
IX. Fundacions, entitats vinculades 
i adherides a l’IEC

Fundacions

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

La Fundació, constituïda inicialment per les cosines del matemàtic Ferran Sunyer i Bala-

guer, les senyores Maria Assumpció Carbona i Balaguer i Maria dels Àngels Carbona i Ba-

laguer, està integrada actualment pel Patronat següent:

President: president de l’IEC Salvador Giner de San Julián

Vicepresident: president de la Secció de Ciències

i Tecnologia Joaquim Agulló i Batlle

(fins al 31.12.2006)

David Serrat i Congost

(a partir del 31.12.2006)

Secretari: secretari general de l’IEC Joandomènec Ros i Aragonès

Tresorer president de la Societat Catalana

de Matemàtiques Carles Perelló i Valls

Vocals: director del Centre de Recerca

Matemàtica Joaquim Bruna i Floris

professors de les universitats Jaume Aguadé i Bover

(Universitat de Barcelona, Manuel Castellet i Solanas

Universitat Autònoma de Joan Girbau i Badó

Barcelona, Universitat Pere Pascual Gainza

Politècnica de Catalunya) Joan de Solà-Morales i Rubió

Director: Manuel Castellet i Solanas

Premi

El Premi Ferran Sunyer i Balaguer s’atorga anualment a una monografia matemàtica es-

crita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en

la qual s’hagin produït avenços recentment. Té una dotació de dotze mil euros (12.000 €)

i l’obra guanyadora és publicada per l’editorial Birkhäuser Verlag dins la sèrie «Progress

in Mathematics».

FU
N

D
A

C
IO

N
S,

 E
N

T
IT

A
T

S 
VI

N
C

U
L

A
D

E
S 

I 
A

D
H

E
R

ID
E

S 
A

 L
’I

E
C

569

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 569



Enguany, l’obra guanyadora ha estat Lectures on determinantal ideals, de Rosa

M. Miró-Roig (Universitat de Barcelona).

Les borses Ferran Sunyer i Balaguer, enguany, es convoquen per primera vegada

i s’ofereixen anualment a estudiants de doctorat avançats de les universitats dels Països

Catalans per a fer estades d’un a tres mesos en un centre de recerca.

En aquesta primera convocatòria els guanyadors han estat els següents: Maria Agua-

reles (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat d’Oxford), per a una estada de tres

mesos al Centre de Recerca Matemàtica; Gerard Ascensi (Universitat Autònoma de Barce-

lona), per a una estada de dos mesos a la Universitat de Ciències i Tecnologia de Noruega.

Fundació Mercè Rodoreda

La Fundació, constituïda per l’Institut d’Estudis Catalans, està integrada per un Patronat

format per:

President: president de l’IEC Salvador Giner de San Julián

Vicepresident: vicepresident de l’IEC Salvador Alegret i Sanromà

Secretari: secretari general de l’IEC Joandomènec Ros i Aragonès

Tresorer: vicepresident de l’IEC Antoni Riera i Melis

Patrons nats: presidents de les Maria Teresa Ferrer i Mallol

seccions de l’IEC Màrius Foz i Sala

Joaquim Agulló i Batlle

(fins al 31.12.2006)

David Serrat i Congost

(a partir del 31.12.2006)

Joan Martí i Castell

Joan Vilà-Valentí

Margarida Puig i Casas

Patrons electius: M. Mercè Boronat i Blanch

Joaquim Molas i Batllori

Joaquim Mallafrè i Gavaldà

Joan Triadú i Font
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Elecció de membres electius

El mes de novembre de 2006 va morir Jordi Sarsanedas, membre electiu de la Fundació

Mercè Rodoreda. Els membres de la Fundació Mercè Rodoreda han lamentat profunda-

ment la pèrdua d’una persona tan extraordinària, tant humanament com intel.lectualment,

com Jordi Sarsanedas.

En substitució de Jordi Sarsanedas, els membres dels Patronat van proposar a Joa-

quim Mallafrè i Gavaldà, traductor i escriptor, com a membre electiu. Amb aquesta incor-

poració la Fundació reforça la difusió de l’obra de Mercè Rodoreda a tot el món, atès que

Mallafrè és un reconegut traductor i un especialista en la gestió de les traduccions.

Premi i ajuts

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda va acordar concedir el Premi Fun-

dació Mercè Rodoreda 2007 al treball de Sílvia Mas i Sañé Les novel.les d’exili d’Avel.lí Ar-

tís-Gener.

Aquest treball és un estímul per a l’estudi sobre la novel.la de l’exili. Estudia les

tres novel.les que Tísner va escriure a l’exili: la primera està lligada a les seves expe-

riències de la Guerra Civil espanyola i les altres dues, que formen una unitat, són pro-

ducte de la seva condició d’exiliat i del coneixement d’una altra cultura. Aquest estudi

mostra com cada novel.la d’Artís-Gener està estretament vinculada amb la seva biogra-

fia, i com les tres novel.les apunten ja una línia d’escriure de la resta de la producció de

Tísner.

