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El senyor Aramon
IEC | diumenge, 2 de desembre de 2007 | 17:46h

Doctor en Filologia Catalana,    i Secretari General de l’IEC durant el llarg periode entre 1942 i 1989, Ramon
Aramon i Serra compleix el centenari del seu naixement el mateix any que l’Institut d’Estudis Catalans, com
si d’una premonició s’hagués tractat.

Amb aquest motiu, el novembre d’enguany s’han organitzat tres jornades acadèmiques en les que Jordi
Carbonell, Josep Massot i Muntaner, Oriol Casassas, Joan Martí i Castell, Albert Jané, Max Cahner, Germà
Colon, Joaquim Molas, Anscari M.Mundó i Madeline Caviness,   analitzen la relació d’Aramon amb l’IEC, amb la
filologia i amb la seva actuació cívica dins i fora de la institució.

Ramon Aramon i Serra, el senyor Aramon que han conegut desenes i desenes d’estudiants, acadèmics,
investigadors i d’erudits, representa millor que ningú la imatge del catalanisme institucional en la
clandestinitat, en la resistència al franquisme no exempta d’entusiasme ni de tensions; la imatge   de la
complexitat de la vida cultural de la Catalunya de la postguerra, des dels anys de la duresa inexorable del
franquisme prepotent i triomfant fins els dies de la transició i els de la recuperació de les institucions
d’autogovern. És un llarg període de la història cultural i política de Catalunya. Són gairebé cinquanta anys
els que Aramon va dirigir i encaminar els destins de l’IEC, més de la meitat dels quals van transcorre en
l’estricta privadesa primer, en la relativa i arbitrària tolerància més tard, i en la reivindicativa i perllongada
transició institucional els darrers anys. Finalment, Aramon va poder viure un IEC reviscolat amb dotacions
pressupostàries procedents dels pressupostos públics, reinstal.lat a la seu de la Casa de Convalescència de
l’Antic Hospital de la Santa Creu, i va presenciar el procés de canvi necessari per al desenvolupament de
l’acadèmia nacional de Catalunya.

Una vida cultural submergida en la clandestinitat i en la resistència és poc grata i es troba permanentment
condicionada per les circumstàncies i situacions difícils. La imatge de l’acadèmic resistent és difícilment
entesa per les generacions que han viscut en la relativa o en la plena normalitat cultural. Les situacions que
el senyor Aramon va haver d’afrontar són les que condicionen tota una vida i una manera de fer, i, per això,
no sempre s’ha entès aquella actitud extrema del guardià de l’ortodòxia i de la norma, com va comentar un
dels partipants de les Jornades.

Aquesta és la faceta més coneguda del senyor Aramon. I va ser, certament, així. Però també existeix el jove
filòleg que, alhora, és músic i compositor de sardanes. I l’acadèmic de prestigi que arriba a la vicepresidència
de la Unió Acadèmica Internacional, aconseguint el ple suport en favor de l’IEC quan més amenaçat estava
d’extinció per via de decret totalitari. Existeix el filòleg amb una obra de gruix molt considerable dispersa en
centenars de publicacions d’arreu del món de la romanística. I també existeix la imatge d’un senyor que tenia
un punt de murri i molt de docta ironia i d’esperit de bon vivant, amb el caliquenyo a la mà o a la comissura
del llavi.

El vaig conèixer quan era una estudiant de segon de carrera perquè, juntament amb Lluís Jou, vam guanyar
un dels premis de l’IEC, el Ramon d’Alòs-Moner de Bibliografia Catalana amb un treball sobre Emerencià Roig
  Raventós. Era el 1974, i la festa del lliurament de premis es va fer amb una relativa discreció a l’antic local
d’Òmnium Cultural on, entre altres premiats, hi havia el poeta Pere Gimferrer amb el seu estudi sobre la
poesia de J.V.Foix, i el jove científic Salvador Alegret, actual vicepresident de l’IEC. El lliurament del premi
havia estat simbòlic perquè dies més tard Aramon ens va citar a en Jou i a mi per fer-lo efectiu, i el primer
que va preguntar va ser què en faríem, dels diners. Tot lamentant la precarietat econòmica de l’IEC, ens va
comminar a reinvertir el petit capital que havíem guanyat en llibres. No sé exactament en què es van gastar,
però la col.lecció de Els Nostres Clàssics en la que ell havia col.laborat la vam iniciar si fa no fa aquella
temporada. El consell del senyor Aramon no va ser del tot desatès…

