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presentació

I llibre que el lector té a les mans

conté un resum de la vida cor

porativa de l'Institut d'Estudis Catalans

i de les activitats realitzades durant el

curs 1998-1999 en compliment de la

seva missio estatutària.

Pel que fa a l'activitat corporati

va. aquesta memòrta aporta informacio

sobre la composició actual de l'Institut i

dels seus òrgans de govern. sobre les se

ves relacions institucionals. sobre els di

ferents assumptes tractats en les reu

nions del Ple. que n és l'òrgan de govern.

i en les reunions de les diferents sec

cions. sobre els actes més importants

duts a terme al llarg del curs i sobre els

premis i les borses d'estudi atorgats.

Durant aquest curs. l'Institut ha

elegit sis nous membres numeraris: els

senyors Joan-Ferran Cabestany i Fort i

Josep Massot i Muntaner. de la Secció

Històrico-Arqueològica; el senvor Ramon

Sistac i Vicén. de la Secció Filològica. i

els senvors Josep Lluís Blasco i Estellés.

Joan Francesc Mira i Casterà i Ricard

Torrents i Bertrana. de la Secció de Filo

sofia i Ciències Socials. En aquest mateix

període. l'Institut ha hagut de lamentar

la defunció d'un membre numerari. la

senyora M. Angels Anglada i d'Abadal. de

la Secció Filològica. i s'ha assabentat

de la mort del membre corresponent de la

Secció de Ciències i Tecnologia. senyor

Borís Konstantinòvitx Vainstein.

Amb això el Ple és constituït. en

acabar aquest curs. per noranta-dos

membres numeraris. quaranta-quatre

membres emèrits i els vint-i-cinc presi

dents de les societats filials. El nombre

de membres corresponents és cinquan-

ta-sis.

En els plens. a més de les qües

tions que s'hi debaten normalment. s'han

continuat presentant semblances de mem

bres antics de l'Institut. Aquest any s'han

recordat les personalitats de Miquel A.

Fargas i Roca. Eugeni d'Ors i Rovira.

Joaquim Folch i Torres i Jaume Serra i

Húnter. Així mateix. s'ha dedicat un ple

extraordinari a la celebració del debat

sobre Els drets individuals i els drets

col•lectius. en el qual actuaren com a po

nents els senyors Isidre Molas i Josep M.

Terricabras.

Pel que fa al Cartell de premis.

l'IEC ha lliurat aquest curs vint premis

generals. deu premis per a estudiants i

cinc borses d'estudi. Duna altra banda.

ha enviat representants als jurats dels

Premis Nacionals del Ministeri d'Educa

ció i Cultura de Madrid. i el nostre presi

dent ha format part del jurat dels Premis

Nacionals atorgats per la Generalitat de

Catalunva.

Així mateix. durant aquest curs

l'IEC ha firmat convenis amb la Uni

versitat de Perpinyà. per a l'assenta

ment de les bases per a la creació d'una

//
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seu de HEC a Perpinyà. i amb l'Institut

d 'Estudis Andorrans. També ha signat

convenis específics amb les entitats se

güents: Departament de Política Ter

ritorial i Obres Públiques de la Gene

ralitat de Catalunya. Ajuntament de

Barcelona. Diputació de Barcelona. Bor

sa de Barcelona. I niversitat Autònoma

de Barcelona. Fundació Catalana de Gas.

Institut Cartogràfic de Catalunva. Ajun

tament del Vendrell. Autopistes de Ca

talunya i Consell Comarcal del Baix Pe

nedès.

En l'àmbit de la recerca. aquest

curs cal destacar la celebració de tres

jornades científiques: d'una banda. La

urbanística moderna. La construcció

d'una disciplina. L'expericnciu catala

na vers l'experiència internacional. i Els

límits de l'esport: el doping del dopatge:

d altra banda. les del Simposi Pompeu

Fabra. dedicades a situar l'obra del

mestre en el context de la cultura i de la

lingüística del seu temps. als Països Ca

talans i arreu. Pel que la als Reports de

la recerca a Catalunya. ban aparegut

els treballs corresponents a quatre àrees:

Geometria i demografta. Biologia d'or

ganismes i sistemes. Pedagogia i Engi

nyeria industrial.

Pel que fa a publicacions. aquest

curs ban sortit a la llum quaranta-dos tí

tols. trenta-cinc obres periòdiques i qua

tre treballs en col•laboració amb altres

institucions.

Durant el 1999 han continuat les

obres de restauració i rehabilitació de la

Casa de Convalescència. seu de lIEC.
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estructura

'Institut d'Estudis Catalans s'es

tructura en seccions. establertes

segons grans unitats temàtiques de la

ciència i la tecnologia. Les seccions s'en

carreguen d'organitzar i desenvolupar la

recerca i de programar activitats en llurs

disciplines. Cada una de les seccions és

formada per un màxim de vint-i-un

membres numeraris. pels membres emè

rits i pels presidents de les societats fi

lials adscrites a la secció. L'Institut pot

adscriure a cadascuna de les seccions un

màxim de trenta membres correspo

nents.

Els òrgans de govern. gestió i re

presentació de l'Institut d'Estudis Cata

lans són el Ple. constituït pels membres

numeraris. pels emèrits i pels presidents de

les societats filials; el Consell Permanent.

que actua per delegació del Ple i exerceix

el govern de la corporació. i el president.

que és el representant nat de l'Institut.

en presideix el Ple i el Consell Permanent

i té cura de l'execució dels acords.

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari general:

Presidents de les seccions:

Consell Permanent

Manuel Castellet i Solanas

Antoni Serra i Ramoneda

Josep Egozcue i Cuixart

Carles Miralles i Solà

Albert Balcells i Gonzàlez

(Secció Històrico-Arqueològica)

Mercè Durfort i Coll

(Secció de Ciències Biològiques)

Manuel Ribas i Piera

(Secció de Ciències i Tecnologia)

Joan A. Argenter i Giralt

(Secció Filològica)

Josep M. Muntaner i Pascual

(Secció de Filosofta i Ciències Socials)
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Secció Històrico-Arqueològica

Consell de Govern

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretària:

Albert Balcells i Gonzàlez

Manuel Mundó i Marcet

Xavier Barral i Altet

M. Teresa Ferrer i Mallol
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Membres

Manuel Ardit i Lucas

Albert Balcells i Gonzàlez

Xavier Barral i Altet

Núria de Dalmases i Balaííà

Eulàlia Duran i Grau

Gregori Estrada i Gamissans

M. Teresa Ferrer i Mallol

Josep M. Font i Rius

Francesc Fontbona i de Vallescar

Emili Giralt i Raventós

= 18.12.1992

5 Història moderna

£ 21.11.1986

S Història contemporània. social i

5 política de Catalunva

| 18.12.1992

Història de Fart antic i medieval

17.06.1996

Història de l'art medieval

07.05.1990

Història i literatura catalana a

Tèpoca moderna

18.12.1992; emèrit des del 18.12.1993

Història de la música

18.12.1992

Història medieval (baixa edat mitjana)

26.06.1970; emèrit des del 25.04.1988

Història del dret

18.12.1992

Història de l'art modern

19.12.1975; emèrit des del 01.04.1997

Història agrària



Josep Guitart i Duran

Albert Guillem Hauf i Valls

Marc Maver i Olivé

Concepció Mir i Curcó

Joaquim Molas i Batllori

Manuel Mundó i Marcet

Pere de Palol i Salellas

Antoni Pladevall i Font

Antoni Riera i Melis

Manuel Riu i Riu

Narcís Soler i Masferrer

Joan Vernet i Ginés

07.05.1990

Arqueologia

01.02.1991

Història de la literatura. edició de textos

medievals i espiritualitat medieval

17.06.1996

Epigrafia. tradició clàssica i història

antiga de Catalunya

18.12.1992

Història sociopolítica contemporània

17.02.1978

Història de la literatura i crítica

literària

26.1 1.1971; corresponent des del

25.02.1966. emèrit des del 29.06.1993

Història i literatura antiga i medieval

damunt les fonts manuscrites

14.04.1978; emèrit des del 25.01.1993

Arqueologia paleocristiana i medieval

07.05.1990

Història eclesiàstica i història de l'art

17.06.1996

Història medieval (baixa edat mitjana)

07.05.1990; emèrit des del 25.03.1999

Història i arqueologia medieval

17.06.1996

Paleolític i història antiga

14.04.1978; emèrit des del 31.07.1993

Història de l'islam i de la ciència àrab

17
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Membres corresponents

Géza Alfòldi

Agustí Altisent i Altisent

Josep Amengual i Batle

Cebrià Baraut i Obiols

Miquel Batllori i Munné

Thomas N. Bisson

Pierre Bonassie

Dolors Bramon i Planas

Robert I. Burns

Marcel Durliat

Georges Fabre

Paul Frccdman

Jocelvn N. Hillgarth

Giovanni Lilliu

= 16.12.19%

5 (Heidelberg)

I

í 19.12.1975

3 (Poblet)

S 13.02.1987

S (Madrid)

15.03.1974

(Montserrat)

09.06.1951

(Roma)

13.02.1987

(Harvard)

13.02.1987

(Tolosa)

17.06.1996

(Banyoles)

16.12.1996

(Los Angeles)

20.03.1964

(Tolosa)

16.12.1996

(Pau)

16.12.1996

(Tennessee)

16.12.1996

(Londres)

1973

(Càller)



Enric Llobregat i Conesa

Gabriel Llampart i Moragues

Henry de Lumley

José Luis Martín Rodríguez

Olimpio Musso

Alexandre Olivar i Daydí

Pere Ponsich

Robert B. Tate

Pierre Vilar

Jíll R. Webster

Philippe Wolff

Michel Zimmermann

= 13.02.1987

3 (Alacant)

p 13.02.1987

= (Palma)

| 16.12.1996

B (París)

16.12.1996

(Salamanca)

16.12.1996

(Siena)

06.07.1973

(Montserrat)

06.07.1973

(Perpinyà)

25.02.1966

(Nottingham)

17.04.1961

(París)

16.12.1996

(Toronto)

20.03.1964

(Andorra)

16.12.1996

(Jouy-le-Moutier. França)



Secció de Ciències Biològiques

Consell de Govern

Presidenta:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Mercè Durfort i Coll

Francesc Gonzàlez i Sastre

Joandomènec Ros i Aragonès

Xavier Bellés i Ros
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Membres

Francesc Asensi i Botet

Carles Bas i Peired

Xavier Bellés i Ros

Jaume Bertranpetit i Busquets

Oriol de Bolòs i Capdevila

Josep Carreras i Barnés

Creu Casas i Sicart

Oriol Casassas i Simó

Josep M. Domènech i Mateu

Mercè Durfort i Coll

Josep Egozcue i Cuixart

15.06.1999

Pediatria

14.04.1978; emèrit des del 03.08.1992

Ecologia de recursos marins vius

23.10.1992

Entomologia

06.06.1994

Antropologia

24.01.1964; emèrit des del 16.03.1994

Geobotànica

17.09.1990

Bioquímica i biologia molecular

17.02.1978; emèrita des del 25.04.1988

Briologia

11.01.1985; emèrit des del 01.09.1993

Sociomedicina

11.01.1985

Embriologia humana

03.11.1989

Biologia cel•lular

23.10.1992

Biologia cel•lular



Ramon Folch i Guillèn

Màrius Foz i Sala

Jesús A. Garcia Sevilla

Lluís Garcia i Sevilla

Francesc Gonzàlez i Sastre

Joaquim Gosàlbez i Noguera

Jordi Gras i Riera

Ricard Guerrero i Moreno

Josep Laporte i Salas

Jordi Lleonart i Aliberas

Xavier Llimona i Pagès

Ramon Margalef i López

Ramon Parés i Farràs

Antoni Prevosti i Pelegrín

Joan Rodés i Teixidor

17.03.1978

Ecologia vegetal i gestió ambiental

11.01.1985: emèrit de- del 01 .0.'5.1999

Endocrinologia

06.06.1994

Farmacologia

15.06.1999

Psiquiatria

06.06.1994

Bioquímica clínica i patologia molecular

23.10.1992

Zoologia

1 1.01.1985: emèrit des del 05.06.1990

Immunologia

06.06.1994

Microbiologia

17.02.1978; emèrit des del 18.03.1992

Farmacologia clínica

06.06.1994

Biologia pesquera

23.10.1992

Micologia

07.07.1978: emèrit des del 16.05.1989

Ecologia

23.10.1992; emèrit des del 01.12.1997

Microbiologia

17.02.1978; emèrit des del 15.02.1989

Genètica i evolució

11.01.1985

Hepatologia
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Joandomènec Ros i Aragonès 17.00.l 990

Ecologia

Jordi Sans i Sabi a Ien

Josep \ igo i Bonada

06.06.1994

I Iematologia i oncologia

17.03.1078

Geobotànica

Membres corresponents

Gonzalo Halffter i Salas

Joan Massagué i Solc

Federico Mavor Zaragoza

Àngel Pellicer i Garrido

06.06.1994

(Mèxic)

06.06.1994

(Nova York)

09.06. 1997

(París)

22.05.1995

(Nova York)



Secció de Ciències i Tecnologia

Consell de Govern

President:

Vieepresident:

Tresorer:

Secretari:

Manuel Rihas i Piera

Joaquim Casal i Fàbrega

Joan Girbau i Badó

Salvador Alegret i Sanromà

Membres

Joaquim Agulló i Batlle

Salvador Alegret i Sanromà

Josep Amat i Girbau

Damià Barceló i Culleres

Heribert Barrera i Costa

Eduard Bonet i Guinó

Joaquim Casal i Fàbrega

Enric Casassas i Simó

Manuel Castellet i Solanas

Josep Castells i Guardiola

Gabriel Ferraté i Pascual

23.10.1992

Enginyeria mecànica

17.09.1990

Química analítica

17.09.1990

Informàtica industrial

15.06.1999

Química analítica

17.03.1978: emèrit des del 25.04.1988

Química teòrica

07.07.1978

Probabilitats. estadística. lògica i episte

mologia

03.11.1989

Enginyeria química

19.05.1972: emèrit des del 02.1 1.1990

Química de les solucions

17.03.1978

Algebra i topologia

14.04.1978; emèrit des del 27.05.1995

Química orgànica

07.07.1978

Automàtica

S.í

S
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Manuel Font i Altaba

Enric Freixa i Pedrals

Joan Girbau i Badó

Lluís Jofre i Roca

David Jou i Mirabent

Ramon Lapiedra i Civera

Jaume Pagès i Fita

Jaume Porta i Casanellas

Enric Ras i Oliva

Salvador Regnant i Serra

Oriol Riba i Arderiu

Manuel Ribas i Piera

Pere Santanaeh i Prat

Francesc Serra i Mestres

David Serrat i Congost

g 10.01.1980; emèrit des del 04.02.1992

; Cristal•lografia

j; 25.03.1983; emèrit des del 25.04.1988

r Enginyeria de motors

5 17.09.1990

- Geometria diferencial

17.06.1996

Telecomunicacions

03.11.1989

Termodinàmica

27.06.1980

Física relat i vista

23.10.1992

Enginyeria de sistemes

24.02.1997

Edafologia i química agrícola

17.02.1978: emèrit des del 25.04.1988

Enginyeria elèctrica

10.01.1980; emèrit des del 24.12.1998

Geologia històrica i paleontologia

17.03.1978; emèrit des del 29.08.1993

Sedimentologia i estratigrafia

07.07.1978; emèrit des del 16.05.1995

Urbanística

17.09.1990

Geologia estructural i tectònica

17.09.1990

Microelectrònica

17.00.1996

Geologia i geomorfologia



Carles Solà i Ferrandc

Josep Vaquer i Timoner

23.10.1992

Enginyeria química

07.07.1978: emèrit des del 01.07.1998

Geometria diferencial

Membres corresponents

Evarist Giné i Masdeu

Alfred Giner-Sorolla

Antoni Lloret i Orriols

Adélio Machado

Norberto Piccinini

Lluís Antoni Santaló i Sors

Borís Pàvlovitx Sobolev

Jaume Truyols i Santonja

Borís Konstantinòvitx Vainstein

luri Nicolàievitx Vetxinii

= 16.12.19%

; (Connecticut)

: 23.11.1992

= (Florida)

l 02.03.1992

| (París)

23.11.1992

(Portugal)

06.06.1994

(Torí)

21.12.1977

(Buenos Aires)

17.05.1992

(Moscou)

02.03.1992

(Oviedo)

06.06.199-i (f 1997)

(Moscou)

17.05.1992

(Moscou)

-'.)



