració van 
ser pagades per la Diputació de Barcelona a partir de la 
presidència de Tarradellas a la Generalitat provisional. No 
acabaren fins al 1982, a l'inici de la presidència d'Enric 
Cassasas a l'Institut, i només aleshores l'entitat deixà el 
Palau Dalmases, disposant del suport econòmic, encara 
insuficient, de la Generalitat, que encara tenia pocs 
recursos. Entre el 1970 i el 1977, s'havien creat quatre 
noves societats filials de l'Institut. Però la transició tampoc 
no seria fàcil per a l'Institut. Al marge de la qüestió dels 
recursos, no era fàcil passar d'una mentalitat de resistència 
a una de gestió de la recerca i de cooperació emprenedora 
amb el poder públic, amb la complicació addicional que la 
recerca i els seus òrgans, contra el que havia previst 
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l'Estatut, no van ser traspassats a la Generalitat. Abans del 
23 de febrer de 1981, el traspàs de la delegació del CSIC a 
la Generalitat estava decidit, però després d'aquell 
esdeveniment no se'n tornà a parlar. 
 
S'inicià un procés de reforma interna amb la creació de la 
figura del membre agregat, i només el 1978 es produí 
l'ampliació més gran de la història de l'IEC, amb l'elecció de 
vint-i-tres nous membres agregats: disset de la Secció de 
Ciències i sis de la Secció Històrica. Deu anys més tard, el 
1988, l'IEC havia passat de vint-i-vuit membres a seixanta-
cinc, trenta-sis dels quals eren agregats. El 1978, era 
elegida la primera dona com a membre de l'IEC: la botànica 
Creu Casas. 
 
Durant els onze anys que van del 1978 al 1989 foren 
creades onze societats filials, reconegudes de bell nou, 
alhora que creixien les antigues. El 1986, la Societat 
Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques se 
subdividí en tres societats independents. Aquestes i totes 
les altres societats filials han anat publicant revistes 
anualment i altres publicacions monogràfiques.  
 
En aquells anys, fruit del consorci amb altres institucions, 
van néixer diversos centres d'investigació. 
 
La CIRIT, creada per la Generalitat el 1980, començà a 
subvencionar els cursos, jornades i simposis organitzats per 
l'Institut, que publicà, el 1984, per encàrrec de la 
Generalitat, el Llibre blanc de la recerca a Catalunya, 
primera mostra de la voluntat de participar en la política 
científica de la Generalitat. L'IEC tornà a ser present al 
Patronat de la Biblioteca de Catalunya.  
 
La mitjana del nombre de noves publicacions es quintuplicà 
en comparació amb el període immediatament anterior. 
Com a entitat acadèmica, l'Institut assumí la responsabilitat 
dels dictàmens sobre monuments i béns d'interès cultural 
per a l'Administració catalana, així com els dictàmens sobre 
escuts i banderes locals. Als anys vuitanta, l'Institut va 
rebre el llegat de Mercè Rodoreda, entre altres. 
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Després del metge Alsina i Bofill, presidiren successivament 
l'Institut l'historiador Joan Ainaud, el químic Enric Casassas 
i l'historiador Emili Giralt. La presidència del darrer anà del 
1986 al 1995.  
 
L'increment d'activitat i de programes de recerca superà 
aviat les subvencions públiques que rebia l'Institut, que 
arribà a una situació econòmica molt difícil el 1987. 
Aquesta crisi es començà a superar gràcies als nous 
recursos procedents de la Generalitat amb el conveni signat 
a finals del 1988. Al mateix temps es produïa la reforma 
dels Estatuts, que consolidava, ampliava i completava el 
procés reformador iniciat el 1968. Tots els càrrecs passaren 
a ser temporals a més d'electius i només serien renovables 
per un segon mandat consecutiu. Ramon Aramon, als 
vuitanta-dos anys, es jubilava amb una pensió digna, que 
formava part del pressupost de l'Institut. Aramon havia 
ocupat el càrrec de secretari general durant quaranta-set 
anys. S'incorporaven al Consell Permanent de l'Institut els 
presidents de les quatre seccions, al costat del president, el 
vicepresident, el tresorer i el secretari general. Ja no es 
podia tenir, alhora, un càrrec a l'Equip de Govern i a una 
secció. Els presidents de les societats filials passaren a 
formar part de les seccions a les quals estaven adscrites i 
del ple de l'Institut. Els membres agregats passaren tots a 
numeraris. En arribar als setanta anys els numeraris 
passaven a emèrits sense perdre cap dret i generaven una 
vacant a cobrir per elecció. El nombre de numeraris per 
secció passà de set a vint-i-un, i el total encara 
s'incrementà en desglossar-se la Secció de Ciències, el 
1989, en dues: la Secció de Ciències Biològiques i la de 
Ciències i Tecnologia. Les seccions ja eren cinc. 
 
El salt cap al futur 
 
Entre el 1989 i els temps més recents, l'Institut 
experimentà una nova empenta en tots els sentits. El 1991, 
la Generalitat refermà l'autoritat lingüística de l'Institut. El 
1995, s'edità el Diccionari de la llengua catalana de 
l'Institut. El nombre de premis concedits anualment ha 
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estat de trenta-quatre, dotze dels quals són destinats a 
estudiants. Als premis cal afegir-hi quinze borses d'estudi. 
Entre el 1989 i el 2000 es publicaren 541 monografies i 
opuscles i 341 números de publicacions periòdiques. La 
mitjana anual de publicacions en tots els àmbits del 
coneixement ha passat de 80, als anys noranta, a 102, als 
primers anys del segle xxi. La reaparició regular de la 
revista Estudis Romànics i l'aparició de Contributions to 
Science es troben entre les novetats del període al costat 
de les obres complertes de Prat de la Riba i de Pompeu 
Fabra, així com l'Atles lingüístic del domini català, entre 
moltes altres obres importants, com ara el Corpus dels 
vitralls medievals i la continuació de la Catalunya romànica, 
l'edició dels manuscrits anteriors a l'any mil.  
 
La Generalitat ha confiat a l'Institut la redacció dels Reports 
de la Recerca a Catalunya, amb dues entregues: la del 
1990 al 1995 i la del 1996 al 2002. Entre el 1996 i el 2003, 
l'Institut ha organitzat una vintena de jornades científiques 
o simposis sobre temes diversos. L'Institut, durant aquests 
darrers setze anys ha adoptat cinc societats científiques 
com a filials. Així, les societats filials ja han passat a ser 
vint-i-sis, amb una xifra global de 8.758 socis. 
 