El Marge Llarg, L'Eco de Sitges  30 de novembre de 2007

http://blocs.mesvilaweb.cat/vinyet.panyella
http://www.mesvilaweb.cat
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/73377
http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/view/id/6263/cat/1975


  El Punt – Vallès Occidental    14/11/2007 

 



  Avui    14/11/2007 

 
 



Europa Press      13/11/2007 

Carod dice que el IEC "es la mejor demostración" de 
la existencia de la cultura catalana como "instancia 
independiente" 
 
 
   El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-
Rovira, subrayó hoy que el Institut d'Estudis Catalans (IEC) 
"es la mejor demostración de la existencia de la cultura 
catalana como instancia independiente de cualquier otra", y 
aseguró que se ha visto también en la Feria del Libro de 
Frankfurt. 
 
   Definió el IEC, que este año celebra su centenario, como 
"un espacio de soberanía en sí mismo", y defendió las 
iniciativas de la entidad para sobrevivir a los años de la 
dictadura franquista. 
 
   En una jornada de homenaje al ex secretario del IEC 
Ramon Aramon, destacó el impulso de Aramon a la 
reconstrucción del IEC, una institución que se mantuvo sin 
actividad durante tres años, de 1939 a 1942, dado el 
desenlace de la Guerra Civil española. 
 
   El miembro de la Sección Filológica del Institut Jordi 
Carbonell explicó el proceso de vuelta a la actividad del IEC 
entre 1942 y 1944, y enfatizó la búsqueda de 
patrocinadores de Aramon para las publicaciones que 
servían al IEC durante la dictadura, junto con lo que 
recaudaba el propio organismo de la Benéfica Minerva. "Era 
especialista en estirar americanas", se autodefinía Aramon, 
según Carbonell. 
 
   También intervino el miembro de la Sección Histórico-
Arqueológica Josep Massot, que señaló la colaboración del 
ex secretario del IEC con la Gran Enciclopèdia Catalana, 
tanto con la escritura de artículos como a través del 
asesoramiento lingüístico. 
 
   El miembro de la Sección de Ciencias Biológicas del IEC 
Oriol Casassas trató sobre la colaboración de Aramon con 
varios obras científicas, y, como el resto de ponentes, 
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mostró su gratitud por el trabajo del ex secretario por el 
mantenimiento de la cultura catalana en los años de 
dictadura franquista. 
 
   El acto forma parte de los programados para celebrar el 
centenario del Institut d'Estudis Catalans. La mesa de 
ponentes la encabezó Carod, junto al presidente del IEC, 
Salvador Giner, y el vicepresidente y presidente de la 
comisión del centenario de la entidad, Antoni Riera. 
 
   Entre los asistentes se encontraban Núria, Carme y Jordi 
Aramon, las hijas y el hijo del ex secretario del IEC 
homenajeado; el científico y político Heribert Barrera; el ex 
conseller Carles Solà, y numerosos miembros del IEC. 
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Carod diu que l'IEC "és la millor demostració" de 
l'existència de la cultura catalana com a "instància 
independent" 
 
 
   El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira, ha subratllat avui que l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC) "és la millor demostració de l'existència de la cultura 
catalana com a instància independent de qualsevol altra", i 
ha assegurat que s'ha vist també a la Fira del Llibre de 
Frankfurt. 
 
   Ha definit l'IEC, que aquest any celebra el seu centenari, 
com "un espai de sobirania en si mateix", i ha defensat les 
iniciatives de l'entitat per sobreviure als anys de la 
dictadura franquista. 
 
   En una jornada d'homenatge a l'exsecretari de l'IEC 
Ramon Aramon, ha destacat l'impuls d'Aramon en la 
reconstrucció de l'IEC, una institució que es va mantenir 
sense activitat durant tres anys, de 1939 a 1942, donat el 
desenllaç de la Guerra Civil espanyola. 
 



