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Joan Massagé inaugurará el 16 octubre los actos 
centenario IEC  
 
El próximo 16 de octubre el científico catalán Joan 
Massagué abrirá los actos del I Centenario del Instituto de 
Estudios Catalanes (IEC), corporación dedicada a la 
investigación sobre la cultura catalana que el próximo año 
2007 celebrará los 100 años de su creación. 
 
El presidente del IEC, Salvador Giner, y el vicepresidente, 
Antoni Riera, que también preside la comisión ejecutiva del 
centenario, han presentado hoy los actos programados, 
según ha informado el Instituto en un comunicado. 
 
La inauguración de los actos conmemorativos de este 
centenario, que tendrán lugar en el Palacio de la Música 
Catalana, se llevará a cabo con una conferencia de Joan 
Massagué, el eminente bioquímico y miembro del IEC, e irá 
seguida por un concierto del Orfeón Catalán. 
 
Massagué, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de 
EUA y de la Sociedad Catalana de Biología Molecular, entre 
otras instituciones, ha explicado en una entrevista 
proyectada durante el acto de presentación del centenario 
que "el Instituto me ha acompañado durante toda la 
carrera científica y es, por tanto, mi primera afiliación 
académica". 
 
La inauguración del centenario será el punto de partida de 
un ingente programa preparado "para abrir la Academia a 
la sociedad y consolidar su compromiso con la lengua, las 
ciencias y las humanidades". 
 
Antoni Riera ha detallado los materiales artísticos, de 
archivo y bibliográficos, pertenecientes al IEC y a otras 
instituciones de Cataluña, que formarán la exposición "Cien 
años del Instituto de Estudios Catalanes". 
 
La muestra contará con documentos originales del archivo 
del Instituto (como tres cartas de Albert Einstein al IEC, 
fichas manuscritas por Pompeu Fabra o primeras ediciones 
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que sólo se encuentran en el IEC), además de material 
bibliográfico y piezas artísticas como los retratos de 
intelectuales que han formado parte del Instituto. 
 
Además, durante el próximo otoño y todo el año 2007 el 
Instituto promoverá cerca de un centenar de simposios, 
cursos y sesiones académicas. 
 
También editará publicaciones especiales y coproducirá un 
documental sobre la historia del IEC y su tiempo. 
 
El año incluye otras iniciativas, como la emisión de un sello 
conmemorativo, solicitado a Correos o la realización de una 
pieza escultórica a cargo de un artista de prestigio. 
 
En junio del año que viene, dentro de los actos del 
programa, el patio de la Casa de Convalecencia a 
Barcelona, actual sede central del IEC, acogerá un concierto 
antológico de música catalana de los últimos cien años, así 
como el estreno de una pieza de creación exclusiva para el 
centenario, a cargo del compositor y director Joan Albert 
Amargós. 
 
En este sentido, Amargós ha explicado hoy en rueda de 
prensa que está buscando "un elemento temático que 
pueda cumplir la función identificativa de esta institución y 
que le de, a su vez, una visión lúdica y festiva, en 
consonancia con la celebración de los cien años del 
Instituto". 
 
La clausura del centenario se celebrará en diciembre de 
2007 con un acto académico solemne que incluirá una 
conferencia del historiador Agostino Paravicini, presidente 
de la Unión Académica Internacional, de la que es miembro 
de pleno derecho el IEC desde sus inicios. 
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El científic Joan Massagué obrirà els actes de 
celebració del centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans 
  
   El científic català Joan Massagué, director del programa 
de biologia i genètica del càncer de l'Sloan-Kettering Center 
de Nova York, protagonitzarà l'acte d'inauguració de la 
celebració del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), el 16 d'octubre del 2006, amb una conferència sobre 
"la ciència com a porta del progrés humà i contra malalties 
com el càncer", segons Massagué. 
 
   Massagué no ha pogut ser avui a la presentació dels 
actes perquè és a Nova York, on treballa habitualment. 
Vinculat a l'IEC des de fa 30 anys, el científic ha enaltit, a 
través d'un vídeo, la tasca de la institució de "vetllar, 
propugnar i descriure les activitats culturals i científiques 
que es fan al país" i ha dit que és "un gran honor" haver 
estat elegit en "un moment tan important a la vida de 
l'Institut". 
 
   El president de l'IEC, Salvador Giner, s'ha referit al 
centenari com "un esdeveniment molt important per a 
l'Institut i també per al país". Giner ha recordat la figura del 
fundador, Enric Prat de la Riba, que "volia que Catalunya, 
com molts països europeus, tingués una entitat superior en 
la qual es cultivés el coneixement", segons l'actual 
president. 
 
   L'IEC va ser creat el 18 de juny de 1907 "per modernitzar 
la cultura catalana", segons el seu vicepresident i president 
de la Comissió Organitzadora del Centenari, Antoni Riera, 
que ha vinculat el naixement de la institució amb "el fracàs" 
del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es 
va fer a finals de 1906, i que "va impulsar la creació de 
l'IEC per actualitzar la llengua". Així, Riera ha recordat la 
vinculació d'"un jove Pompeu Fabra" amb l'IEC als seus 
inicis. 
 
   El centenari no es fa, segons Riera, per 
"autocomplaença", sinó "perquè l'IEC és necessari perquè 
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fa coses que no fa ningú més". A més, Riera ha afegit que 
un dels objectius dels actes de celebració és "obrir l'IEC a la 
societat perquè la societat senti l'Institut com a acadèmia 
nacional". 
 