La Comissió Tècnica també va acordar concedir ajuts a Sílvia Aldavert Garcia, pel

projecte Mercè Rodoreda i el viatge pel temps. Anàlisi comparativa amb les obres de Vir-

ginia Woolf o James Joyce, i va designar com a tutor Joaquim Mallafrè; Carme Arnau, pel

projecte Recull de cartes de Mercè Rodoreda, i va designar com a tutor Joaquim Molas, i

Francesca Romana Uccella, pel projecte Mercè Rodoreda escriptora i amiga. Records per-

sonals, i va designar com a tutor Joaquim Molas.

Publicacions

La Secretaria de la Fundació va fer una cerca de les biblioteques que s’inclouen dins la

Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Biblioteques de la Di-

putació de Barcelona, i també de les biblioteques de les universitats de tot el món. Això

ha permès elaborar una base de dades amb aproximadament unes cinc-centes adreces. La

Distribució Editorial de l’IEC ha enviat les publicacions de la Fundació a aquestes biblio-

teques. Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda per les biblioteques de tot el món, que

han enviat cartes en què s’agraïa l’enviament de les publicacions de la Fundació.
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La Fundació Mercè Rodoreda també va oferir un fons de publicacions de la Fun-

dació a l’Institut Ramon Llull (IRL), amb la finalitat de fer-les arribar als lectorats de ca-

talà de tot el món. La proposta va ser molt ben acceptada per l’IRL i, actualment, tots els

lectorats de català disposen de publicacions de la Fundació.

La Fundació va demanar a Roser Porta, curadora dels dos volums de les edicions

de les quatre primeres novel.les de Mercè Rodoreda, que elaborés un dossier de premsa per

enviar als mitjans de comunicació i fer difusió de la publicació dels dos volums. El Servei

de Comunicació de l’IEC es va encarregar d’enviar el dossier als mitjans de comunicació.

La Fundació treballa amb Edicions 62 per a l’edició de les Obres completes. El

projecte actualitza el contracte que Mercè Rodoreda va signar l’any 1965 amb aquesta

editorial i inclou, a més de l’obra narrativa, la resta de l’obra de Mercè Rodoreda. La cu-

radora d’aquesta edició serà Carme Arnau.

També treballa amb Angle Editorial en la preparació per a l’edició del llibre Ro-

doreda en veu pròpia, els autors del qual són Abraham Mohino i Mònica Miró. Aquesta

publicació és una síntesi de les entrevistes que se li van fer a l’autora. La recopilació de

totes les entrevistes ha estat feta per Abraham Mohino, amb un ajut de la Fundació, i el

tutor ha estat Joan Triadú.

La Fundació està a punt de publicar el treball Mercè Rodoreda i l’humor, que va

guanyar el Premi de la Fundació Mercè Rodoreda l’any 1998, i que durant aquest temps

ha estat revisat i ampliat per la seva autora, Roser Porta.

Arxiu i biblioteca

L’arxiu ha continuat atenent les consultes dels estudiosos, aproximadament unes cent qua-

ranta durant aquest període, i també ha rebut la visita d’alumnes de la Facultat de Bi-

blioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i d’alumnes de batxillerat.

L’arxiu també ha continuat les tasques de digitalització del fons Mercè Rodoreda

que es van iniciar l’any 2003 amb la finalitat de preservar els originals dels documents de

Mercè Rodoreda, un dels objectius fundacionals de la Fundació. En aquests moments està

digitalitzat el 100 % del fons, i es treballa amb una empresa informàtica per desenvolu-

par una aplicació informàtica que permeti accedir als documents sense malmetre els ori-

ginals, però sempre des de l’arxiu.

Activitats

El dia 29 de març de 2007 va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis

Catalans, una sessió en memòria de Jordi Sarsanedas (1924-2006). Aquesta sessió va ser

organitzada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col.laboració
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de la Fundació Mercè Rodoreda. Aquest acte va comptar amb la presència del president de

l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda, Salvador Giner, del presi-

dent de la Secció Filològica, Joan Martí, i del conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-

cació, Joan Manuel Tresserras. La sessió va comptar amb la intervenció de Francesc Ar-

dolino, professor de la Universitat de Barcelona, que va parlar de l’obra narrativa de Jordi

Sarsanedas; Carles Miralles, que va parlar de l’obra poètica de l’escriptor, i finalment, Jo-

aquim Molas, que va parlar de la figura intel.lectual i humana d’aquest mateix autor.