Sota la presidència del matemàtic Manuel Castellet es 
realitzaren les terceres obres de rehabilitació i 
condicionament de la Casa de Convalescència i s'adquiriren 
els nous locals, al proper carrer de Maria Aurèlia Capmany, 
a finals del segle xx. 
 
El 2002 va ser elegit president de l'Institut Josep Laporte, 
farmacòleg i exconseller de la Generalitat, que va morir el 
2005 sobtadament, i aleshores va ser elegit el sociòleg 
Salvador Giner per a presidir la nostra corporació.  
 
El 2007, l'any del centenari, ha aparegut la segona edició 
corregida i augmentada del Diccionari de l'Institut. 
 
Molts més fets, persones i obres caldria esmentar aquí, 
però el temps no ens ho permet. Qui en vulgui saber més, 
pot consultar la Història de l'Institut d'Estudis Catalans en 
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dos volums, apareguts el 2002 i el 2007, i també les 
memòries anuals d'activitats, publicades des del 1984. 
 
A títol de balanç dels primers cent anys 
 
Com a recapitulació, val la pena recordar els trets generals 
de la tasca de l'Institut durant aquests cent primers anys 
d'existència. 
 
1) La llengua catalana evoluciona com totes les llengües 
vives, però ho ha de fer segons unes normes pròpies per a 
no degenerar i ha de tenir una llengua estàndard escrita. La 
tasca de l'Institut en aquest aspecte ha estat bàsica per a 
la llengua d'una nació sense Estat propi com la catalana. 
Sense la fixació d'una normativa, hauria resultat quimèrica 
la normalització lingüística, és a dir, l'ús de la llengua 
pròpia en tots els àmbits públics, si bé és obvi que en 
aquest objectiu s'ha progressat, sobretot per la voluntat i la 
cooperació ciutadanes. 
 
2) Si la cultura catalana ha pogut superar dues dictadures 
espanyoles, l'IEC hi ha contribuït com a institució 
acadèmica de referència al costat de moltes altres entitats i 
gràcies a la fidelitat d'escriptors i lectors a la llengua i la 
cultura pròpies. 
3) L'Institut sempre ha prestat atenció a la globalitat de les 
terres de llengua catalana, des de l'Alguer fins a la Franja 
de Ponent i des de la delegació de Perpinyà fins a la 
d'Alacant passant per la de Castelló. A l'Institut sempre 
s'han elegit membres residents a tot el domini lingüístic, i 
en els darrers anys s'ha posat especial atenció a aconseguir 
que les seccions siguin perseverants en aquest punt. La 
consciència de la dedicació a l'àmbit sencer supera la 
insuficient connexió entre territoris per raons polítiques i 
s'oposa a les tendències a la secessió lingüística, que, allí 
on s'imposen, perjudiquen la supervivència de la mateixa 
llengua que volen servir. 
 
4) En l'àmbit de les ciències biològiques, exactes i 
tecnològiques, gairebé no existirien publicacions en llengua 
catalana si no fos per les que edita l'Institut. Es tracta d'un 
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aspecte d'importància evident per a la normalització 
lingüística i cultural. 
 
5) Moltes obres que són instruments bàsics per a la recerca 
en els diversos camps del coneixement no haurien estat 
escrites ni publicades si no les hagués patrocinat i editat 
l'Institut. En ser adreçades a especialistes, la majoria 
d'aquestes obres no poden tenir la tirada que hauria pogut 
resultar rendible per a una empresa editorial corrent. Des 
del 1907, l'Institut ha publicat 2.920 unitats, entre 
monografies, miscel·lànies, informes, semblances, 
discursos, simposis i números de revistes científiques. 
Aquesta mitjana anual de trenta, que actualment supera el 
centenar, resulta molt notable si tenim en compte que 
l'Institut ha compartit les vicissituds i dificultats de la 
cultura i de la nació catalanes durant un segle tan 
accidentat com el xx. 
 
6) Per mitjà dels simposis i congressos, l'IEC actua com un 
àmbit de trobada i de debat entre investigadors 
d'institucions diverses, que no sempre estan prou 
comunicades entre si. 
 
7) L'Institut ocupa un lloc destacat en la defensa del 
patrimoni artístic, monumental, documental i natural de les 
terres catalanes. 
 
Pel que fa al funcionament intern, l'Institut ha de mantenir 
un conjunt de normes que provenen dels primers temps, 
com ara la direcció col·legiada en front del 
presidencialisme, l'autonomia de les seccions en front del 
centralisme burocràtic, i l'austeritat i l'eficiència en front de 
la vanitat corporativa. 
 
Deixeu-me que abans d'acabar llegeixi unes frases del 
discurs de Rubió i Lluch a la primera festa anual de l'Institut 
el 1914: "Les acadèmies oficials són relativament estèrils, 
perquè sols per excepció s'obren a la joventut. Són moltes 
vegades uns asils de gloriosos invàlids de la ciència i de les 
lletres, mes no un estadi on entrin els joves (…) La ciència 
necessita l'experiència de la vellesa i el vigor de la joventut. 
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Gràcies a ella sorgí aquesta mena de negociat de cultura." 
Rubió i Lluch es referia a l'Institut. No cal pensar que l'IEC 
s'omplís de joves, però sorprèn avui que, cap al 1920, un 
40 % dels membres de l'Institut tingués menys de 
quaranta anys, començant pel secretari general. No cal 
oblidar que l'Institut va ser creat com a alternativa a 
l'academicisme. Si defensa la seva independència no és per 
petulància sinó per a ser útil a la societat. Ser membre de 
l'Institut no s'ha de considerar com un honor (encara que 
ho és), sinó com una responsabilitat que comporta tant el 
treball cooperatiu com l'individual. És una norma des de la 
fundació.  
 
I acabo. Els reptes del segle xxi són grans, però l'Institut, 
amb els 122 membres numeraris, 52 d'emèrits, 56 de 
corresponents, un centenar de col·laboradors contractats i 
administratius i amb el conjunt de socis de les societats 
filials, assumeix amb autoexigència els nous reptes amb la 
confiança que pot donar el fet de portar darrere seu cent 
anys de feina al servei de la cultura catalana. 
 
