
LA SECC16 D' ECONOMIA DE LA SCEJES EN L'IEC

Josep Ma Muntaner

1 n L'INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS . FUNDACI6 , OBJECTIUS I HISTORIA

Institut d'Estudis Catalans (IEC) es una corporacio academica, cientifica
i cultural, 1'ambit d'actuacio de la qual s'esten a les terres de llengua i
cultura catalanes. Fou fundat a Barcelona el 1907, per Enric Prat de la

Riba, amb la funcio de promoure la investigacid cientifica superior, principal-
ment de tots els elements de la cultura catalana. Al llarg de la seva fecunda his-
tdria, de mes de setanta anys, ha realitzat una tasca notabilissima en els diversos
camps de la recerca cientifica, tant directament a traves de les diverses Seccions
que el constitueixen, com per mitja de les Societats filials que ha anat creant.

Amb el suport de les principals institucions catalanes (Diputacions, Mancomu-
nitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona), and
incrementant les seves activitats i els seus grups de treball especialitzats (semina-
ris, laboratoris, serveis i oficines tecniques). El 1914 obri al public, amb el nom
de Biblioteca de Catalunya, els seus fons bibliografics i documentals, actual-
ment el dipdsit cientific mes important dels Paisos Catalans. La seu official de
1'IEC es, des del 1931, l'antic Hospital de la Santa Creu i 1'annexa Casa de Con-
valescencia, cedits a l'Institut per l'Ajuntament de Barcelona. Des del 1922 for-
ma part de la Union Academique Internationale, on ha tingut una participaci6
constant, fent-hi apareixer la cultura i la ciencia catalanes en parango amb la
dell altres pafsos del mon.

Les vicissituds politiques de 1'Estat espanyol, que afectaren negativament el
proces de reconstruccio nacional catalana (esdeveniments del 1919-20, dictadu-
ra de Primo de Rivera, guerra insurreccional de 1936-1939, regim franquista),
implicaren dificultats o interrupcions de la tasca exclusivament cientffica i
cultural de 1'IEC. Especialment, en el llarguissim periode de persecucio catalana
iniciat el 1939, la incautacio per l'Administracib franquista dels locals, instal.la-
cions, materials, serveis, arxius i Biblioteca de NEC, 1'eliminaci6 de totes les

5



subvencions, la supressi6 de qualsevol menci6 de l'Institut i la manca de reco-

neixement oficial d'aquest -malgrat la continuitat del seu reconeixement inter-

nacional- reduiren l'IEC a una minima actuacio, a una situacio extrema en el

limit de la supervivencia.

Malgrat tot aixo, la voluntat dels seus membres i, en particular, l'esforF perseve-
rant i Iluitador del seu Secretari General, el doctor Ramon Aramon i Serra, amb
1'auxili de mecenatges particulars, d'alguns d'internacionals (la "Uni6 Academi-

ca Internacional" i el "Consell Internacional de la Filosofia i les Ciencies Huma-

nes" de la UNESCO) i, especialment, el suport economic i la cessi6 d'espais de

treball al Palau Dalmases per part de la societat promotora de la cultura catala-
na bmnium Cultural, permeteren que, en aquests gairebe quaranta anys de per-

secuci6 i marginaci6 oficials de la cultura catalana, l'IEC hagi desenvolupat,
moltes vegades privadament, algunes tasques cientifiques, hagi fet notables pu-
blicacions, hagi participat en sessions cientifiques internacionals, hagi contri-
buft al foment de la recerca mitjancant els seus anuals Cartells de Premis i hagi

format a estudiosos en els seus cursor anuals dels Estudis Universitaris Catalans
i dels tambe anuals Cursos de Cultura catalana per a estudiants estrangers.

El 26 de novembre del 1976, mitjancant un Reial Decret (3118/1976, publicat

al B.O.E. del 21 de gener del 1977), 1 Estat espanyol atorgd reconeixement ofi-
cial a 1 'IEC, assenyalant-li com a ambit d'actuaci6 les terres de llengua i cultura

catalanes i aprovant els seus Estatuts, els quals constitueixen la norma fonamen-

tal per a les seves activitats.

