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Membres emèrits

Són membres emèrits les persones que, havent estat membres numeraris, per raó d’edat 

són exonerades de les obligacions institucionals, d’acord amb el Reglament de règim inte-

rior. Els membres emèrits són els numeraris que han complert setanta anys d’edat, que 

durant el curs 2011-2012 han estat els següents:

Secció Històrico-Arqueològica

Manuel Ardit i Lucas

D  octorat en geografia i història, ha estat 

professor d’institut i professor titular d’història moderna a la Universitat de València. És 

membre de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació i director de la revista Afers. 

Especialista en història de la població i història agrària, ha publicat, entre altres obres, 

Revolución liberal y revuelta campesina (1977) i Els homes i la terra del País Valencià: 

segles xvi-xviii. Ha escrit, també, nombrosos articles, com «Els orígens de l’agricultura 

contemporània del País Valencià», a la Revista de Catalunya, i «Per la religió, el rei i la 

pàtria», a Recerques. És autor de diverses entrades del Gran diccionario enciclopédico 

Salvat, la Gran enciclopedia de la región valenciana i la Gran enciclopèdia catalana.
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Gaspar Feliu i Montfort

É  s doctor en filosofia i lletres per la Uni-

versitat de Barcelona i catedràtic de la Facultat de Ciències Econòmiques d’aquesta mateixa 

Universitat. La seva activitat de recerca se centra en la història econòmica preindustrial. Ha 

estudiat aspectes relatius al comerç, la moneda, la banca, els preus, els salaris i els impostos, 

en referència a l’edat mitjana i l’edat moderna. Fou guardonat dues vegades amb el Premi 

Nicolau d’Olwer de l’IEC: el 1969, per La clerecia catalana durant el Trienni Liberal, i el 

1980, per Funcionament del règim senyorial a l’edat moderna: l’exemple del Pla d’Urgell. 

Llatinista i paleògraf, ha treballat a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, l’Arxiu de la Coro-

na d’Aragó, l’Arxiu de Protocols de Barcelona i l’Arxiu Vaticà. Ha estat president de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics (1991-2007), i és membre de l’Asociación de Historia 

Económica i de l’Asociación para el Estudio de la Historia de la Contabilidad. 

Manuel Jorba i Jorba

É  s doctor en filologia catalana per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb premi extraordinari. Estudià a la Uni-

versitat de Barcelona, als Estudis Universitaris Catalans i a la UAB, on és catedràtic 
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emèrit. Del 1990 al 1999 fou director de la Biblioteca de Catalunya. És membre fundador 

de la Societat Verdaguer (1990), ha participat en projectes d’investigació, ha intervingut 

en nombrosos congressos, ha fet cursos i conferències en molts indrets i ha estat comissa-

ri d’exposicions, algunes de les quals organitzades al voltant de l’Any Verdaguer, el 2002. 

S’ha especialitzat en literatura catalana del segle xix. Ha estudiat el procés d’introducció 

i evolució del romanticisme literari a Catalunya, el procés de formació del moviment de la 

Renaixença i algunes de les personalitats que hi participaren. Ha col·laborat en la Història 

de la literatura catalana dirigida per Joaquim Molas (1986) i en altres obres com la Gran 

enciclopèdia catalana i el Diccionari de la literatura catalana (2008). Les seves aporta-

cions més importants, fruit de la seva tesi doctoral, són els volums Manuel Milà i Fontanals 

en la seva època. Trajectòria ideològica i professional (1984), L’obra crítica i erudita de 

Manuel Milà i Fontanals (1989) i Manuel Milà i Fontanals, crític literari (1991).

Josep Massot i Muntaner

É  s llicenciat en filologia romànica per la 

Uni versitat de Barcelona. Fou alumne de Joaquim Molas i de Ramon Aramon als Estu-

dis Uni versitaris Catalans. Ingressà al monestir de Montserrat el 1962, d’on és monjo 

benedictí. És director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat des de 1971 i conserva-

dor del fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Va ser secretari de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1973-1993), va dirigir el Diccionari de 

la literatura catalana (1977-1979) i va fundar la revista Randa. Ha publicat nombrosos 

llibres i articles sobre història de la cultura, especialment contemporània. És secretari de 

la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i fundador i primer president de la Socie-

tat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC. Ha rebut nombrosos guardons i distincions, 

entre els quals destaquen el Premi Francesc de Borja Moll, modalitat dels Premis 31 de 

Memoria 2011-2012.indb   59 20/1/17   13:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

11
-2

01
2

60

Desembre de l’Obra Cultural Balear (1989), el Premi de la Crítica Serra d’Or (1993), el 

Premi Sanchis Guarner (1994), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

(1996), el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya (1997), el 

Premi Ars Magna de la Casa Catalana de Mallorca (1999) i el Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes d’Òmnium Cultural (2012). El 1998 fou nomenat doctor honoris causa per la 

Universitat de les Illes Balears, i el 2009 rebé la Medalla d’Honor i Gratitud de l’Illa de 

Mallorca, categoria d’Or, del Consell de Mallorca.

Eva Serra i Puig

D  octorada en història per la Universitat 

de Barcelona (UB), ha exercit la docència en diverses universitats catalanes i ha treballat 

en editorials com Salvat, Edicions 62 i Gran Enciclopèdia Catalana. És professora emèri-

ta en el Departament d’Història Moderna de la UB. S’ha especialitzat en història agrària 

de Catalunya i en història de les institucions catalanes dels segles xvi i xvii. Ha participat 

en diversos grups d’investigació i és autora de nombrosos llibres i articles científics, com 

La Guerra dels Segadors, La revolució catalana de 1640 i el quart volum d’Història, 

política, societat i cultura dels Països Catalans, entre d’altres. Ha col·laborat en obres 

col·lectives com a especialista en el segle xvii i en història agrària de l’edat moderna. És 

autora de l’estudi sobre les vicissituds de la cultura pactista catalana del volum correspo-

nent als segles xvi i xvii de l’obra col·lectiva Història de la cultura catalana. Ha rebut el 

Premi Justícia de Catalunya 2008, juntament amb Eduard Enrech i Larrea, degà dels 

jutges de Lleida.
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