  El Periódico de Catalunya    13/11/2007 
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Carod diu que l'IEC "és la millor demostració" de 
l'existència de la cultura catalana com a "instància 
independent"  
 
El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
ha subratllat avui que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) "és 
la millor demostració de l'existència de la cultura catalana 
com a instància independent de qualsevol altra", i ha 
assegurat que s'ha vist també a la Fira del Llibre de 
Frankfurt. 
 
Ha definit l'IEC, que aquest any celebra el seu centenari, 
com "un espai de sobirania en si mateix", i ha defensat les 
iniciatives de l'entitat per sobreviure als anys de la 
dictadura franquista. 
 
En una jornada d'homenatge a l'exsecretari de l'IEC Ramon 
Aramon, ha destacat l'impuls d'Aramon en la reconstrucció 
de l'IEC, una institució que es va mantenir sense activitat 
durant tres anys, de 1939 a 1942, donat el desenllaç de la 
Guerra Civil espanyola. 
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Carod diu que l'IEC "és la millor demostració" de 
l'existència de la cultura catalana com a "instància 
independent"  
 
El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
ha subratllat avui que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) "és 
la millor demostració de l'existència de la cultura catalana 
com a instància independent de qualsevol altra", i ha 
assegurat que s'ha vist també a la Fira del Llibre de 
Frankfurt. 
   
Ha definit l'IEC, que aquest any celebra el seu centenari, 
com "un espai de sobirania en si mateix", i ha defensat les 
iniciatives de l'entitat per sobreviure als anys de la 
dictadura franquista. 
 
En una jornada d'homenatge a l'exsecretari de l'IEC Ramon 
Aramon, ha destacat l'impuls d'Aramon en la reconstrucció 
de l'IEC, una institució que es va mantenir sense activitat 
durant tres anys, de 1939 a 1942, donat el desenllaç de la 
Guerra Civil espanyola. 
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Carod dice que el IEC "es la mejor demostración" de 
la existencia de la cultura catalana como "instancia 
independiente" 
 
El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-
Rovira, subrayó hoy que el Institut d'Estudis Catalans (IEC) 
"es la mejor demostración de la existencia de la cultura 
catalana como instancia independiente de cualquier otra", y 
aseguró que se ha visto también en la Feria del Libro de 
Frankfurt. 
Definió el IEC, que este año celebra su centenario, como 
"un espacio de soberanía en sí mismo", y defendió las 
iniciativas de la entidad para sobrevivir a los años de la 
dictadura franquista. 
En una jornada de homenaje al ex secretario del IEC 
Ramon Aramon, destacó el impulso de Aramon a la 
reconstrucción del IEC, una institución que se mantuvo sin 
actividad durante tres años, de 1939 a 1942, dado el 
desenlace de la Guerra Civil española. 
El miembro de la Sección Filológica del Institut Jordi 
Carbonell explicó el proceso de vuelta a la actividad del IEC 
entre 1942 y 1944, y enfatizó la búsqueda de 
patrocinadores de Aramon para las publicaciones que 
servían al IEC durante la dictadura, junto con lo que 
recaudaba el propio organismo de la Benéfica Minerva. "Era 
especialista en estirar americanas", se autodefinía Aramon, 
según Carbonell. 
También intervino el miembro de la Sección Histórico-
Arqueológica Josep Massot, que señaló la colaboración del 
ex secretario del IEC con la Gran Enciclopèdia Catalana, 
tanto con la escritura de artículos como a través del 
asesoramiento lingüístico. 
El miembro de la Sección de Ciencias Biológicas del IEC 
Oriol Casassas trató sobre la colaboración de Aramon con 
varios obras científicas, y, como el resto de ponentes, 
mostró su gratitud por el trabajo del ex secretario por el 
mantenimiento de la cultura catalana en los años de 
dictadura franquista. 
El acto forma parte de los programados para celebrar el 
centenario del Institut d'Estudis Catalans. La mesa de 
ponentes la encabezó Carod, junto al presidente del IEC, 
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Salvador Giner, y el vicepresidente y presidente de la 
comisión del centenario de la entidad, Antoni Riera. 
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L'IEC homenatja Ramon Aramon, secretari general de 
la institució durant 50 anys 
 
   L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) homenatjarà amb unes 
jornades el filòleg i lingüista Ramon Aramon i Serra, 
secretari general de la institució durant aproximadament 50 
anys i considerada "la persona a qui deu la seva 
supervivència". 
 
