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Presentació
Any .rere .any .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ret .comptes .de .la .feina .feta . .Amb .la .present .Síntesi memòria 2010-2011 .us .avancem .les .fites .principals .de .l’activitat .acadèmica .

i .científica .del .proppassat .curs .

El .curs .2010-2011 .s’obrí .amb .la .lliçó .inaugural .de .Joan .Jofre .i .Torroella, .membre .de .la .Secció .de .Ciències .Biològiques, .intitulada .«Malalties .infeccioses .transmeses .per .

l’aigua: .passat, .present .i .futur» . .L’abat .de .Montserrat, .Josep .M . .Soler, .presidí .l’acte .inaugural, .el .qual .comptà .amb .l’actuació .musical .de .La .Caravaggia, .que .interpretà .

Música de joglars i ministrers: de Martí l’Humà a la Renaixença .

El .d’enguany .ha .estat .un .curs .intens . .La .Sentència .del .Tribunal .Constitucional .sobre .l’Estatut .de .Catalunya, .que .féu .sortir .una .immensa .munió .de .catalans .al .carrer .en .

defensa .dels .drets .del .país, .ha .fet .que .les .institucions .que .formem .l’entrellat .cívic .i .cultural .de .la .nostra .nació .estiguem .amatents .per .defensar .tot .allò .que .com .a .país .ens .ha .

costat .tant .d’aconseguir . .El .lloc .cabdal .que .la .llengua .catalana .hi .ha .d’ocupar .n’és .un .exemple . .Per .tal .d’analitzar .les .conseqüències .de .la .dita .sentència .per .a .l’ordenament .

jurídic .del .català, .l’Institut .organitzà .unes .jornades .de .debat .en .què .participaren .diversos .experts .en .l’àmbit .de .la .lingüística, .la .jurisprudència .i .la .ciència .política .

La .pluralitat .lingüística .i .cultural .és .un .fet .que .ha .de .menar .les .societats .cultes .i .avançades . .L’Institut .d’Estudis .Catalans, .fill .del .Noucentisme, .té .un .interès .prioritari .a .

fer .avançar .el .coneixement .cívic .de .la .ciència . .No .debades, .acollí .la .presentació .de .la .Llei .de .l’occità, .que .té .per .objectiu .la .protecció .i .conservació .de .l’occità .en .la .seva .

versió .gascona .i .aranesa . .Aquesta .llei .és .un .primer .pas .necessari .perquè .l’occità .no .caigui .definitivament .en .l’oblit . .Demostra .que .Catalunya .sap .aplicar .portes .endins .

allò .que .durant .tant .de .temps .ha .vindicat .portes .enfora: .el .respecte .actiu .per .les .cultures .minoritàries .

Aquest .curs .l’Institut .ha .eixamplat .la .seva .presència .als .territoris .de .llengua .catalana .amb .l’obertura .d’una .nova .seu .a .Palma, .a .l’edifici .de .Can .Oleo . .És .un .espai .central .

de .la .capital .mallorquina .que .servirà .per .a .visualitzar .encara .més .l’acadèmia .catalana .a .les .Illes .

Diversos .congressos .d’ampli .abast, .sobre .portalades .romàniques .des .de .perspectives .diferents .i .sobre .música .de .l’edat .mitjana .i .el .Renaixement, .entre .d’altres, .han .

protagonitzat .l’activitat .acadèmica .d’aquest .curs .

Aquest .any .ha .augmentat .l’activitat .musical .a .la .casa, .amb .concerts .a .gairebé .tots .els .principals .actes .organitzats .per .la .Presidència .de .la .corporació . .El .que .tingué .lloc .

per .Nadal .fou .en .memòria .d’Isaac .Albéniz, .fill .de .Camprodon, .amb .una .conferència .a .càrrec .del .secretari .general .de .l’Institut, .Romà .Escalas, .musicòleg .i .historiador . .

de .la .música .

El .2011 .ha .estat .proclamat .per .les .Nacions .Unides .Any .Internacional .de .la .Química .(AIQ) .amb .l’objectiu .de .conscienciar .la .població .de .les .contribucions .que .fa .la .

química .al .benestar .de .la .humanitat . .Per .commemorar-lo .a .Catalunya, .la .Societat .Catalana .de .Química, .filial .de .l’Institut, .organitzà .activitats .al .llarg .del .curs, .entre .les .

quals .destaquen .l’acte .inaugural, .celebrat .a .la .Casa .de .Convalescència; .el .concurs .i .la .publicació .del .calendari .«Quins .elements!»; .la .presentació .de .l’AIQ .al .Parlament . .

de .Catalunya, .i .l’experiment .global .de .l’AIQ .sobre .l’aigua .amb .la .col·laboració .de .diverses .institucions .

Com .d’habitud, .pels .volts .de .Sant .Jordi .tingué .lloc .la .jornada .de .portes .obertes .a .l’Institut .d’Estudis .Catalans . .Durant .tot .el .dia .es .pogueren .visitar .els .espais .més .

significatius .de .la .Casa .de .Convalescència .i .s’hi .feren .visites .comentades .i .guiades .de .l’exposició .«Marie .Curie, .1867-1934», .organitzada .amb .motiu .de .l’Any .

Internacional .de .la .Química . .Aquesta .exposició .romandrà .a .l’atri .de .la .Casa .de .Convalescència .durant .tot .l’any .i .després .es .mourà .de .manera .itinerant .per .diferents .

entitats .

Pel .que .fa .als .gairebé .noranta .projectes .de .recerca .que .l’Institut .té .engegats, .voldria .destacar .el .Corpus des Troubadours, .elaborat .per .l’Institut .sota .els .auspicis .de .la .