PEÇA MUSICAL I CARTELL COMMEMORATIU. 
 
   Per commemorar el centenari de la institució es 
presentarà una peça musical exclusiva per a l'efemèride, 
que crearà el compositor i director català Joan Albert 
Amargós. També es crearà un cartell commemoratiu, que 
anirà a càrrec del pintor, escultor i cartellista valencià 
Manuel Boix.  
 
   Riera ha descrit els actes del centenari, que es faran 
entre octubre d'aquest any i desembre de l'any vinent i 
tindran un cost estimat i provisional d'1,1 milions d'euros. 
Els actes seran cofinançats, presumiblement perquè, 
segons Riera, les administracions i entitats privades i 
financeres encara no han "firmat res". 
 
   L'acte de clausura del centenari es farà el desembre de 
2007 amb una conferència de l'historiador i president de la 
Unió Acadèmica Internacional, Agostino Paravicini. L'IEC és 
membre de la Unió des dels seus inicis, l'any 1921.  
 
   Al calendari d'actes destaquen un documental i l'exhibició 
d'una exposició commemorativa. El documental, que estarà 
acabat abans de finals d'any, narrarà la història de l'IEC. 
Riera ha admès que estan "negociant amb TV3 per a la 
coproducció del documental". 
 
   L'exposició, 'Cent anys de l'Institut d'Estudis Catalans', 
estarà dividida en dos: una fixa a la seu de l'IEC, en la qual 
destacaran primeres edicions, manuscrits de Pompeu Fabra 
i tres cartes que Albert Einstein va enviar a l'IEC. L'altra 
serà itinerant i visitarà, a més de diversos municipis 
catalans, Aragó, Andorra, el sud de França, l'Alguer, Madrid 
i Brussel·les. 
 



Europa Press   23/03/2006 

   L'IEC promourà l'any que ve gairebé cent simposis, 
cursos i sessions acadèmiques commemoratives 
organitzades per totes les seccions de l'Institut, com la 
filològica, l'historicoarqueològica, la filosòfica i de ciències 
socials i la científica i tecnològica.  
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L'IEC celebra el seu centenari amb una exposició 
històrica que itinerarà per Catalunya i l'estranger 

Barcelona.- Sota el títol 'Cent anys de l'Institut dels Estudis 
Catalans', la mostra es podrà veure en diferents localitats 
de Catalunya i els Països Catalans, però també a Madrid i 
Brusel·les. Aquesta és una de les activitats incloses en el 
programa que aquest dijous ha presentat la institució amb 
motiu de la celebració del seu centenari.   

La mostra inclourà material original procedent del seu fons, 
com ara manuscrits de Pompeu Fabra, les tres cartes 
d'Albert Einstein, i alguns documents filmogràfics que s'han 
conservat fins a l'actualitat, juntament amb material 
bibliogràfic i peces artístiques que es troben en museus 
catalans, com ara els retrats d'intel·lectuals que van ser 
membres de l'IEC realitzats pels pintors més famosos del 
segle XX.  

La mostra itinerant, però, oferirà una petita selecció del 
material mentre que la totalitat s'exposarà en una mostra 
central que es podrà veure a l'edifici de la Casa de 
Convalescència, l'actual seu de l'IEC a Barcelona, des del 
mes d'octubre i fins al desembre del 2007.  

La selecció de les peces anirà a càrrec de Francesc 
Fontbona, comissari de la mostra, i el dissenyador Dani 
Freixes. Així ho ha explicat el president de la Comissió 
Executiva del centenari, Antoni Riera, que ha declarat que 
amb aquesta exposició el que es vol és 'mostrar la història 
de l'IEC amb tota la seva complexitat i potencialitat', i per 
això s'exposaran 'les peces més valuoses'.  

Tot i que encara no s'han concretat les poblacions i les 
dates, està previst que a partir del gener aproximadament 
arribi a Madrid, per posteriorment circular pel País Valencià, 
Catalunya Nord, la Franja de Ponent (maig-juny), Andorra, 
l'Alguer, les Illes Balears i Brusel·les (setembre-octubre).  

El programa del centenari  
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El programa oficial, que compta actualment amb un 
pressupost d'uns 1,1 milions d'euros, està vestit amb prop 
d'un centenar d'actes, entre conferències, xerrades i 
col·loquis. D'entre els més destacats, hi ha la 
commemoració del I Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana durant els mesos d'octubre, nombre i desembre, 
que reunirà filòlegs d'arreu del territori de parla catalana, 
així com el simposi internacional sobre el català del segle 
XX previst per l'octubre de l'any que ve on es farà un 
balanç de la situació de la llengua i les perspectives de 
futur.  

L'acte inaugural se celebrarà el pròxim 16 d'octubre al 
Palau de la Música Catalana i estarà presidit pel president 
de la Generalitat, Pasqual Maragall. El científic català Joan 
Massagué, membre de l'IEC des de fa més de trenta anys, 
serà l'encarregat de donar el tret de sortida del centenari 
amb una conferència sobre el càncer i les últimes 
descobertes científiques per combatre la malaltia en el 
camp de la bioquímica, seguida d'un concert de l'Orfeó 
Català.  

A nivell artístic, el músic Joan Albert Amargós dirigirà el 
juny de l'any que ve un concert antològic de la música 
catalana dels últims cent anys on interpretarà una peça de 
cambra inèdita composta per ell mateix amb motiu del 
centenari. Així mateix, també s'ha dissenyat un logo 
especial per identificar la celebració, i està previst la 
realització d'un documental sobre la història de la institució 
que comptarà amb la col·laboració de TVC.  

