
Presentació

urant el curs 2006-2007 l’Insti-

tut d’Estudis Catalans ha fet cent

anys. Si haguéssim estat precisos, hauria

estat el dia 18 de juny de 2007 el dia de la

gran festa d’aniversari; però ens volgué-

rem avançar, i el dia 16 d’octubre de 2006

donàvem el tret de sortida de la com-

memoració. La raó cal buscar-la a la tar-

dor de 1906, quan es reuní a Barcelo-

na el Primer Congrés Internacional de la

Llengua Catalana, un esdeveniment tan

estretament vinculat amb la creació de

l’Institut que la institució decidí anti-

cipar a l’octubre de 2006 l’obertura del

Centenari.

Un acte acadèmic festiu al Palau

de la Música Catalana congregava, doncs,

el dia 16 d’octubre de 2006, un miler de

persones de tots els Països Catalans. Un

públic que venia a festejar que un dia del

mes de juny de 1907 la Diputació de

Barcelona firmava l’acord de creació d’u-

na institució consagrada al conreu de la

ciència i de la cultura dins la comunitat

nacional catalana, i que al cap de cent

anys és una institució arrelada, activa i

adaptada a la societat d’aquest segle.

Complir cent anys no és, per a

l’Institut d’Estudis Catalans, un testimo-

ni de senectut sinó una prova d’adap-

tació als canvis, d’experiència i de per-

vivència de la seva funció. L’activitat

duta a terme durant més d’un any ha es-
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tat i ha de ser motiu de reflexió i, evi-

dentment, de joia.

La memòria del curs 2006-2007

té una doble missió: recollir tota la vida

acadèmica, cultural i científica del curs,

i fer-se ressò també d’allò que l’IEC ha

fet d’específic per celebrar l’aniversari.

Podrien semblar dues comeses paral.le-

les, però no ho han estat. L’activitat lú-

dica s’ha sumat a l’acadèmica, i així hem

travat un any curull de simposis, debats,

conferències i congressos científics, i tam-

bé d’exposicions per a donar a conèixer

la vida i la història de la institució, així

com agradables concerts al pati de la Casa

de Convalescència.

El programa general del Cente-

nari en recull tota la programació, i un

magnífic catàleg de l’exposició «L’Insti-

tut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un

segle de cultura i ciència als Països Cata-

lans», que es pogué veure a la Casa de

Convalescència i en diferents seus de tot

el territori, deixa el record d’una exposi-

ció que féu una crònica del temps recor-

regut, amb precisió i elegància. Ultra la

divulgació dels continguts i els resultats

de congressos i cursos per Internet, una

publicació especial recollirà els volums

que aplegaran tota l’activitat i en deixarà

constància i petja.

Com que la celebració del Cente-

nari no ha aturat la vida quotidiana, en
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aquesta memòria que presento es reflec-

teixen les gairebé quatre-centes sessions

acadèmiques de ciència i cultura en les se-

ves diferents manifestacions, tant les que

han trobat aixopluc a la Casa de Conva-

lescència com les moltes que han anat

més enllà de les parets d’aquest edifici

noble, amb una clara voluntat d’obrir-se

a la societat; activitats en què seccions i

societats filials de l’IEC s’han involucrat

decididament.

La vida corporativa —deia— ha

continuat, i també aquest curs hem ha-

gut de lamentar que alguns membres de

l’IEC ens deixessin. El nostre record i

agraïment a Jordi Sarsanedas, Oriol de

Bolòs, Enric Ras, Creu Casas, Josep M.

Puig i Salellas i Marcel Durliat.

L’estímul a la recerca amb l’ator-

gament de premis i borses d’estudi du-

rant la diada de Sant Jordi i la publicació

de llibres i revistes científiques que do-

nen compte dels resultats de la recerca

van construint l’obra de l’Institut. De tot

el que l’IEC ha publicat durant el curs,

fan enorgullir especialment la segona edi-

ció del Diccionari, el segon volum de la

Història de l’Institut d’Estudis Catalans,

que completa la crònica de la institució,

el segon dels tres volums de La ciència

en la història dels Països Catalans, així

com l’obertura del portal de revistes

científiques.

M’agradaria destacar que, entre

tot el renou d’activitats commemorati-

ves, l’IEC ha treballat també de cara en-

dins i ha posat fonaments per a poder

continuar construint amb encert. Per

això ha fet un estudi a fons de la planti-

lla de treballadors i ha establert un orga-

nigrama administratiu que, si bé s’assen-

ta en el que ha fet funcionar l’Institut els

darrers anys, en varia l’enfocament. La

incorporació de més col.laboradors ha de

permetre ampliar els horitzons d’aquesta

institució, la consecució dels quals serà

assegurada pel finançament estable du-

rant els quatre anys que vigirà el con-

tracte programa recentment establert

amb la Generalitat de Catalunya.

No ha estat, com comprovareu

llegint les pàgines que segueixen, un any

per a la nostàlgia, ans per a l’esforç i el

treball constants i permanents. Des que

el bioquímic Joan Massagué obria l’any

del Centenari amb una conferència al

Palau de la Música Catalana sobre «On-

cologia a principis del segle xxi» fins que

l’economista Antoni Serra Ramoneda el

cloïa amb una reflexió sobre «L’aporta-

ció de les ciències socials al coneixement»,

aquesta acadèmia ha maldat per servir el

país des de la cultura i la ciència. L’Ins-

titut té, doncs, una llarga història, unes

línies d’actuació ben delimitades que hom

ha anat precisant al llarg del temps i una

realitat present encarada al futur.

Joandomènec Ros

Secretari general
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