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Membres emèrits

Són membres emèrits les persones que, havent estat membres numeraris, per raó d’edat 

són exonerables de les obligacions institucionals, d’acord amb el Reglament de règim in-

terior. Els membres emèrits són els numeraris que han complert setanta anys d’edat, que 

durant el curs 2009-2010 han estat els següents:

Secció Històrico-Arqueològica

Albert Balcells i González

N  ascut a Barcelona l’any 1940, és cate-

dràtic d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels prin-

cipals especialistes en història social contemporània de Catalunya. Se’l pot considerar 

l’iniciador de la història dels moviments socials del segle xx a Catalunya amb la publicació, 

el 1964, del seu primer llibre El sindicalisme a Barcelona de 1916 a 1923. La seva tesi 

doctoral El problema agrari a Catalunya, la qüestió rabassaire, 1890-1936 —prologada 

pel qui en fou el tutor, Emili Giralt— és avui un clàssic en la matèria. 

Durant els anys setanta va ser professor de l’Escola Superior de Ciències Socials 

de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona i director del seu Departament d’His-

tòria fins al 1988. Fou vicedegà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya, entre el 1980 i el 1987, des d’on va influir en la intro-

ducció de temes d’història de Catalunya en els programes escolars oficials. Del 2003  

al 2007 va ser vicepresident primer de l’Ateneu Barcelonès, sota la presidència d’Oriol 

Bohigas. Fou president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
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durant el període 1998-2006 i és director de l’Oficina d’Assessorament Històric de l’IEC 

des del 2007, i de l’Arxiu Històric de l’IEC, des del 2005. 

Ha rebut el Premi Nova Terra (1967), el Premi Ramon Fuster (1992) i el Premi 

d’Assaig Carles Rahola (2007). Li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 

Catalunya (1995) i la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic (2009), concedida per 

la Generalitat de Catalunya. 

La seva obra es compon de gairebé cinquanta volums, amb quaranta-sis entrades 

a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Ha publicat títols com El problema agrari a 

Catalunya, la qüestió rabassaire (1890-1936) (1969), Crisis económica y agitación so-

cial en Cataluña de 1930 a 1936 (1971), Història dels Països Catalans (1980, escrit amb 

Josep M. Salrach, Eulàlia Duran, Núria Sales i Manuel Ardit), Justícia i presons, després 

del maig de 1937 a Catalunya. Intents regularitzadors del conseller Bosch Gimpera (1989), 

Història del nacionalisme català dels orígens al nostre temps (1992), la Mancomunitat 

de Catalunya i l’autonomia (1996), Violència social i poder polític (2001), lluís Companys 

i la seva època (2002) o llocs de memòria dels catalans (2008).

Ha coordinat el llibre col·lectiu El pensament polític català des del segle xviii a 

mitjan segle xx (1988). Juntament amb Josep Maria Ainaud de Lasarte, ha editat les obres 

completes de Prat de la Riba (1998-1999). És editor i coredactor dels llibres col·lectius 

Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània (2003), Història de la historiografia 

catalana (2004) i Els Països Catalans i Europa durant els darrers cent anys (2009). 

També ha compilat i ha editat els articles de Lluís Nicolau d’Olwer: Democràcia contra 

dictadura. Escrits polítics, 1915-1960 (2007). Juntament amb Enric Pujol i Casademont, 

ha editat els articles de Ferran Soldevila: Entre la dictadura i la revolució. Cròniques 

polítiques per a Ginebra i liverpool: 1925-1947 (2009). El 2008, el Parlament de Cata-

lunya l’elegí com a membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic de Catalunya. 

Actualment dirigeix la revista Catalan Historical Review, que s’edita en anglès i català, la 

qual és la primera revista de difusió internacional de la historiografia dels països de llen-

gua catalana. 
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