Llarga vida a l'Institut d'Estudis Catalans! 
 
Albert Balcells. Historiador i membre de l'IEC.  
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El presidente del Instituto de Estudios Catalanes 
considera "horroroso" que autores en lengua 
castellana no vayan a Frankfurt 
 
El presidente del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), 
Salvador Giner, ha señalado que le parecería "horroroso 
que los escritores que no escriben en catalán y que viven 
en Cataluña no vayan" a la Feria del Libro de Frankfurt, ya 
que la sociedad catalana debe ser "abierta". 
 
Giner ha considerado, en un coloquio pronunciado en 
Barcelona, que la Feria de Frankfurt es "una oportunidad 
espléndida" para la literatura hecha en Cataluña. 
 
Sin embargo, ha remarcado que Frankfurt se trata de "una 
feria comercial de libreros y editores", y cree que la 
proyección internacional de Cataluña "no depende de las 
ferias". 
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Otro escándalo en la Feria del Libro de Frankfurt: el 
conseller Tresserras, Josep Bargalló y Carod Rovira 
vetan la presencia en el certamen del escritor Valentí 
Puig 
 
El Instituto Llull, dirigido por Josep Bargalló, y bajo la 
supervisión directa del conseller Tresserras y de Carod-
Rovira, se ha negado a incluir, entre los más de cien 
invitados a la Feria de Frankfurt, al escritor Valentí Puig, 
merecedor de los premios Ramon Llull, Josep Pla, de la 
Crítica y Sant Joan. 
 
 
La literatura y la cultura catalanas serán las invitadas a la 
Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo, que 
se ha de celebrar este próximo otoño. El Instituto Llull, ente 
público catalán equivalente al Instituto Cervantes, 
finalmente decidió invitar de modo oficial tan sólo a 
escritores en lengua catalana, en tanto que escritores 
catalanes en lengua castellana, como Juan Marsé, Eduardo 
Mendoza, Javier Cercas o Enrique Vila-Matas, podrán ir tan 
sólo de la mano de sus editores.  
 
La polémica originada por este hecho ha llegado hasta la 
capital del Meno, de modo que, días atrás, el Frankfurter 
Allgemeine, el diario más influyente en lengua alemana, 
acusó a las autoridades catalanas de llevar a la feria a un 
“equipo de reserva”, después de subrayar que es la primera 
vez que se invita a una región y no a un país. El diario 
también recordaba que el contrato obliga a las instituciones 
catalanas el representar de modo fidedigno la cultura del 
lugar.  
 
El programa catalán está organizado por la Generalitat, el 
Instituto Llull y un Institut d’Estudis Catalans volcado, estos 
últimos años, al independentismo. El Estado corre con 
buena parte de los gastos de su programa que –con sus 
dieciséis millones de euros presupuestados- es el más caro 
de los presentados hasta ahora en la Feria. También 
participan organismos oficiales de las Islas Baleares, 
Perpiñán, Andorra, y el pequeño pueblo sardo de l’Alguero, 
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donde aún algunos habitantes guardan influencia idiomática 
catalana.  
 
La no inclusión de Valentí Puig entre los más de cien 
escritores en catalán invitados a Frankfurt puede tener sus 
lecturas políticas. Puig, antaño corresponsal y hoy 
columnista fijo del diario ABC, era director de ABC Cataluña 
cuando el rotativo madrileño descubrió el viaje de Carod-
Rovira a Perpiñán. Del mismo modo, se recuerda el 
enfrentamiento habido entre Puig y el conseller de Cultura, 
Joan Manuel Tresserras, en un famoso debate televisivo en 
el que Puig se ausentó del programa al defender Tresserras 
el derecho de ETA a atacar con las armas ante la opresión 
del Estado. Bargalló, como integrante de la cúpula de ERC, 
tampoco ha escapado a las críticas del Puig columnista. 
Cabe recordar que Puig está considerado como uno de los 
más lúcidos analistas de la cultura catalana, más aún desde 
la publicación de su volumen “El hueso de Cuvier: ¿hacia 
dónde va la cultura catalana?”, asumido muy 
negativamente por el nacionalismo catalán más radical.  
 
Otro motivo de ojeriza del nacionalismo radical contra Puig 
es su significación en pro de la recuperación de la figura de 
Josep Pla, del que Puig ha sido uno de sus más eminentes 
estudiosos. Aquí cabe recordar que Pla aún no ha sido 
asimilado del todo por sectores nacionalistas, si bien no se 
discute su papel eminente como el mayor prosista del 
catalán del siglo XX.  
 
Valentí Puig, mallorquín, tiene hoy junto a Porcel la más 
alta consideración e influencia en las letras catalanas, de 
modo generalmente no discutido, a través de sus ensayos 
literarios y políticos, libros de viajes y de cuentos, novelas, 
lírica y artículos de opinión. Al margen de los encontronazos 
habidos con los cargos de la Conselleria de Cultura arriba 
mencionados, todos de ERC o cercanos a ERC, y nombrados 
“in pectore” aun antes de la formación del Govern, de Puig 
se rechaza su fidelidad a las posiciones conservadoras, su 
crítica a la política lingüística de la Generalitat y su rechazo 
al independentismo catalán. Quizá también su última 
novela, “La Gran Rutina”, premiada el último verano con el 
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premio Sant Joan y retrato de la Cataluña del Tripartito, 
hayan tenido que ver en su marginación oficial del magno 
evento que le espera a la literatura catalana en Frankfurt. 
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El president de l'IEC titlla d'"horrorós" que els 
escriptors que no escriuen en català no vagin a 
Frankfurt 
 
El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
Salvador Giner, ha assenyalat que li semblaria "horrorós 
que els escriptors que no escriuen en català i que viuen a 
Catalunya no vagin" a la Fira del Llibre de Frankfurt, ja 
que la societat catalana ha de ser "oberta". 
 
A la vegada, Giner, que ha fet aquestes declaracions durant 
un menjar-col·loqui de Tribuna Barcelona on també ha 
estat present l'expresident de la Generalitat Pasqual 
Maragall, ha comentat que la Fira del Llibre de Frankfurt és 
"una oportunitat esplèndida" per a la literatura feta a 
Catalunya. 
 
No obstant això, ha remarcat que Frankfurt es tracta d'"una 
fira comercial de llibreters i editors", i creu que la projecció 
internacional de Catalunya "no depèn de les fires". 
 