Secció Filològica

Consell de Govern

President:

Vieepresidenta:

Tresorer:

Secretari:

Joan A. Argenter i Giralt

M. Àngels Anglada i d'Abadal

(f 23.04.1999)

Vicent Pitarch i Almela

Isidor Marí i Mavans

£ 26
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Membres

M. Àngels Anglada i d'Abadal

Ramon Aramon i Serra

Joan A. Argenter i Giralt

Antoni M. Badia i Margarit

Joan Bastardas i Parera

Pere Bohigas i Balaguer

M. Teresa Cabré i Castellví

Jordi Carbonell i de Ballester

Germà Colón i Domènech

Antoni Ferrando i Francès

21.05.1991 (f 23.04.1999)

Escriptora

01. 05. 1942: emèrit des del 25.04. 1988

Filologia i lingüística

03.11.1989

Lingüística i sociolingüística

15.11.1968; emèrit des del 30.05.1990

Lingüística històrica i gramàtica

19.05.1972: emèrit des del 04.02.1989

Filologia clàssica i romànica

1.'5.06.1 942: emèrit des del 25.04.1988

Filologia i literatura medieval

03.11.1989

Lexicologia i lexicografia

19.05.1972; emèrit des del 23.04.1994

I listòria social de la llengua. història

de la literatura i gramàtica

07. 00. 1993: corresponent des del

25.02.1966. emèrit des del 30.11.1998

País Valencià / Filologia romànica

22.03.1985

I listòria de la llengua



Josep Gifreu i Piusach

Joaquim Mallalïè i Gavaldà

Isidor Marí i Mayans

Joan Martí i Castell

Joan Miralles i Monserrat

Carles Miralles i Solà

Aina Moll i Marquès

Josep Moran i Ocerinjauregui

Manuel Pérez Saldanya

Vicent Pitarch i Almela

Lluís B. Polanco i Roig

Joaqnim Rafel i Fontanals

Josep Roca i Pons

Jordi Sarsanedas i Vives

= 22.1 1.1 993

S Sociolingüística i polítiques

3 de comunicació

í-

2 21.05.1991

| Traductor i escriptor

ç 03.11.1989

Sociolingüística

23.10.1992

Sociolingüística i història de la llengua

14.06.1985

Història de la llengua. onomàstica i lite

ratura popular

21.05.1991

Filologia clàssica

22.11.1993

Illes Balears / Lingüística

22.05.1995

Onomàstica i lingüística històrica

09.06.1997

Gramàtica

14.06.1985

Sociolingüística

27.11.1989

Sociolingüística i lingüística

24.10.1984

Fonètica i lexicografia

03. 1 1.1989: emèrit des del 03.1 1 .1990

Gramàtica

21.05.1991; emèrit des del 02.09.1994

Escriptor



Ramon Sistac i Vicén

Josep Vallverdú i Aixalà

Joan Veny i Clar

Pere Verdaguer i Juanola

14.12. 1998

Nord-occidental / Dialectologia

21.05.1991; emèrit des del 09.07.1993

Escriptor

17.11.1978

Dialectologia i història de la llengua

07.00.1993; emèrit des del 09.04.1999

Catalunya Nord / Lingüística i literatura

| 28

Membres corresponents

Ramon Amigé i Anglès

Kfllman Faluba

Joseph Gulsoy

Rita Lejeune

José Antonio Pascual Rodríguez

Philip D. Rasico

Beatrice Schmid

Giuseppe Tavani

Art hur Terrv

Enric Valor i Vives

00.0o.1994

(Reus)

g 23.11.1992

; (Budapest)

s 06.06.1994

ï (Toronto)

29.04.1974

(Lieja)

09.06.1997

(Salamanca)

09.06.1997

(Nashville)

09.06.1997

(Basilea)

23.1 1.1992

(Roma)

23.11.1992

(Colchester)

24.10.1986

(València)



Marià Villangómez i Llobet

Max W. Wheeler

Curt Wittlin

Marie-Claire Zimmermann

= 21.05.1991

g (Eivissa)

p 09.06.1997

S (Brighton)

; 09.06.1997

C (Saskatoon, Canadà)

09.06.1997

(París)



Secció de Filosofia i Ciències Socials

Consell de Govern

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Josep M. Muntaner i Pascual

Joan Vilà i Valentí

Josep Gonzàlez-Agàpito i Granell

Pere Lluís i Font

£ W
i.

I

Membres

Enric Argullol i Murgadas

Bartomeu Barceló i Pons

Joan Becat i Rajant

Josep M. Casasús i Guri

Joan Estruch i Gibert

Lluís Folch i Camarasa

Octavi Fullat i Genis

Carles A. Gasòliba i Bohm

Salvador Giner i de San Julian

Josep Gonzàlez-Agàpho i Granell

Enric Lluch i Martín

3 01.02.1901

5 Dret administratiu

5 01.02.1991

; Geografia htnnana

í 15.11.1991

5 Geografia

07.05.1990

Teoria del periodisme

20.12.1995

Sociologia de la religió

07.05.1990: emèrit des del 06.02.1993

Pedagogia terapèntica

20.12.1995; emèrit des del 12.01.1998

Filosofia de l'educació

12.01.1979

Economia

22.05.1995

Sociologia

15.11.1991

Teoria i història de l'educació

07.05.1990

Geografia



Pere Lluís i Font

Isidre Molas i Batllori

Miquel de Moragas i Spà

Joaquim Muns i Albuixech

Josep M. Muntaner i Pascual

Josep M. Perarnau i Espelt

Josep M. Puig i Salellas

Encarna Roca i Trias

Vicenç M. Rosselló i Verger

Antoni Serra i Ramoneda

Carlota Solé i Puig

Josep M. Terricabras i Nogueras

Joan Triadú i Font

Marc-Aureli Vila i Comaposada

= 07.05.1990

> Història de la filosofia

E 22.11.1993

3 Dret constitucional

Ç 07.05.1990

| Teoria de la comunicació

13.02.1987

Economia internacional

12.01.1979

Economia

07.05.1990; emèrit des del 08.07.1998

Filosofia

29.01.1988; emèrit des del 19.02.1994

Dret civil i mercantil

22.05.1995

Dret civil

01.02.1991

Geografia física

13.02.1987

Economia de l'empresa

07.05.1990

Sociologia de les migracions i de les or

ganitzacions. estructura i canvi social

22.05.1995

Filosofia

12.01.1979; emèrit des del 30.07.1991

Pedagogia general

29.01.1988; emèrit des del 29.01.1989

Geografia històrica

31



Joan Vilà i Valentí 29.02.1990; emèrit des del 29.03.1995

Geografia regional i didàctica de la geo

grafia

Membres corresponent»

Robert Pring-Mill | 25.02.1966

1 (Oxford)

Joan Vallet de Goytisolo ; 1974

2 (Barcelona)
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Societats filials

Amies de l'Art Romànic

President:

Vicepresidenta:

Tresorera:

Secretària:

Joan F. Cabestanv i Fort

M. Teresa Matas i Blanxart

Àngela Majó i Rais

Guadalupe Mints i Bernal

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Presidenta: Mercè Centrich i Sureda

Vicepresident: Andreu Sànchez i Soriano

Tresorer: Ricard Zarznelo i Arnal

Secretària: M. Antònia Pladellorens i Ibarz

Institució Catalana dT.studis Agraris

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Joan Pere Vilà i I lors

Ramon Lletjós i Caste

Josep Argemí i Relat

Albert Tehàs i Puig
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Institució Catalana d'Història Natural

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Joaquim Maluquer i Sostres

Ferran Rodà i de Llanxa

Joan Pino i Vilalta

Josep Germain i Otzet

Societat Catalana d'Economia

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Josep Jané i Solà

Pere Puig i Bastard

I Iumbcrt Sanz i Garcia

Josep C. Vergés



Societat Catalana d'Fstudis Clàssics

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Marc Mayer i Olivé

Jaume Pòrtulas i Ambrós

Josep Martínez Gàzquez

Xavier Riu i Camps

Societat Catalana d'Kstudis Hebraics

President: Eduard Feliu i Mabres

Tresorer: Pere Casanellas i Bassols

Secretari: Jordi Casanovas i Miró

Societat Catalana d'Kstudis Històrics

President: Gaspar Feliu i Montfort

Vicepresident: Gener Gonzalvo i Bou

1
Tresorer: Pere Molas i Ribalta

i
Secretària: Mònica Gonzàlez i Fernàndez

1 34
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Societat Catalana d'Estudis Jurídics

President: Josep M. Mas i Solench

* Vicepresident: Ramon F. Pou i Serradell

Tresorer: Xavier Genovert i Huguet

Secretari: Josep Cruanves i Tor

Societat Catalana d'Estudis Litúrgics

President:

Secretari:

Alexandre Olivar i Daydí

Rafael M. Bofill i Fransí

Societat Catalana d'Kstudis Numismàtics

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretària:

Miquel Crusafout i Sabater

Leandre Villaronga i Garriga

Rafael Comas i Ezequiel

Anna M. Balaguer i Prunes



Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

President: Antoni Roca i Rosell

Vicepresident: Jon Arrizabalaga i Valbuena

Tresorer: Pere Grapí i Vilumara

Secretari: Xavier Roque i Rodríguez

Societat Catalana d'Ordenació del Territori

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Ricard Pié i Ninot

Oriol Nel•lo i Colom

Daniel Serra de la Figuera

Robert Vergés i Fernàndez

Societat Catalana de Biologia

President:

Vicepresident lr:

Vicepresident 2n:

Tresorer:

Secretària general:

Ramon Bartrons i Bach

Jaume Bertranpetit i Busquets

Lluís Cornudella i Mir

Antoni Fernàndez-Tiburcio

Cristina Junvent i Rodríguez
35 Ü
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Societat Catalana de Comunicació

President:

Vicepresidenta:

Tresorera:

Secretari:

Josep M. Martí i Martí

Imma Tubella i Casadevall

Montserrat Bonet i Bagant

Antoni Esteve i Avilés

Societat Catalana de Filosofia

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Jordi Sales i Coderch

Jordi Ramírez i Asensio

Robert Veciana Tormo

Ignasi Roviró i Alemany



Societat Catalana de Física

President:

Vieepresidenta:

Tresorer:

Secretari:

Antoni Giró i Roca

Núria Ferrer i Anglada

Ignasi Juvells i Prades

Agustí Poch i Parés

Societat Catalana de Geografia

President:

Vicepresident:

Tresorera:

Secretari:

Vicenç Biete i Farré

Francesc Nadal i Piqué

Montserrat Cuxart i Tremps

Enric Bertran i Gonzàlez

=

C
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

President: August Bover i Font

Vicepresident: Josep Massot i Muntaner

Tresorera: Montserrat Alegre i Urgell

Secretari: Joan Anton Rabclla i Ribas

Societat Catalana de Matentaii(|ues

President: Sebastià Xambó i Descamps

Vicepresident: Joaquim Ortega i Aramburu

Tresorer: Xavier Martínez i de Albéniz

Secretària: Anna Río i Doval

Societat Catalana de Musicologia

President: Romà Escalas i Llimona

Vicepresidenta: Montserrat Albet i Vila

Tresorer: Sergi Casademunt i Fiol

Secretari: Josep M. Gregori i Cifre



Societat Catalana de Pedagogia

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Jordi Galí i Herrera

Ricard Torrents i Bertrana

Albert Sangrà i Morer

Josep M. Boixareu i Cortina

Societat Catalana de Química

Presidenta:

Tresorer:

Secretari:

Pilar Gonzàlez i Duarte

Xavier Domènech i Antúnez

Jaume Olivella i Nelo

Societat Catalana de Sociologia

President:

Tresorer:

Secretari:

Sebastià Sarasa i Urdiola

Carles Prats i Maeso

Raimon Bonal i Falgàs

Societat Catalana de Tecnologia

President:

Tresorer:

Secretari:

Estanislau Tomàs i Morera

Oriol Izard i Badia

Marc Barracó i Serra
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rehicions institucionals

Representants de HEC en altres institucions

Institucions d'àmbit internacional

Associació Internacional

de Ciències Històriques

Eulàlia Duran i Gran

Associació Internacional

de Professors de Llengua Catalana

(AIPLC)

Comissió Gestora

August Bover i Font

Isidor Marí i Mayans

Vicent Pitarch i Almela

Centre d'Estudis Catalans

de la Universitat de París-Sorbona

(París IV)

Consell d'Administració

Manuel Castellet i Solanas (membre nat)

-

4l ■'■

Unió Acadèmica Internacional

(UAI)

Ramon Aramon i Serra

(president d'honor)

Delegats

Manuel Mundó i Marcet (titular)

Josep Guitart i Duran (adjunt)

Institucions d'àmbit estatal

Biblioteca Nacional de Madrid Reial Patronat

Manuel Castellet i Solanas

(membre nat)

Comitè Kspuiiol del Corpus

Vasorum Antiquorum

Pere de Palol i Salellas



Institucions d'àmbit català

Biblioteca de Catalunva Consell Rector

Vicepresident:

Manuel Castellet i Solanas

(membre nat)

Vocals

Manuel Mundó i Marcet

Joan Vilà i Valentí

Biblioteca General d'Història

de l'Art del Museu Nacional

d'Art de Catalunya

Comissió d'Adquisicions

Antoni Pladevall i Font

2 42
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Centre de Recerca Ecològica

i Aplicacions Forestals (CREAF)

Consell de Direcció

Ramon Folch i Guillèn

Patronat

Manuel Castellet i Solanas

(membre nat)

Joaudomèncc Ros i Aragonès

Comissió Assessora

de Llenguatge Administratiu (CALA)

de la Direcció General

de Política Lingüística

de la Generalitat de Catalunya

Isidor Marí i Mayans

Comissió Catalana de Relacions

amb la UNESCO

Manuel Castellet i Solanas

Comissió d'Assessorament

i Seguiment del Pla

de la Recerca de Catalunya

Josep Enric Llebot i Rabagliati



Comissió d'Estudi per a presentar

un informe sobre l'aplicació

de les lleis d'organització territorial

del 1987

Oriol Nel•lo i Colom

Comissió d'Urbanisme

de Catalunya del Departament

de Política Territorial

i Obres Públiques

de la Generalitat de Catalunya

Joan Vilà i Valentí

Comissió

de Delimitació Territorial

del Departament de Governació

de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Muntaner i Pascual

Comissió

de Seguiment del Conveni

entre la Generalitat de Catalunya

i l'Institut d'Estudis Catalans

Membres nats

Manuel Castellet i Solanas

Josep Egozcne i Cuixart

Carles Miralles i Solà
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Consell Assessor de l'Àrea

Protegida de les Illes Medes

Miquel Zabala i Limonsin

Consell de Caça de Catalunya

del Servei de Protecció i Gestió

de la Fauna de la Direcció General

del Medi Natural del Departament

d'Agricultura. Ramaderia i Pesca

de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Gosàlbez i Noguera



Consell de Pesca Continental

del Departament d'Agricultura,

Ramadttiít i Pesca

de la Generalitat de Catalunva

Jordi Lleonan i Aliberas

Consell de Protecció de la Natura

del Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca

de la Generalitat de Catalunva

Josep Vigo i Bonada

Consell Escolar de Catalunya

del Departament dï'.nsenyament

de la Generalitat de Catalunva

Josep M. Terricabras i Nogueras

-/-^

Consell Social

de la Llengua Catalana

de la Generalitat de Catalunva

Manuel Castellet i Solanas

(v icepresident nat)

Antoni M. Badia i Margarit (vocal)

i
5

Consell Social de la Universitat

Autònoma de Barcelona

Francesc Fontbona i de Vallescar

(f 23.04. 1999)

Consell Social

de la Universitat de Barcelona

Jordi Carbonell i de Ballester

Consell Social

de la Universitat de Girona

M. Angels Anglada i d Abadal

(f 23.04.1999)

Consell Social

de la Universitat de Lleida

Juan Pere \ ilà i I lors

Consell Social de la Universitat

Politècnica de Catalunya

Josep M. Muntaner i Pascual



Consell Social de la Universitat

Pompeu Fabra

M. Teresa Ferrer i Mallol

Consell Social

de la Universitat Rovira i Virgili

Josep Guiutrt i Daran

Consell Assessor

de la Televisió a Catalunya

Sebastià Serrano i Farrera

(Societat Catalana de Pedagogia

Consell Assessor

de les Comunitats Catalanes

del Departament de Presidència

de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Muntaner i Pascua

Consell Assessor

per al Desenvolupament Sostenible

de Catalunva

Manuel Castellet i Solanas z

45 a

Consorci del Centre

de Supercotnputació de Catalunya

Consell t ïentífic

Manuel Castellet i Solanas

Consorci del Centre

de Terminologia (TERMCAT)

t 'onsell de Direcció

Manuel Castellet i Solanas

Joan A. Argenter i Giralt

Consell Supervisor

Maria Bozzo i Duran

Enric I lernàndez-Roig

Joan Martí i Castell



Corporació Catalana de Ràdio

i Tetevisió (CCRTV)

Consell Assessor

locals

Carles Miralles i Solà

Miquel de Moragas i Spà

Pere Lluís Font

Gabinet d'Onomàstica

(Toponímia i Antroponímia)

de la Universitat tic les Illes Balears

Consell Assessor

Isidor Marí i Mayans

Institució de les Lletres Catalanes Consell Assessor

Joaquim Molas i Batllori

Institut de Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries (IRTA)

Consell Assessor

Enric Casassas i Simó
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Junta de Museus de Catalunva Ple

l bcal

Pere de Palol i Salellas

Junta de Residus

del Departament de Medi Ambient

de la Generalitat de Catalunva

Consell Assessor

David Serrat i Congost

Laboratori General

d'Assaigs i Investigacions

de la Generalitat de Catalunva

Consell Assessor

Francesc Gacia i Escapa

Museu de Mineralogia

Mollfulleda d'Arenvs de Mar

Patronat

Oriol Riba i Arderiu



Parc de Collserola Patronat

Oriol de Bolòs i Capdevila

Parc Nacional d'Aigüestortes

i Estany de Sant Maurici

Patronat

Xavier Llimona i Pagès

Joandomènec Ros i Aragonès (suplent)

Parc Natural del Cadí-Moixeró Junta Rectora

Josep Vigo i Bonada

Xavier Bellés i Ros (suplent)

Parc Natural

dels Aiguamolls de l'Empordà

Junta de Protecció

Francesc Giró i Amigó

Joaquim Gosàlbez i Noguera

Jaume Porta i Casanelles

Jordi Sargatal i Vicens

Parc Natural

de la Zona Volcànica de la Garrotxa

del Departament de Medi Ambient

Junta de Protecció

Xavier Bellés i Ros

Oriol Riba i Arderiu

i
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1

Patronat del Gastell de Cardona Manuel Mundó i Marcet

Patronat del Monestir de Poblet Manuel Castellet i Solanas

Patronat del Monestir

de Santes Creus

Josep Guitart i Duran

Patronat Siurana Marc-Aureli Vila i Comaposada



Seu Vella de Lleida Patronat

Joan F. Cabestanv i Fort

Universitat Catalana d'Estiu Patronat

Manuel Castellet i Solanas

Patronats defundacions

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer Membres nats

Manuel Castellet i Solanas

Carles Miralles i Solà

Manuel Ribas i Piera

Sebastià Xambó i Deseamps

Fundació Mercc Ftodoreda

ï ^
~
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Membres nat»

Manuel Castellet i Solanas

Antoni Serra i Ramoneda

Josep Efiozcue i Cuixart

Carles Miralles i Solà

Albert Balcells i Gonzàlez

Mercè Durfort i Coll

Manuel Ribas i Piera

Joan A. Argenter i Giralt

Josep M. Muntaner i Pascual

Membres electius

Joaquim Molas i Batllori

Jordi Sarsanedas i Vives

Joan Iriadú i Font

Fundació Nointera Vacant

Fundació Pau Casals Manuel Castellet i Solanas

(membre nat)



Fundació Pere Coromines

d'Fstndis Filosòfics. Històrics.