AtBs el periode transitori en que estem vivint, l'IEC encara no pot utilitzar els

seus locals propis, no rep cap subvenci6 oficial regular, alhora que veu reduides

les aportacions economiques de caracter privat que rebia. Per tant, no ha pogut

aconseguir, encara, la normalitzacio de les seves activitats.

2 n L'IEC . ESTRUCTURA , MEMBRES I ACTIVITATS

L'IEC esta constituft per quatre Seccions: Seccio Ilistorico-Arqueologica, Sec-

cio de Ciencies, Seccio Filologica i Seccio de Filosofia i Ciencies Socials. Cada

Seccio esta formada per set membres numeraris; o sigui, que 1'IEC to un total

de vint-i-vuit membres. En cas d'absencia prolongada o d'impossibilitat d'actua-

ci6 d'algun membre numerari, es poden designar membres adjunts. Membre nu-

merari emerit es aquell que deixa la seva col•laboraci6 activa a les tasques de

l'IEC per raons de forca major.

Els membres numeraris, reunits periodicament en sessions plenaries, regeixen la
vida de 1'Institut. Per al govern continuat de la corporaci6, el ple elegeix cada
dos anys un Consell Permanent format per un President (actualment el doctor

Joan Ainaud de Lasarte ), un Vice-President (actualment el doctor Enric Casas-

sas i Sim6 ), un Secretari General (el doctor Ramon Aramon i Serra ) i un Treso-

rer (actualment el doctor Josep Teixidor i BatHe ). La funci6 del Secretari Gene-

ral es de caracter perpetu.

Actualment, els membres de les tres primeres Seccions de l'IEC son (indiquem
entre parentesis 1'any d'elecci6 com a membre de l'Institut):
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I. SECCIO HISTORICO-ARQUEOLOGICA

MEMBRES NUMERARIS

1. Jordi Rubio i Balaguer (1942).
2. Joan Ainaud i de Lasarte (1970).
3. Miquel Coll i Alentorn (1970).
4. Josep M. Font i Rius (1971).
5. Miquel Tarradell i Mateu (1971).
6. Anscari M . Mundo i Marcet (1975).
7. Emili Giralt i ReventOs (1975).

II. SECCIO DE CIENCIES

MEMBRES NUMERARIS

1. Josep Alsina i Bofill (1963).
2. Lluis Sole i Sabaris (1964).
3. Oriol de Bolos i Capdevila (1965).
4. Josep Teixidor i Batlle (1968).
5. Enric Casassas i Simo (1977).
6. Josep Laporte i Sales (1979).
7. Vacant per la mort del Dr. Pere Domingo i Sanjuan el 1979.

111. SECCIO FILOLOGICA

MEMBRES NUMERARIS EMERITS

Josep M. de Casacuberta i Roger (1960).

Josep-Vicenc Foix i Mas (1962).

MEMBRES NUMERARIS

1. Ramon Aramon i Serra (1942).
2. Pere Bohigas i Balaguer (1950).
3. Joan Corominas i Vigneaux (1960).
4. Francesc de B. Moll i Casasnovas (1962).
5. Manuel Sanchis i Guarner (1971).
6. Antoni M . Badia i Margarit (1978).
7. Joan Bastardas i Parera (1978).

MEMBRES ADJUNTS

(1) Jordi Carbonell i de Ballester (1972).
(2) Joan Veny i Vizcaya (1978).

Les principals activitats desenvolupades els darrers anys per les tres Seccions es-

mentades s'han realitzat -dins la precarietat de mitjans amb la qual ha hagut de

funcionar l'Institut- en camps molt diversos, segons cada una de les Seccions.

Un terreny important a ressaltar son les publicacions fetes. La ressenya de les

tasques realitzades es exposada pl blicament, cada any, pel Secretari General de

l'Institut, en la Festa anual que se celebra al voltant de la diada de Sant Jordi.
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3 n LA SECC16 DE FILOSOFIA I CIENCIES SOCIALS DE L'IEC.
MISS16 , MEMBRES I ACTIVITATS

El 1968, fou creada, dins NEC, la "Seccio de Filosofia i Ciencies Socials", com
a desdoblament de l'antiga Seccio de Ciencies, la qual fins aleshores havia tingut
els cientifics d'aquests camps. La missio d'aquesta Seccio es la d'estudiar la filo-
sofia, el dret, l'economia, la sociologia, la geografia humana i les disciplines
afins a aquestes, amb referencia principal a les terres catalanes.

