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L a present memòria reflecteix amb 

detall l’activitat de l’Institut 

d’Estudis Catalans al llarg del curs 2016-

2017, per mitjà de la qual es duen a terme 

les missions estatutàries: l’estudi de la 

llengua i l’establiment de la normativa, el 

desenvolupament i la difusió de la recerca 

en els diferents àmbits científics, i l’asses-

sorament dels poders públics i altres 

institucions.

L’Institut estén l’àmbit d’actuació 

a tots els territoris dels Països Catalans 

per mitjà de seus i delegacions: Perpinyà, 

Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, 

València, Palma i l’Alguer (en aquesta 

última, s’han iniciat els contactes per a 

establir-hi la seu), i impulsa la presència 

i la influència en l’àmbit internacional. 

Tot just reprès el curs, l’IEC cele-

brà l’acte commemoratiu de la Diada 

Nacional de Catalunya, en què Eva Puig, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica, pronuncià la conferència «Història 

i política en el passat i en el present».

El segon acte que marcà el nou 

curs va ser la sessió inaugural, que coin-

cidí amb la del curs interacadèmic a l’IEC, 

i tingué com a convidat especial Carles 

Mundó, conseller de Justícia de la Gene-

ralitat de Catalunya i president del Consell 

Interacadèmic. Antoni Roca Rosell, mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

hi impartí la lliçó «Un curs matemàtic a 

la Menorca de la Il·lustració, en la com-

memoració de Pasqual Calbó i Caldés 

(1752-1817)», i la companyia Xuriach hi 

interpretà peces del Renaixement a Cata-

lunya. 

El lliurament dels Premis Sant 

Jordi de l’IEC 2017, que han arribat a la 

vuitanta-sisena edició, fou de vint borses 

d’estudi i quaranta-cinc premis que reco-

neixien els estudiosos de tots els camps 

del saber que s’expressen en llengua ca-

talana.

L’IEC ha promogut diverses com-

memoracions i homenatges, entre els 

quals voldria destacar els dedicats a 

commemorar el cent cinquantè aniversa-

ri del naixement de Josep Puig i Cadafalch 

(1867-1956) i el centenari de la mort 

d’Enric Prat de la Riba (1870-1917), 

ambdós membres fundadors de l’IEC.

La recerca ha centrat l’activitat 

habitual de la nostra institució. Els resul-

tats dels diferents projectes es difonen per 

mitjà de les publicacions, en format elec-

trònic o en paper, que a final del curs 

2016-2017, han sumat més d’un centenar 

de títols. El fons de publicacions periòdi-

ques, per la seva banda, està format per 

seixanta revistes científiques. Actualment 

hi ha en funcionament una setantena de 

programes, que, a l’empara de les cinc 

seccions i de la Presidència, avancen en 

l’assoliment dels seus objectius. Aquest 
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curs n’han finalitzat alguns; en primer 

lloc, voldria posar en relleu la publicació 

de la Gramàtica de la llengua catalana 

(2016) i l’Ortografia catalana (2017), 

que juntament amb el Diccionari de la 

llengua catalana formen la tríada d’obres 

normatives de l’IEC. D’altra banda, s’ha 

completat l’edició de Les quatre grans 

cròniques, amb la publicació del volum 

corresponent a l’índex; els resultats d’«Els 

sistemes naturals del delta del Llobregat» 

s’han recollit en el llibre Flora vascular 

del delta del Llobregat (publicat en la 

col·lecció «Treballs de la Institució Cata-

lana d’Història Natural»), i s’han enllestit, 

entre d’altres, el Nomenclàtor toponímic 

de les Illes Balears, el Diccionari descrip-

tiu de la llengua catalana, les Obres 

completes de Pompeu Fabra i el Vocabu-

lari de la llengua catalana medieval de 

Lluís Faraudo de Saint-Germain.

L’Institut s’ha manifestat institu-

cionalment quan els interessos o drets del 

país han estat qüestionats o s’han vist 

amenaçats. Aquest curs ha impulsat el 

Manifest per la cultura científica i tecno-

lògica (13 de desembre de 2016), el 

Manifest en defensa dels polítics i de les 

institucions del poble de Catalunya (19 

de gener de 2017), la Declaració sobre la 

denominació de la regió on es troba  

Catalunya del Nord (febrer del 2017) i  

la Declaració social per la pedagogia de la 

Societat Catalana de Pedagogia (14 de 

juny de 2017), i s’ha adherit al Manifest 

de suport ciutadà a la candidatura de 

Barcelona per a l’Agència Europea del 

Medicament (30 de juny de 2017).

Al llarg del curs, han ingressat 

nous membres numeraris i membres cor-

responents, i l’IEC ha hagut de lamentar 

el traspàs dels membres M. Teresa Ferrer 

i Mallol, Josep M. Muntaner i Pasqual, 

Joan Rodés i Teixidor, Xavier Roselló i 

Molinari i Pere Verdaguer i Juanola. Sigui 

per a ells, el nostre record més sincer. 

L’extensa i detallada descripció de 

l’activitat de l’IEC que conté aquest volum 

ret comptes de la feina feta, que ha estat 

possible gràcies a la dedicació de totes les 

persones que formen part de la institució 

o que hi estan vinculades: membres de 

l’IEC, de les societats filials, de les funda-

cions, de les delegacions; treballadors, i 

col·laboradors. A tots ells adrecem el 

nostre agraïment. 

A final del curs 2016-2017, l’IEC 

ha celebrat eleccions preceptives a la 

Presidència. La candidatura encapçala-

da per Joandomènec Ros com a presi-

dent, Jaume de Puig i Mariàngela Vila-

llonga com a vicepresidents i Josep Enric 

Llebot com a secretari general consti-

tueix el nou Equip de Govern, que serà  

al capdavant de la institució a partir de 

l’1 de setembre de 2017 per un període 

de quatre anys. 

L’activitat musical serveix per a 

tancar l’activitat acadèmica del curs 

2016-2017 amb l’inici, al juliol, del tra-

dicional cicle Música al claustre, dedicat 

als «Cent anys del llegat científic i musical 
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de Felip Pedrell», compositor i pare de la 

musicologia catalana, i, alhora, per a obrir 

la programació del curs vinent, amb dos 

concerts més previstos per als mesos de 

setembre i novembre del 2017, que aca-

baran de retre homenatge a la personali-

tat polifacètica de Felip Pedrell. 

romà escalas

Secretari general
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