Literaris i d'Investigació Lingüística

Maunel Castellet i Solanas

1 undaeió Universitat Oberta

de Catalunya

Conseller

Manuel Castellet i Solanas

I uttihteiu Llorenç \ illalonga

de l'Ajuntament de Binissalem

Joaquim Molas i Batllori

Fundació Narcís Monturiol Manuel Castellet i Solanas

Caixes d 'estalvis

Caixa d'Fstalvis de Sabadell

Comissió d'Fstudis

de la ('aixa d'Estalvis de Sabadell

Consellers

Francesc Serra i Mestres

Joaquim Rafel i Fontanals (suplent)

Manuel Castellet i Solanas

I
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Caixa d'Fstalvis

i Pensions de Barcelona

Conseller general

Joan A. Argenter i Giralt

Federació d'Organitzacions

Catalanes Internacionalment

Reconegudes (FOCIR)

Salvador Alegret i Sanromà



Representants de TIEC en jurats de premis
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Premis d'àmbit estatal

Premios Nacionales 199S

(convocats pel Ministeri

de Cultura)

Premio Nacional de las Letras

Espanolas

Albert G. Ilaufi Valls

Premio Nacional de Literatura

(poesia)

Biel Mcs(|uida i Amengual

Premio Nacional de Literatura

(narrativa)

Carme Arnau i Faidcllu

Premio Nacional de Literatura

(assaig)

Joaquim Molas i Hatllori

Premio Nacional

de Literatura InfantilyJuveml

Lídia Pons

Premio Nacional de Traducción

Narcís Carolera i Carbonell

Premis d'àmbit català

Premis ClRiTperfomentar

l'esperit cientific deljovent

Mercè Durtorí i Coll

Convenis

Durant el curs 1 998- 1 999. l'Institut

d'Estudis Catalans ha establert els

convenis i els acords de col•laboració

amb diferents institucions i empreses.

Els principals convenis han estat els

següents:

• Universitat de Perpinyà

Conveni subscrit dins el marc dels

acords de cooperació cultural. científica

i tècnica entre França i Espanva.

Objectiu: assentament de les bases per a

la creació d'una seu de l'Institut d'Estudis

Catalans dins la Universitat de Perpinyà.

La Universitat fa un reconeixement

oficial i explícit de l'autoritat de l'IEC

en matèria lingüística.

• Institut d'Estudis Andorrans

Objectiu: promoció de la cooperació en

la realització conjunta de programes

científics. projectes de recerca i

planificació d'estudis i recerca.

• Departament de Governació.

Departament de Cultura i Departament

de Política Territorial i Obres Públiques

de la Generalitat de Catalunya. Institut



Cartogràfic de Catalunva. Institut

d'Estadística de Catalunya. Consorci

per a la Normalització Lingüística.

Associació Catalana de Municipis

i Comarques i Federació de Municipis

de Catalunya.

Objectiu: Elaboració del Nomenclàtor

Oficial de la Toponímia Major de

Catalunya.

• Departament de Política Territorial

i Obres Públiques de la Generalitat

de Catalunya

Objectiu: Regulació de la col•laboració

entre el Departament de Política

Territorial i Obres Públiques i IIEC i

inclusió d'una subvenció destinada a

atendre les despeses preparatòries del

Premi Catalunya d'Urbanisme.

• Ajuntament de Barcelona

Objectiu: Assumpció. mitjançant

l'Institut de Cultura de Barcelona. de

l'import dels honoraris del projecte

de restauració i rehabilitació de la

Casa de Convalescència.

• Diputació de Barcelona

Objectiu: Establiment del marc general

de col•laboració en matèria d'estudi i

difusió d'idees i temes emergents relatiu

a l'ordenació del territori.

• Universitat Autònoma de Barcelona

i Sociedad Rectora de la Bolsa

de Valores de Barcelona

Objectiu: Patrocini per la Sociedad

Rectora de la Bolsa de Valores de

Barcelona d'un curs de mestratge en

matemàtiques per als instruments

financers gestionat per l'Escola de

Doctorat i Formació Continuada

de la UAB.

• Autopistes de Catalunya. Consell

Comarcal del Baix Penedès

i Ajuntament del Vendrell

Objectiu: Promoció de l'estudi del

paisatge arqueològic antic de la

Cossetània oOriental.

• Fundació Catalana de Gas

Objectiu: Participació en el

finançament del programa de recerca

Atles Lingüístic del Domini Català

(com a continuació de col•laboracions

fetes anys anteriors per la Fundació

Catalana de Gas).

• Institut Cartogràfic de Catalunya

Objectiu: Actualització de la col•laboració

existent entre el Servei Geològic de

Catalunya. dins el marc general

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

i l'IEC en matèria de sismologia.

2
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Altres relacions institucionals
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'Institut d'Estudis Catalans (IEC)

és membre de la Unió Acadè

mica Internacional (UAl) des de 1922.

poc temps després de la seva fundació.

Representants de l'Institut han ocupat

càrrecs en el consell directiu de la UAl;

actualment. l'IEC hi exerceix la pre

sidència d'honor i hi té dos delegats.

L Institut té en marxa actualment tres

projectes de recerca que són part de pro

jectes de la UAl: Corpus Vitrearum Medii

Aevi. Tabula Imperii Romani - Forma

Orbis Romani i Corpus Inscriptionum

Latinarum.

L Institut d'Estudis Catalans for

ma part del Consorci del Centre de Re

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals

(CREAF). constituït pel Decret 300/1987.

del 4 d'agost. integrat per la Generalitat

de Catalunva (representada per l'Ins

titut de Recerca i Tecnologia Agroali-

mentàries. pel Departament de Política

Territorial i Obres Públiques. pel De

partament de Medi Ambient i per la Co

missió d'Investigació. de Recerca i d In

novació Tecnològica). l'Institut d'Estu

dis Catalans. la Universitat Autònoma

de Barcelona i la Universitat de Barce

lona.

El CREAF és un centre de recer

ca bàsica i orientada. de formació. d'as

sessorament i de difusió. que s'ocupa

dels coneixements i de les eines meto

dològiques rellevants per a la millora del

medi terrestre. natural i rural. principal

ment.

L'Institut d'Estudis Catalans for

ma part del Consorci del Centre de Ter

minologia per a la Llengua Catalana

(TERMCAT). integrat per la Generalitat

de Catalunva (Departament de Cultu

ra). per l'Institut d'Estudis Catalans i

pel Consorci per a la Normalització Lin

güística. que té per objectiu la coordina

ció de la recerca. de la normalització i de

la difusió de la terminologia.



Visitants il•lustres

Durant el curs 1 998- 1 999. l'Institut d'Estudis Catalans ha rebut els visitants il•lustres

següents:

• Jordi Pujol. president de la Generalitat de Catalunya. que presidí Tacte inaugural del

curs 1998-1999. 20 de setembre de 1998.

• Julia García Valdecasas. delegada del Govern espanvol. 10 de desembre de 1998.

• Llorenç Huguet. rector de la Universitat de les Illes Balears. 15 de febrer de 1999.

• Manuel Roycs. president de la Diputació de Barcelona. 8 de març de 1999.

• Jean-Miehel Hoerner. president de la Universitat de Perpinyà. 16 de març de 1999.

• Joan M. Pujals. conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 20 de març i

26 de maig de 1999.

• Pere Cervós. ministre d'Educació. Joventut i Esports d'Andorra. 9 d'abril de 1999.

• Pere Macias. conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de

Catalunya. que presidí Tacte de lliurament dels premis de l'IEC. 22 d'abril de 1999.

Assistència a actes, visites i missions del president

• Assistència a la inauguració del curs de la Universitat de València. 1 d'octubre de 1998.

• Assistència a la inauguració del curs de la Universitat d'Alacant. 2 d'octubre de 1998.

• Participació en les Jornades de debat Catalunya. demà. organitzades per la Genera

litat de Catalunya. 13 d'octubre de 1998.

• Assistència a Tacte institucional de commemoració del 20è aniversari del Centre

d'Estudis Catalans de la Universitat de París IV Sorbona. al Palau de la Generalitat.

5 de novembre de 1998.

• Assistència a Tacte de lliurament de la Creu de Sant Jordi a diverses personalitats i

entitats que ban estat distingides amb aquest guardó per la Generalitat de Catalu

nya. 5 de novembre de 1998.

• Assistència a Tacte de lliurament de ht Medalla d Honor de la Reial Acadèmia de

Ciències i Arts de Barcelona a Ramon Parés i Farràs. 1 1 de novembre de 1998.

• Assistència a la inauguració de la Residència d'Investigadors del Consell Superior

d'Investigacions Científiques. 16 de novembre de 1998.

• Assistència a Tacte de lliurament del Premi Fundació Catalana per a la Recerca.

atorgat e.r aeflno a Miquel Batllori i Francesc Serra. membres de l'IEC. 19 de no

vembre de 1998.
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• Sopar del Consell Permanent de l'Institut amb el M. Hble. Sr. Jordi Pujol. president

de la Generalitat de Catalunva. 25 de novembre de 1998.

• Presidència de l'acte de lliurament dels premis d'Omnium Cultural. Delegació Co

marcal de Granollers. 27 de novembre de 1998.

• Col•laboració amb la setena edició de La Marató de TV3. Desembre de 1998.

• Assistència a l'acte institucional de commemoració del 50è aniversari de la procla

mació de la Declaració Universal dels Drets Humans. organitzat per la Generalitat de

Catalunya. 10 de desembre de 1998.

• Assistència del president de l'Institut. acompanvat del president de la Secció Filològi

ca. a l'acte en memòria de Pompeu Fabra a Prada. organitzat per Omnium Cultural.

27 de desembre de 1998.

• Assistència al concert de violoncels al Palau de la Música Catalana en commemora

ció del 25è aniversari de la mort de Pau Casals. 28 de desembre de 1998.

• Assistència a l'acte organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Caixa Ca

talunya de presentació de les experiències viscudes a bord del transbordador espacial

Discovety a càrrec de la tripulació STS-95. 14 de gener de 1999.

• Visita del president de l'IEC i del president de la Secció Filològica al ministre de

Cultura i Turisme d Andorra. senvor Enric Pujal i Arenv. 19 de gener de 1999.

• Visita oficial del president de l'IEC i del president de la Secció Filològica al nou di

rector de la Reial Acadèmia Espanyola. senyor Víctor García de la Concha. Madrid.

27 de gener de 1999.

• Assistència al seminari Les noves perspectives de l'autonomia. organitzat per l'Insti

tut d'Estudis Autònomies del Departament de la Presidència de la Generalitat de Ca

talunya. 28 de gener de 1999.

• Assistència a Tacte inaugural del curs de la Reial Acadèmia de Medicina de Cata

lunya. 31 de gener de 1999.

• Assistència del secretari general i del president de la Secció Filològica a l'estrena de

l'obra El maniqui, de Mercè Rodoreda. 4 de febrer de 1999.

• Assistència a la reunió convocada pel conseller de la Presidència per a parlar del fi

nançament autonòmic. 5 de febrer de 1999.

• Signatura del document pro seleccions esportives catalanes. 16 de febrer de 1999.

• Presidència del cicle Les bases matemàtiques de la civilització tecnològica. 17 de ge

ner de 1999.

• Presentació del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Joan M. Pujals.

a Tribuna Barcelona. 22 de febrer de 1999.



• Assistència a Tacte institucional de commemoració del 75è aniversari de l'edició del

primer volum de la Fundació Bernat Metge. 2 de març de 1999.

• Assistència a la concessió del XIX Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. con

vocat per l'editorial Planeta. 4 de març de 1999.

• Assistència a la conferència de premsa convocada per la Institució Joan Fuster i Ac

ció Cultural del País Valencià a l'Espai Mallorca per a presentar la Institució Joan

Fuster. 10 de març de 1999.

• Assistència al sopar amb motiu de la visita del senyor Lucien Bouchard. primer mi

nistre del Quebec. al Palau de la Generalitat. I5 de març de 1999.

• Assistència a Tacte en record i homenatge a Carles Ferrer Salat. organitzat a la Uni

versitat de Barcelona. 16 de març de 1999.

• Assistència a Tacte d'homenatge a Miquel Martí i Pol. organitzat per l'Institut Joan

Lluís Vives. 18 de març de 1999.

• Assistència a la inauguració de l'Auditori de Barcelona. 22 de març de 1999.

• Copresidència de Tacte de presentació del programa DIVERCAT. 24 de març de 1999.

• Assistència a la presentació oficial de dues expedicions organitzades pel Centre Excur

sionista de Catalunva. 24 de març de 1999.

• Assistència als actes de commemoració de la Diada de Sant Jordi. organitzats per la

Generalitat de Catalunya. 23 d'abril de 1999.

• Organització de la reunió de professionals de la llengua del País Valencià. 29 de març

de 1999.

• Participació en la Piràmide Solidària pels Hospitals. organitzada per Media Park i el

Grup Editorial Bertelsmann. 23 d'abril de 1999.

• Participació a València en la Declaració de València pels drets de les llengües cata

lana i basca. 24 d'abril de 1999.

• Assistència a Tacte de celebració del cinquè centenari de la fundació de la Universi

tat de València. 30 d'abril de 1999.

• Assistència del president de la Institució Catalana d'Història Natural. en represen

tació de HEC. al Congrés de Riscos Naturals. organitzat per la Universitat Autòno

ma de Barcelona. l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Hospital Comarcal de Sant Celoni.

7 de maig de 1999.

• Assistència a Tacte de commemoració del desè aniversari de la inauguració de la seu

de l'Institut d'Anàlisi Econòmica. 13 de maig de 1999.

• Assistència de la presidenta de la Secció de Ciències Biològiques. en representació de

HEC. a Tacte d'investidura com a doctor honoris causo per la Universitat d'Alacant

del professor Ramon Margalef. 18 de maig de 1999.
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Assistència a l'acte de lliurament del XI Premi Internacional Catalunya 1999. 20 de juny

de 1999.

Assistència al lliurament del Premi d Honor de les Lletres Catalanes 1999. .'5 de jnnv

de 1999.

Presidència de l'acte d'inauguració de l'exposició i el cicle de conferències Mercè Ro-

doreda. I n viatge entre paraules iflors a la Caixa de Girona. 4 de juny de 1 999.

Assistència a l'acte de celebració del centenari del Col•legi Oficial de Doctors i Lli

cenciats en Filosofia i Lletres. 21 de juny de 1999.

Assistència ít l'acte d'inauguració de les obres de restauració del monestir de Sant

Pere de Rodes. 21 de juliol del999.

Conferències del president

• l na risió històrica de la unitat de la llengua catalana. Reus. 19 de gener de 1999.

• Presentació del llibre d'homenatge a M. Angels Anglada. Figueres. 5 de maig de 1999.



inauguració del curs

Lliçó inaugural

■ I dia 21 de setembre de 1998

tingué lloc. a la Sala Prat de la

Riba de l'Institut d'Estudis Catalans.

la sessió d'inauguració del curs 1998-

1990.

I·l discurs reglamentari fou a càr

rec de nl·lm. Sr. Marc Mayer i Olivé,

membre de la Secció Històrico-Arque-

ològica, i dugué per títol L'art de la fal

sificació. Falsae inscriptiones a l'epigra-

fia romana de Catalunya. L'acte comptà

també amb un discurs del president de

l'Institut, Il·lm. Sr. Manuel Castellet i So-

lanas. i amb un parlament del president

de la Generalitat de Catalunya, M. I Ible.

Sr. Jordi Pujol i Soley. Així mateix, el se

cretari general de l'Institut, lllm. Sr.

Carles Miralles. féu una lectura del re

sum de la Memòria del curs /997-/99S.

Durant la sessió inaugural del

curs s'interpretaren unes quantes peces

musicals. que anaren a càrrec de la so

prano Mireia Casas. acompanyada amb

el piano pel senyor Marco Evangelisti.

Reproduïm a continuació el text

dels discursos llegits per l'll lm. Sr. Marc

Mayer i Olivé, per 1 lllm. Sr. Manuel

Castellet i pel M. Hble. Sr. Jordi Pujol.

