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Visita del president de la Generalitat Lluís Companys a la Casa de Convalescència en obres, 14 de febrer de 1934

La fundació

El 18 de juny de 1907, la Diputació Provincial de Barcelona,
mitjançant un dictamen acord signat pel seu president, Enric
Prat de la Riba, decidia de «crear un nou centre que podrà
anomenar-se Institut d’Estudis Catalans».

Els objectius de la fundació eren molt clars:
«el restabliment i organització de tot el que es refereix a la
cultura genuïnament catalana». Aquests objectius responien
a un clam de l’opinió pública que s’havia manifestat repeti-
dament, i, en concret, durant les sessions del I Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, l’octubre del 1906.

Els vuit primers membres de l’Institut foren els següents:
Guillem M. de Brocà (el més gran: cinquanta-set anys),
Jaume Massó i Torrents,
Antoni Rubió i Lluch (elegit primer president a cinquanta-
un anys),
Miquel dels Sants Oliver,
Joaquim Miret i Sans,
Josep Puig i Cadafalch,
Pere Coromines
i Josep Pijoan (el més jove: vint-i-sis anys).

La nova institució tingué la seu al Palau de la Generalitat
(aleshores dit Palau de la Diputació), a les dependències que
havia ocupat fins feia poc l’Audiència Provincial.

La institució La història

Acte de lliurament de la nova seu de l’Institut, l’any 1931. (Foto: Arxiu de la Diputació
de Barcelona)

Reunió de l’IEC al domicili particular de Lluís Bonet i Garí. (Foto: Arxiu de l’IEC)
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Fragment de l’acta de la primera reunió de
l’Institut d’Estudis Catalans, 5 de juliol de 1907.
(Foto: Arxiu de l’ IEC)

Entrada a la biblioteca de l’IEC. Palau de la Generalitat
(aleshores Palau de la Diputació).
(Foto: Arxiu de la Diputació de Barcelona)

Els primers anys
Ja de bon començament sobresurten els trets que han marcat
l’esperit de l’Institut d’una manera inesborrable: l’exigència
científica, la catalanitat i l’obertura. L’Institut hi ha estat fidel
al llarg de la seva història, ja des dels «Propòsits» publicats
en el primer Anuari.
Si l’exigència i el patriotisme s’hi troben indestriablement
units, l’obertura al món europeu és l’altre puntal dels propòsits.

La primera ampliació
L’empenta de l’Institut aviat deixà estret el marc de les seves
activitats. El restabliment i l’organització de la cultura catalana
que li eren assignats no els podia dur a terme amb la constitució
i el marc inicials.
Per un dictamen acord d’ampliació emès per la Diputació de
Barcelona el 14 de febrer de 1911, l’Institut és constituït per
tres seccions: la Secció Històrico-Arqueològica, la Secció de
Ciències i la Secció Filològica.
Llavors comença un període extremament fecund de l’Institut
i de la cultura científica catalana.
La biblioteca de l’Institut obrí el 1914 com a Biblioteca de
Catalunya.

L’autonomia institucional i la nova seu
Un cop passada la dictadura de Primo de Rivera, l’any 1930
la Diputació retornà a l’Institut subvencions i serveis i li conferí
«completa autonomia, tot conservant el seu noble protectorat
econòmic».
El dia 30 de març de 1931, sota la presidència de l’alcalde de
Barcelona, el comte de Güell, acompanyat de J. Maluquer i
Viladot, president de la Diputació, i J. Puig i Cadafalch,
president de l’Institut, se celebrà el lliurament «a l’Institut
d’Estudis Catalans per l’alcalde de la ciutat en nom de
l’Ajuntament d’ambdós edificis històrics, la Casa de
Convalescència i l’Hospital de la Santa Creu, al carrer del
Carme, per a la instal·lació de tots els serveis de l’Institut en
aquella casa i de la Biblioteca en els grans locals de l’Hospital».

L’adversitat
Ocupada Barcelona per les tropes del general Franco, l’Institut
fou donat per desaparegut, la Diputació franquista s’emparà
dels seus locals i suprimí el Patronat de la Biblioteca (que fou
anomenada «Central», com a l’època de Primo de Rivera).
A conseqüència de la repressió, els seus locals foren deixats en
un estat d’abandó total (amb tots els materials de treball que
hi havia dintre), si no cedits a d’altres organismes.
A poc a poc, però, els membres de l’Institut que no havien
hagut d’exiliar-se s’anaren reunint en cases particulars, i, a
partir del 1942, reprengueren les reunions regulars
clandestinament.
Amb l’ajuda d’alguns mecenes, que sovint amagaren llur nom,
i, a partir del 1962, gràcies a l’ajut d’Òmnium Cultural, que
li donà aixopluc al Palau Dalmases i el subvencionà, l’Institut
continuà l’activitat a un ritme reduït i mantingué les relacions
internacionals, que no solament eren importants per si mateixes,
sinó que el protegiren de ser liquidat.
Malgrat la repressió, la corporació prosseguí el seu continu
creixement, sobretot quan aquella s’afeblí. L’any 1968 hom
constatà que les matèries que eren tema d’estudi de la Secció
de Ciències eren massa heterogènies i el funcionament de la
Secció en resultava perjudicat. Llavors, a partir de la Secció
de Ciències, fou creada la nova Secció de Filosofia i Ciències
Socials.

El retorn a la normalitat
Tres fets han tingut importància per a retornar l’Institut a la
seva condició de primera entitat científica dels Països Catalans.
En primer lloc, el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre,
signat pel rei d’Espanya, Joan Carles I, atorgà «reconeixement
oficial a l’Institut d’Estudis Catalans com a corporació
acadèmica, científica i cultural [...], l’àmbit d’actuació de la
qual s’estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes».
En segon lloc, la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament i
amb la Diputació de Barcelona, el 12 de juliol de 1977, refeia
el conveni del 1931 i retornava a l’Institut la Casa de
Convalescència, la seva antiga seu.

En tercer lloc, però no per això menys important, la inclusió
de l’Institut d’Estudis Catalans en els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya des de l’any 1980 garantia a l’Institut
el suport de la més alta institució del Principat.

El nou desplegament
La instal·lació definitiva de l’Institut d’Estudis Catalans a la
seva antiga seu de la Casa de Convalescència (a la darreria
del 1982) féu possible la inauguració d’una nova etapa, amb
l’ampliació de l’equip de membres per a cobrir més disciplines,
l’establiment de noves infraestructures, l’extensió de la
col·laboració científica amb d’altres institucions de dins i de
fora del seu àmbit d’actuació i la creació de noves societats
filials dedicades a activitats tradicionals que no havien estat
treballades o a activitats noves. Aquesta exigència i aquest
esperit d’obertura propiciaren l’any 1988 la reforma dels
Estatuts de la institució. Després d’un llarg procés de debat,
el Ple aprovà els nous Estatuts el 25 d’abril de 1988, i la
Generalitat de Catalunya els va inscriure en el Registre
d’Acadèmies per la Resolució del 17 de maig de 1989 (DOGC
núm. 1151, del 5 de juny de 1989).
L’any 2002 l’Institut modificà aquells Estatuts de què es dotà
l’any 1989.
El paper de l’Institut d’Estudis Catalans dins de la comunitat
científica i la societat en general s’ha consolidat en els darrers
anys i ha agafat un nou impuls amb la incorporació de nous
membres numeraris. Es pot dir que l’Institut acull avui una
bona part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual
cosa genera confiança en els poders públics i configura el paper
d’una institució amb un fort nivell d’influència en la societat
catalana.

La història