Els antics membres numeraris de l'IEC pertanyents a aquestes disciplines, avui
integrades dins la Seccio de Filosofia i Ciencies Socials, han estat (indiquem en-
tre parentesis 1'any de la seva entrada a l'Institut i el de la mort, en el cas que
correspongui): Pere Corominas i Montanya (economists, politic i escriptor,
1907-1939), Eugeni d'Ors i Rovira (filbsof i escriptor, 1911-1954), Enric Prat
de la Riba i Sarra (politic, 1917-1917), Ramon Turro i Darder (filbsof i cienti-
fic, 1911-1926), Jaume Serra i Hunter (fildsof, 1931-1943), Joaquim Carreras i
Artau (filbsof i historiador de la filosofia, 1944-1968), Alexandre Gaff i Coll
(pedagog i historiador, 1968-1969; el qual ja entry directament a la nova Seccio).

Els actuals membres de la Seccio son (indicant tambe els qui actualment son
President i Secretari, els quals son elegits pel pie dels membres de la Seccio):

MEMBRES NUMERARIS

1. Pau Vila i Dinaros (gedgraf, 1968).
2. Joan Sarda i Dexeus (economista, 1968).
3. Ramon Trias i Fargas (economista, 1968).
4. Eusebi Colomer i Pous (fildsof, 1968).
5. Ramon Faus i Esteve (jurista, 1968), President.
6. Raimon Noguera i Guzman (jurista, 1974).
7. Josep Iglosies i Fort (gebgraf, 1979).

MEMBRES ADJUNTS

( 1) Joan Triads i Font (pedagog, 1979).
(2) Josep M. Muntaner i Pascual (economista, 1979).
(3) Caries A. Gasoliba i Bohm (economista, 1979), Secretari.

L'IEC designa tambe membres corresponents, els quals son aquelles personali-
tats nacionals o estrangeres que han fet notables aportacions cientifiques a
qualsevol dels elements de la cultura catalana. Els de la Seccio de Filosofia i
Ciencies Socials son, en 1'actualitat:

Friedrich Stegmiiller (historiador de la filosofia, 1968).
Robert Pring -Mill (lul•lista, 1968).
Arcadi Garcia i Sanz (historiador del dret, 1973).
Erhard-Wolfram Platzek (historiador de la filosofia, 1974).
Joan Vallet i de Goytisolo (jurista, 1974).

Fins ara, i tenint en compte el marc ja assenyalat de pens ria en el qua] s'ha
hagut de moure l'Institut, la Seccio de Filosofia i Ciencies Socials ha desenvolu-
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pat unes activitats limitades, consistents, principalment, en la participacio a les

tasques generals de l'IEC i en la realitzacio de les seguents publicacions dins la

serie "Treballs de la Seccio de Filosofia i Ciencies Socials"

1. Albert Perez i Baro : Les cooperatives a Catalunya (Premi Rafael Tasis,

1968), 1972.

H. Agusti Altisent: Les granges de Poblet al segle XV. Assaig d'historia agra-

ria dunes granges cistercenques catalanes (Premi Jaume Carner i Romeu,

1969), 1972.

III. Enric Jardi: Les doctrines juridiques, politiques i socials d'Enric Prat de la

Riba (Borsa d'Estudi Prat de la Riba, 1970), 1974.

IV. M. Encarna Roca i Trias: Natura i contingut de la llegitima en el dret civil

catala (Premi Antoni M. Borrell i Soler, 1973), 1975.

4 n SOCIETATS FILIALS DE L'IEC

A partir del 1913, l'IEC ha anat creant Societats filials per a possibilitar la in-

corporacio d'estudiosos a les empreses cientifiques que aquell ha anat fent. Les

Societats filials depenen d'una o de diverses Seccions de 1'Institut, i aquest no-

mena un Delegat a cada una d'elles, per a la seva orientacio i d'enllac amb les

tasques de l'IEC. Les Societats, actualment, son (entre par8ntesis indiquem

l'any de fundacio):

1. Societat Catalana de Biologia (1913).
2. Instituci6 Catalana d ' Historia Natural ( fundada el 1899 , incorporada a

l'IEC el 1915).
3. Societat Catalana de Filosofia (1923).
4. Societat Catalana de Ciencies Fisiques , Quimiques i Matematiques

(1931).
5. Societat Catalana de Geografia (1935).
6. Societat Catalana d'Estudis Historics (1946).
7. Societat Catalana d ' Estudis Juridics , Economics i Socials (1951).