En aquest sentit, ha citat les traduccions a l'alemany 
d'autores catalanes com Mercè Rodoreda i Carme Riera i 
l'interès que Ramon Llull ha despertat recentment, fets que 
no han necessitat d'aquest tipus d'esdeveniments 
internacionals. 
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PRESIDENT DE L'IEC 
 
Salvador Giner vol autors en castellà a Frankfurt 

 
 
 
 
 
 

El president de l'IEC, Salvador Giner, i el president de la Secció Filològica de l'IEC, 
Joan Martí i Castell. 

 
 
El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, va assenyalar que li semblaria "horrorós que els 
escriptors que no escriuen en català i que viuen a 
Catalunya no vagin" a la Fira del Llibre de Frankfurt, ja que 
la societat catalana ha de ser "oberta", segons informa La 
Vanguardia. Giner, que va fer aquestes declaracions durant 
un menjar col·loqui de Tribuna Barcelona, va dir que la Fira 
del Llibre de Frankfurt és "una oportunitat esplèndida per a 
la literatura feta a Catalunya". No obstant això, va 
remarcar que Frankfurt és "una fira comercial de llibreters i 
editors", i va dir que la projecció internacional de Catalunya 
"no depèn de les fires". 
 
En aquest sentit, va citar les traduccions a l'alemany 
d'autors catalanes com Mercè Rodoreda i Carme Riera i 
l'interès que l'Institut Ramon Llull (IRL) ha despertat 
recentment, fets que no han necessitat d'aquest tipus de 
cites internacionals. La versió donada per Josep Bargalló, 
director del Llull, i repetida després pel director de la fira, 
Juergen Boos, sobre els motius de l'absència en la fira dels 
escriptors en castellà, ha provocat malestar entre els 
escriptors que Bargalló va consultar dies enrere, abans de 
publicar la llista oficial de l'ambaixada catalana. 
 
Carlos Ruiz Zafón, en concret, ha desmentit a Boos, qui 
havia assegurat en una entrevista la presència en la fira de 
l'autor de L'ombra del vent, convidat pel seu editorial. 
Mentre, el Ministeri de Cultura ha desmentit les paraules de 
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Bargalló, dient que només les institucions catalanes donen 
suport als autors en català. "El Ministeri d'Indústria ha 
concedit de l'ordre dels dotze milions d'euros a les editorials 
catalanes en els dos últims anys, mentre les de la resta 
d'Espanya van tenir tres milions. A més, hi ha 50.000 euros 
per a ajudes a la traducció entre llengües cooficials i 1,67 
milions per a l'edició en euskera, gallec i català". 
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Estatut.- Maragall afirma que el texto "no es 
garantía" de una presencia catalana fuerte en Europa 
 
El ex presidente de la Generalitat y del PSC, Pasqual 
Maragall, advirtió hoy de que el Estatut "no es garantía de 
la presencia fuerte en Europa" por parte de Catalunya, cuya 
"patria grande" es precisamente Europa, subrayó. 
 
Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del 
referéndum sobre Estatut, del que él fue uno de los 
artífices, consideró que no cree que "lo toquen demasiado". 
 
Recientemente, ya dijo que no auguraba un gran recorte 
del texto tras la próxima sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra 
la norma. Maragall también celebró "la buena relación" 
entre Francia y España ante la propuesta conjunta, 
expuesta en Luxemburgo, de obtener un nuevo tratado que 
reemplace el paralizado proyecto de la Constitución 
Europea. 
 
Maragall lo dijo al presentar al presidente del Institut 
d"Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, en un almuerzo-
coloquio del foro Tribuna Barcelona, con motivo del 
centenario de la institución catalana. 
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L'IEC fa cent anys i es reivindica com a organisme 
solvent i independent 
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha celebrat aquest 18 de 
juny el seu centenari. Coincidint amb aquesta fita, el 
president de l'entitat, Salvador Giner, ha recordat que 
l'Institut va néixer amb voluntat de ser una acadèmia 
ambiciosa i patriòtica, responent totalment a les idees del 
noucentisme. Apel·lant a aquests orígens i a les paraules de 
fundadors com Prat de la Riba o Pompeu Fabra, Giner ha 
reivindicat la "solvència intel·lectual i la independència 
acadèmica" de l'IEC, que, segons ha dit, es plasmen en 
estudis com els que ha elaborat sobre el canvi climàtic a 
Catalunya o els relacionats amb l'ús i situació de la llengua 
catalana. 
 
El president de l'IEC ha repassat els cent anys de l'entitat 
durant un dinar col·loqui a Tribuna Barcelona, en el qual ha 
recordat els membres fundadors, entre els quals Enric Prat 
de la Riba, Eugeni d'Ors, Pompeu Fabra o Josep Puig i 
Cadafalch . Giner ha remarcat que ells van pensar en una 
acadèmia "activa, ambiciosa, amb esperit universalista, 
avançat, racionalista i patriòtic", però ha advertit que no 
s'ha de caure "en la nostàlgia" perquè el que defineix 
l'Institut és "l'esperit de modernitat i de futur ".  
 
Giner ha recordat també el "període de marginació" que va 
patir l'IEC durant la dictadura de Primo de Rivera i 
"l'abolició i persecució" del franquisme. En relació amb el 
present, el president de l'IEC ha demanat per a la institució 
"una autoritat sobre el patrimoni artístic i arqueològic català 
similar a la que ja té sobre la llengua catalana".  
 
Respecte de la Fira de Frankfurt, Giner ha considerat 
"horrorós" que "els escriptors que no escriuen en català i 
que viuen a Catalunya no vagin" al certamen, encara que 
ha considerat que la projecció internacional de Catalunya 
"no depèn de les fires".  
 
La celebració del centenari ha comptat amb la presència de 
l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall , que ha 
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destacat la "concepció moderna des de l'humanisme" que 
va definir el naixement de l'IEC.  
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Giner demana per a l'IEC autoritat sobre el patrimoni 
artístic i arqueològic 
 
Barcelona, 18 juny (EFE).- El president de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), el sociòleg Salvador Giner, ha 
reclamat avui per a l'IEC "una autoritat sobre el patrimoni 
artístic i arqueològic català similar al que ja té sobre la 
llengua catalana". 
 