La cloenda del centenari se celebrarà el desembre del 2007 
amb una conferència de l'historiador Agostino Paravicini, 
president de la Unió Acadèmica Internacional, de la qual 
n'és membre l'IEC des dels seus inicis.  
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Foto d'alguns dels organitzadors del centenari de l'IEC, aquest dijous a Barcelona. 
FOTO: Lourdes Casademont 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
El president de la comissió del centenari, Antoni 
Riera, i el president de l'IEC, Salvador Giner, aquest 
dijous a Barcelona.  

FOTO: Lourdes Casademont 
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L'IEC celebra el seu centenari amb una exposicio 
itinerant per tot Catalunya i l'estranger 
 

 
Alguns dels organitzadors dels actes del centenari, a la seu 
de l'IEC. (Foto: ACN) 

 
 
El 2007 l'Institut d'Estudis Catalans farà cent anys, i per 
celebrar-ho ha preparat un seguit d'actes que tindran com 
a element més vistós una gran exposició sobre la història 
de la institució. Amb la intenció d'obrir-se a la societat 
catalana, l'exposició viatjarà per tots els Països Catalans, a 
més d'algunes capitals europees. La commemoració la 
iniciarà una conferència sobre el càncer al Palau de la 
Música, a càrrec del científic Joan Massagué. Els actes 
començaran el 16 d'octubre i s'acabaran quinze mesos 
després.  
 
Amb el títol "Cent anys de l'Institut d'Estudis Catalans", la 
mostra es podrà veure en diferents localitats dels Països 
Catalans, però també a Madrid o a Brussel·les. L'exposició 
inclourà peces com ara tres cartes d'Albert Einstein o 
alguns manuscrits de Pompeu Fabra.   
 
L'exposició és una de les activitats incloses en el programa 
que la institució ha presentat aquest dijous. El nexe d'unió 
de tot el programa d'actes és enfortir els vincles amb la 
societat i, alhora, reflexionar sobre el futur de l'IEC.   
 
Un altre dels plats forts serà la conferència del científic Joan 
Massagué. El director del programa de Biologia i Genètica 
del Càncer de l'Sloan-Kettering Center de Nova York no ha 
pogut ser avui present a l'acte, però a través d'un vídeo ha 
enaltit la tasca de l'IEC de "vetllar, propugnar i descriure 
les activitats culturals i científiques que es fan al país".   
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A banda de simposis i conferències repartides al llarg dels 
mesos, el 18 de juny del 2007, just el dia de l'aniversari, se 
celebrarà un concert antològic de música catalana del segle 
XX i Joan Albert Amargós estrenarà una peça escrita 
especialment per a l'ocasió. També es crearà un cartell 
commemoratiu, a càrrec del pintor, escultor i cartellista 
valencià Manuel Boix.   
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, s'ha referit al 
centenari com "un esdeveniment molt important per 
l'Institut i també per al país". Giner ha recordat la figura del 
fundador, Enric Prat de la Riba, que "volia que Catalunya, 
com molts països europeus, tingués una entitat superior en 
la qual es cultivés el coneixement".   
 
L'acte de clausura del centenari serà el desembre del 2007, 
amb una conferència de l'historiador i president de la Unió 
Acadèmica Internacional, Agostino Paravicini. L'IEC és 
membre de la Unió des dels seus inicis, el 1921. 
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El científic Joan Massagué obrirà els actes de 
celebració del centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans  
 
El científic català Joan Massagué, director del programa de 
biologia i genètica del càncer de l'Sloan-Kettering Center de 
Nova York, protagonitzarà l'acte d'inauguració de la 
celebració del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), el 16 d'octubre del 2006, amb una conferència sobre 
"la ciència com a porta del progrés humà i contra malalties 
com el càncer", segons Massagué. 
 
Massagué no ha pogut ser avui a la presentació dels actes 
perquè és a Nova York, on treballa habitualment. Vinculat a 
l'IEC des de fa 30 anys, el científic ha enaltit, a través d'un 
vídeo, la tasca de la institució de "vetllar, propugnar i 
descriure les activitats culturals i científiques que es fan al 
país" i ha dit que és "un gran honor" haver estat elegit en 
"un moment tan important a la vida de l'Institut". 
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, s'ha referit al 
centenari com "un esdeveniment molt important per a 
l'Institut i també per al país". Giner ha recordat la figura del 
fundador, Enric Prat de la Riba, que "volia que Catalunya, 
com molts països europeus, tingués una entitat superior en 
la qual es cultivés el coneixement", segons l'actual 
president. 
 
L'IEC va ser creat el 18 de juny de 1907 "per modernitzar 
la cultura catalana", segons el seu vicepresident i president 
de la Comissió Organitzadora del Centenari, Antoni Riera, 
que ha vinculat el naixement de la institució amb "el fracàs" 
del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es 
va fer a finals de 1906, i que "va impulsar la creació de 
l'IEC per actualitzar la llengua". Així, Riera ha recordat la 
vinculació d'"un jove Pompeu Fabra" amb l'IEC als seus 
inicis. 
 
El centenari no es fa, segons Riera, per "autocomplaença", 
sinó "perquè l'IEC és necessari perquè fa coses que no fa 
ningú més". A més, Riera ha afegit que un dels objectius 



Vilaweb    23/03/2006 

dels actes de celebració és "obrir l'IEC a la societat perquè 
la societat senti l'Institut com a acadèmia nacional". 
 