8. Societat Catalana d'Estudis Liturgics (1969).

9. Societat Catalana de Musicologia (1974).

10. Amics de l'Art Romanic (1977).
11. Societat Catalana d'Estudis Numismatics (1979).
12. Societat Catalana d 'Estudis Classics (1979).
13. Societat Catalana d 'Ordenaci6 del Territori (1979).

5 n LA SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JUR(DICS , ECONOMICS I SOCIALS

Fou creada per l'IEC Vany 1951 (en la sessio plenaria del 13 d'octubre), amb ]a

finalitat de conrear les diverses branques de les cencies juridiques, economi-

ques i sociologiques i publicar els treballs dels qui s'hi dediquin.
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La SCEJES depen de la Secci6 de Filosofia i Ciencies Socials de l'IEC. El Dele-
gat de l'Institut a la Societat es, actualment, el Dr. Ramon Faus i Esteve, mem-
bre d'aquella Secci6.

La Societat, segons els seus Estatuts, es regida i administrada per una Junta de
Govern composta d'un President, tres Vice-Presidents (un per cada Secci6), un
Secretari, tres Vice-Secretaris (tambe un per cada Secci6), un Tresorer, un
Comptador i tres Vocals. Actualment, aquesta Junta no esta constituida.

En una prim era etapa, la SCEJES tingue una notable activitat, desenvolupada
en comunicacions, taules rodones i ponencies. En I'ambit economic, cal asse-
nyalar les intervencions de Joan Sarda i Dexeus , Lluc Beltran i Fabia Estape; el
tractament de temes corn la integraci6 de Catalunya al Mercat Comu; i la nom-
brosa presencia entre els seus associats de persones dels camps empresarial i aca-
demic, en una linia de caracter netament catala. Cap els anys seixanta decaigue
la seva activitat.

D'acord amb els seus objectius, la Societat to tres Seccions: juridica, economica
i sociologica.

La Seccio Juridica s'esta replantejant, en aquests moments, la represa de les
seves activitats, a partir de socis de l'anterior etapa i de noves generacions d'es-
tudiosos del dret.

La Secci6 de Sociologia reinicia les seves tasques el febrer de 1978, mitjancant
la convocatoria de tots els estudiosos i professionals d'aquesta branca cientifica.
Posteriorment, ha elegit una Junta i ha celebrat diverses reunions de caracter or-
ganitzatiu. Ha publicat una llista de tots els seus socis, amb indicaci6 de Ilurs
caracterfstiques i historial academic i professional.

6 n LA SECCIO D'ECONOMIA DE LA SCEJES

OBJECTIUS

A les darreries del 1977 fou constituida una Comissi6 gestora per a endegar de
nou les activitats de la Secci6 d'Economia de la SCEJES, d'acord amb les ac-
tuals necessitats i situaci6 de caracter academic dels economistes catalans.

L'objectiu plantejat ha estat el d'agrupar tots els econornistes dels Paisos Cata-
lans (o econornistes de llengua catalana , en similitud amb 1"`Association d'eco-
nomistes de langue francaise ") que treballen en l'estudi i la recerca de I'econo-
mia, en qualsevol de les branques de la Ciencia economica , encara que amb un
especial interes -pero no exclusivament - en la tematica economica relativa als
Paisos Catalans . Tambe preten d'acollir els qui , no treballant -hi, estan interes-
sats a coneixer i seguir els desenvolupaments que es produeixen en aquests
camps. En definitiva, es tracta de posar en coma els afanys dell economistes
afins a aquest plantejament , amb una intenci6 estricta d'intercanvi i de relaci6
academica i amb la possibilitat, tambe , de vincular-se i colFlaborar a les linies de
recerca que pugui emprendre 1'Institut d'Estudis Catalans.
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ACTIVITATS

La forma de realitzar aquesta tasca es concreta, de moment, en actes academics,
en el Ple Anual i en publications escrites. La llengua official de la Secci6 d'Eco-
nomia -com la de 1'IEC i totes les sever Societats filials- es la catalana, en la
qual es fan els seus actes i es publiquen els seus escrits.