Giner, que ha pronunciat una conferència en el fòrum de 
debat Tribuna Barcelona amb motiu del centenari de l'IEC, 
ha comentat que seria interessant que l'Institut tingués 
autoritat sobre el patrimoni immens que hi ha a Catalunya, 
"una autoritat similar a la que té en relació amb la 
normativa i la gramàtica de la llengua catalana". 
 
En la seva conferència, Giner ha recordat que "només dos 
mesos després de ser fundat al juny de 1907, l'IEC va 
impulsar el rescat del patrimoni romànic d'incalculable valor 
que quedava als Pirineus". 
 
Amb la mirada posada al segle XXI, l'IEC, ha dit Giner, 
"està en condicions d'elaborar informes sobre l'emigració, la 
demografia, el futur dels mossos, les necessitats de la 
indústria o la situació de la xarxa d'infraestructures, a 
petició del govern, del Parlament o de qualsevol de les 
comunitats autònomes de parla catalana". EFE. 
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L'historiador Albert Balcells pronuncia la conferència 
commemorativa del centenari de la creació de l'IEC   
 
Ara fa cent anys, el 18 de juny del 1907, la Diputació 
Provincial de Barcelona va acordar mitjançant un acord 
signat pel seu president, Enric Prat de la Riba, la creació de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'acadèmia catalana de 
les ciències i les humanitats. Per a celebrar aquesta 
efemèride, l'historiador i expresident de la Secció Històrico-
Arqueològica de l'IEC, Albert Balcells, ha pronunciat la 
conferència 'Cent anys de vida de l'Institut d'Estudis 
Catalans', durant un acte presidit per l'alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, i el president de l'IEC, Salvador 
Giner.  
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Salvador Giner creu que el paper de l'IEC al segle XXI 
ha de ser elaborar informes sobre temes d'actualitat  
 
Barcelona.- El president de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), Salvador Giner, creu que el paper de la institució en 
el segle XXI ha de ser elaborar informes i llibres blancs 
sobre temes d'actualitat importants per a Catalunya, com 
ara la immigració o les infraestructures. Giner creu que la 
Generalitat hauria de demanar a l'IEC el seu 
pronunciament, políticament independent, sobre aquests 
afers, ja que creu que l'acadèmia nacional catalana està en 
'condicions òptimes' per elaborar aquest tipus d'estudis. 
 
Giner ha participat en el fòrum del Tribuna Barcelona 
aquest dilluns, dia en què es compleixen just cent anys de 
la creació de l'IEC. Aprofitant aquesta data, el president de 
l'IEC ha repassat la història i trajectòria de la institució des 
de la seva creació, el 18 de juny del 1907, fins avui.  
 
Ara que l'acadèmia nacional catalana celebra el seu 
centenari, Giner ha volgut també reflexionar sobre quin 
serà el paper de l'IEC en el segle XXI. En aquest sentit, 
Giner ha destacat que actualment l'IEC està 'en condicions 
òptimes' per elaborar informes transversals sobre temes 
importants per al país, entre els quals ha esmentat la 
immigració, les necessitats de la indústria, els problemes 
dels boscos o la xarxa d'infraestructures.  
 
Giner ha suggerit que l'IEC podria elaborar informes i llibres 
blancs sobre qüestions d'aquest tipus a petició del 
Parlament 'i en condicions econòmicament modestes'. El 
president de l'IEC ha recordat que aquesta és una institució 
independent del Govern i de caire apolític, la qual cosa 
donaria més legitimitat als seus posicionaments.  
 
Giner ha posat com a exemple el decret d'ensenyaments 
mínims aprovat pel Ministeri d'Educació, que recollia la 
polèmica tercera hora de castellà. En aquella ocasió, l'IEC 
va crear un grup d'experts per analitzar la legalitat de la llei 
i les seves conseqüències, i en va expressar la seva opinió.  
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Actualment l'Institut d'Estudis Catalans es vertebra en cinc 
grans seccions: la Històrico-Arqueològica, la Filològica, la 
de Ciències i Tecnologia, la de Ciències Biològiques i la de 
Filosofia i Ciències Socials, de manera que forma 'una 
acadèmia d'acadèmies', en paraules de Giner. Compta amb 
uns 200 membres, entre numeraris, emèrits i 
corresponents, de totes les terres de llengua i cultura 
catalanes. A més, posseeix 26 societats filials que apleguen 
més de 8.600 socis dels camps del coneixement més 
diversos.  



Agència Catalana de Notícies    18/06/2007 

FOTO I TALL DE VEU: Salvador Giner creu que el 
paper de l'IEC al segle XXI ha de ser elaborar 
informes sobre temes d'actualitat  

Barcelona.- El president de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), Salvador Giner, creu que el paper de la institució en 
el segle XXI ha de ser elaborar informes i llibres blancs 
sobre temes d'actualitat importants per a Catalunya, com 
ara la immigració o les infraestructures. Giner creu que la 
Generalitat hauria de demanar a l'IEC el seu 
pronunciament, políticament independent, sobre aquests 
afers, ja que creu que l'acadèmia nacional catalana està en 
'condicions òptimes' per elaborar aquest tipus d'estudis.  

 
 

 

El president de l'IEC, Salvador Giner, creu que el paper de 
l'IEC al segle XXI ha de ser elaborar informes sobre temes 
d'actualitat.  

Durada: 42 s 
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El IEC celebra su centenario apostando por "la 
solvencia intelectual y la independencia académica" 
 
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) celebró hoy su 
centenario, ya que se fundó hace justo un siglo, apostando 
por "la solvencia intelectual y la independencia académica" 
en los temas cruciales de la sociedad actual, según explicó 
hoy su presidente, Salvador Giner. 
 
Giner hizo, durante el discurso, un repaso a los cien años 
de existencia del IEC, durante una comida-coloquio de 
Tribuna Barcelona, en el que recordó a sus miembros 
fundadores Enric Prat de la Riba, Eugeni d'Ors, Pompeu 
Fabra y Josep Puig i Cadafalch, entre otros, que pensaron 
en una academia "activa, ambiciosa, con un espíritu 
universalista, avanzado, racionalista y patriótico" que 
correspondió al movimiento intelectual noucentista. 
 
Sin embargo, el presidente dijo que la academia nació en el 
espíritu noucentista pero "no lo agota" y alertó de que no 
se debe caer en la "nostalgia", porque la academia se 
distingue por el "espíritu de modernidad y de futuro". 
Asimismo, señaló que "el impulso del pueblo catalán se ha 
contagiado en la academia". 
 