PEÇA MUSICAL I CARTELL COMMEMORATIU. 
 
Per commemorar el centenari de la institució es presentarà 
una peça musical exclusiva per a l'efemèride, que crearà el 
compositor i director català Joan Albert Amargós. També es 
crearà un cartell commemoratiu, que anirà a càrrec del 
pintor, escultor i cartellista valencià Manuel Boix.  
 
Riera ha descrit els actes del centenari, que es faran entre 
octubre d'aquest any i desembre de l'any vinent i tindran 
un cost estimat i provisional d'1,1 milions d'euros. Els actes 
seran cofinançats, presumiblement perquè, segons Riera, 
les administracions i entitats privades i financeres encara 
no han "firmat res". 
 
L'acte de clausura del centenari es farà el desembre de 
2007 amb una conferència de l'historiador i president de la 
Unió Acadèmica Internacional, Agostino Paravicini. L'IEC és 
membre de la Unió des dels seus inicis, l'any 1921.  
 
Al calendari d'actes destaquen un documental i l'exhibició 
d'una exposició commemorativa. El documental, que estarà 
acabat abans de finals d'any, narrarà la història de l'IEC. 
Riera ha admès que estan "negociant amb TV3 per a la 
coproducció del documental". 
 
L'exposició, 'Cent anys de l'Institut d'Estudis Catalans', 
estarà dividida en dos: una fixa a la seu de l'IEC, en la qual 
destacaran primeres edicions, manuscrits de Pompeu Fabra 
i tres cartes que Albert Einstein va enviar a l'IEC. L'altra 
serà itinerant i visitarà, a més de diversos municipis 
catalans, Aragó, Andorra, el sud de França, l'Alguer, Madrid 
i Brussel·les. 
 
L'IEC promourà l'any que ve gairebé cent simposis, cursos i 
sessions acadèmiques commemoratives organitzades per 
totes les seccions de l'Institut, com la filològica, 
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l'historicoarqueològica, la filosòfica i de ciències socials i la 
científica i tecnològica.  



El IEC celebrará sus cien años con un vasto
programa que aúna ciencia, historia y lengua

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – Abrir decidida-
mente sus puertas a la sociedad y re-
afirmar su compromiso con la len-
gua, las ciencias y las humanidades.
Son los dos grandes objetivos que se
propone el Institut d'Estudis Cata-
lans (IEC) con el amplio programa
de actividades que ha organizado
para subrayar el centenario de su
fundación, que se cumple exacta-
mente el 18 de junio del 2007. El
presidente de la academia catalana,
Salvador Giner, y el presidente de
la comisión organizadora, Antoni
Riera, presentaron ayer los actos,
que se desplegarán a lo largo de die-
ciséis meses, desde el próximo oto-
ño hasta el invierno del 2007.

El bioquímico Joan Massagué, di-
rector del programa de biología y
genética del cáncer del Sloan-Kette-
ring Center de Nueva York y uno
de los científicos catalanes de ma-
yor proyección internacional, pro-
nunciará (el 16 de octubre) la confe-
rencia inaugural del centenario, en
torno a los últimos avances en onco-
logía posgenómica. El investigador
y miembro del IEC expresó ayer, en
un vídeo (grabado en Nueva York)

que considera “un honor” haber si-
do elegido para subrayar “un mo-
mento tan importante en la historia
del Institut”. Recordó la importan-
cia de la ciencia como “base y fuen-
te de cultura y de progreso” y aña-
dió que “es la puerta para el avance
contra las enfermedades”.

El programa académico se inicia-

rá con un ciclo de conferencias (en-
tre octubre y diciembre) organizado
por la Secció Filològica para desta-
car la importancia histórica y socio-
cultural del I Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, que, cele-
brado a finales de 1906, puso las ba-
ses para normativizar el catalán.

En febrero del 2007 tendrá lugar

un simposio sobre Els països de par-
la catalana i Europa durant la darre-
ra centúria, en el que se abordarán
estas interrelaciones desde los pun-
tos de vista demográfico, económi-
co, ideológico, político, artístico y li-
terario. Para mayo del 2007 se ha
previsto un curso de altos estudios
en torno a Cultura catalana, poder i

societat (1907-2007), con sesiones
magistrales dedicadas a hechos y
personajes clave del siglo XX, de
Joan Maragall y Eugeni D'Ors a
Francesc de B. Moll y Joan Fuster.
También se ha programado un ciclo
de conferencias sobre las ciencias
experimentales y la tecnología en la
Catalunya del siglo XX y un simpo-
sio internacional sobre el catalán en
dicha centuria.

Los hechos y personajes más rele-
vantes en la historia del IEC se mos-
trarán en una gran exposición que
se presentará entre octubre y di-
ciembre del 2007 en la Casa de Con-
valescència, sede del Institut. En la
muestra –diseñada por el arquitec-
to Dani Freixes– se exhibirán docu-
mentos originales (el Institut posee,

entre muchos otros textos, fichas
manuscritas de Pompeu Fabra y
tres cartas originales de Albert Eins-
tein), los materiales bibliográficos
editados por la institución y tam-
bién piezas artísticas, como retratos
de intelectuales del IEC realizados
por grandes artistas del siglo XX.