A. ACTES ACADEMICS

a. Sessions magistrals. Una d'anual amb motiu del Ple de la Secci6
d'Economia. El 1979 fou feta pel doctor Joan Sarda i Dexeus; el
1980 es preveu que vagi a carrec del doctor Ramon Trias i Fargas.

b. Dissertations mensuals. la presentaci6 metddica d'un terra per
un investigador, a base d'una obra o d'un article cientifics, recent-
ment publicat per ell, i amb una referencia especial a la problema-
tica metodolbgica de 1'estudi realitzat. El 1978 se'n feren sis (Josep
M. del Rivero i Zardoya , Emili M . Farr6-Escofet, Andreu Gispert i
Llavet, Ramon Romaguera i Amat, Xavier Segura i Porta i Josep C.
Verg6s) i el 1979 se n'han fet un total de quatre (Pere Puig i Bas-
tard , Alexandre Checchi i Lang , Joaquim Margalef i Llaveria i Mi-
quel Alenyar i Fuster).

c. Sessions obertes. S6n dirigides, a mes dell associate, al public en
general i, en particular, als economistes i estudiants d'economia
que no s6n membres de la Societat. S'han enfocat, fins ara, a plan-
tejar, per un destacat especialista, els darrers desenvolupaments i
torrents de pensament en una branca o sector de l'economia. El
1979 s'han desenvolupat els temes de "l'economia socialista plani-
ficada" ( Leonci Hernandez i Albert), "la nova ciencia de les finan-
ces publiques" (Alexandre Pedr6s i Abell6) i "les perspectives de
1'economia de 1'empresa" ( Antoni Serra i Ramoneda).

d. Sessions conjuntes. Realitzades entre la nostra entitat i d'altres So-
cietats filials o Seccions de l'IEC, sobre un terra interdisciplinari.
Fins ara, no se n'ha realitzat cap. Per al 1980, se'n preveuen sobre
tematiques relatives a histdria econdmica, ecologia i economia, ma-
tematiques i econornia i endegament territorial.

B. PLE ANUAL

Consisteix en una sernijornada de trobada de tots els associate, en la
qual es realitza l'Assemblea anual (Memdria de 1'any, proposta de Pro-
grama d'activitats, Comptes i pressupost, elecci6 de la Junta quan cor-
respon, Precs i preguntes), la Sessi6 magistral i un Sopar social.

C. PUBLICACIONS ESCRITES

a. MemOria de la Secci6. Publicaci6 anual que cont6 la ressenya deta-
Ilada dels actes academics realitzats i la informaci6 corresponent a
les diverses tasques de la Secci6.

b. Altres publications. 1~s previst de realitzar, en el futur, un Butlleti
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de la Societat. Tambe hi cap la possibilitat d'iniciar una serie de
publicacions sobre temes promoguts per la Societat o be realitzats
pels seus associats.

ASSOCIATS

A la fi de l'octubre de 1979, el nombre de membres de la Secci6 d'Economia de
la SCEJES es de noranta-dos. Des dels inicis de la represa (febrer del 1978) fins
a aquesta darrera data, la incorporaci6 de socis a la Seccio s'ha produft d'una
forma continuada i regular. Es d'esperar que la propia dinamica de la Societat i
els esforcos de promoci6 que es porten a terme entre els economistes catalans,
permetin d'incorporar-ne molts mes dels interessats o actius en la recerca eco-
ndmica.

S'estudia la forma d'estendre d'una forma realista les activitats de la Secci6
d'Economia -avui centrades exclusivament a la ciutat de Barcelona- a tots els
Paisos Catalans, mitjancant la creaci6 d'una estructura basada, inicialment, en
tres nuclis de funcionament aut6nom i, alhora, perfectament coordinats: un al
Pais Valencia (amb seu a Valencia), un altre a les Illes (amb seu a Ciutat de Ma-
llorca) i el darner al Principat (amb seu a Barcelona). D'aquesta manera es po-
dria fer efectiu l'objectiu que la Secci6 d'Economia de la SCEJES sigui 1"`asso-
ciaci6 academica dels economistes de ilengua catalana".