Durante el discurso también estuvieron presentes "el 
periodo de marginación" que padeció el IEC durante la 
dictadura de Primo de Rivera y "la abolición y persecución" 
que sufrió con el régimen de Francisco Franco. 
 
Giner citó algunos de los estudios que el IEC ha realizado 
recientemente como las consecuencias del cambio climático 
en Catalunya, el informe sobre el estado de la lengua 
catalana y la perspectiva de uso social y el proyecto en 
curso de la catalogación digitalizada y cartográfica del 
estado y usos del suelo del territorio en lengua catalana. 
 
Por su parte, el ex presidente de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, que también estuvo presente en la comida-
coloquio, dijo que la academia nació "con una concepción 
moderna desde el humanismo" , y de su presidente apuntó 
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que ha convertido al IEC en "una plataforma transversal de 
la ciencia y la cultura".     
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Maragall afirma que el texto "no es garantía" de una 
presencia catalana fuerte en Europa 
 
BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
El ex presidente de la Generalitat y del PSC, Pasqual 
Maragall, advirtió hoy de que el Estatut "no es garantía de 
la presencia fuerte en Europa" por parte de Catalunya, cuya 
"patria grande" es precisamente Europa, subrayó. 
 
Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del 
referéndum sobre Estatut, del que él fue uno de los 
artífices, consideró que no cree que "lo toquen demasiado". 
 
Recientemente, ya dijo que no auguraba un gran recorte 
del texto tras la próxima sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra 
la norma.  
 
Maragall también celebró "la buena relación" entre Francia 
y España ante la propuesta conjunta, expuesta en 
Luxemburgo, de obtener un nuevo tratado que reemplace 
el paralizado proyecto de la Constitución Europea. 
 
Maragall lo dijo al presentar al presidente del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, en un almuerzo-
coloquio del foro Tribuna Barcelona, con motivo del 
centenario de la institución catalana. 
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El presidente del IEC tacha de "horroroso" que los 
escritores que no escriben en catalán no vayan a 
Frankfurt 
 
BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, señaló hoy que le parecería "horroroso que los 
escritores que no escriben en catalán y que viven en 
Catalunya no vayan" a la Feria del Libro de Frankfurt, ya 
que la sociedad catalana debe ser "abierta". 
 
Giner, que hizo estas declaraciones durante una comida-
coloquio de Tribuna Barcelona en la que también estuvo 
presente el ex presidente de la Generalitat Pasqual 
Maragall, dijo que la Feria del Libro de Frankfurt es "una 
oportunidad esplendida" para la literatura hecha en 
Catalunya. 
 
Sin embargo, remarcó que Frankfurt se trata de "una feria 
comercial de libreros y editores", y cree que la proyección 
internacional de Catalunya "no depende de las ferias".  
 
En este sentido, citó las traducciones al alemán de autoras 
catalanas como Mercè Rodoreda y Carme Riera y el interés 
que Ramon Llull ha despertado recientemente, hechos que 
no han necesitado de este tipo de eventos internacionales.    
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L'Institut d'Estudis Catalans fa avui cent anys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un segle de l'acadèmia nacional de les ciències i les lletres 
 
Avui fa cent anys Enric Prat de la Riba va signar el 
dictamen de la Diputació de Barcelona que instituïa 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Per commemorar 
l'aniversari avui es fan dos actes destacats: 'L'Institut 
d'Estudis Catalans i les acadèmies científiques al segle XXI', 
un dinar i col·loqui amb l'ex-president Pasqual Maragall i 
l'actual president del IEC, Salvador Giner; i 'Cent anys 
d'història del IEC', a càrrec de l'historiador Albert Balcells. 
 
Ara, d'actes (pdf) de celebració del centenari del IEC, se'n 
fan des de l'octubre i se'n continuaran fent fins al 
desembre. A més de commemorar el segle del naixement 
de l'Institut, totes aquestes activitats volen publicitar la 
tasca que ha dut a terme, analitzar el procés de 
modernització científica i artística que ha viscut el país i 
debatre el paper que han de tenir les acadèmies el segle 
XXI. També han de servir per afermar el compromís de 
defensa, desenvolupament i difusió de la llengua i la cultura 
catalanes i per acostar-la a tothom.  
 
Un segle de feina  
 
L'Institut d'Estudis Catalans fou concebut com una 
corporació plural de creació de ciència i d'organització de la 
recerca, que havia de tenir una gran incidència social. En 
fou el primer president Antoni Rubió i Lluch i, a l'origen, 
van tenir-hi un paper destacat Josep Pijoan i Soteras, Josep 
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Puig i Cadafalch, Jaume Massó i Pere Coromines, a més de 
Prat de la Riba (foto).  
 
Des de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya 
(1914), el IEC es va convertir en un organisme 
d'assessorament i de control tècnic. La Biblioteca de 
Catalunya va esdevenir un centre de recerca públic, i els 
filòlegs Antoni M. Alcover i Pompeu Fabra van dirigir el 
projecte de normativització lingüística. En aquest domini, el 
IEC va publicar les 'Normes ortogràfiques' (1913), el 
'Diccionari ortogràfic' (1917) i la 'Gramàtica catalana' 
(1918). (L'any1932, Pompeu Fabra va publicar, a més, el 
'Diccionari general de la llengua catalana').  
 
Durant el franquisme el IEC fou suprimit i ostracitzat. 
Malgrat això i la manca de recursos, va poder sobreviure i 
publicar la segona edició del 'Diccionari general de la 
llengua catalana' (1954). 
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Aquest dilluns es commemora el primer centenari amb 
diversos actes 
 
100 anys d’Institut d’Estudis Catalans 
 
Jose Soler (laMalla.net) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un 18 de juny de 1907 Enric Prat de la Riba signava l'acord 
de la Diputació de Barcelona que creava l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), l'acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats. Aquest dilluns es commemora el primer segle 
del naixement de l'IEC amb dos actes que constitueixen el 
punt central de les celebracions que es venen fent des de 
l'octubre. Al migdia, un dinar a Tribuna Barcelona presentat 
per Pasqual Maragall i amb presència del president de la 
institució, Salvador Giner, amb el col·loqui L'IEC i les 
acadèmies científiques al segle XXI obre la jornada. Al 
vespre, la seu de l'IEC acull la conferència Cent anys 
d'història de l'IEC a càrrec de l'historiador Albert Balcells.  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) compleix aquest dilluns 
100 anys i ho fa reflexionant sobre quin ha de ser el seu 
paper al segle XXI. Una conferència a càrrec del seu 
president, Salvador Giner, amb el títol L'IEC i les acadèmies 
científiques al segle XXI és el punt central del dinar-
col•loqui d'aquest migdia (13.30 hores) a Tribuna 
Barcelona. Defensar al patrimoni cultural i científic a més 
d'analitzar els debats que afecten la nostra societat és un 
dels papers que ha jugat i ha de continuar jugant la 
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institució al llarg dels pròxim anys, en opinió de la seva 
presidència.  
 