Creadores de varios ámbitos artís-
ticos colaboran en el centenario. El
compositor Joan Albert Amargós es-
trenará una obra musical de cámara
que compone especialmente para la
celebración y el pintor valenciano
Manuel Boix trabaja en una obra
plástica que será el cartel del aniver-
sario. El logotipo del centenario se
debe a Narcís Cabré, un joven estu-
diante de la escuela Eina, que ganó
un concurso convocado al efecto.c

n El bioquímico

Joan Massagué abrirá

en octubre los actos del

centenario del Institut

d'Estudis Catalans,

fundado en 1907

LOS ARTISTAS. Giner y Riera (en el centro), junto a los artistas que colaboran en el
centenario: el arquitecto Dani Freixes, el músico J.A. Amargós, el pintor Manuel Boix,
Oriol Pibernat (director de Eina), Narcís Cabré (autor del logo) y Pilar Górriz (tutora)

Joan Albert Amargós

compone una pieza

musical de cámara que

se estrenará coincidiendo

con el aniversario

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI
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El científic impartirà una conferència al Palau de la Música

Joan Massagué obrirà els
actes del centenari de l’IEC

ENTITATS I COMMEMORACIÓ

c

M. EUGENIA IBÁÑEZ
BARCELONA

Joan Massagué obrirà la
sessió inaugural del cente-

nari de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), el 16 d’octubre que ve, al Palau
de la Música Catalana. El científic,
director del centre de biologia i
genètica del càncer Sloan-Kettering
de Nova York, impartirà una con-
ferència, a la qual seguirà un con-
cert de l’Orfeó Català. Massagué
–premi Català de l’Any del 2005 con-
vocat per EL PERIÓDICO–, ahir a No-
va York, es va fer present a la seu de
l’IEC per explicar en una entrevista
gravada en vídeo la seva vinculació
de 30 anys a la institució.

Salvador Giner, president de l’ins-
titut, i Antoni Riera, vicepresident,
van detallar el contingut del progra-
ma, que es clausurarà el desembre
del 2007 després d’haver portat a

terme més d’un centenar d’activi-
tats, entre simposis, cursos, exposi-
cions i diversos actes culturals.

L’IEC, una acadèmia d’acadè-
mies, va ser fundat el 17 de juny de
1907 per Enric Prat de la Riba i està
format per cinc seccions que, en teo-
ria, integren totes les activitats
científiques i culturals del país: His-
toricoarqueològica, Ciències biològi-
ques, Ciències i Tecnologia, Filològi-
ca i Filosòfica i Ciències socials. L’ins-
titut té 227 membres, amb una pre-
sència femenina que es redueix a 25
dones.

q EXPOSICIÓ ITINERANT
Giner va declarar que les activitats
del programa tenen com a objectiu,
a més de commemorar el centenari,
obrir l’IEC a la societat catalana, po-
sar de manifest el treball que realit-
za l’entitat i reflexionar sobre el seu
futur. El pressupost del programa

no està tancat, però serà superior al
milió d’euros, quantitat que s’espera
cobrir amb ajudes de diverses admi-
nistracions públiques, entitats finan-
ceres i empreses privades. Una de les
activitats més destacades serà una
exposició que reunirà la història de
l’institut i els seus personatges més
rellevants durant els 100 anys d’his-
tòria. La mostra s’inaugurarà el 2 de
novembre i viatjarà després a Ma-
drid, Andorra, València, les Balears,
l’Alguer, Catalunya Nord i Brus-
sel.les.

El centenari, amb logotip del ca-
talà Narcís Cabré i cartell de l’artista
valencià Manuel Boix, tindrà també
música pròpia, composta per Joan
Albert Amargós, que s’estrenarà en
el concert antològic de música cata-
lana que se celebrarà al pati de la Ca-
sa de la Convalescència del carrer
del Carme –seu de l’IEC– el juny del
2007.<

EFE / JESÚS DOMÍNGUEZ

‘LA DAMA BOBA’ ARRIBA AL CINE
Màlaga q La pel.lícula La dama
boba, de Manuel Iborra i inspira-
da en la comèdia clàssica de
Lope de Vega, es va presentar
ahir al Festival de Màlaga. José

Coronado, Silvia Abascal i Ro-
berto San Martín (a la foto) do-
nen vida als principals personat-
ges. La cinta, en vers, va tenir
una acollida desigual. – J.J.S.C.
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NOMENAMENT
Mieras: “El temps
dirà” si és encertat
Manzano per al Llull
La consellera de Cultura, Cate-
rina Mieras, va defensar ahir
el nomenament d’Emili Man-
zano com a director de l’Insti-
tut Ramon Llull pels seus co-
neixements “a fons” del món
de la literatura i de l’edició. El
nomenament de Manzano es
farà efectiu el pròxim 31 de
març i Mieras considera idoni
el seu perfil “per afrontar el
repte més important del Llull,
que és la Fira de Frankfurt
2007”. La consellera creu que
“el temps dirà si hem encertat
o no amb el nomenament”.

ARCHIVO DE SALAMANCA
El Constitucional
admet el recurs del
PP pels ‘papers’
El Tribunal Constitucional ha
admès a tràmit el recurs pre-
sentat pels senadors del PP
contra la llei que va possibili-
tar el retorn a Catalunya dels
papers de Salamanca. La deci-
sió ha estat presentada al
Congrés, al Senat i al govern
per si volen fer-hi al·legacions.

