
3

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
0

7
-2

0
0

8

Presentació
Quan no fa un any que finalitzà el primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, que aixoplugà centenars d’actes i activitats ben diversos, l’acadèmia catalana de les 

humanitats i de les ciències prossegueix la seva tasca científica, social i cultural amb renovellades forces i il·lusió permanent . Fer cent anys —ho assenyalava el 

vicepresident Antoni Riera i Melis— no és necessàriament un senyal de senectut, sinó que més aviat constitueix una forta embranzida cap a l’esdevenidor . Cal aprofitar-la .

És amb aquest esperit que l’Institut prosseguí, l’endemà mateix de la tradicional ofrena floral amb motiu de la Diada, la seva singladura amb la inauguració, a la Casa de 

Convalescència, de l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007 . Un segle de cultura i ciència als Països Catalans» . Hom hi mostrà la tasca científica, editorial, 

de difusió del coneixement i d’assessorament portada a terme per l’Institut en tots els camps del saber . Posteriorment, en un format itinerant, fou exhibida a València, 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Lleida, i encara avui té previst continuar-ne el camí per altres indrets .

Ben endinsats en el mes d’octubre, tingué lloc la inauguració del curs acadèmic 2007-2008, el qual, de bell antuvi, ha estat marcat en bona part per l’aniversari centenari 

de la corporació . La lliçó inaugural, «La pragmàtica en la gramàtica», de la lingüista Maria Josep Cuenca, aprofundí en el lligam de l’Institut amb la llengua catalana . 

Val a dir que la llengua, la follia de l’idioma, ha estat força present al llarg de tot l’any acadèmic . La Secció Filològica hi ha dedicat un simposi internacional sobre el 

català al segle xx: balanç de la situació i perspectives, que aplegà diversos experts per a debatre sobre l’estat de la llengua catalana al segle passat i que, de retruc, serví 

per a reflexionar sobre la situació del català avui dia .

Tot seguint amb la voluntat de l’IEC d’engruixir i millorar el canemàs de la llengua de què parlava el mestre Fabra, es presentà el primer volum del Petit atles lingüístic 

del domini català . És una versió reduïda i més manejadissa de l’Atles lingüístic del domini català, que recull les diferents accepcions d’una paraula o expressió, així com 

les variants de pronunciació en tot el territori de parla catalana . 

Finalment, la Societat d’Estudis Hebraics ha finalitzat la compilació del primer diccionari d’hebreu modern que mai hagi estat fet en català . Es tracta d’una obra 

singular que contribuirà a estendre l’abast social i científic de la nostra llengua .

Així com el 2007 fou l’any del centenari, el 2008 vingué marcat per una fita no menys rellevant: la celebració del vuitè centenari del naixement de Jaume I . L’any dedicat 

al rei s’endegà a l’Abadia de Poblet amb el discurs inaugural del medievalista i vicepresident de l’IEC, Antoni Riera i Melis . La Secció Històrico-Arqueològica dedicà així 

mateix esforços notables a aquesta commemoració, amb l’organització d’un congrés d’ampli abast . No cal dir que al rei Conqueridor i al seu llarg regnat devem l’abast 

territorial de la nostra llengua i la creació i consolidació d’institucions cabdals, així com l’expansió del comerç i de la navegació . Barcelona, Lleida, Mallorca, Gandia i 

Girona han estat o seran seus del congrés, que tractarà, a cadascuna d’elles i amb la participació d’experts de renom, de diferents aspectes de la figura de Jaume I .

L’IEC, com a membre de ple dret de la Unió Acadèmica Internacional, participà a la reunió de treball sobre «La dignitat de la persona humana», que fou la cloenda de tres 

tallers fets sobre aquest projecte, les conclusions del qual seran publicades per la Fundació Europea de la Ciència . La projecció a l’exterior s’ha vist així mateix enfortida amb 

la nostra participació molt activa a la Fira de Frankfurt, on la cultura catalana fou la convidada d’honor . Voldríem reconèixer també la feina feta per la Societat Catalana de 

Química, a la qual felicitem per haver estat acceptada com a membre nacional i de ple dret de l’EuChems, Associació Europea de Ciències Químiques i Mol·leculars .