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha finançat la traducció dels contin-

guts del lloc web de la Fundació Mercè Rodoreda al castellà, a l’anglès i a l’alemany, de

cara a la difusió de Mercè Rodoreda a la Fira de Leipzig que va tenir lloc el mes de març

de 2007 i a la Fira de Frankfurt 2007, que tindrà lloc a la tardor, i també com a prepa-

ració del Centenari.

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va organitzar, conjuntament amb la Funda-

ció Mercè Rodoreda i la Universitat de Girona, una lectura de textos de Mercè Rodoreda el

dia 22 d’abril de 2007 a Romanyà de la Selva, de les 11 del matí fins a les 2 del migdia.

La Fundació, juntament amb la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Santa Cris-

tina d’Aro i el restaurant Les Gavarres, està preparant una ruta autoguiada per Romanyà

de la Selva. Aquesta ruta tindrà un punt d’informació al restaurant Les Gavarres i, amb

l’ajuda d’un tríptic explicatiu i un mapa, permetrà visitar els espais on va viure i escriure

Mercè Rodoreda.

La Fundació Mercè Rodoreda col.labora amb l’associació Espais Escrits en l’ela-

boració d’un mapa literari català. Aquest projecte, finançat per la Fundació Caixa Cata-

lunya, es basa en la selecció de fragments de textos literaris d’escriptors catalans sobre un

ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Actualment s’està treballant en la

fase i, que cobreix dues zones: la ciutat de Barcelona i el Montseny. De Mercè Rodoreda,

concretament, han estat seleccionats textos de la ciutat de Barcelona que corresponen a

les obres: Aloma (la Rambla, carrer de Canuda), El carrer de les Camèlies, La plaça del

Diamant, Mirall trencat (carrer de Balmes)...

L’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda col.laboren amb l’Ins-

titut Municipal del Paisatge Urbà en el projecte Ciutadanes. Ruta de les dones de Barce-

lona, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La Fundació ha editat un tríptic ex-

plicatiu de la relació del jardí de la Casa de Convalescència amb Mercè Rodoreda, que

inclou un text de Joaquim Molas.

El Centre Català del PEN Club ha elaborat un web dedicat a les traduccions d’es-

criptors catalans, en el qual la Fundació ha col.laborat amb la cessió de textos d’obres de

Mercè Rodoreda i la localització de traductors.
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Exposicions

L’exposició «Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria» s’ha exhibit al Museu d’Histò-

ria de Sant Feliu de Guíxols, ubicat a l’antic hospital, des del mes de novembre de 2006

fins al mes de maig de 2007.

Lletra, l’espai virtual de literatura catalana de la Universitat Oberta de Catalunya,

ha preparat una exposició virtual que porta per títol «Mercè Rodoreda, joc de miralls». La

Fundació ha col.laborat en la selecció dels continguts i en la cessió de material. Aquesta

exposició ha estat finançada per la ILC i serà presentada a la Fira del Llibre de Frankfurt

el mes d’octubre de 2007.

Centenari Mercè Rodoreda

La Comissió Delegada i la Comissió Tècnica de la Fundació, juntament amb la Institució

de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull, han estat treballant en el disseny d’un

programa d’activitats commemoratiu del centenari del naixement de Mercè Rodoreda

(1908-2008).

El dia 19 de juliol de 2007 es va signar un conveni entre la Fundació Mercè Ro-

doreda (IEC), l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes per a la cele-

bració de l’Any Rodoreda. En aquest mateix acte, que va tenir lloc a la seu de la Conse-

lleria de Cultura i Mitjans de Comunicació, es va fer una roda de premsa en la qual es va

informar de la signatura del conveni i de la celebració de l’Any Rodoreda. També es va pre-

sentar el web www.mercerodoreda.cat, que recull totes les activitats que se celebraran du-

rant aquest any.

Els objectius de l’Any Rodoreda són:

• Promoure l’estudi i la difusió universal de la figura i l’obra de Mercè Rodoreda

i la internacionalització de la seva obra, i, a través d’aquesta, de la llengua i la cultura ca-

talanes.

• Coordinar i difondre les iniciatives de totes les institucions i empreses implicades,

nacionals i estrangeres, de manera que permeti de realitzar aquest projecte a través d’edi-

cions, traduccions, conferències, exposicions, representacions teatrals, audiovisuals, etc.

El programa inclou: actes acadèmics, exposicions, rutes literàries, espectacles, pro-

duccions virtuals i audiovisuals, edicions i activitats educatives.
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Entitat vinculada

Biblioteca de Catalunya

Consell Rector (membres de l’IEC)

Vicepresident segon: Salvador Giner de San Julián

Vocals: Anscari Manuel Mundó i Marcet

Joan Vilà-Valentí

La Biblioteca de Catalunya (BC) fou fundada per l’Institut d’Estudis Catalans el 1907, que

la posà a la disposició dels investigadors amb el nom de Biblioteca de Catalunya l’any 1914.