   La sessió inaugural, que se celebrarà demà, estarà 
presidida pel vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís 
Carod-Rovira, i el president de l'IEC, Salvador Giner. 
 
   L'IEC ha organitzat aquest homenatge perquè "vol honrar 
la persona a qui deu la seva supervivència" ja que Aramon 
ha estat reconegut com "la persona clau" per a la represa 
de l'activitat de la institució des del 1942, quan l'acadèmia 
catalana va haver de sobreviure en un marc de 
clandestinitat i hostilitat per part de la dictadura franquista. 
 
   El dimarts 20 de novembre, amb el títol 'Aramon i 
l'institut', participaran Jordi Carbonell, Josep Massot i Oriol 
Casassas; el 28 de novembre, amb l'epígraf 'Aramon i la 
filosofia', ho faran Joan Martí, Albert Jané, Antoni M.Badia i 
Germà Colom; i l'11 de desembre, amb el títol 'Aramon i la 
seva actitud cívica', participaran Núria Aramon, filla de 
l'homenatjat, Joaquim Molas i Anscari Manuel Mundó. 
 
   Ramon Aramon (Barcelona, 1907-2000) va ingressar com 
a membre numerari a l'IEC el 1942 i des d'aquest any fins a 
1989 va ser secretari general de la institució. Va obtenir el 
premi Ramon Fuster, el premi d'Honor dels Lletres 
Catalanes, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la 
Generalitat. 
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El IEC homenajea a Ramon Aramon, secretario 
general de la institución durante 50 años 
   
 
   El Institut d'Estudis Catalans (IEC) homenajeará con unas 
jornadas al filólogo y lingüista Ramon Aramon i Serra, 
secretario general de la institución durante cerca de 50 
años y considerada "la persona a la que debe su 
supervivencia". 
 
   La sesión inaugural, que se celebrará mañana, estará 
presidida por el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís 
Carod-Rovira, y el presidente del IEC, Salvador Giner. 
 
   El IEC ha organizado este homenaje porque "quiere 
honrar la persona a la que debe su supervivencia" ya que 
Aramon ha sido reconocido como "la persona clave" para la 
reanudación de la actividad de la institución desde 1942, 
cuando la academia catalana tuvo que sobrevivir en un 
marco de clandestinidad y hostilidad por parte de la 
dictadura franquista. 
 
   El martes 20 de noviembre, bajo el título 'Aramon y el 
instituto', participarán Jordi Carbonell, Josep Massot y Oriol 
Casassas; el 28 de noviembre, con el epígrafe 'Aramon y la 
filosofía', lo harán Joan Martí, Albert Jané, Antoni M.Badia y 
Germà Colom; y el 11 de diciembre, con el título 'Aramon y 
su actitud cívica', participarán Núria Aramon, hija del 
homenajeado, Joaquim Molas y Anscari Manuel Mundó. 
 
   Ramon Aramon (Barcelona, 1907-2000) ingresó como 
miembro numerario en el IEC en 1942 y desde ese año 
hasta 1989 fue secretario general de la institución. Obtuvo 
el Premi Ramon Fuster, el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, la Creu de Sant Jordi y la Medalla de Oro de la 
Generalitat. 
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L'IEC homenatja Ramon Aramon, secretari general de 
la institució durant 50 anys  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) homenatjarà amb unes 
jornades el filòleg i lingüista Ramon Aramon i Serra, 
secretari general de la institució durant aproximadament 50 
anys i considerada "la persona a qui deu la seva 
supervivència". 
 
La sessió inaugural, que se celebrarà demà, estarà 
presidida pel vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís 
Carod-Rovira, i el president de l'IEC, Salvador Giner. 
 