L'art de la falsiftcació. Falsae inscriptiones

a l'epigrafia romana de Catalunya

A tall de justificaciói

er als antics la història tenia

un caràcter literari, carregat de

recursos retòrics. que, d'acord amb la

seva finalitat emminentment demostra

tiva, perseguia convèncer el lector, o

millor encara l'oient, de quines havien

estat les causes i les conseqüències

d'uns fets i quina lliçó se'n podia ex-

I. Principals abreviacions:

CIL II = Corpus Inscriptioruun Latinarum. vol. n. cd. Ae. IIrrner, Berlín, 1869, i Supplementnm,

Belín. 1892.

IRB = S. Martner, Inscripciones romanos de Barcelona (lapidariasymusivas). Barcelona, 1973.

IRC I = C. Farre, M. M iver i I. Ronà, Iriscriptiom romaines de Catalogne I. Barcelone (saufBar

rino), París. 1984.

fflCIl = C. Fasre, M. Maver i I. Rodà. Iascriptions romaines de Catalogne. II. Lérida. París. 1985.

IRt III = C. Farre, M. Maver i I. Rona, Inscriptions romaines de Catalogne III. Gérone. París. 1991.

IRC IV = G. Farre, M. M iïer i I. Rona, Inscriptions romaines ,/c Catalogne II . Barrino, París, 1997.

RIT = G. Alfülov. Dic rómischen Inschrifien von Tarraco. Berlín. 1975.
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treure. la qual cosa era l'objectin final

de la història.

No podem afirmar que tots els

recursos fossin lícits per a aconseguir

aquest fi. però sí que l'alteració de l'or

dre dels fets i l'addició de suposicions

com a realitats es feien moltes vegades

indispensables per a arribar a un discurs

coherent i convincent que reflectís els

fets i fes els resultats finals evidents en

una seqüència demostrativa vinculada a

la capacitat literària i al geni de l'escrip

tor. Aquí rau possiblement la causa que

la història fos considerada com el més

noble dels refugis intel•lectuals de l'ho

me polític quan la seva trajectòria que

dava interrompuda. La transmissió d'ex

periència política. de missatge patriòtic i

d'ideologia era. doncs. consubstancial al

gènere històric. un gènere didàctic vin

culat. però. a la realitat d'uns fets en la

concatenació dels quals. condicionada

per l'amenitat i la intel•ligibilitat. hi ha

via en gran part l'art de l'historiador.

Objectivitat. veritat. imparciali

tat. són indubtablement ideals històrics.

difícils. dels nostres dies: la història ha

anat esdevenint el que vol ésser. una

ciència. i no només un gènere literari.

La crítica. la hipererítica. depu

ren les fonts històriques. l'acríbia substi

tueix la credulitat. un llarg procés enca

ra no acabat en el qual els recursos lite

raris ja no tenen cabuda quan poden al

terar el que es pensa que són realitats.

on els recursos retòrics són emprats amb

pretensió d'inferència lògica i. malgrat

tot. una sospita constant. una preocupa

ció amatent: ésser defraudats per la fal

sedat. per la creació voluntària per part

d'algú d'una altra realitat que desviï del

que es creu que pot ésser la veritat ob

jectiva dels fets.

El tema que hem elegit ens por

tarà tt la realitat virtual del que és. o

pensem que és. fals. als motius. a la in

formació. a la tècnica de la qual sorgei

xen. es creen. uns documents falsos que

pretenen aportar dades sobre un període

molt concret de la història: l'antiguitat

romana.

EI document més fidedigne d'a

quest passat remot és aquell que ens

arriba a les mans amb un missatge no

tocat. no manipulat. en el mateix suport

i forma en què fou deixat en el món an

tic per l'emissor: aquest document no

pot ser altre que el que es confia a la pe

dra o al bronze. el que es grava en forma

indeleble per transmetre a la posteriori

tat el seu contingut sense canvis: les ins

cripcions."

2. Sobre Ia falsificació de l'epigrafia romana. rf. M. Bn.t.wovkh. «l''alsi epigrafici». ltnlia

mcdioernle e nmunisticu. 10 (1907). p- 25-1 10. Espccialitzats en liàlia: V.. L. t.rii.otn. Geneulogic

estensi efalsificazione epigrafica. Roma. 1<)<i0 (Opnscula Epigraphica. 1): (... Mennet.ta. «Unapo-

grafo ili iscrizioni latine e gteche dalla bottega ili Bartolomeo Cavaceppi ( l7."<0)». Itnliu mediocva



La inscripció com a prova antiga

irrefutable

Intentarem. en aquestes pàgines. repas

sar breument alguns exemples vinculats

al territori antic del que és avui Catalu-

nva. tot advertint que el que mostrarem

no és excepcional i que les consideracions

són perfectament extrapolables a gairebé

tots els àmbits que abraçà l'Imperi romà.

Cal afegir també que. en molt

comptades ocasions. els falsos epigràfics

tenen una realitat material més enllà del

paper en el qual estan copiats. Es tracta.

doncs. d'inscripcions inexistents en el

seu suport original. d'una epigrafia de

transmissió purament textual o literària.

La ficció pretén que erudits prudents i de

bona fe les veieren i copiaren i salvaren

així la memòria del seu contingut de la

posterior pèrdua o destrucció d'aquests

monuments.

Els medievalistes no se sorpren

dran d'això: el document fals i molt més

freqüentment conegut en còpia. resum o

regesta que en la seva entitat falsificada.

els documents per a determinar privile

gis i propietats d'ordes militars. remun

ten aquests procediments a la mateixa

edat mitjana.

Les mateixes fonts literàries no

estan exemptes d'aquestes turpituds.

l'enginy de les quals és variable i que

avui són un bon objecte d'estudi erudit

per la varietat de procediments emprats

i per la informació que contenen. que és

una mostra de cultura del moment de

creació del document apòcrif.

Les falses cròniques són un exem

ple preclar del que diem. unes cròniques

falses que ban sorprès la credulitat de

molts fins als nostres dies. malgrat que

estudiosos de la talla d un Nicolàs Anto

nia o d'un Antoni Agustí les denunciessin
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le e umanistica. 19 (1 970). p. 386-412: S. Panctera. I nfalsario del prima ottaeento: Girolano l.s-

qnini e l'Epigrafta untica delte lenezie. Roma. 1970.

Per al cas d'I lispània. ef. ('.. Fabre i M. Maver. «Falsac et alienac: quelques aspccts de l'appli-

cation des critères d E. I lübner à I épigraphic romaine de t .'atalogne». a Epigroplue hispeuuque. Pro

blèmes de méthode et d'édition. París. 1984. p. 181-193: M. Maver. «Epigrafía hispanica v transna -

sión literaria con especial atención a la manuscrita». ibídem. p. 35-53: Le Rot x, «Autour de la notioti

d inscription fausse». ibídcnt. p. 1 75- 180: J. l.ncarwçào. « Polit icantente falsarios». Estudos sobre Epi-

graftu. Coïmbra. 1998. p. 29-56. i «Da invençao dc iscrieoes romanas pelo Itntnanista André de Re-

sende». Biblos. 67 (1<)<i1). p. 193-221: M. Maver. «La técnica de prodncción de falsos epigraficosa tra

vés de algunos ejemplos de CII. II». a Ercerptu Plulalagica Antonia Holgudo Redondo suera I. Cadis

(1991). p. 49 1 -499. Vaït.ff. «De Andalueía Antigua en la Historiografía espaíiola (\VI-.\1\)». Arind-

na. 10 (1992). p. 9-80. Resulta molt important II Gtmeno. Historio de lo investitiaeión epigraftca en

Espono en los ss. M Iy.\l II a In Inz del recuperodo mnnnstrito del t onde de Gnimerú. Sa ragossa. 1 997.

Sobre la falsificació en general: J. Cvro Baroia. Los falsiftcaciones de la Historia (en rela-

eión ran la de Espono). Barcelona. 1991 .
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des de poc després que fossin forjades; el

jesuïta Jerónimo Roman de la Higuera els

deu la seva fama perdurable.<

t.'al recordar com a especialment

vinculat a casa nostra el Fragmentum

chvonici. sive omnimodae historiae Flavii

Lucii De.rtri Barcinonensis. atribuït a

Dextre. fill de Pacià de Barcelona. citat

pel De viris illustribus de Jeroni com a

historiador.4

Es notable també el singular epi

sodi dels falsos del Sacromonte de Gra

nada. on un alfabet desconegut es bar

reja amb llatí i hebreu i produeix

importantíssimes relíquies que enno

bleixen l'arrelant cristià de la capital

del regne nassarita. '

A Barcelona. les excavacions que

cercaven el cos de sant Pere Nolasc tam

bé produïren algun episodi interessant.i'

Per acabar. recordem el Libve de

feyts d'armes de Catalunya. d un Bernat

Boades. darrere del qual s amagava el

menoret Joan Gaspar Roig i Jalpí. argu

mentat com a fals a l'inici del volum tv

de la seva edició a la col•lecció «Els nos

tres clàssics» per Miquel Coll i Alentorn.

l'any 1948. després d'haver desafiat

amb èxit l'esforç crític d'alguns dels més

notables coneixedors de la nostra histò

ria i literatura.

Els falsos han acompanvat sem

pre la història. com l'astrologia l'astro

nomia. i l'alquímia les ciències quími

ques.

En el cas dels falsos epigràfics no

manquen estudis que han intentat refer

la seva tradició i han establert. per a

molts d'ells. la causa i la tècnica de com

posició. Fins i tot en el cas del territoii

.'5. Sobre Jerónimo Roman de la I liguera. cf. J. Caro Baroia. Las falsiftcaciones de la Histo

ria.... p. 16.3-187: cf. a més. molt especialment. J. Godov. Historia critica de los falsos croiticones. Ma

drid. 1ít08 (reimpr. ln81). p. 17-43. Es molt important Censura de historias fabutasas. itbra pósthu-

ma de Dott Nicolas Antonio. València. 1742.

4. Sobre Dextre. cf. M. Maver. «Numi Emilià Dextre. un col•laborador barceloní de l'em

perador Teodosi». Revista de Catalunya. 04 (1992). p. 41-50. antb bibliografia. La primera edició

del fals t Ironicó de Dextre és Fragmentum chronici. sive oinuitnodae liistoriae l•lavii Lucii Dextri

Harcinoncnsis.... Saragossa. 1019.

5. Per als falsos de Granada. cf. J. Caro Baroia. has falsificaciones. ... p. 1 15-159; i també

J. Godov. Historia critica.... p. 44-128: J. At.vartz - G. Mora. «El final de una tradicióu. Las falsi

ficaciones granadinas del siglo xvm». Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares. 40 (1985).

p. 163-189.

6. Cf. M. Maier. «Notas sobre cpigrafía romana barcelonesa (Manuscritos de la Biblioteca

l niversitaria de Barcelona)». a XII Congreso Nacional de Arqueología (Vitòria. 1975). Saragossa.

1977. p. 889-898.

7. Bernat Boades. Libre defeyts d'armes de Catalunya. vol. tv. a cura d'E. Baot'e. pròleg

de M. Coll i Alentorn. «Els nostres clàssics». mim. 60. p. 5-89. i ibídcm. vol. v. a cura d'E. Bagué.

«Els nostres clàssics». mim. 01. p. 5-41: a més. cf. J. Godov. Historia crítica.... p. 291-301.



que ens ocuparà no han mancat estudis

específics sobre aquesta qüestió."

Les causes. de forma general. es

poden establir a partir de les intencions

següents:

Fixar l'existència de ciutats utilit

zant de vegades recursos literaris. Vincu

lar ciutats. fets i personatges històrics. en

especial guerres i cabdills il•lustres. Esta

blir lligams entre divinitats i ciutats. amb

esment de divinitats com més exòtiques.

millor.'i

Aquests aspectes busquen l'en-

nobliiuent de ciutats. moltes vegades

sense altre document epigràfic que el

que aparentment dóna el fals. que pot

no tenir cap intenció patriòtica i limitar-

se a fixar la ubicació i la importància

duna ciutat tal com se suposa per d al

tres tradicions.

La tècnica de composició del fals

pot tenir diverses vessants:

Atribuir simplement un text d'un

lloc a un altre. Manipular un text verídic

d'acord amb les circumstàncies del fals.

Construir un text de bell nou amb tot ti

pus d'elements. deixant-se fins i tot en

dur per una clara vocació literària que es

reflecteix de vegades en una gran proli-

xitat. Atribució de textos genuïns sobre

altres suports. diferents de lepigràfic. en

especial textos històrics documentats a

les fonts clàssiques i llegendes monetals.

ln últim factor té uu paper molt

important en la generació de falsos: les cò

pies parcials. les còpio errònies i les atri-

bueions falses de bona fe. Es molt im

portant. doncs. no deixar-se dominar

totalment per la suspicàcia. car la hiper-

crítica ha condemnat documents que

eren genuïns i la dimensió històrica dels

quals ha resistit un estudi aprofundit."i

No entrarem ara en una valora

ció ètica del falsari que, generalment.

també és ell mateix molt crèdul: tampoc

no cal endinsar-se en la justificació de la

composició d'un fals. sovint de caràcter

didàctic i buscant una versemblança

propera al que el falsari creu —i gairebé

sempre de bona fe— que pot ésser la re

alitat: és un element retòric més del dis

curs demostratiu que l'amenitza. el re

forca i el documenta.

Com arribaren a burlar-se. aques

tes composicions. d'alguns dels erudits

més preclars?

La manca de documentació fa

que l'avidesa d'obtenir-ne s imposi so

bre l'esperit crític. L'existència d'una

tradició d'acceptació en el cas de testi

monis concrets fa que siguin admesos en

funció. o reforcats per l'autoritat. de qui

6/
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8. Cf. nota 1.

9. Cf. M. Maïeb. «La técnica de producción...». p. •i9 I --t99: H. Gimeno. Historia de In

invmtifífición epigràJica.... p. 27-28.

10. Cf. G. Fvbrf. i M. Maver. «Falsac et alicnac...». p. 181-1<).'5.



els empra anteriorment. La utilització és

tant més generalitzada com més versem

blant resulta el text pretesament epigrà-

fic. La versemblança provoca una ac

ceptacio de fet. ja que. en opinió de qui

I empra, un text genuí seria de les matei

xes característiques i tindria, per tant. la

mateixa significació i utilitat històrica.

Aquest plantejament s'ha man

tingut fins al dia d'avui quan veiem, en

publicacions locals i en algunes d'àmbit

més ampli, que susen aquests documents

no com a elements d'una tradició histo

riogràfica, sinó com a documents his

tòrics per a l'època a la qual pretenen

pertànyer. utilitzant un artifici singular:

el document és fals i ho admeten, o al

menvs indiquen que és suspecte, però el

comenten igualment com si es tractés

d un document original i antic argumen

tant-ne la versemblança o simplement

què significaria en el cas que fos cert.

La voluntat erudita, combinada

amb la tradició, i la necessitat del presti

gi dels documents anties se sobreposen a

les suspicàcies. i en alguns casos la cre

dulitat de bona fe roman, fins i tot en al

guns especialistes.

Ara analitzarem, sota diversos

epígrafs. alguns exemples de falsos o

d'inscripcions tingudes com a tals. tot

buscant d'agrupar-los de manera que

puguin il·luminar la tècnica de composi

ció i la seva intenció. La reconstrucció

d'aquestes inscripcions. i la seva verifi

cació, constitueix una bona guia per a

establir-ne la utilitat.

L epigrafia apòcrifa és un recurs

ben conegut des de l'antiguitat roma

na, quan l'arcaisme fou mèrit principal i

quan la literatura l'acceptà com un ele

ment més de l'ornament. La Història

Augusta, el fals voluntari més notori de

l'antiguitat romana, marca segurament

el camí, amb la seva epigrafia falsa i in

teressada, per al llarg viatge de les ins

cripcions falses en la historiografia."

LI que pot ésser històricament útil

Aquest és l'apartat més abundós de la fal

sa epigrafia i en realitat podria compren

dre-la tota. car. en últim terme, és aques

ta la finalitat global que persegueix, De

tota manera en triem només alguns

exemples. com és el cas de CIL II 2.">0* i

260*. tots dos referits als ceretans i con

cretament a Puigcerdà, on es recorda, en

el primer, que els ceretans dedicaren una

estàtua eqüestre daurada, al seu fòrum, a

Pompeu, en raó de la seva victòria sobre

ells mateixos. que fou seguida del perdó:

el segon recorda un temple a la Victòria

11. Cf. Cnastacnol (ed.). Histoire Auguste, París. 1994, p. cxxu-cxxv; i també cf. VI. Ma-

yer. M. Miro i J. Velaza, Litterae in titulis, tituli in Utteris. Elements per a l'estudi de la interncció

entre epigrafia i literatura en el món mmà. Barcelona, 1998, p. 93-99, pera aquest tipus de Tals.



Augusta. erigit per August després de les

seves victòries i de l'eliminació dels sa

cerdots de la Bona Dea i del col•legi dels

Septemviri epulones. Vinculat al record

de Pompeu i concretament als seus tro

feus al Pirineu. es forja un fals que té

forma de pedestal amb base i corona

ment. en el camp epigràfic del qual es

recull el text de Plini el Vell referent al

contingut de la inscripció que portava el

monument erigit pel cabdill romà.'"