Actualment, és la Biblioteca Nacional de Catalunya i constitueix una peça fona-

mental del mapa cultural del país en la mesura que és una institució nacional al servei del

patrimoni, la recerca i la cooperació. La seva missió s’articula en tres eixos bàsics, regu-

lats per la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya (4/1993):

— recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relaciona-

da amb l’àmbit lingüístic català,

— vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic,

— mantenir la condició de centre de consulta i recerca científica de caràcter uni-

versal.

La Biblioteca de Catalunya és regida per un Consell Rector format pels represen-

tants següents: conseller de Cultura, president; director general del Patrimoni Cultural,

vicepresident primer; president de l’IEC, vicepresident segon; directora de la BC, vicepre-

sidenta tercera; diversos vocals, d’entre els quals, dos són a proposta de l’IEC, i la direc-

tora de la BC, Maria Dolors Lamarca i Morell.

La comissió d’enllaç IEC-BC la formen Antoni Riera, Salvador Alegret, Maria Do-

lors Lamarca i Francesc Fontbona.

Directora: Maria Dolors Lamarca i Morell

Carrer de l’Hospital, 56

08001 Barcelona

Tel.: 932 702 300

Fax: 932 702 304

A/I: http://www.bnc.cat
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Entitats adherides

Institut Menorquí d’Estudis

L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Me-

norca (CIM) de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i

destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca,

amb la voluntat d’esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència.

L’Institut Menorquí d’Estudis és una entitat adscrita a l’IEC des del 19 de juny

de 2000.

Presidenta: Joana M. Barceló Martí

Carrer Nou, 35, 3a porta

07701 Maó (Menorca)

Tel.: 971 35 15 00

Fax: 971 35 16 42

A/I: http://www.ime.cat

Institut d’Estudis Eivissencs

L’Institut d’Estudis Eivissencs fou fundat l’any 1949, amb el suport de l’Ajuntament d’Ei-

vissa, com un institut d’estudis locals, integrat dins del Consell Superior d’Investigacions

Científiques.

L’Institut d’Estudis Eivissencs és una entitat adscrita a l’IEC des del 19 de juny

de 2000.

President: Marià Serra Planells

Carrer de Pere Francès, 12, 1r 2a

Apartat 578

07800 Eivissa

Tel. i fax: 971 312 775

A/I: http://www.estudiseivissencs.cat
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Altres vinculacions

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) fou fundada l’any

1973 en una assemblea celebrada a Cambridge. Com que les circumstàncies polítiques

d’aquell moment impediren la legalització de l’AILLC a l’Estat espanyol, es domicilià a

Amsterdam, acollida per la legislació holandesa.

Quan la situació política ho permeté, l’AILLC fou legalitzada a Catalunya i ins-

crita en el Registre d’Associacions de la Generalitat; en aquell moment es demanà a l’IEC

que acceptés d’acollir legalment l’AILLC a la seva seu; l’IEC accedí a aquesta petició, i

així ho recullen els Estatuts.

L’any 1993 l’AILLC signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest cedia a l’AILLC

un espai a la seva seu de Barcelona per a desenvolupar-hi les activitats pròpies, que són

la promoció i l’estudi de la llengua i la cultura catalanes.

President: Albert G. Hauf i Valls

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel.: 933 248 580

Fax: 932 701 180

A/I: http://www.iecat.net/aillc

North American Catalan Society

La North American Catalan Society (NACS) fou fundada l’any 1978 a la Universitat

d’Illinois, Urbana (EUA).

La NACS fou legalitzada a Catalunya i inscrita en el Registre d’Associacions de la

Generalitat; en aquell moment es demanà a l’IEC que acceptés d’acollir legalment la NACS

a la seva seu; l’IEC accedí a aquesta petició, i així ho recullen els Estatuts.

L’any 1996 signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest cedia a la NACS un espai

a la seva seu de Barcelona per a desenvolupar-hi les activitats pròpies, que són la difusió i

l’estudi de la llengua, literatura i cultura catalanes a l’Amèrica del Nord (els Estats Units

i el Canadà).

President: Jaume Martí Olivella

A/I: http://www.nacs-catalanstudies.org
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Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es fundà el 1992 a Vic, amb l’ad-

hesió d’una vintena de centres d’estudis locals i comarcals d’arreu del territori del domi-

ni lingüístic de la llengua catalana.

L’any 2000, la Coordinadora signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest acollia

aquesta entitat a la seva seu perquè hi desenvolupés l’activitat pròpia, que és la promoció

i l’estudi de la llengua i la cultura catalanes.

President: Josep Santasmases

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel.: 932 701 620 (extensió 131)

Fax: 932 701 180

A/I: http://www.ccepc.org
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