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Albert Rossich i Estragó

A  lbert Rossich i Estragó, nascut a Girona 

el 1952, va estudiar filologia catalana a la Universitat de Barcelona, on vaig tenir el goig 

de tenir-lo d’alumne i vaig poder constatar que es tractava d’una persona emprenedora i 

intel·ligent, qualitats que ha anat demostrant al llarg de la seva vida. Es va doctorar amb 

una tesi sobre el rector de Vallfogona i des del 1975 fa classes a la Universitat de Girona, 

d’on és catedràtic des de fa temps i on, durant molts anys, ha dirigit l’Institut de Llengua 

i Literatura Catalanes.

Les seves línies bàsiques de recerca són la literatura catalana de l’edat moderna i 

del començament del segle xix, en les quals ha fet aportacions molt importants, sobretot 

esforçant-se a donar més importància a la literatura catalana del Renaixement i del Barroc, 

que la historiografia tradicional deixava una mica de banda amb el nom despectiu de 

Decadència, i per situar en un context més adient el concepte de Renaixença del segle xix. 

En aquest sentit, hem de destacar, a banda de la seva eficaç labor de formar un grup de 

deixebles que treballen en la mateixa línia, la seva intervenció en obres col·lectives com el 

Diccionari de literatura catalana dirigit per Enric Bou, la direcció del tercer volum del 

Panorama crític de la literatura catalana de l’Editorial Vicens Vives i la redacció d’im-

portants obres de síntesi com l’antologia Poesia catalana del barroc o els manuals lite-

ratura i cultura catalanes (segles xvi-xviii) i literatura catalana moderna (siglos xvi-xviii).

A banda d’una colla de llibres amb edicions i estudis sobre diversos aspectes de la 

literatura catalana barroca, Albert Rossich ha publicat més d’un centenar d’articles sobre 

les seves especialitats, que, a més de la literatura dels segles xvi-xix, són l’edició de textos, 

la bibliografia, la història de la llengua i el plurilingüisme literari.

A més a més, hem de remarcar que Albert Rossich és director del grup consolidat 

de la Generalitat Llengua i Literatura de l’Edat Moderna (des del 1996) i coordina, amb 

el seu col·laborador Pep Valsalobre, la base de dades Nise. literatura catalana de l’edat 

moderna. Ha obtingut, entre altres premis, el Milà i Fontanals de l’Institut d’Estudis  

Catalans (1980) i el d’investigació literària de la Generalitat de Catalunya (1982).  
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L’any 2000 va obtenir una distinció per a la recerca de la Generalitat de Catalunya en la 

modalitat d’investigadors reconeguts.

Per tot plegat, considerem que Albert Rossich és la persona més adequada per a 

ocupar la plaça d’història de la literatura catalana moderna convocada per la Secció 

Històrico-Arqueològica i pensem que la seva incorporació a l’Institut d’Estudis Catalans 

resultarà molt profitosa, tant per la seva vàlua personal com per la xarxa de col·laboradors 

que ha anat formant i que d’alguna manera podrem aprofitar en futurs projectes.

Text del senyor Josep Massot i Muntaner llegit pel senyor Manuel Jorba i Jorba en 

el Ple del dia 20 de gener de 2014 

Secció de Ciències Biològiques

Membres numeraris

Xavier Bonfill i Cosp

X  avier Bonfill i Cosp va néixer el 1957 a 

Planoles. Obtingué la llicenciatura en medicina i cirurgia a la Universitat Autònoma de 

Barcelona l’any 1980 i es doctorà en aquesta mateixa Universitat el 1993. Durant el perí-

ode 1985-1987 obtingué una beca Fullbright com a research fellow al Memorial Solan-

Kettering Cancer Center de Nova York, i el 1987 assolí el Màster en Salut Pública per la 

Universitat de Colúmbia de Nova York. El 2003 s’especialitzà en oncologia mèdica, 

medicina preventiva i salut pública.
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