L’Institut s’ha honorat a rebre la visita dels acadèmics de Jakiunde, l’Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc, i d’especialistes, com ara 

l’entomòleg Edward O . Wilson —qui impartí la conferència inaugural de la Institució Catalana d’Història Natural— o Peter Berger, Erik Olin Wright, Gösta Esping-

Andersen i Elisabeth Beck-Gernsheim —els quals participaren al IX Congrés Espanyol de Sociologia, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia . L’IEC també 

acollí el XIII Congrés Internacional de l’EURALEX (Associació Europea de Lexicografia) i rebé els conferenciants de l’Euroscience Open Forum 2008, en un acte 

presidit pel president de la Generalitat, José Montilla .
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La projecció de l’IEC i la participació en projectes de caire internacional no han exclòs pas el record als estudiosos més nostrats . Al llarg d’aquest curs acadèmic s’han dut 

a terme diverses jornades d’homenatge a acadèmics de casa nostra, com ara el filòleg Ramon Aramon i Serra, el geobotànic Oriol de Bolòs i Capdevila i el lingüista Joan 

Coromines i Vigneaux . De tots ells se’n celebraren sengles homenatges per a honorar i reconèixer llur aportació a la cultura catalana . En el cas de Ramon Aramon, el just 

homenatge que li retérem inclogué tres jornades internacionals per a estudiar la seva obra i complir el deute moral que teníem amb ell . L’Institut també li dedicà una 

important exposició a la Sala Pere Coromines de la Casa de Convalescència .

Fóra impossible palesar en aquesta presentació el reguitzell d’activitats i esdeveniments que totes les seccions i societats filials de l’IEC han dut a terme al llarg d’aquest 

curs passat . N’hem citades algunes de les més significatives, per tal de sintetitzar la profusa activitat de l’acadèmia . Un esforç que cada cop resultarà més fatigós, car 

l’Institut no cessa en la seva voluntat de créixer i abastar nous racons de la ciència i les humanitats . Enguany hem pogut celebrar la incorporació de dues societats 

científiques com a filials de l’Institut: l’Associació Catalana de Terminologia i l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana . Adscrites a la Secció Filològica, 

ambdues formaran part a partir d’ara de la nostra «acadèmia d’acadèmies» i contribuiran, de ben segur, a enriquir la producció científica i cultural de l’IEC .

Hem de lamentar el traspàs d’alguns dels nostres membres més il·lustres: el doctor en farmàcia i medicina Jordi Gras i Riera i aquell qui fou president de l’IEC entre 

1987 i 1995, l’il·lustre historiador Emili Giralt i Raventós . 

L’IEC no s’ha engrunyonit pas amb l’esdevinença del temps . L’Observatori de la Recerca Catalana de l’IEC ha presentat el portal web Meridià, un servei d’informació 

especialitzada per a l’anàlisi, la planificació, la coordinació i la difusió de les activitats R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia catalanes, i s’ha signat un acord amb 

Google Books per a digitalitzar els llibres en català de l’acadèmia . En tot cas, el nostre portal de publicacions ja posa a l’abast de la comunitat científica les revistes i 

documents propis de la corporació i de les seves societats filials .

Mercès a la professionalitat i bon fer del personal de la casa i de la feina constant dels socis de les societats filials i membres de les seccions, les nostres publicacions, els 

cursos universitaris, la projecció cívica i internacional, els projectes de recerca, els premis i altres activitats van endavant . Encoratgem tothom a fer que aquesta 

tendència continuï, car estem assedegats encara de més bons resultats . 

L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’experiència, la saviesa i el bagatge que ara li confereixen cent anys de vida, és més a punt que mai per a seguir desenvolupant la 

tasca fonamental i primera per a la qual fou creat: excel·lir en el servei fidel i aferrissat a la pàtria que el féu néixer .

Salvador Giner

President de l’Institut d’Estudis Catalans

13 d’octubre de 2008

01-52 Sintesi memoria 07-08.indd   4 3/10/08   10:13:27