Una inscripció. CIL II 392*. atribuïda a

Tarragona. honora Pompeu per encàrrec

dels manresans. La inscripció és una veri

table proesa de Roig i Jalpí per a honorar

Manresa i denomina Pompeu «archidux»

tot recordant la seva victòria sobre la

«facció» de Sertori. També és una menció

de Manresa del mateix falsari CIL II

389*. atribuïda. com l'anterior. a unes

notícies manuscrites de l erudit canonge

Jeroni Besora."

En el mateix ordre d idees que el

cas de Puigcerdà. es mou CIL II 427*.

vinculat a Empúries. on es recorda que

els emporitans. poble grec. varen edifi

car un temple a la Diana d'Efes. en el

moment en què perdien la seva llengua i

costums i s'integraven als dels romans.i4

No faltaven herois desconeguts

sortits de la fèrtil imaginació dels falsa -

ris. com el Telongns Bacchius citat a

CIL II 421*. com a honorat pels de Bla

nes. tot dient que s'alia amb els romans

en el moment del pas d'Hanníbal: té un

paral•lel en el Decatompus Lusitanus de

CIL II 374*. citat com a epígraf saguntí.

Tota una història mítica. on es combi

nen notícies d'humanistes i patriotisme

local. que és el que en últim terme asse

gura l'èxit i la pervivència del fals.

Es evident que la presència d'ins

cripcions d'emperadors en les ciutats les

ennobleixen i tenen en funció de la seva

regularitat i homogeneïtat de formularis

una gran versemblança. en el supòsit de

falsos. que els proporciona força exem

ples paral•lels. En aquesta vessant són no

tables les inscripcions falses de Tarrago

na CIL II 385*. 386*. 387* 387a*. 388*.

on hi ha exemples de Tiberi. Vespasià.

Titus i Hadrià. Recordem també de nou

CIL II 489*. on honoren. a Tàrraco.

aquest últim emperador. els de Manresa.
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12. Es tracta de la continguda al ms. .").")77 (obra de Fernandez l•tanco) de la Biblioteca

Nacional de Madrid. f. 2; cf. I. Rodà. «Els models arqnitectònics dels trofeus de Pompeu als Piri

neus». a Homenatge a Miftaet Tarrariell. Barcelona. 1993. p. ()47-(<.")1. esp. p. ()4O i tàm. 1. segons

Pt.tnt el Vell. Història natural. III. 18. .'50.

13. Per al canonge Besora. cf. V . Torres Amat. Mcmorias para avariar a formar aa

tliccianario critico ric los escritores catalanes. Barcelona. 1830 (reimpr. Barcelona-Sueca. 107.'5).

p. 107-108.

14. Cf IRC 1II. p. 180-190. per als falsos de les comarques de Girona i especialment

d'Empúries.
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Hi podem afegir. també. un fals equiva

lent atribuït a Begues.i''

Passa el mateix en el cas de divi

nitats que per la seva freqüència no són

sorprenents i proporcionen la imatge d'u

na monumentalització sacral dels indrets

d on pretesament procedeixen les inscrip

cions forjades amb aquesta intenció.

Aquest és el cas de la dedicació a Diana

invicta. de Barcelona {CIL II 412*). o bé

al Genius loci. de Blanes {CIL II 420*).

amb esment de pobles com els pelèndons

i els arevacs. o també al Genius Augustus

Conserrator. de la colònia de Barcino

(CIL II 413*). i a la Virtus en la mateixa

ciutat {CIL II 414*).<" És interessant el

fals desenvolupament d'una inscripció

genuïna de Caldes de Montbui {CIL II

409*). que dóna lloc a una pretesa ins

cripció a un déu Saturnius. Pel que fa als

herois històrics. potser fóra bo adduir la

inscripció atribuïda a la tomba dels dos

germans Escipió. a Castelló d'Empúries

{CIL II 420*). que és veritablement espe-

rable en la tradició historiogràfica de la

zona i. sobretot. quan la confusió entre

Castulo (Cazlona) i Castelló d'Empúries

fou interessadament freqüent en la histò

ria d'aquesta última zona. tot situant

allà. a continuació. els fets que es produï

ren a la part sud de la península Ibèrica.

El que ja no és tan previsible és

la notícia d'un epígraf que recorda que

el rei I Ierodes i Herodies s'exiliaren i fo

ren sebollits a Tarragona. en la proximi

tat de Santa Clara {CIL II 384*); la qual

cosa ens porta a recollir CIL II 390* que

recorda la primerenca cristianització de

la capital de la Citerior. tot esmentant

l'rgulanil•la.

Nnlla civitus sine titulis

Sota aquest epígraf recollim els esments

de ciutats en els falsos. En el cas de les

províncies hispàniques el desenvolupa

ment dels falsos epigràfics ve a coinci

dir amb la superació de la reconquesta i

amb la mirada humanística vers el pas

sat romà. quan el visigot és vist com un

bàrbar. tot coincidim amb el nou paper

de potència europea i universal que vol

tenir la monarquia hispànica.<'

15. Cf. ti. fArri.' i M. MaveR. «Falsac ei aliemic...». p. 186. i lRC I. p. 3.") i Motu 2. 1.l lcxt

lrantès fmt Ií) )í )í i Jalpí és: «I ladriano Aug/vic. lriumph/sacrum. P. Cor/ Licinius. II vir/Aug. <I. <I.»

10. Sobre els falsos de Bàrcino. cf. IRB 1*-7*. I). 217-220. i IRC IV. p. 371-373: i ta<nlx-

M. Mavtr. «L'cpigrafia de Barcino per a la història de la ciutat». a J. Sobreqt í;s (dir.). Història de

Harcelotm. I. La ciutat antifia. Barcelona. l<WI. p. 273-293.

17. Cf. M. Maver. «Ciriaco de Ancona. Anniu de Viterbo y la historiugrafía hispanica». a

G. Pact i S. Sconoccnta (ed.). Ciriaco d'Ancona e la cnltuiit antiquariu dell'l manesiino. Itcggio

Emilia. I<W8. p. 349-357. amb bibliografia. En això tingué un gran paper el cardenal Margarit.

cf. R. B. I ate. Joan Margarit i Pau. cardenal i bisbe de Girona. Barcelona. 1976.



Hem vist com Manresa és esmen

tada en dos falsos (CIL II 389*. 392*) i

com no en falten pera Puigcerdà (CIL II

426*. 427*). tal com Empúries. abans

de la seva eclosió arqueològica, té també

esments (CIL II 420*. 427*).

Per obra de Roig i Jalpí. de nou

Tarraco proporciona un document que

recorda un gironí (CIL II 389*); i la tra

dició n atribueix també un altre a la ma

teixa ciutat de Girona (CIL II 425*). i8

No són excepcions. tampoc Bar

celona (CIL II 412*. 413*. 4l4*). que té

a més dos falsos de caire molt literari

que comentarem més endavant (CIL II

410*. 411*). Caldes de Montbui (CIL II

409*). Blanes (CIL II 420*. 421*), Vic

(CIL II 422*. 423*. 424*) o Roses (CIL

II 430*. 431*).<"

Del que és útilment patriòtic

I Icm vist anteriorment la facilitat de do

cumentarel que l'interessava que tingué

Roig i Jalpí, que s'empassà, però. i pot

ser conscientment, les falses cròniques a

la seva obra i fins i tot contribuí al crei

xement d'alguna. Aquest personatge,

però. no fou pas una excepció, puix que

cl mateix Jeroni Pujades. vinculat a Cas

telló d'Empúries, contribuí en gran me

sura a difondre dos falsos on la forma

cast, vinculada potser en una tradició

primera a Castulo (Cazlona), es des

plaçava amb bous i esquelles. és a dir.

amb fonts literàries incloses. a Castelló

d'Empúries.

Les inscripcions (CIL II 42«*.

420*) que Pujades ubica amb precisió a

Castelló d'Empúries són evidentment

falsos forjats sobre inscripcions veres.

Val a dir. en descàrrec de Pu

jades. que cl manuscrit de París de la

seva Crònica Unwersal del Principat de

Catalunya ens dóna una sèrie de docu

ments epigràfics veritables que fins fa

poc havien estat ignorats.·1" Podem dir

també que l'obra de Pujades recull amb

fidelitat tot el que en aquest camp es co

neixia i és. en això. un bon successor de

Jeroni Pau. la Barcino del qual és potser

la primera aplicació de I epigrafia a la

història amb un caràcter que podríem

dir. potser un xic anacrònicament. cien

tífic.

1 8, Es un exemple curiós d H>pn'st ús el cas de RlT 295, que recull un cert L[ucÜis] \//////-

sius L[uci]i[iliusi Pal[atina tribu) Mon/<mns, on es llegí Palmontanus per fer aparèixer el nom de

Palamós ;< l epigrafia.

lo. IRC III. p. 189-190: IRC I. p. 3.">. 63, 120: i especialment 1<)<' per a CIL II -K<l I. de

Boetulo. que creiem aliena i interpolada.

20. M. Maver, «La crònica de Pujades i l'epigrafia de Mataró». Farentia, 2/2 (19{í0).

p. 101-107; cf. Iltt I 104. 107; IRC III. 185, lí5o: i. últimament. M. Maver. «I n mai signaculum

deCamderà (Besalú, Girona)», Anuari de Filologia. XVII (19<i.·>), secció D. núm. 6, p. 189-190.



Balaguer gaudeix d'epigrafia ro

mana per obra de Roig i Jalpí, que forja

un fals dedicat a Gai Cèsar per l'ortL

Bol. (IRC II 15*). CIL II 313*, atribuït

per E. Hfibner a Libi*osa. ha estat tam

bé vinculat a Alcarràs. una discussió

inútil. puix que es tracta d un document

fals on la menció rictoris contra Ilerge-

teis del personatge honorat és la clau de

la seva importància patriòtica. El docu

ment, però. sembla una inscripció autèn

tica, potser italiana, interpolada.

S'esdevé el mateix amb l'atribució

a Ilerda, per error, per part de Muratori,

de tres inscripcions interpolades sobre

unes altres d'autèntiques. com és el cas de

CIL II 3013 (= IRCU 16*), acceptada com

a bona per Hiïbner. però forjada sobre

CIL II 384; IRC II 17* és barreja proba

blement de CIL II 375 i 565 i. a l'últim,

CIL II 3009 (IRC II 1*). que en realitat

és una còpia errònia de CIL XIII 229.

Succeeix el mateix amb un possi

ble mil·liari de la Narbonesa CIL II 655

(= IRC III 1*). que Muratori atribuí a

Empúries i ja Hübner restituí al seu ori

gen. Els errors d atribució són aprofitats

ben sovint pels erudits àvids d'informa

ció quan manquen testimonis directes

conservats i, com en el cas dels falsos

creats per errades de Muratori, no es pot

dubtar que fins i tot tenien una forta

credibilitat científica."

L'excés de zel

Del fervor patriòtic com a crèdula ac

ceptació de falsos a l'excés de zel hi ha

un bon tros. però es tracta d una barrera

que ha estat sovint franquejada.

Potser els casos més evidents són

les inscripcions publicades per B. Her-

nandez Sanahuja o proporcionades per

aquest a E. Hübner; en aquests casos es

tracta de falsos que tenen, o tenien, enti

tat material i de vegades. fins i tot, su

port antic: foren exemple d això t'//. II

403*. 468*. 409*. 487*. 488*.

La trajectòria de I historiador tar

ragoní es veié molt marcada per 1 obten

ció de documents que justifiquessin les

seves hipòtesis i els seus treballs.

És suspecta també CIL II 390*.

transmesa per Masdéu sense indicació de

font i atribuïda als encontorns de Tar

ragona. una inscripció forastera interpo

lada. potser, intentant explicar qui era el

2 1 . Cf. Lara Peinaoo, Epigrafía romana de Lerida. I Jeida, 1 973, p. 84-85. nÚm. 30. Con

tra CIL II 313*, p. 32*; cf. Iltt II 18*. p. 147.

22. WCI1 l*,p. 137-138; 16* i 17*,p. 146-147, i IRC III 1*,p. 187.

23. Cf. I u homeper a la història. Homenatge a Bonaventura Hernóndez Sanahuja, Tar

ragona, 1991; esp. J. Massó. «Bonaventura llernandez Sanahuja i I arqueologia urbana de Tarra

gona», p. 40-55.



Lucius Furius de CIL II 427 1 (= R1T377)

en algun comentari perdut.

També CIL II 395* porta infor

mació de Tarragona. procedent del Codi

Teodosià en opinió de Hübncr. en es

mentar \ aleri Julià. governador de la

Tarraconensis sota Constantí; però molt

probablement Ponç d Icard. que la reco

llí. la creié bona i la rebé d'altri. car

sembla un comentari de CIL II 4 1 0.')

(RIT 9-t). coneguda des de temps antic i

al cercle d'Antoni Agustí al qual perta

nyia Ponç.

L'excés de zel comporta també

el regravat de suports antics amb la

seva pròpia inscripció. com és el cas de

CIL II 4024 (IRC II 184). ,) bé CIL II

44')4 (= IRCH*). conservat a Guissona i

procedent de Tarragona. regravat amb

el seu propi text (IRC 1l.10*) en una al

tra cara perquè fos igual que les dues

següents."'i

La reproducció d inscripcions

perdudes dóna casos com ara CIL II 44.53

(= IRC 13*) o CIL II 44.-<."< (IRC II 11*).

copiats en fflCD 8* i IRC II 9*. respecti

vament. que també es conserven a Guis

sona i semblen procedir de Tarragona.""

I. a l'últim. cal recordar restau

racions incongruents i fantasioses d'ins

cripcions mal conservades. com és el cas

d IRC 1 24. dels Prats de Rei.

Un cas contrari és l'aprofitament

d'una inscripció romana. que esmentava

un i:[vus] vt[tsns] segurament. pera un

rètol que indicava cvtdado l'cap. tot con

tinuant les tres lletres inicials romanes

(IRC 129).-
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24. La inscripció és coneguda com a mínim des de 1492 als Adversaria de P. M. Carbo

nell. de I Arxiu Capitular de Girima. f. 68r: cf. a més CIL II. p. 39*. que esmenta tota la tradició tex

tual. La inscripció es conserva al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Sobre Antoni Agustí. cf. M. Mavf.R. «El hortus arqueológico de Antonio Agustin segtin el ma-

nuscrito de Antonio de Povillon». a Diskalos. Fstndins en homenaje al pvofesor Serafín Agud con mo

tivo de su octogésimo aniversario. Saragossa. 1998. p. 217-224. ainb bibliografia: rf. també íd.. «To-

wards a I listory oft he Library ot Antonio Agust in ». Journal of the II' arburg and Conrtauld Institutes.

00 ( 1997). p. 20 1-272. i «La fortuna dels Catalanormn prisco sermone libri de la biblioteca d'Anto

ni Agustío». Faventiu. 20/2 (1998). p. 187-192: J. Carbonell. II. tItmeno i G. Vargas. «Las inscrip-

ciones de los Adversaria de Antunio Agustín del ms. 5781 (= Q87) de la Biblioteca Nacional de Ma

drid». Epigraphica. LIV (1992). p. 167-190: i 11. CoopeR. «Lpigraphical Rescarch in Rome in the

Mid-Sixteenth Cent urv : The Papers of Antonio Agustín and Jcan Matal». a M. 1 1. CraWfoRd (ed.)./ln-

tonio Agustín between Renaissance and Counter-Reform. Londres. 199.'5. p. 95-1 1 1: en at|uest mateix

volum lti lta d alties estudis que toquen els interessos epigràfics de Icradii arquebisbe de Tarragona.

25. Cf. IRC II. p. 140-145. per a aquesta qüestió.

26. IRCW. làm. L\ II. per a una fotografia dels lres falsos en la seva posició al Palau Epis

copal de tiuissona.

27. Cf tttC I. p. 69: la notícia depèn de R. Corbella. Gaceta de lich. nt'nn. 3930

(12/9/1931).
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KI que no és. no pot ésser

En aquest apartat s'han d'incloure les

falses atribucions a època romana d'epí

grafs moltes vegades fins i tot molt re

cents. I •n exemple clar fou una inscrip

ció en català molt malmesa. aparedada

entre les inscripcions romanes a l'antiga

presentació del Museu Arqueològic de

Barcelona.

Els exemplars més difícils de de

tectar són els que empren formes ro

manes i tenen formularis molt neutres

en llatí.

E. Hübner ja donà com a no ro

manes CIL II 408*. de Tarragona. que ja

fou desenvolupada: o mugnnm p[ietatis]

o[pus]. o bé CIL II 405*. clarament me

dieval: també en el cas de Mataró podem

adduir un medalló de ceràmica —segons

tenia almenys en còpia Marià Ribas—

amb un cap i la indicació «Pompeia»;

E. I lübuer. en canvi. hi veié un gran me

dalló de bronze (CIL II 4 1 9*).

Val la pena detenir-se en dos

exemples de Barcelona. El primer (CIL II

417*). recollit per Hübner. era a la casa

Gralla i indicava: «privatae voluptati. pu-

blicae venustati». que datà correctament

de finals del segle xv o de principis del se

gle xvt. encara que podria ésser més tar

dana. El segon exemple fou donat com a

bo per S. Mariner (Mll 72). i fins i tot fou

objecte de comentaris molt assenyats;

però. conservat avui al Museu Nacional

Arqueològic de Catalunya. és evident

ment modern. com l'anterior; el text diu:

«maximae dilabu». i sembla que recull la

frase del Jngurta de Sal•lusti: «Concordia

parvae res crescunt. discordia maximae

dilabuntur». que més endavant fon el

lema de Marc Vipsani Agripa.2"

Un conjunt d'atribucions errònies

de peces modernes es troba a Lleida. en

cara que val a dir que és molt difícil arri

bar a un criteri definitiu en aquests te

mes. L'exemple d'Empúries és molt

il•lustratiu pera mostrar-nos unes dificul

tats semblants a les de certes peces de

Barcelona. En aquests casos no podem

parlar de falsos. sinó de datacions errò

nies de peces creades sense cap voluntat

d engany. seguint. però. en la seva forma.

una tradició clàssica. que ha induït a la

falsa atribució.