L'altre acte del dia és el que se celebrarà a la mateixa seu 
barcelonina de l'IEC. Es tracta de la conferència Cent anys 
d'història de l'IEC, que llegirà aquesta tarda a les 19.30 
hores, en la qual l'historiador Albert Balcells (membre de la 
Secció Històrico-Arqueològica) farà un repàs als 
esdeveniments més importants de la història de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 
 
Aquests dos actes suposen el punt central programa 
general del Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans, que 
va començar el passat mes d'octubre i que es clourà el 14 
de desembre amb un acte acadèmic.  



Diario Siglo XXI     18/06/2007 

Maragall afirma que el texto 'no es garantía' de una 
presencia catalana fuerte en Europa 
 
El ex presidente de la Generalitat y del PSC, Pasqual 
Maragall, advirtió hoy de que el Estatut "no es garantía de 
la presencia fuerte en Europa" por parte de Catalunya, cuya 
"patria grande" es precisamente Europa, subrayó. 
 
Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del 
referéndum sobre Estatut, del que él fue uno de los 
artífices, consideró que no cree que "lo toquen demasiado". 
 
Recientemente, ya dijo que no auguraba un gran recorte 
del texto tras la próxima sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra 
la norma.  
 
Maragall también celebró "la buena relación" entre Francia 
y España ante la propuesta conjunta, expuesta en 
Luxemburgo, de obtener un nuevo tratado que reemplace 
el paralizado proyecto de la Constitución Europea. 
 
Maragall lo dijo al presentar al presidente del Institut 
d"Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, en un almuerzo-
coloquio del foro Tribuna Barcelona, con motivo del 
centenario de la institución catalana.  
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Maragall afirma que el texto "no es garantía" de una 
presencia catalana fuerte en Europa  
 
El ex presidente de la Generalitat y del PSC, Pasqual 
Maragall, advirtió hoy de que el Estatut "no es garantía de 
la presencia fuerte en Europa" por parte de Catalunya, cuya 
"patria grande" es precisamente Europa, subrayó. 
 
Asimismo, coincidiendo con el primer aniversario del 
referéndum sobre Estatut, del que él fue uno de los 
artífices, consideró que no cree que "lo toquen demasiado". 
 
Recientemente, ya dijo que no auguraba un gran recorte 
del texto tras la próxima sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra 
la norma.  
 
Maragall también celebró "la buena relación" entre Francia 
y España ante la propuesta conjunta, expuesta en 
Luxemburgo, de obtener un nuevo tratado que reemplace 
el paralizado proyecto de la Constitución Europea. 
 
Maragall lo dijo al presentar al presidente del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, en un almuerzo-
coloquio del foro Tribuna Barcelona, con motivo del 
centenario de la institución catalana. 
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14 DE JUNY DEL 200720 Política el Periódico

Tots menys el PP
retreuen a Múgica
la pugna anti-Estatut

INFORME DE L’‘OMBUDSMAN’ ESPANYOL A LES CORTS

b

LUZ SANCHIS
MADRID

El Defensor del
Poble admet que ha
de coordinar-se amb
el Síndic de Greuges

E
l Defensor del Poble, Enri-
que Múgica, va rebre ahir
una allau de crítiques de
tots els grups menys del PP

en la seva compareixença davant la
comissió Congrés-Senat per presen-
tar la seva memòria del 2006. La cau-
sa, la seva furibunda oposició a l’Es-
tatut i el seu enfrontament amb el
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per
negar-se a cedir-li les competències
que li atorga la llei catalana.

Múgica va evitar respondre a les
crítiques més enllà d’insistir en el
fet que ha impugnat l’Estatut «per-
què no garanteix la igualtat dels ciu-
tadans». Només va admetre que cal
solucionar el seu «conflicte» amb el
Síndic mitjançant un conveni de
col.laboració amb «la Generalidad
[sic]» del qual no va avançar res.

Josep Maldonado, de CiU, va obrir
el foc acusant-lo de «falta de respec-
te» a la llei i a la voluntat dels cata-
lans que van aprovar l’Estatut en re-
ferèndum, i li va retreure que s’esti-
gui convertint en un «referent dels
sectors antiautonomistes» i estigui
generant «sensació d’agressió». Mal-
donado va recordar que el nomena-
ment de Múgica es va fer perquè de-
fensés els ciutadans, no perquè es fi-
qués en política, per això li va dema-
nar que dimitís i manifestés les se-
ves opinions «com un ciutadà més».

«SUPERMAN INVOLUCIONISTA» / A me-
sura que avançava la intervenció, i
davant les cares d’enuig de Múgica,
Maldonado va anar apujant el to. I
va acabar qualificant-lo de «Super-
man dels sectors involucionistes» i
«hooligan». IU-ICV també li va recla-
mar la dimissió i el va acusar de «no
estar a l’altura de les circumstàn-
cies». Isaura Navarro li va retreure
que s’escudi en el recurs davant el
Tribunal Constitucional per no aca-
tar el contingut de la llei, per la qual
cosa el va anomenar «insubmís».

D’aquesta manera li va sol.licitar

«un esforç» per complir la legalitat
tot i que va desitjar que deixés la ins-
titució pel seu comportament «ex-
cessiu i incompatible» amb l’exercici
del seu càrrec. El senador de l’Entesa
Josep Maria Batlle va assenyalar la
incongruència que suposa impug-
nar «gairebé tot» el text quan altres
lleis n’han «copiat» articles. Menys
agressius, els socialistes van dubtar
de la seva «prudència pel que fa a
l’exercici de la legitimitat».