L'IEC ha organitzat aquest homenatge perquè "vol honrar la 
persona a qui deu la seva supervivència" ja que Aramon ha 
estat reconegut com "la persona clau" per a la represa de 
l'activitat de la institució des del 1942, quan l'acadèmia 
catalana va haver de sobreviure en un marc de 
clandestinitat i hostilitat per part de la dictadura franquista. 
 
El dimarts 20 de novembre, amb el títol 'Aramon i l'institut', 
participaran Jordi Carbonell, Josep Massot i Oriol Casassas; 
el 28 de novembre, amb l'epígraf 'Aramon i la filosofia', ho 
faran Joan Martí, Albert Jané, Antoni M.Badia i Germà 
Colom; i l'11 de desembre, amb el títol 'Aramon i la seva 
actitud cívica', participaran Núria Aramon, filla de 
l'homenatjat, Joaquim Molas i Anscari Manuel Mundó. 
 
Ramon Aramon (Barcelona, 1907-2000) va ingressar com a 
membre numerari a l'IEC el 1942 i des d'aquest any fins a 
1989 va ser secretari general de la institució. Va obtenir el 
premi Ramon Fuster, el premi d'Honor dels Lletres 
Catalanes, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la 
Generalitat. 
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L'IEC homenatja Ramon Aramon, secretari general de 
la institució durant 50 anys  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) homenatjarà amb unes 
jornades el filòleg i lingüista Ramon Aramon i Serra, 
secretari general de la institució durant aproximadament 50 
anys i considerada "la persona a qui deu la seva 
supervivència". 
 
La sessió inaugural, que se celebrarà demà, estarà 
presidida pel vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís 
Carod-Rovira, i el president de l'IEC, Salvador Giner. 
 
L'IEC ha organitzat aquest homenatge perquè "vol honrar la 
persona a qui deu la seva supervivència" ja que Aramon ha 
estat reconegut com "la persona clau" per a la represa de 
l'activitat de la institució des del 1942, quan l'acadèmia 
catalana va haver de sobreviure en un marc de 
clandestinitat i hostilitat per part de la dictadura franquista. 
 
El dimarts 20 de novembre, amb el títol 'Aramon i l'institut', 
participaran Jordi Carbonell, Josep Massot i Oriol Casassas; 
el 28 de novembre, amb l'epígraf 'Aramon i la filosofia', ho 
faran Joan Martí, Albert Jané, Antoni M.Badia i Germà 
Colom; i l'11 de desembre, amb el títol 'Aramon i la seva 
actitud cívica', participaran Núria Aramon, filla de 
l'homenatjat, Joaquim Molas i Anscari Manuel Mundó. 
 
Ramon Aramon (Barcelona, 1907-2000) va ingressar com a 
membre numerari a l'IEC el 1942 i des d'aquest any fins a 
1989 va ser secretari general de la institució. Va obtenir el 
premi Ramon Fuster, el premi d'Honor dels Lletres 
Catalanes, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la 
Generalitat. 
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El IEC homenajea a Ramon Aramon, secretario 
general de la institución durante 50 años 
 
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) homenajeará con unas 
jornadas al filólogo y lingüista Ramon Aramon i Serra, 
secretario general de la institución durante cerca de 50 
años y considerada "la persona a la que debe su 
supervivencia". 
La sesión inaugural, que se celebrará mañana, estará 
presidida por el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís 
Carod-Rovira, y el presidente del IEC, Salvador Giner. 
El IEC ha organizado este homenaje porque "quiere honrar 
la persona a la que debe su supervivencia" ya que Aramon 
ha sido reconocido como "la persona clave" para la 
reanudación de la actividad de la institución desde 1942, 
cuando la academia catalana tuvo que sobrevivir en un 
marco de clandestinidad y hostilidad por parte de la 
dictadura franquista. 
El martes 20 de noviembre, bajo el título 'Aramon y el 
instituto', participarán Jordi Carbonell, Josep Massot y Oriol 
Casassas; el 28 de noviembre, con el epígrafe 'Aramon y la 
filosofía', lo harán Joan Martí, Albert Jané, Antoni M.Badia y 
Germà Colom; y el 11 de diciembre, con el título 'Aramon y 
su actitud cívica', participarán Núria Aramon, hija del 
homenajeado, Joaquim Molas y Anscari Manuel Mundó. 
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