Quan hi intervé l'interès econòmic

Dos exemples poden il•lustrar aquesta

vessant de la falsificació. que fins i tot en

el cas de peces portades de Roma arriba

a tenir contactes amb Tactin comerç de

relíquies que durant segles es produí a la

Ciutat dels Papes. quan moltes vegades

la pietat esperonava la credulitat.

28. Cf. IRB )S I . on se cita Sèneca. Epist. 94. 46. per al testimoni sobre Marc Agripa. El text

de Sal•lusti és Jugurta. 10. 6.



El primer cas és cl moli conegut

dels falsos empoiïtans fets pels mateixos

clandestins <|uc buscaven peces a les ruï

nes de la ciutat d'Empúries. quan el

mercat els demanava més i més peces

per poc importants que fossin. Una sèrie

d'inscripcions sobre pedra i sobretot

ceràmica en són un bon exemple: i ben

segurament se'n descobriran d'altres a

col•leccions particulars i museus. L'en-

ginv dels falsificadors té un component.

que avui en diríem naij. que els fa molt

interessants. tot utilitzant els recursos

dels pescadors. de Tambiem dels quals

havien sorgit alguns dels clandestins."'1

Les col•leccions s'ompliren així

de falsos i de bons. tal com havia passat

abans a Extremadura amb la col•lecció

del marquès de Monsalud. que es nodria

de falsos quan mancaven troballes bones

per tal d'augmentar les expectatives de

l'erudit i crèdul marquès que deixà apa

rentment d interessar-se per l'epigrafia

tan prompte com fou elegit acadèmic

numerari de la Reial Acadèmia de la

l listòria.'i0 Alguns dels seus falsos han

vingut a raure. amb peces també autèn

tiques. a col•leccions catalanes."

Un interès econòmic segurament

degué conduir uns falsaris a afalagar la

vanitat del primer baró de Les amb es

ments d'un «Lexi Deo» i del cognom

«Lexeia» {IRC II 19*-21*): aquestes

inscripcions. que ja foren considerades

suspectes per J. Sacaze. han estat. mal

grat tot. acceptades en treballs re

cents.'i"

Per I abundància de petits altars

anepígrafs als Pirineus. i a partir dels di

buixos conservats. podem pensar que els

suports potser foren antics i el gravat

d'època recent. la qual cosa encara feia

més difícil desfer l'enganv. que suposem

fonamentalment a partir del contingut

dels textos.

Del que. malgrat tot. és bo

Ees dificultats que presenta la depuració

tl nn corpus epigràfic s'han anat fent pa

leses. i de vegades. com a conseqüència
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29. Sobre els falsos d'Empúries. cf. M. Almagro. Las incrípcioues ainpuritauas griegas.

ibéricas y latiuas. Barcelona. 1951. p. 25.'5-254: també la depuració i crítica d'aquest corpus a

IRC III. p. I87- 190: i tn últim lloc M. Maver. «De falsis inscriptionibns Empnritauis». Syllofie epi-

graphica Barcinoueusis III (en premsa).

.30. J. Mallon t T. Marín. Las inscripciones publicadas por el Marqués de Mousaliul

(1S97-190S). Estudio critico. Madrid. 1951.

31. G. Farré. «À propos de trois faux du Musée d'Igualada». Farcutia. 2/1 (1980).

p. 139-152.

32. J. Sacaze. Inscriptious antiques des Pyréuées. Tolosa de Menguadoe. 1892. uum. 377-

379; cf. IRC II. p. 147-148. que corresf mt h Cll. XIII 2*-4*.



d'això, les sospites dels estudiosos han

condemnat inscripcions de tradició li

terària que una crítica més recent ha rei

vindicat com a genuïnes.

Tot això es complica, a més a

més. pel fet que, com hem vist. una font

de falsos són les inscripcions bones amb

falsa atribució geogràfica o bé interpola

des. La conseqüència és certa dificultat

en I anàlisi de la tradició literària.

Són mostres del que diem exem

ples com el del CIL II 258*. de Puig

cerdà: «deo fulguratori ara», fals en la

formulació duna part de la tradició,

però molt possiblement genuí en la seva

forma abreujada (IRC \\\ 191) DFA; o bé

CIL II 415*. de Barcelona, una inscrip

ció clarament bona (IRC IV 109), però

sospitosa per la semblança amb CIL II

4192 (= RIT33Ò), de Tarragona; passa

el mateix amb CIL II 4 18*. de Mataró,

citada per Roig i Jalpí. i suspecta per

aquest motiu i la seva aparent conco

mitància amb CIL II 4497 (= / RC IV.

11). que tampoc no és real. vista la ins

cripció de Barcelona." G. Fabre ja de

mostrà que la peça era conservada al

Museu del Maresme i que fins i tot. mal

grat les dificultats de lectura, era ben co

piada (IRC\ 105).:H

Altres procediments que porten a

falsos són els del ja esmentat més amunt

CIL II 4ti0*. on produïren el fals: el des

envolupament erroni d una inscripció

genuïna CIL II 4493 (= IRC I 38), que

començava amb «S.S.» —en realitat Sa-

luti Sacrum— com a «Saturnio. s». i el

canvi del nomen del dedicant. IROC en

la tradició —Trocina en la realitat—.

pel més complet Baebúis, amb un canvi

de la fórmula votiva final.

També hem vist com les llegen

des monetals creaven falsos. com per

exemple CIL II 387*. i fan sospitar de

CIL II 386*, que molt possiblement pot

respondre a un text real incomplet. "'

Esmentem una altra font de con

fusions: les inscripcions trossejades i dis

perses. els fragments de les quals són pu

blicats independentment abans d'ésser

integrades. El cas més indicatiu és cl CIL

II 4509 (= 6145; IRC IV, 30). la famosís-

sima inscripció de les termes de Barcino,

que dóna lloc a tres inscripcions conside

rades. en un cert moment, com a inde

pendents i completades pels seus editors

33. CIL II. p. 41*: «Kortasse ficta ad exemplum timli n. 4497: certa suspecta utpote a

tali auctore solo prolata.»

34. G. Farre. «A propos de dem inscríptíons latines du Musée de Mataró». Quaderns de

Prehistòria i Arqueologia del Maresme, 7 (1979). p. 183-197: cf. G. Farre i M. Mayer. «Falsae et

alianae...». p. 130: IRC\. \•. 154-155.

35. Cf. M. Maver. «Dus inscripciones posiblemente barcelonesas», Rirísta diStudi Liguri.

xi.vi (1980), p. 162-166; íd.. «La tècnica...», p. 493-494, i «KM, p. 83-84.

36. Cf. CIL II, p. 39*: el icxt és: «imp. caesar/ vespasianus/...».



amb una escassa aproximació al que

diuen un cop integrats els fragments.

CIL II 401* i 407*, ambdues de

Tarragona, són considerades falses per la

qualitat de la seva còpia, però tenen fins

i tot data de troballa i molt possiblement

responen a inscripcions genuïnes desfi

gurades per la seva dificultat de lectura o

per la mala traça del seu primer copista.

Continuant amb la tradició tarragonina.

CII. II 404* implica els judicis de molts

erudits i en lectura d'Agustí i de Schott

podria ésser certa, encara que altres lec

tures eren molt defectuoses: «Camilius

Agileius se/vivo scribi iussit/sic non fui

deinde fui/modo non sum.» E. Hübner

pensà que es podria tractar d una correc

ció d'Agustí i de Schott per a un text mo

dern. En aquest cas sembla que potser

l'explicació del que diu un text epigràfie

ha passat pel contingut de la mateixa

inscripció, que té moltes probabilitats

d'haver existit. El text, però, fou inter

pretat per Hübner, a partir del manus

crit d'El Escorial T.II.24, com la indica

ció del nom de l'autor de la col·lecció

d'inscripcions que encapçala: «camilius

aqileius». Antecedeix aquest text el títol

de la col·lecció. Epigranunata antique

urbis Tarraconensis, i en conseqüència

Hübner inferí que l'autor es podria dir

Camil Aguiló i que en copiar els autors

posteriors aquesta col·lecció, que data

pel que sembla de finals del segle xvt en

la còpia d'El Escorial. haurien confós el

nom de l'autor presentat en forma

epigràfica amb una inscripció. '" La hipò

tesi de I lübner és bona. però sorprèn que

hagués poguí induir a errada Agustí i

Schott. si fos tan evident com suposa,

puix que aquests varen proposar la lec

tura C. Aemilius Achilles. Hübner ma

teix preveié que es podria dir que Aguiló

podia haver imitat un text genuí que ha

vien vist independentment Agustí i

Schott. a la qual cosa també podríem

afegir la suposició que si hi hagués un

intermediari que hagués pres el nom de

1 autor com a inscripció, o hagués copiat

simplement aquest epígraf descontex-

tualitzat. hauria pogut provocar les lec

tures i correccions d'Agustí i Schott.

Un cas de falsa atribució d'una

inscripció dubtosa reconegut pel mateix

I lübner és CIL II 416*. que cregué que

podia ésser de Montserrat en esmentar la

37. IRC IV, p. 89-92. esp. p. 91 amb bibliografia; cf a més G. Farre. M. Maver i I. Ronà,

lnscripcions romanes dc Mataró i la seva àrea (Epigrafia romana del Maresme). Mataró, 1983,

1>. 131; J. GonzXlez-Acàmto, «El corpus epigràfie vomà-mataroní en Ies obres d'alguns erudits del

segle win». Quaderns de Prehistòria i Arqueologia del Maresme, p. 207-2 1 6. esp. p. 208. 211,213:

M. Maver. «Notas sobre epigrafia...», p. 891. on es recull la veferència de Roig i Jalpí continguda al

ms. 555 de la Biblioteca l niversitària de Barcelona.

38. Cf. CII. II. p. 40* i esp. p. 544.



font «in Mouserato».' lli lia altres

exemples c1ue poden ésser falses atribu-

cions i íi més amb interpolacions. com és

el cas potser de CIL II 400* o 4ti2*.

I n exemple de pas d'un cos pa

ral·lel. adduït en un comentari, a la ciu-

tat per a la qual s'utilitzava, és CIL II

400*. on hi ha noms de la ciutat africa

na d Hadrumetum, que Ponç d Icard féu

servir per a explicar els de Tarragona i

quej. I . Masdéu ja integrà entre els d'a

questa ultima ciutat.'"'

I ua falsa atribució pot ésser tam

bé CIL II 399*, que Hübner proposà, a

tall de conjectura. com a procedent de

Tarassona i no de Tarragona, si és que hi

ha alguna possibilitat que fos autèntica.'"

El prestigi de Ciríac d'Ancona

Entrem ara en les consideracions del que

són els falsos literaris. cn el sentit d'unes

inscripcions apòcrifes que tenen una for

ma literària i moltes vegades epigràfica

molt correcta i que es recolzen en noms

de prestigi per tal de donar-los autenti

citat.

Potser el nom més il·lustre em

prat per a aquest procediment de donar

fiabilitat a alguns falsos és el de l'infati

gable viatger anconità. S atribueixen a

t liríac mitja dotzena de falsos de Catalu

nya i zones veïnes: CIL II 372* de 1· Al

cúdia. CIL II 430* i 431* de Roses. CIL

II 382* de Tarragona, CIL II 426* de

Castelló d'Empúries. amb el problema

que ja hem esmentat de Cazlona, i CIL

11 42* de Blanes.

Val a dir que no ens consta que

Ciríac viatgés a la península Ibèrica.4" i

que no se'ns ha conservat de forma di

recta cap col·lecció de Ciríac. Aquesta

tradició reposa sobre Ambrosio de Mo

rales (CIL II 372*. 420*. 4.50*. 4.'5l*).

Florian de Ocampo (CIL II 421*) i Cen-

39. Cf. CIL II. 1>. 4l*: «Gratiano in Monserrato Ligoríns. Errore nostro attríbuta est Mun

ti Serrato proiM' Barcinouem: ue<iue I lispana est. nec fortasse taba.»

40. Cf. CIL II. p. 40*: «Pous f. 56v. verba hacc ad nomina Tarraconis explicanda pro

ferí exempli causa ex uota tabella patronatus (Orell. 3058); inde titulum Tarraconensis esse vo-

Inií Masdeu ò. 101. 190.» Sobre Ponç d'Icard i lepigrafia. cf M. VIaver. «Kpigrafía hispauica...»,

p. 39 i 42: i J. Massó, «Notes sobre escultures i inscripcions romanes a l'arragona dels segles xvn,

«in < uix», Farentia. 11/1 (1989). p. 83-108. esp. p. 86-87 i 94-100: i també E. Di•ran (ed.).

Unís Ponç d'lcanl i el «ljibre dc les Grandeses dc Tarragona». Barcelona. 1984.

-i 1 . Cf. t II II. p. 39*: «Nisi omnino iuentítur Trigueros. m solet. in sehedis Irominiuu illo-

nun Vragoueusiíuu titul<un I arraconae (i.e. Turasone) fortasse re1MTtuu< iuveiiit. imu larragouae.»

42. Sobre Ciríac: cf. J. Ooiin, Cyriaque d'Ancòne Le mvaueur. le marchand, l'humaniste,

París. 1981: cl resum molt receut d l .. W. Bonnar. S. J.. «Giriaco's Cveladic Diarv». a (,. Paci i S. Sco-

voccuia (ed.). Ciriaco d'Ancona.... p. 49-70, esp. p. 49-50: i aquest últim raMo<llii en general. espe-

cialuient ti. Vagenufim, «Le raccoltc di iscrizioni di türiaco d'Ancona nel caneggio di Giovanai Bat



nimis (CIL II 382*). que deriva sens

dubte de Miquel Fabrici Ferrarini.

En dos estudis recents s ha pogut

afirmar la Habilitat de Ciríac d'Ancona.

puix que alguns dels falsos hispànics sem

blen atribucions a la seva persona per tal

de donar-los autoritat o almeuvs presti

gi i, d altra banda, foren A. de Morales i

A. Agustí els que li donaren una fama de

falsari que no té pas en altres indrets.44

De tota manera CIL II 4 10*. un

fals evident de Barcelona, és esmentat a

la Barcino de Jeroni Pau com a extret de

Ciríac d'Ancona. de qui sembla explícita

ment conèixer l'obra: «Hoc ipsi epigram-

ma alicubi fortasse Barcinoni latens vel

iam perditum, minime legitnus; sed eius

testimonium habemus Cvriací Anchoni-

tani epigrammatum per orbem sane dili-

gentissimi collectoris. cuius ad nos sex

haud parva volumína pervenerunt.»

Ks aquest un testimoni directe i

ha estat valorat recentment. puix que uu

manuscrit de Pere Miquel t larbonell. con

servat a Girona, conté còpies d inscrip

cions que li arribaren del seu cosí Jeroni

Pau. que al seu torn sembla haver-ne

pres de la col·lecció de Ciríac. Molt pro

bablement en I estudi d'aquest manuscrit

podrem trobar una clau més per a conèi

xer l'obra parcialment perduda de t üríac.

Més recentment Helena Gimeno

ha demostrat que els falsos atribuïts a

türíac poden dependre en realitat d una

font diversa, a la qual també tingué ac

cés Ciríac. com proven la seva presència

a Ferrarini i cl fet que eren presents al

denominat «Libro de Ocampo». conser

vat en el que es coneix com a Codex f o-

lentinus (fí. N. de Madrid .'!61ti). estudiat

de nou per aquesta autora.4 H. Gimeno

creu possible que Ocampo depengués de

tista De Rossi < <m Theodor Monunsen», ibídem. p. 477-·'<l9: cf també E. W. Bonnar i C Mircnem.

Cyriacu* uf inconas Joumeys in the Proponte* and the Northern Aegean 1444- 1445. Filadèlfia.

1°76: R. Sarrauini, «Ciriaco di Ancotia e la sna descrizione autografa del Peloponneso irasinesa da

Leonardo Bona». Miscellanea Ceriani, Milà. 1910. p. 183-247 (reimpr. a Classicie umanistida ca-

diciAmbrosiani. Flovència, 1933, p. 1 -48): E. I Ií'uner. CIL II. p. c. diu explícitament: «atque cum Cy-

riacun> neque I lispanias unquam adisse constet et hominent misse aptimae onmíno fidei.i

43. Cf. CIL II. p. vt. per a Ferrarini i Cenninus. Sobre Flarian de Ocam1K<. cf Cirol.

«Florian de Ocampo. Chroniste de Charles-Quint». Bulletin Hisptmique, 16 (19l4). p. 307-316.

44. Çf. H. Gimeno, «El despertar de Ia cicucia epigrafica en Kspana. ^Ciríaco de Aucona:

■ < u modelo para los primeros epigrafistas espaiíoles?», a G. Paci i S. Sconocciua (ed.). Ciriaro d'An

cona..., p. 373-382, csp. p. :57.'5-.'574: M. Maver. «ttyriaco de Ancona...». ibídem, p. 349-357.

4"<. M. Vilallonga (eui.). Jeroni Pau. Obres, vol. i. Barcelona. 1986, p. 306-308 i el co

mentari p. 307-309, nom lo.

4o. 1 1. Gimeno, «Kl despertar...», p. 379-380.