Com de costum, Múgica va recor-
dar el seu passat de lluitador «per la
llibertat i per la igualtat» i hi va em-
marcar la «diligència» amb què ha
actuat davant l’Estatut. En qualsevol
cas, va comminar tothom a esperar
el dictamen del Constitucional so-
bre els recursos perquè el tribunal
és «l’últim decididor». La setmana
que ve es preveu una sessió igual de
tensa, ja que ha de presentar el seu
informe al ple de la Cambra.H

JUAN MANUEL PRATS

33 Múgica (esquerra), amb Agustí Cerdà (ERC), ahir al Congrés.

Els grapos
detinguts
volien atemptar
amb explosius

BATUDA ANTITERRORISTA

Els sis membres del GRAPO detin-
guts dimecres passat a Barcelona
planejaven atemptats amb explo-
sius. A aquesta conclusió han ar-
ribat els investigadors de la Guàr-
dia Civil després d’analitzar la do-
cumentació trobada dimarts en
un zulo pròxim al santuari de la
Mare de Déu de Lourdes, a Arenys
de Munt, on també van aparèixer
armes.

En el registre de la casa d’un
d’ells, Jorge García Vidal, els
agents van confiscar pólvora, de-
tonadors i temporitzadors per a
la fabricació d’artefactes explo-
sius. Aquest fet, juntament amb
els manuals per al muntatge tro-
bats, permet als investigadors as-
segurar que el GRAPO planejava
fer un salt qualitatiu en els seus
atemptats, ja que mai havia
col.locat bombes.

En un altre zulo, descobert dis-
sabte a Múrcia, va aparèixer la
pistola amb què presumptament
García Vidal va assassinar el 6 de
febrer del 2006 a Saragossa Ana
Isabel Herrero, dona de l’empre-
sari Francisco Colell.H

JORDI CORACHÁN
BARCELONA
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Cent anys de l'Institut d'Estudis Catalans 
 
Puig i Cadafalch va fer l'antic porxo d'entrada a l'església 
d'Andorra la Vella i l'últim pis del campanar 
 
ANTONI Pol 
Arquitecte. 
redaccio@andorra.elperiodico.com 
 
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) celebra cent anys 
d'existència i ho recorda amb una excel.lent exposició de la 
qual tenim la sort de gaudir al santuari de Meritxell fins al 
dia 17 vinent, gràcies a la col.laboració entre l'IEC, la 
Societat Andorrana de Ciències, el Ministeri del Portaveu, 
Cultura i Ensenyament Superior i el Comú de Canillo. 
 
Les institucions, és cert, estan per sobre de les persones 
perquè la seva finalitat les transcendeix, ja que 
persegueixen un interès públic i general, al més ampli 
possible. Però no és menys cert també que les persones fan 
les institucions. 
 
Entre les persones que han estat o són membres numeraris 
i corresponents de l'IEC, el nombre total dels quals no 
arriba als 500, entre els vuit primers membres cal destacar 
la figura de Josep Puig i Cadafalch (6), arquitecte, per la 
relació que va establir amb Andorra, entre altres moments i 
estudis, com ara l'arquitectura romànica a Catalunya 1909-
1918, durant els anys 30 i 40 del segle XX va deixar 
diverses obres com a arquitecte, entre les quals cal 
esmentar l'antic porxo d'entrada a l'església arxiprestal 
d'Andorra la Vella i l'últim pis del campanar. Després, 
Pompeu Fabra (15), gramàtic i lexicògraf, que, entre altres 
relacions amb el nostre país, s'hi va desplaçar 
expressament per poder fer el testament en català. Ferran 
Valls i Taberner (28), jurista, el 1920 va redactar la seva 
obra sobre Privilegis i ordinacions de les valls pirinenques, 
entre les quals hi havia la vall d'Andorra. Antoni Griera 
(31), filòleg, que el 1960 va publicar l'Atlas lingüístic 
d'Andorra. Ramon d'Abadal (41), filòleg i lingüista, el 1969 
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escriu sobre el Tristany català d'Andorra. Joan Coromines 
(51), lingüista, amb el Diccionari etimològic. Jaume Vicens i 
Vives (55), historiador, el 1948, amb uns estudis sobre el 
Montseny i Andorra. Lluís Solé i Sabarís (63), geòleg, amb 
els seus estudis i cartografia del 1944. Pau Vila (67), 
geògraf, amb els seus estudis de 1925 a 1930. Josep Maria 
Font i Rius (74), historiador del dret, amb els seus estudis 
del 1955 i el 1956. Ramon Folch (93), ecòleg, amb la 
direcció de l'estudi sobre el patrimoni natural d'Andorra del 
1979. Lluís Casassas (141), geògraf, el 1975. Joan Vilà i 
Valentí (142), geògraf per diversos textos entre el 1997 i el 
2005. Joan Becat (171), geògraf, per diversos treballs, 
entre d'altres, El bosc andorrà, de 1979. I Ramon Faus, 
Joan Triadú i Lluís Figa i Faura. 
 
I, entre els corresponents : Jean Auguste Brutails, 
historiador, amb la Contume d'Andorre, del 1904. Pere 
Pujol i Tubau, historiador, per diversos textos entre el 1917 
i el 1925. Pierre Vilar, historiador, pel treball de Catalunya 
dins l'Espanya moderna, entre 1965 i 1968. Philippe Wolff, 
historiador, per l'estret lligam amb Andorra. Marcel Durliat, 
historiador, pels estudis de l'escultura romànica de 1956. 
Cebrià Baraut, historiador, pels treballs dels monuments 
andorrans, els quaderns d'estudis andorrans i el catàleg de 
la vall d'Andorra des del 1965. 
 
Altres membres de l'IEC han estat lligats de maneres molt 
diverses amb Andorra: Ramon Faus, Enric Casassas, Josep 
Laporte, Joan Triadú, Màrius Foz, Lluis Figa i Faura, 
Joandomènec Ros, Alfred Giner, Antoni Lloret, Salvador 
Giner... 
 
L'andorrana Lídia Rabassa, lingüista, forma part també de 
l'IEC com a membre corresponent des de fa poc. A aquest 
potencial humà cal afegir-hi els més de 8.000 membres de 
les 26 societats filials que completen i vertebren l'Institut 
d'Estudis Catalans arreu dels països catalans. 
Gràcies a tots per haver-nos permès conèixer i saber més 
coses i millor. 
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