Cultura
enbreu

Metodologiadeldisbarat
Un divertit assaig
analitza la manera
de fer dels tertulians
de Madrid

Sergi Gallego
BARCELONA

Els periodistes Salvador Cot
i Lluís Montserrat van pre-
sentar ahir el seu llibre Teo-
ria i pràctica del bon tertu-
lià espanyolista. El circ de
la família Brunetti, que ha
editat Mina. El volum, que
analitza amb humor els mè-
todes de treball dels tertuli-
ans espanyolistes i, per ex-
tensió, dels mitjans on tre-
ballen, “va ser una idea que
vam copiar del programa de
Ràdio Euskadi Cocidito ma-

drileño, on reproduïen els
talls més delirants de les
tertúlies madrilenyes”, va
afirmar Cot. “D’aquesta ma-
nera”, va afegir Lluís Mont-
serrat, “vam decidir fer el
mateix al Matí de Catalu-
nya Ràdio, que aquest estiu
passat va presentar la Rita
Marzoa. I, més endavant,
se’ns va proposar d’escriure
el llibre”.

L’editora, Agnès Rotger,
va qualificar el recull de
fresc, divertit i intel·ligent, i
el va situar a mig camí entre
la sociologia i l’humor.

També sobre l’humor es
va pronunciar el cap de pro-
grames documentals del
Canal 33, Antoni Tortajada,
que va acompanyar els au-
tors i que va declarar que el

llibre “és una manera
intel·ligent d’acostar-se al
fenomen de les tertúlies es-
panyoles, ja que serveix per
desemmascarar i desdra-
matitzar tot aquest món.
Ara bé: he d’admetre que,
quan el vaig llegir per pri-
mera vegada, em va fer una
mica de por”.

Lluís Montserrat també
va coincidir amb Tortajada
en el fet que, “de vegades, és
un llibre que fa por, perquè
el món d’aquella gent, que
per a nosaltres és fantasiós,
per a ells és una realitat. I si
tenim en compte que aques-
ta mena d’oferta radiofòni-
ca és escoltada per prop de
cinc milions de persones,
¿quina imatge pot tenir
aquesta gent de llocs com

Catalunya o Euskadi?”.
“Així i tot”, va aclarir Cot,
“ens hem pres aquesta acti-
vitat amb molt sentit de
l’humor; hem rigut força. Al
capdavall, riem perquè és
una bona forma de defensa.
I és el millor que podem fer.
¿Què és pot fer, si no, quan
sents que qualifiquen el na-
cionalisme català de feixis-
ta, de nazi?”.

Lluís Montserrat va iro-
nitzar sobre l’alt grau de
professionalització d’alguns
tertulians, “els quals poden
cobrar, amb una certa faci-
litat, tarifes d’entre sis-
cents i mil euros per inter-
venció. O el que és el ma-
teix: per mentir”.

Els autors, al llarg de la
presentació, van llegir algu-

nes de les declaracions pro-
pagades des de les ones ma-
drilenyes. Algunes com
aquesta: “La Generalidad
catalana vuelve a la carga
en su intento por apropiar-
se de territorios que no le
corresponden. Basta con
echar un vistazo a su pági-
na web de información me-
teorológica donde, además
de los pronósticos para las
cuatro provincias catala-
nas, incluye también bajo
la etiqueta Países Catala-
nes el tiempo que va a hacer
en Andorra, Baleares y la
Comunidad Valenciana”.

El llibre s’obre amb un
pròleg d’Oriol Junqueras en
què l’historiador situa l’ori-
gen anticatalà, si fa no fa,
l’any 1898. “Els oficials de
l’exèrcit es repeteixen un i
altre cop que no nos pase en
Cataluña lo que nos pasó
en Cuba. En l’inconscient
espanyol, Catalunya és per-
cebuda com la darrera colò-
nia d’un imperi fos”. ■

L’IECfa99anysmés1
L’Institut d’Estudis Catalans prepara el seu centenari amb un any
d’antelació i amb un extens programa tant científic com divulgatiu

Ignasi Aragay
BARCELONA

L’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC) té 99 anys d’his-
tòria i moltes ganes de
sumar-ne un més. L’acadè-
mia d’acadèmies va presen-
tar ahir un ampli programa
per celebrar el centenari,
que exactament es produi-
rà el 18 de juny, dia en què
va néixer, de la mà d’Enric
Prat de la Riba, una institu-
ció per posar al dia la llen-
gua i cultura catalanes, tant
en el terreny humanístic
com en el científic.

Tan gran és l’interès
d’aprofitar l’aniversari per
rellançar l’IEC que els actes
s’avancen uns mesos, de
manera que el tret de sorti-
da serà el 16 d’octubre al
Palau de la Música Catala-
na, on el bioquímic Joan
Massagué pronunciarà una
conferència, seguida d’un
concert de l’Orfeó Català.
Massagué, que compagina
el seu temps entre Nova
York, on dirigeix un centre
dedicat a la recerca oncolò-
gica, i Barcelona, on impul-
sa el nou Institut de Recer-
ca Biomèdica, està vinculat
a l’IEC des de fa 30 anys
com a membre de la Socie-
tat Catalana de Biologia.
Massagué, a través d’una
entrevista enregistrada per
a l’ocasió, va dir ahir que Ca-
talunya és un “poble culte i
llest, que sap que la ciència
és la base i el fonament de la

cultura i el progrés humà”.
Per això està convençut que
el país sap que té “camí per
fer” en el camp científic.