47. II. Gimeno, Historia de la inrestigacióa..., p. 1Í.'1-148: per al «Libro de Ocampo».

cf. p. 26-27.



la mateixa font a la qual també tingue

ren accés Ciriac d'Ancona i els seus con

tinuadors. i que aquesta font fos un anò

nim hispà, i acaba proposant que aquest

anònim pogués ésser Antonio de Nebrija

o bé el cardenal Margarit. que tenien in

teressos palesos d'ennoblir els orígens de

la monarquia hispànica.48

Aquestes hipòtesis són agosara

des però plausibles i són una bona mos

tra de l'interès que té per a l'estudi de la

cultura dels segles xv i xvi l'anàlisi d'a

quest tipus d'inscripcions que de vega

des constitueixen el fòssil director de la

recerca complicada que representa l'es

tudi de tradicions textuals que s'entre

creuen.

Dels falsos lletraferits

La creació d'un fals dóna ocasió al falsa-

ri o a l'interpolador de desenvolupar les

seves capacitats literàries que en molts

casos. més que embellir el text pretesa-

ment epigràfic. el que fan és fer-lo poc

creïble. D'altra banda, els epígrafs con

trafets per procediments literaris tendei

xen a reflectir el gust d una època.

Hem de destacar també una ca

racterística que es compleix en gairebé

tots els casos: els exemples més antics

són els més extensos i presenten les for

mes més allunyades dels formularis

epigràfics convencionals.

Un conjunt de falsos juguen amb

formularis funeraris peculiars. com és el

cas de CIL II 422*, tot donant notícies

sobre Auso (Vic), com també ho fa CIL

II 423*.

Del mateix tipus de CIL II 422* és

el 410*. atribuït a Barcelona amb menció

d'un temple d'Esculapi en aquesta ciutat,

temple que també recorda CIL II 411*.

en un altre epitafi funerari en forma de

testament datat en el regnat de Domicià.

Igualment CIL II 4l0*, si és atribuïble a

la nostra zona com a fals. té un text fune

rari llarg amb les últimes voluntats del

difunt respecte a la seva tomba.

48. Aquesta conjectura és arriscada i expressada en la forma següent: «Sabemos que los

datos que hemos aportado no son de una solidez inamovible como para defender la autoria de Mar

garit o Nebrija y que hay muchas incógnitas... ^Existe una relación Margarit-Nebrija? {Nebrija sólo

uso la topografía de Margarit v puede ser suya la recopilación que transmite el Libro de Ocampo y

cuàles son sus fuentes? O por el contrario, jes posible que Margarit tuviera una recopilación de tex

tos? y en este caso ,;cuàles tuvo uno y cuales otro? jLa es<ructura del Libro la dió Ocampo basan-

dose en los conocimientos topograficos de sus predecesores? jPueden ser de Nebrija los textos ge-

nuinos (Ignotí] que no estan en el Antiqiais?* Cf. 1 1. Gimeno. Historia de lo iraestigadón..., p. 42 i

en general p. 36-42; tota una gran qüestió per a la història de la nostra epigrafia, tot tenint, a més.

en compte que cl «Libro de Ocampo» al Codex Valentinus abraça un bon nombre de Ies inscripcions

que hem tractat. Cf., a més. la nostra nota 1«.



Més breu és CIL II 382*: «quo

vadam nescio invitus morior valete pos-

tumi mar. postmmts eques». o bé CIL II

404*: «.. .non fui deinde fui/modn non

sum». i en la mateixa sèrie CIL II 383*.

que comença: «d. ni. clodius rabia ci-

vium invidia item pulsus terram arago-

num petii...». que té una llarguíssima

tradició manuscrita.

CIl. II 397* representa un car-

men epigruphictim funerari amb una

combinació de fórmules poètiques prò

pies de la poesia funerària romana legí

tima. tot tancant el poema amb una sor

prenent dada: el mort tenia 90 anys i fou

enterrat per la seva mare de 107. l n fals

molt hàbil que reposa en elements vers.

Un fals d'aquest gènere és CIL II

425*. atribuït a Girona. on hi ha un joc

de paraules mitjançant la repetició d'i

dees sobre la barreja de les cendres i de

la pols dels éssers estimats al sepulcre.

que mostra un esperit força llunyà dels

conceptes romans habituals. En últim

lloc esmentem CIL II 431*. que manté cl

to singular d'aquest tipus de falsos i pro

cedeix teòricament de Roses.

CIL II 407* representa. tal com

CIL II 408* i CIL II 391*. tots de Tarra

gona. un desafiament per al lector mit

jançant 1 acumulació d'abreviatures d u-

na sola lletra.

Dintre dels falsos lletraferits de

caràcter històric cal destacar CIL II 427*.

que ja hem comentat en un apartat ante

rior. on. en un formulari inusual. es re

corda el canvi de llengua i cultura dels

emporitans. i CIL II 421. que manté la

memòria d'un Telongus Bacchius. un he

roi que mai no existí. honorat pels habi

tants de Blanes.

Hem parlat també de la increï

ble taula de marbre amb lletres verme

lles. de caràcter segurament funerari.

d'I lerodes. rei dels jueus. i la reina He-

rodies {CIL II 384*). que desafia el seny

del lector. recollint segurament una tra

dició apòcrifa com la de les falses crò

niques.

Un fals també increïble però no

desconegut és aquell que ens pretén re

cordar. a Tarragona. la figura de Marc

Tul•li Ciceró. CIL II 393*. que té un cos

paral•lel semblant a CIL III 22*:

m. tullio ciceroni m. f. cor. romanac

facund. principi quacst. acdi cus, pro-

cos. imperatori p. p. arpinaies.

però també. amb la mateixa redacció

pràcticament. és atribuït a Arpinum pel

fals CIL X 711*. La circulació dels falsos

és evident:4'i Tarragona. a més a més. fa

una nova pirueta. puix que entre els seus

75 %

49. Cf.. per a aquests falsos ciceronians. H. Soun. «Ciriaco e IVpigrafia dell•ltalia nteridio-

nale». a G. Pact i S. Sconocchta (ed.). Ciriaco d'Ancona.... p. 185-196. esp. p. 192 i 196. on esmenta

cl conjunt de falsos citat.
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ftdx» afegeix el pretès salconduit {CII. II

.)iM*) que Cèsar dóna a Ciceró:

nt. t. ciceronem ob eius cximiant vir-

tutem ct egrcgias auiuii sui dotes per

nnivcrsmn orbcnt terrarum salvmu esse

iubeo. c. i. Caesar.

I n últim exemple d'aquest tipus

de falsos és el de ClL II 488*. de Tarrago

na. que Hübner veié. en poder dl lernàn-

dez Sanahuja. en forma d un petit altar:

d. nt. sonmo actern perpet viriati lusit

I. cornntns c rufus amico optima b me-

rent d d.

l•ormat sens dubte sobre CIL II

402*. de tradició literària i atribuït tam

bé a Tarragona i present a tota la tradi

ció del segle xvm:

d. m. s. /sonnio aeternali/secnritati ntcmo-

[riacq./

perpet. alia fl.u iae/tnclitinac q.vi.an./xxxi.

nt. iiii d. xx,

Aquesta ultima fou considerada

per Hübner. si no falsa. almenys de pro

cedència no tarraconense. però segura

ment no Int cregué d'igual manera el fal-

sari que la imità. Les particularitats pre-

ciosistes del formulari. possible de tota

manera en l'epigrafia romana genuïna.

revelen la dependència entre aquestes

inscripcions. la primera de les quals és

falsa i pretén ésser la làpida de Viriat. el

famós cabdill lusità. i la segona. com a

mínim. és interpolada sobre una inscrip

ció que el falsari cregué prestigiosa.

I ja que parlem d'homes il•lus

tres. hi podem sumar ('//. II 420*. al

qual ens hem referit abans i que recorda

els germans tmeu i Publi l.scipió. amb

un comentari d'Ambrosio de Morales

que diu que Ciríac d'Ancona el copia a

Caz lona i que altres l'atribueixen a Cas

telló d f.mpúries.

Un record dels Escipions és possi

ble. i fins i tot el tenim documentat a Sa

gunt.'" però en aquest cas és interessant

veure com el fals barreja homes il•lustres i

monuments. el problema Castulo I Cas

telló d'Empúries i el prestigi de Ciríac.

Tancarem aquest apartat amb

una autèntica creació de Trigueros. '< on

hi ha nua combinació literària atribuïda

a Vic. que malgrat la seva evidència ha

pogut encara ésser acceptada en algun

estudi recent com a probable a causa

d una mala lectura:

.")0. Cf. CII. II2 14. i2^ i 14. 328; cf. G. At.fot.dv. «Die Entstehung der epigraphischen

K n 1 i tt r <l< r Kiimer au der Levanteküste». a F. BeltraN (ed.). Romay el nacimiento de la caltura epi-

grafico en Oeeidente. Saragossa. 19°T). p. 121-137. esp. p. 126 i 134. fig. 4.

.') 1 Sobre Trigueros. cf. F. Agi n.au Ptnal. Ua escritor dustrado. Candida Maria Tripae-

ros. Madrid. 10íí'!': I'.. HI'tiner. «htscbriften vou Carmona. Trigueros nnd Franco. zwei spanische



carcillo. s/c. vercilius. c. f. c. n./

crispus. pro/at...fílior...lute/

l.a.v.s.

CIL II 424* en realitat torna a

començar com VIL II 4ti9*. que diu:

■saturnio. s». i contínua amb el nomen

de V irgili. «vercilius», i segueix amb el

cognomen de Sal·lusti, «crispus», jugant

a continuació amb les formes possibles

pro salute i La.V.s., tot deformant -les

fragmentant la primera. Tota una exhi

bició, un tour deforce per a fer un bon

fals.52

Han desfilat davant nostre al

guns dels falsos més notables de la nos

tra tradició epigràfica. que sens dubte

no constitueixen una de les pàgines més

il·lustres de la nostra historiografia, però.

tanmateix, són un dels elements més re

presentatius d'una forma de creativitat

que pretenia servir mitjançant I apòcrif

ennoblidor i versemblant la història, con

cebuda com a obra literària.

Entorn d ells. forjant-los. cercant-

los. discutint-los. criticant-los. usant-los i

de vegades creient-los. es mouen els his

toriadors més preclars de les nostres ter

res que hi trobaren un exercici del seu

enginy i la seva sagacitat davant aquest

enigma que per a tots constitueix la

història, que també ells són ara per a

nosaltres.

Marc Mayer i Oltví

Membre de la Secció

I Iistòrico- Arqueològica

de l'Instituí d'Estudis Catalans

Inschriftensammler». Rheinisches Maseum, 17 (1802). p. 228-207: ti. Mora, «Trigueros y Hübner.

Algunas notas sobre el concepto de falsificación», Archivo Espanol de Arqueologia, 01 (1988).

p. 344-348: i;/. nota 39 sobre l'opinió de Hübner sobre Trigueros; a més CIL II. p. xxu-xxin,

núm. 73.

52. Cf. M. Mavi r. «La tècnica de producción de falsos...», p. 439-494; M. D. Molas.

La ciutat d'Aasa i els Ausetans, \ ic, 1983. p. 58 i 140. creu que aquesta incripció pot ésser un epí

graf autèntic manipulat. Per a l'actitud d'aquesta autora envers els falsos. cf. p. 57-58.
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n les sessions d'inauguració de

curs és tradicional que qui diri

geix la institució faci referència a tot allò

positiu que s'ha realitzat durant el curs

anterior. Permetin-me que els en faci

francs: el secretari general ja els ha

adreçat quatre mots. a l'entrada a aquest

acte han pogut recollir un breu opuscle

que resumeix algunes de les activitats

més destacades i d'aquí a tres o quatre

mesos podran llegir. si ho desitgen. l'ex

tensa memòria de les activitats de l'Ins

titut d'Estudis Catalans durant el curs

1997-1998.

Vull aprofitar aquests minuts

que vostès em concedeixen per a parlar-

los del futur immediat. del paper que ha

d'exercir una institució acadèmica com

l'Institut d'Estudis Catalans i de la seva

vinculació amb la societat dels Països

Catalans. de les terres que compartim

una mateixa llengua i configurem una

cultura. Es a dir. per a parlar-los de co

ses que passen a casa nostra: i amb l'ex

pressió «casa nostra» vull referir-me si

multàniament als Països Catalans. a

Catalunya. a la nostra societat cientifi-

coacadèmica. a l'Institut d Estudis Ca

talans.

D'altra banda. s'escau fer aques

ta reflexió aquest any. quan ja en fa tres

que dirigim 1 Institut. multiplicant la

seva activitat i la seva presència en tots

els sectors de la societat. i quan en les

darreres eleccions els membres i els pre

sidents de les societats ens han atorgat

majoritàriament la seva confiança a

aquells que constituïm avui l'equip de

govern de l'Institut: el senyor Antoni Ser

ra i Ramoneda. vicepresident; el senvor

Josep Egozcue i Cuixart. tresorer; el se

nyor Carles Miralles i Solà. secretari ge

neral. i un servidor. president. que jun

tament amb els presidents de les cinc

seccions configurem el Consell Perma

nent.

En Ics diverses anàlisis que s'han

fet els darrers anys sobre el paper que

han de tenir a les portes del segle xxt les

institucions acadèmiques. hi ha coin

cidència en diversos punts. amb inde

pendència del treball que duguin a ter

me. treball científic. rigorós i exigent;

cal que els científics i les institucions si

guin conscients que en les democràcies

actuals hom espera d'ells que siguin ca

paços de transmetre una informació ho

nesta. subministrant punts de vista cu

rosos i equilibrats. sensibles a les

implicacions polítiques o morals. Cal

millorar també llur capacitat de comu

nicar la complexitat en termes senzills;

mai no serà suficient comunicar-se no

més amb uns sectors especialitzats. cal

arribar més enllà i fer un esforç per mi

llorar les relacions entre els científics i la

societat en general. entre els científics i

els mitjans de comunicació. Cal. final



ment. definir objectius conjuntament

entre els científics i humanistes i la so

cietat. i en aquest esforç per trobar allò

que el país necessita. aquí a Catalunya.

hi ha de tenir un paper essencial l'Insti

tut d'Estudis Catalans.

Aquest és un aspecte que moltes

institucions. entre elles l'Institut. havien

descurat. Hem fet un important esforç. i

el seguirem fent. a fi que el treball rigo

rós dels membres. les seccions i les socie

tats de l'Institut sigui conegut (i recone

gut); conegut. tot i el risc que això

comporta. sobretot en temes que la gent

sent tan propis com és aquest mitjà de

comunicació que anomenem «llengua».

on conflueixen no sols els objectius i els

interessos de diversos sectors profes

sionals (investigadors. ensenyants. es

criptors. assessors lingüístics. correc

tors. editors. etc.). sinó l'opinió de tots

aquells ciutadans que estimen la llen

gua i volen tenir-ne cura i potenciar-ne

l'ús. En aquest sentit. l'Institut. i la Sec

ció Filològica en particular. posarà en

marxa el mes que ve una sèrie de troba

des amb els diversos sectors i col•lectius

que treballen en llengua a fi d'informar.

intercanviar punts de vista i establir

grups de treball i relacions permanents i

estructurades. Així mateix. s'estan pro

cessant tots els suggeriments. crítiques o

correccions a la tasca lexicogràfica de

l'Institut. que seran tinguts en compte

en la mesura que s'escaigui. Que ningú

no dubti que la Secció Filològica analit

zarà. també. totes les propostes docu

mentalment raonades de modificacions

ortogràfiques. lèxiques o gramaticals. a

fi d'obtenir un màxim grau d'acceptació

no solament entre aquells que es dedi

quen a la tasca de tenir cura de la nostra

llengua. sinó en el conjunt de la societat

de l'àmbit lingüístic català.

Tanmateix. he de dir que aques

ta voluntat d'obertura i de transparència

que impregna les activitats de l'Institut

comporta uns costos humans molt ele

vats si no es disposa dels mitjans mate

rials adequats. L'Institut d'Estudis Ca

talans no ha volgut refugiar-se mai en el

concepte d'una corporació més aviat ho

norífica de consagració del prestigi dels

seus membres; no fou aquest l'esperit

dels fundadors. ni dels que van mantenir

la institució en els moments més difícils.

ni ho és avui.

L'Institut. per contra. sobre a la

realitat científica i cultural del nostre

país i com a impulsor del coneixement i.

al mateix temps. servidor del país dun a

terme programes de recerca en els àm

bits de la seva competència a través dels

seus membres. de les seves seccions i de

les seves societats científiques. Però. se

nyors. això l'Institut ho ha anat fent

aquests darrers anys «amb una sabata i

una espardenva». si em permeten l'ex

pressió. I la societat ens exigeix en can

vi. legítimament. treball de qualitat en

terminis breus i presència en tots els

sectors. I ens satisfà. aquesta demanda.

79 1
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Però cal ésser conscients que els mem

bres de 1 Institut que dirigeixen projectes

de recerca. els que coordinen els treballs

del diccionari. els que tenen cura de les

publicacions. els que redacten la gramà

tica. els que organitzen jornades cientí

fiques. els que estudien el nostre patri

moni. els que elaboren els reports sobre

la recerca. els que estudien la diversitat

biològica. els que inicien la revista Con-

tribntions to Science o els que reprenen

Estudis Romànics. i podríem afegir-hi un

llarg etcètera. dic que aquests membres

compaginen aquesta dedicació amb llur

treball habitual com a professors univer

sitaris. com a investigadors o com a pro

fessionals d allà on desenvolupen el seu

treball primer. 1 per això he dit que qual

sevol nova activitat de I Institut. qualse

vol nova iniciativa. té un cost humà moli

important. Un cost humà que assumim

amb satisfacció quan constatem que es

tem donant resposta a allò que la societat

espera de l'Institut d Estudis Catalans.

però també un cost humà que pesa molt

qtUhi alguns. sense coneixement de la si

tuació real o sense cap mena de fona

ment. ataqueu la institució.