Unió .Acadèmica .Internacional . .El .projecte .recull .l’obra .trobadoresca .acompanyada .d’una .anàlisi .extensa .que .permet .al .lector .interpretar .els .textos: .s’hi .inclouen . .

els .manuscrits .existents .sobre .un .mateix .poema, .una .introducció .a .la .vida .i .a .l’obra .del .trobador, .una .anàlisi .crítica .i, .quan .és .possible, .una .fotografia .dels .manuscrits . .
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i .la .traducció .del .poema .en .altres .llengües . .Tota .aquesta .informació .és .a .un .web .específic .del .projecte, .que .es .presentà .a .l’IEC .i .que .facilita .l’abast .de .tot .aquest .

coneixement .als .experts .i .interessats .en .la .matèria .

La .tasca .de .recerca .i .projecció .acadèmica .que .l’Institut .té .entre .mans .és .tan .important .com .necessària . .Acomplir-la .depèn .certament .d’ell, .però .també .que .les .autoritats . .

i .institucions .del .nostre .país .sàpiguen .donar .resposta .adient .a .les .necessitats .estructurals .i .científiques .de .la .seva .acadèmia .de .les .ciències .i .les .humanitats . .Els .temps .

foscos .que .ens .amenacen, .certament .durs .a .tot .el .món, .no .ens .poden .aturar . .Com .en .altres .maltempsades .passades, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .continuarà .fent .la .seva .

feina .i .lluitant .pels .valors .que .el .formen .

L’Institut .és .un .projecte .compartit .per .les .autoritats .i .la .societat .civil . .Així .fou .des .dels .inicis .i .així .ha .de .continuar .essent . .Un .país .com .el .nostre .mereix, .i .necessita, .una .

acadèmia .com .l’Institut .d’Estudis .Catalans . .Una .institució .que .el .projecti .al .món, .que .sàpiga .entendre’l .i .que .ensems .pugui .defensar-hi .la .genuïnitat .de .la .cultura .pròpia, .

els .trets .que .la .diferencien .i .que .la .fan, .alhora, .universal .

La .promoció .social .del .coneixement .científic .és .un .fi .principal .de .l’Institut, .que .acompleix .mitjançant .publicacions .periòdiques .de .les .vint-i-vuit .societats .filials .que .

reuneixen .ja .prop .de .nou .mil .socis, .a .més .de .la .constant .participació .en .les .activitats .vinculades .a .la .recerca .en .tots .els .camps, .sovint .en .estreta .col·laboració .amb .les .

universitats .i .els .laboratoris .d’arreu .dels .territoris .que .comparteixen .llengua .i .cultura . .Els .fets .i .els .resultats .ho .diuen .tot .

L’acadèmia .nacional .és .sovint .consultada .pels .poders .públics .sobre .els .afers .més .diversos .que .afecten .el .nostre .país .i .dictamina, .com .a .màxima .autoritat .reconeguda .

oficialment, .sobre .les .matèries .lingüístiques .

L’Institut .ha .organitzat .exposicions, .conferències, .col·loquis, .un .gran .nombre .d’activitats .que .fóra .impossible .esmentar .ací .amb .detall . .A .la .corresponent .Memòria .en .

trobareu .tota .la .informació .

Durant .el .curs .han .estat .nomenats .nous .membres .numeraris .Vicenç .Beltran .i .Pepió .(adscrit .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica); .Ramon .Bartrons .i .Bach, .Lluís .Ferrer . .

i .Caubet, .Joan .Josep .Guinovart .i .Cirera .i .Joan .Viñas .i .Salas .(adscrits .a .la .Secció .de .Ciències .Biològiques); .Miquel .Canals .i .Artigas, .Àngel .Messeguer .i .Peypoch .i .Antoni .

Olivé .i .Ramon .(adscrits .a .la .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia), .i .Jaume .Casals .i .Pons, .Josepa .Cucó .i .Giner, .Carles-Enric .Riba .i .Campos .i .Xavier .Vives .i .Torrents .(adscrits . .

a .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials); .i .nous .membres .corresponents .Denise .Boyer .(adscrita .a .la .Secció .Filològica) .i .Montserrat .Guibernau .i .Berdun .(adscrita .a .la .

Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials) . .La .vàlua .intel·lectual .i .científica .d’aquests .dos .membres .reforcen .encara .més .la .de .l’acadèmia .catalana .

L’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .hagut .de .lamentar .el .traspàs .del .membre .emèrit .Joan .Triadú .i .Font .(adscrit .a .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials), .del .membre .

emèrit .Joan .Solà .i .Cortassa .(adscrit .a .la .Secció .Filològica .i .vicepresident .de .l’IEC), .del .membre .emèrit .Manuel .Riu .i .Riu .(adscrit .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica), . .

del .membre .corresponent .Robert .B . .Tate .(adscrit .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica), .del .membre .emèrit .Oriol .Riba .i .Arderiu .(adscrit .a .la .Secció .de .Ciències .i .

Tecnologia), .del .membre .corresponent .Juan .Vallet .de .Goytisolo .(adscrit .a .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials), .del .membre .emèrit .Joan .Vernet .i .Ginés . .

(adscrit .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica) .i .del .membre .emèrit .Heribert .Barrera .i .Costa .(adscrit .a .la .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia) .

Les .publicacions, .les .activitats, .els .cursos .acadèmics, .les .trobades .culturals, .els .premis .i .les .iniciatives .diverses .en .pro .de .la .ciència .i .la .cultura .van .endavant . .Agraeixo .a .

tots .els .membres, .treballadors .i .col·laboradors .de .l’Institut .l’esforç .i .la .dedicació .que .esmercen .a .fer .possible .que .aquesta .noble .institució .continuï .anant .cap .endavant .

Salvador Giner

President .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans

11 .d’octubre .de .2011
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