JUNTA DE GOVERN

Per a la bona marxa i expansi6 de la Secci6 es presenta al Pie Anual de 1979
una estructura de Junta de Govern que fou aprovada; seguidament foren elegits
els corresponents candidats:

President ................... Josep M . Muntaner i Pascual
Secretari .................... Carles A. Gasdliba i Bohm
Tresorer ......................... Caries Camps i Garcia
Vocal d'Administracio ............. Humbert Sanz i Garcia
Vocal d'Informaci6 .............. Francesc Horns i Ferret
Vocal de Publications ........... Alexandre Checchi i Lang
Vocal de Promocio ................. Joan Molina i Vivas
Vocal de Relations exteriors ...... Frederic Ribas i Massana

(Joan Molina ha substituft l'anterior vocal, Merce Sala i Schnorkowsky, la qual
cessa amb motiu d'haver estat elegida regidora de I'Ajuntament de Barcelona.)

Seguint la pauta dels Estatuts de la Societat, els carrecs de la Junta de la Secci6
d'Economia s6n biennals i s'elegeixen, per meitat, per la Junta general en pie.

SEU SOCIAL

La seu social es la de l'IEC. Ates que aquest s'allotja provisionalment als locals
d"`Omnium Cultural ", al Palau Dalmases, caner de Montcada , n.20, principal,
de Barcelona ( 3) (tel8fon 310 69 00), la majoria d 'activitats de la Secci6 i reu-
nions de la Junta se celebren en aquesta adreca.

Quart estiguin enllestides les obres d'adequaci6 de la seu oficial de l'IEC a la
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Casa de Convalescencia de l'Hospital de la Santa Creu, al caner del Carme, n. 47,
de Barcelona (1), la Societat disposara d'un espai a l'estatge de l'Institut. Ales-
hores es podran arranjar convenientment els arxius i fitxers de la Seccio d'Eco-
nomia i tindra un hoc per a les reunions i els actes academics que realitzi.

L'adreca postal de la Seccio d'Economia es la mateixa de l'IEC: Apartat de Cor-
reus 1.146, de Barcelona.

En la nova etapa de reconstruccio national catalana, que s'inicia amb el proces
autondmic a l'Estat espanyol i que permetra l'existencia d'uns Estatuts per a
Catalunya, per al Pais Valencia i per a les Illes Balears, la normalitzacio acade-
mica dels economistes de llengua catalana passa per la seva associacio i, a traves
d'aquesta, pel foment de la recerca econdmica i per una relacio constant entre
tots ells.

D'una banda, dins els Paisos Catalans, la coordinacio de tasques i 1'enfortiment
de llacos entre els economistes academics, a traves de la Secci6 d'Economia de
la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i Socials (filial de l'Institut
d'Estudis Catalans), facilitara la seva presencia i participacio en el forum de la
cultura catalana. En aquest aspecte, el paper a exercir per la Seccio d'Economia
es perfectament complementari de la feina que realitzen les Facultats de Cien-
cies Econdmiques i els Col•legis Oficials d'Economistes de les diverses regions
dels Paisos Catalans.

D'una altra banda, de cara a l'exterior, la presencia academica dels economistes
de llengua catalana esdevindra ldgica i normal, com ho es avui la dels economis-
tes de llengua francesa, anglesa o espanyola (per esmentar tres casos), sense que
la seva existencia resti confosa pel fet de pertanyer a 1'Estat espanyol (o al fran-
ces, en el cas dels economistes de la Catalunya del Nord). En aquesta Iinia, la
Seccio d'Economia ha de permetre als economistes catalans una activa presen-
cia exterior, ben personalitzada, semblant a la que, en el camp de les Academies
mundials, to l'Institut d'Estudis Catalans, com a representant international de
la investigacio cientifica superior de la cultura catalana.

Per tots aquests diversos aspectes, crec que es imprescindible i d'un gran interes
particular i col•lectiu, la participacio dels economistes catalans a les activitats de
la Seccio d'Economia de la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i
Socials.
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