Un altre acte rellevant de
l’any serà l’estrena, el ma-
teix 17 de juny, del concert
del centenari compost ex-
pressament per Joan Albert
Amargós, que ahir va indi-
car que encara podia avan-
çar poques coses de la peça,
que en qualsevol cas serà
per a una “formació de cam-
bra”, va dir.

La clausura, el desembre
del 2007, anirà a càrrec de

l’historiador Agostino Pa-
ravicini, president de la
Unió Acadèmica Internaci-
onal, de la qual l’IEC és
membre des dels inicis, el
1921. Encara en el terreny
de la difusió, es farà un do-
cumental en coproducció
amb TVC i una exposició
comissariada per Francesc
Fontbona i dissenyada per
Dani Freixes. La mostra,
que inclourà documentació
com les cartes d’Albert
Einstein que té la institu-
ció, a més de molt material
bibliogràfic i d’obres artísti-

ques –principalment re-
trats de personalitats de la
cultura–, tindrà una versió
en gran format, que es
podrà veure al mateix IEC
del 2 de novembre al 31 de
desembre, i una en format
petit que itinerarà.

Simposis i llengua
La programació acadèmica
inclou un cicle de conferèn-
cies sobre el Primer Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana del 1906,
un simposi sobre la relació
dels països de parla catala-

na amb Europa durant el
segle passat, un curs d’alts
estudis sobre cultura cata-
lana, un cicle de conferènci-
es sobre ciències experi-
mentals i tecnologia a la Ca-
talunya del segle XX i un
simposi internacional per
avaluar la situació de la llen-
gua catalana.

Un ampli programa de
publicacions i un cartell
commemoratiu a càrrec de
Manuel Boix són altres fites
d’una celebració que té un
pressupost provisional d’1,1
milions d’euros. ■

L’Institut d’Estudis Catalans va aplegar ahir alguns dels artistes i científics que treballaran pels actes del centenari ■ JORDI GARCIA
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El científic Joan Massagué inaugurarà la celebració 
dels cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans  
 
 
Joan Massagué, director del programa 
de biologia i genètica del càncer del 
Memorial Sloan-Kettering Center de 
Nova York, donarà a l’octubre el tret de 
sortida a un atapeït programa de 
celebracions del centenari de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). Aquest acte, que presidirà 
Maragall, encetarà prop d’un centenar de simposis, cursos i 
sessions acadèmiques. Destaca també una exposició amb 
els fets i personatges rellevants dels cents anys. 

El president de l’IEC, Salvador Giner, es va referir ahir al 
centenari de l’entitat com «un esdeveniment molt 
important per a l’Institut i també per al país». Giner va 
recordar la figura del seu fundador, Enric Prat de la Riba, 
que «volia que Catalunya, com molts països d’Europa, 
tingués una entitat superior en la qual es cultivés el 
coneixement». El vicepresident de l’IEC, Antoni Riera, 
també va fer referència als inicis de la institució, que es va 
crear el 18 de juny de 1907, «per modernitzar la cultura 
catalana». Riera va vincular el naixement de l’IEC amb el 
«fracàs» del I Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, que es va fer a finals de 1906 sota l’aixopluc d’un 
jove Pompeu Fabra. Per aquest motiu l’IEC va decidir 
avançar la celebració del centenari que no es fa –segons 
Riera– per «autocomplaença» sinó per mostrar la tasca que 
es fa a l’Institut i obrir les «portes al conjunt de la 
societat». 

Per commemorar el centenari es presentarà una peça 
musical de Joan Albert Amorós. L’artista valencià Manuel 
Boix dissenyarà un cartell commemoratiu. El pressupost 
inicial dels actes és de prop de 1.100.000 euros. 

Joan Massagué, el científic català amb més renom 
internacional, obrirà els actes del Centenari de l’Institut 
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d’Estudis Catalans (IEC) el 16 d’octubre, al Palau de la 
Música Catalana. 
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L´IEC celebra el centenari amb una mostra itinerant 
per Catalunya i l´estranger  
  
Sota el títol Cent anys de l'Institut dels Estudis Catalans, la 
mostra es podrà veure en diferents localitats de Catalunya i 
els Països Catalans, però també a Madrid i Brussel·les. 
Aquesta és una de les activitats incloses en el programa 
que ahir va presentar la institució amb motiu de la 
celebració del seu centenari.  
La mostra inclourà material original procedent del seu fons, 
com ara manuscrits de Pompeu Fabra, les tres cartes 
d'Albert Einstein, i alguns documents filmogràfics que s'han 
conservat fins a l'actualitat, juntament amb material 
bibliogràfic i peces artístiques que es troben en museus 
catalans, com ara els retrats d'intel·lectuals que van ser 
membres de l'IEC realitzats pels pintors més famosos del 
segle XX. La mostra itinerant, però, oferirà una petita 
selecció del material mentre que la totalitat s'exposarà en 
una mostra central que es podrà veure a l'edifici de la Casa 
de Convalescència, l'actual seu de l'IEC a Barcelona, des 
del mes d'octubre i fins al desembre del 2007. La selecció 
de les peces anirà a càrrec de Francesc Fontbona, comissari 
de la mostra, i el dissenyador Dani Freixes, autor del Museu 
del Cinema de Girona.  
Tot i que encara no s'han concretat les poblacions i les 
dates, està previst que a partir del gener aproximadament 
arribi a Madrid, per posteriorment circular pel País Valencià, 
Catalunya Nord, la Franja de Ponent (maig-juny), Andorra, 
l'Alguer, les illes Balears i Brussel·les (setembre-octubre).  
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Joan Massagé inaugurará el 16 octubre los actos centenario 
IEC 

El próximo 16 de octubre el científico catalán Joan Massagué abrirá 
los actos del I Centenario del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), 
corporación dedicada a la investigación sobre la cultura catalana que 
el próximo año 2007 celebrará los 100 años de su creación. 

 
El presidente del IEC, Salvador Giner, y el vicepresidente, Antoni 
Riera, que también preside la comisión ejecutiva del centenario, han 
presentado hoy los actos programados, según ha informado el 
Instituto en un comunicado. 
La inauguración de los actos conmemorativos de este centenario, que 
tendrán lugar en el Palacio de la Música Catalana, se llevará a cabo 
con una conferencia de Joan Massagué, el eminente bioquímico y 
miembro del IEC, e irá seguida por un concierto del Orfeón Catalán. 
 
Massagué, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y 
de la Sociedad Catalana de Biología Molecular, entre otras 
instituciones, ha explicado en una entrevista proyectada durante el 
acto de presentación del centenario que 'el Instituto me ha 
acompañado durante toda la carrera científica y es, por tanto, mi 
primera afiliación académica'. 
 
La inauguración del centenario será el punto de partida de un ingente 
programa preparado 'para abrir la Academia a la sociedad y 
consolidar su compromiso con la lengua, las ciencias y las 
humanidades'. 
 
Antoni Riera ha detallado los materiales artísticos, de archivo y 
bibliográficos, pertenecientes al IEC y a otras instituciones de 
Cataluña, que formarán la exposición 'Cien años del Instituto de 
Estudios Catalanes'. 
 
La muestra contará con documentos originales del archivo del 
Instituto (como tres cartas de Albert Einstein al IEC, fichas 
manuscritas por Pompeu Fabra o primeras ediciones que sólo se 
encuentran en el IEC), además de material bibliográfico y piezas 
artísticas como los retratos de intelectuales que han formado parte 
del Instituto. 
 
Además, durante el próximo otoño y todo el año 2007 el Instituto 
promoverá cerca de un centenar de simposios, cursos y sesiones 
académicas. 
 
También editará publicaciones especiales y coproducirá un 
documental sobre la historia del IEC y su tiempo. 
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El año incluye otras iniciativas, como la emisión de un sello 
conmemorativo, solicitado a Correos o la realización de una pieza 
escultórica a cargo de un artista de prestigio. 
 
En junio del año que viene, dentro de los actos del programa, el patio 
de la Casa de Convalecencia de Barcelona, actual sede central del 
IEC, acogerá un concierto antológico de música catalana de los 
últimos cien años, así como el estreno de una pieza de creación 
exclusiva para el centenario, a cargo del compositor y director Joan 
Albert Amargós. 
 
En este sentido, Amargós ha explicado hoy en rueda de prensa que 
está buscando 'un elemento temático que pueda cumplir la función 
identificativa de esta institución y que le de, a su vez, una visión 
lúdica y festiva, en consonancia con la celebración de los cien años 
del Instituto'. 
 
La clausura del centenario se celebrará en diciembre del 2007 con un 
acto académico solemne que incluirá una conferencia del historiador 
Agostino Paravicini, presidente de la Unión Académica Internacional, 
de la que es miembro de pleno derecho el IEC desde sus inicios. 
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100 anys de l’Institut d’Estudis Catalans   
 
Aquesta tardor començaran els actes de celebració del 
centenari de la fundació d’una de les institucions culturals 
més importants del país, sinó la més important: l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). És una data que cal recordar i 
sobretot celebrar, ja que és un símbol de la voluntat de ser 
i de voler ser de la cultura catalana. La celebració del I 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 1906 va 
ser el precursor de la creació de l’IEC un any més tard. Per 
la significació de la secció filològica de l’IEC llengua i cultura 
seran els eixos de la celebració del centenari, amb un 
simposi sobre països de parla catalana i Europa durant el 
darrer segle; i amb l’organització d’un curs d’estudis sobre 
cultura catalana, poder i societat. Al llarg d’aquests cent 
anys s’han viscut moments molt convulsos, de persecució, 
de prohibició cultural amb voluntat d’anihilació i el país ha 
experimentat uns canvis socials, econòmics i demogràfics 
transcendentals. La presència de l’IEC i la certa continuïtat 
que, malgrat les adversitats, ha pogut tenir són un exemple 
que ens hauria de donar més confiança i seguretat com a 
país i com a nació. En els darrers anys s’han plantejat nous 
reptes i oportunitats per a la cultura catalana, potser un 
dels més evidents és l’emergència de les noves tecnologies 
i la necessària, per vital, projecció internacional de la 
nostra llengua i cultura. En aquest punt, a banda de la 
presència de l’IEC en els cercles acadèmics internacionals hi 
ha el buit que l’Institut Ramon Llull encara no ha sabut 
omplir. Aquesta setmana passada es va donar a conèixer el 
nom del nou director de l’IRL, Emili Manzano. L’efímera 
experiència de treball conjunt que va ser capaç d’articular 
l’Institut Ramon Llull en els seus inicis va permetre intuir el 
que es pot aconseguir quan es treballa amb esperit unitari 
en clau nacional. El nomenament d’Emili Manzano no fa 
presagiar un redreçament de la situació de l’IRL. Caldrà 
esperar els corresponents 100 dies de gràcia per fer la 
valoració de la seva gestió i deixar marge per a les 
sorpreses.  
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