Senvor president. ha arribat el

moment que l'Institut d Estudis Cata

lans pugui treballar amb dues sabates.

modestes en la seva presència. però sa

bates de qualitat. Crec. sincerament.

que els membres. les seccions i les socie

tats científiques de 1 Institut s ho merei

xen i crec també. modestament. que

hem donat 1 es mostres de la capacitat

de I Institut per a fer rendir el diner pu

blic. Li ho deia fa tres mesos al Palau <h

la Generalitat i no m'avergonveix dir-ho

aquí públicament. perquè estic con

vençut que el Govern de Catalunva i les

altres administracions seran sensibles a

aquesta petició i sabran materialitzar-la

amb els recursos que han de correspon

dre a la més alta institució acadèmica

del país.

I el que acabo de dir té especial

importància si volem que I Institut d Es

tudis Catalans actuï. tal com estableixen

els nostres Estatuts i demanen amplis

sectors de ht et mimt de llengua cata

lana. en tot 1 àmbit lingüístic català. Ja

ho fem. però amb excessiva modèstia: i

no sempre és a causa de la situació con

juntural de cada un dels territoris. sinó

que moltes vegades és degut a la manca

de mitjans. Cert és que l'Institut treballa

conjuntament amb la I niversitat de les

Illes Balcars en l'estudi de la llengua i.

especialment. de les modalitats illen

ques: cert és. també. que l'Institut ha in

tervingut decididament allà on ha calgut

per aconseguir el respecte a la unitat de

la llengua i a l'existència duna normati

va unitària. especialment a causa de la

difícil situació que ha viscut i viu encara

el País \ alencià: cert és que l'Institut ha

aprovat un conveni amb la Universitat

de Perpinvà que li permetrà obrir una

delegació a la Catalunva Nord i que n'ha

signat un altre amb el municipi de l'Al



guer a fi de garantir l'ensenyament del

català normatiu. lot això és cert. però és

insuficient. Es insuficient si creiem que

l'Institut d'Estu<lis Catalans és l'acadè

mia de la llengua catalana. és la nostra

acadèmia nacional. i volem que —com

partint el treball amb unes altres institu

cions dels diversos territoris— exerceixi

aquesta funció. Una funció que ha de

comportar. entre altres coses. el segui

ment de l'aplicació dels criteris norma

tius —que. per ara. no hem pogut fer—

i el seguiment del procés de normalit

zació lingüística en tot el domini català

—que tampoc no hem pogut fer—; una

funció que comporta també actuar amb

una visió de conjunt de Països Catalans

en els diferents àmbits de la recerca i es

timular 1 ús de la llengua catalana en to

tes les activitats d'investigació dels di

versos camps; una funció que exigeix

l'estudi del nostre patrimoni —arqueolò

gic. històric. arquitectònic. artístic. do

cumental... Amb aquesta finalitat. l'Ins

titut es proposa establir els mecanismes

adients per a poder crear seus. delega

cions o grups acadèmics coordinats que

permetin avançaren la consolidació d'a

quest gran espai cultural que configuren

els Països Catalans. L'Institut. que no ha

abdicat mai les seves funcions d'acadè

mia de la llengua catalana. ni d'acadèmia

nacional. vol intensificar la seva actuació

en les línies que acabo d'esmentar. Però.

per a poder fer-ho amb garanties i eficà

cia. ultra els recursos materials necessa

ris. com he dit abans. necessitem. sobre

tot. senyor president. saber clarament si

compartim aquest projecte amb el Go

vern de la Generalitat de Catalunya.

perquè només si és així podrem tirar-lo

endavant.

En aquesta línia de treball les so

cietats científiques de l'Institut han de

tenir una actuació significativa. allar

gant la seva presència més enllà de 1 àm

bit estrictament barceloní o de l'estricta

ment català en dues direccions ben

compatibles: cap a tot l'àmbit lingüístic

català —desenvolupant activitats fora

de Catalunya. organitzant trobades de

científics dels Països Catalans o treba

llant coordinadament amb unes altres

institucions— i cap a Europa —establint

convenis de reciprocitat amb unes altres

societats. assistint als fòrums interna

cionals i influint-hi. participant en els

recursos de la Unió Europea. etc. Un

exemple significatiu d aquest tipus d'ac

tuacions el tindrem l'any 2000 amb l'or

ganització del Congrés Europeu de Ma

temàtiques per la Societat Catalana de

Matemàtiques. o el 2002 acollint el Con

grés Internacional d'Epigrafia. L'Insti

tut mateix també seguirà aquests ca

mins; la seva condició de membre de la

Unió Acadèmica Internacional s'ha de

completar amb l'entrada a la Fundació

Europea per a la Ciència i la signatura

de convenis de col•laboració amb les

principals institucions acadèmiques d ar

reu. El llançament de la revista Contri-

-
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butions to Science. que recollirà articles

expositoris del treball dels més prestigio

sos grups de recerca catalans i serà dis

tribuïda a les principals biblioteques i

institucions d'arreu. pretén donar a

conèixer a la comunitat internacional el

nivell assolit en els diferents àmbits del

coneixement en el nostre país. Però tam

bé la represa de la revista Estudis Romà

nics ha de permetre recuperar el lloc

capdavanter que Catalunya havia tingut

en aquest camp.

A punt d'entrar al segle xxt (menys

a punt del que alguns es pensen. perquè

no hi entrarem fins a I'l de gener de

l'any 2001). les velles formules no ser

veixen; l'Institut ha d'aplicar els objec

tius fundacionals a la realitat d'un segle

després. com ja he dit en alguna altra

ocasió. Per a fer-ho. cal pensar menys en

mèrits que en serveis. i. sobretot. molt

menys en la història que en el moment

present i en el futur. L'Institut és. i vol

ésser. un dels motors de Catalunya i de

les terres de llengua i cultura catalanes.

imbuït d'un esperit impulsor del conei

xement. però. al mateix temps. d'un es

perit de servei al país. Es així com l'Ins

titut d'Estudis Catalans la el paper de

fòrum i de senat. al mateix temps. de les

ciències i les humanitats. funcions que

impliquen la comunicació activa. tant

entre els seus membres com amb la so

cietat . En la seva relació amb la societat.

1 Institut d'Estudis Catalans fa el paper

de portaveu de la llengua. les ciències i

les humanitats: l'Institut parla. doncs.

en nom dels seus membres. de les seves

seccions i de les seves societats científi

ques. Una veu cada cop més sol•licitada

per a l'anàlisi de qüestions globals i la

cerca de solucions.



Parlament del president de la Generalitat de Catalunya

n un país hi ha. al cap dc I anv .

un calendari d'actes institu

cionals.

Ahir. vàrem donar els Premis

Nacionals de Cultura. Avui fem la inau

guració del curs de l'Institut. Demà pas

sat hi haurà la inauguració del curs

acadèmic universitari. que enguanv es

farà a Girona. I així successivament.

com una mena de rosari d actes que es

van repetint cada any com una litúrgia.

I són actes que tenen importàn

cia —més enllà. fins i tot. del seu contin

gut— per la seva simple existència. Per

què a través d'aquests s'estructuren la

permanença i les jerarquies d'un país. Si

jo sóc aquí avui. senyor president. és

perquè aquest és un d'aquests actes ins

titucionals a través dels quals s'establei-

xen aquestes jerarquies. Fins i tot vaig

pensar que potser aquest any era espe

cialment bo que hi fos. Naturalment. si

no cregués que l'Institut té importàn

cia, no hi seria.

La meva aportació en aquest dis

curs serà ben pobra. però en tot cas la

meva presència no s'ha de valorar pel que

jo els digui. sinó simplement pel fet que el

president de Catalunva ha cregut que.

enguanv. havia de venir a presidir aquest

acte.

Vostès saben millor que no pas jo

tot el que es fa a l'Institut. Saben que

des del seu primer moment I ht-titut es

va establir. per una banda. com a aca

dèmia de la llengua. com a entitat promo

tora dels estudis de catalanística. i també

com a promotor i coordinador d estudis

i investigacions en diferents àmbits de

recerca.

De vegades. potser. el tema lin

güístic. cosa d altra banda comprensible

ateses les necessitats del nostre país. do

mina una mica i emmascara d alguna

manera la resta d activitats. I ho dic sen

se voler molestar cap dels molt insignes

representants de totes les activitats dife

rents de la lingüística. de la filologia. de

la catalanística. Espcro. doncs. que no se

sentiran olesos per això. però és una re

alitat que no respon al que és la història

de 1 Institut. Vostès saben —i ara ho co

mentava amb el seu president— que la

primera secció que es va crear a l'Insti

tut va ser. si no em traeix la memòria. la

I listòrico- Arqueològica. Després es va

fer la Filològica. I tots tenim notícia de

tants i tants treballs i iniciatives que té

l'Institut en d'altres camps que no són

precisament la lingüística i que responen

a importants preocupacions en el camp

del coneixement. Per exemple. la se

cretària ha llegit que s'havien fet unes

sessions sobre clonatge humà. O jo per

sonalment. com a president de la Gene-

ralitat. tinc notícia de la col•laboració

—de la qual. per altra banda. el Govern

de Catalunva està molt satisfet— entre

S3 is
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el Departament de Medi Ambient i la

Secció de Ciències Biològiques d'aquesta

casa. També tenen moltes activitats en

el camp de la recerca matemàtica. i fins

i tot faran algun congrés properament

sobre la matèria.

Vostès publiquen cada any una

pila de reports sobre activitats científi

ques. Ara ens acabem d'assabentar d'u

na pila de coses que ens han de fer man

tenir en una clara i contundent actitud

respecte als falsos; als falsos per inge

nuïtat: als falsos per excés d inspiració

literària. als falsos amb finalitat política.

i als falsos simplement perquè de tant en

tant algú es deu divertir confonent la

gent. Bé, tot això no és exactament filo

logia. Es moltes més coses.

Fins i tot recordo. una vegada.

una discussió que tenia amh un grup de

ciutadans que no volien que es fes una

presa en un lloc determinat perquè

deien que era dalta activitat sísmica.

Jo. que de sismologia no en sé gaire

—1 únic que sé és que l'anv 1427 hi va

haver un gran terratrèmol al Pitïneu. i

Olot va quedar destruït i l'ermita d'un

lloc on jo vaig sovint a l'estiu. Pardines.

també va quedar malmesa—. vaig dir

que es tractava d'una destrucció molt

forta i que el terratrèmol es va repetir

l'any següent. Jo tenia la sensació que.

pel fet que es repetís. potser havíem es

gotat la nostra quota de terratrèmols per

uns quants segles. I els ho vaig dir així:

«Escolteu. no tingueu por. ja vam esgo

tar-ho tot el 1427.» Bé, doncs vaig haver

de recórrer a l'Institut per a explicar-los

que allà no hi havia activitat sísmica. Bé,

poso aquest exemple sobre ciència en

aquest cas quasi aplicada a la política

en un intent de convèncer els ciutadans.

que. de tota manera. tampoc no van

quedar del tot convençuts que no hi ha

via activitat sísmica en aquella zona.

Faig aquesta petita repassada

sobre activitats perquè cm sembla que

s'ha de retre homenatge a tot cl que és

l'Institut. a totes les seccions de l'Insti

tut. a les molt diverses activitats que té;

i. a més. em consta perquè alguna està

més a prop de la meva feina i molt so

vint hi he de recórrer de manera espe

cial quan es tracta de ciències socials.

d'economia. etc.

Volia subratllar-ho d'una mane

ra especial i en el moment de començar

perquè. com que ara parlaré sobre la

Secció Filològica i —hi insisteixo— mas

sa vegades fa la sensació que tapa una

mica la resta. era de justícia referir-

m hi. Es evident que aquest any he vin

gut també pels comentaris. per les dis

cussions i per les polèmiques entorn del

paper de 1 Institut en tant que acadèmia

de la llengua catalana.

Prat de la Riba va crear l'Insti

tut començant. repeteixo. per la Sec

ció I listòrico-Monnmental o Històrico-

Arqueològica. però va donar moha im

portància que fos una acadèmia de la

llengua. Eugeni d Ors va anomenar en



Prat de la Riba «seny ordenador». No sé

si lti 1M)t haver alpi que avui. sobre això.

hi faci ironia. però la veritat és que cap

país no funciona sense ordre. I només

funcionant amb ordre potser tampoc no

funciona. perquè I ordre —segons com

s apliqui— pot arribar a ofegar I espon

taneïtat.

Però si no hi h;t un cert ordre i

unes certes normatives. fins i tot si no hi

ha un cert ritual emmarcat en un calen

dari —que vol dir ordre—. les coses no

poden funcionar. Tot i això. pel que

m ha dit vostè. veig que no és científica

ment exacte el pas de l'anv 2000 o del

2001. Segur que vostè té raó. però ma

lauradament ningú no li farà cas perquè

per la gent el canvi de segle és el dia que

hi posem un dos al davant. encara que en

paritat no sigui així. Aquesta normativa

cal que hi sigui i que la sapiguem defen

sar. I. a més. sense complexos. També

amb comprensió per a evitar que I orde

nació no ofegui l'espontaneïtat. la crea-

tiviat. etc.: però. evidentment. un país.

en tot. ho necessita tant del seu patrimo

ni com dels seus continguts.

Per això voldria recordar. i supo

so que no cal que ho recordi a ningú.

però de tota manera ho vull dir. que el

3 de maig de l'any 1 99 I el Parlament

de Catalunva. per unanimitat —que vol

dir sense excepció de cap diputat—. va

aprovar una llei sobre l'autoritat lingüís

tica de I Institut d'Estudis Catalans. Pot

ser no hauria calgut fer-ho perquè ja ve

nia d abans. però no deixàvem d estar

en nua nova època i valia la pena. en un

moment determinat. ratificar-ho.

En l'exposició de motius de la Llei

es diu: «l na de les finalitats primordials

que impulsaren Enric Prat de la Riba a

crear l'anv 1907 l'Institut d'Estudis Ca

talans fou la d'instituir una autoritat

acadèmica que fixés i actualitzés la nor

mativa general de la llengua catalana. la

qual cosa determinà l'establiment [...].

Aquesta ha estat des d aleshores una

funció destacada de l'Institut reconegu

da per les institucions i les personalitats

culturals del país.»

I lo diu l'exposició de motius. i és

important això perquè demostra que sa

bem beu bé que no tot s acaba amb la

normativa. que. tota sola. pot arribar a

empobrir. i de vegades ho fa poc o molt.

En el moment de reconèixer la tasca de

l'Institut d'Estudis Catalans. també hem

de considerar la tasca realitzada pels as

sessors lingüístics dels mitjans de comu

nicació i d institucions diverses atesos la

importància social i el valor de llurs ac

tuacions en els anvs difícils de la història

recent de t Catalunva.

1 no tan sols això. I ambé en èpo

ques de gran normalitat. la gent que no

tenen la representació oficial. i que per

nua altra banda no són els que establei

xen la normativa. fan aportacions. De

vegades són combatudes d entrada. o re

sulten sorprenents. o de vegades són cri

ticades amb un criteri sanament conser-
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vador. i finalment s'imposeu pen|uè el

que la gent pensa i el que la gent diu.

duna manera o d'una altra. sigui o no

sigui en el seu origen absolutament cor

recte. s'ha de tenir en compte. I aquest

reconeixement es fa.

Més endavant s hi diu: «Salvada

així la integritat de la llengua dins del

marc de la normativa [aquesta és prou

flexible i ha de ser-ho] per permetre que

els diferents col•lectius afectats pel con

reu de la llengua estableixin sota llur

responsabilitat opcions i concrecions de

realització lingüística en forma de mo

dels amb el fi d'acostar-se amb més

eficàcia als objectius que persegueixen.»

Però el paràgraf fonamental que

hi ha entre els dos que he llegit diu que.

malgrat això. «la normativa fixada per

l'Institut d'Estudis Catalans constitueix

el marc per al funcionament de la llen

gua i n assegura el desenvolupament

amb la coherència indispensable en tot

el domini lingüístic i a qualsevol nivell».

I la Llei. repeteixo. introdueix prou ele

ments de flexibilitat perquè s'entengui

que hem de ser molt fidels a la nor

mativa. però. al mateix temps. amb una

capacitat per a introduir-hi novetats.

canvis. neologismes. i tot allò que l'ús

popular. de mica en mica. consagra. Per

a introduir-hi tantíssimes coses. de ve

gades. en contra de l'opinió de la gent

més purista. Però. en darrer terme. en-

caixant en una norma que és la que fa

l'Institut d'Estudis Catalans.

Que consti que nosaltres. ni Prat

de la Riba ni ara nosaltres. no hem desco

bert la sopa d all. Això és com funciona a

tot arreu. Seria un absurd que aquí es po

gués discutir 1 autoritat de 1 Institut i que.

en canvi. s'acceptés l'autoritat de la Reial

Acadèmia de la Llengua Espanyola per al

castellà. o de l'Acadèmia de la Llengua

Francesa per al francès. No tindria gaire

sentit que allò que s'accepta per a tothom

no fos acceptat per a nosaltres.

Amb el benentès que nosaltres ho

necessitem d una manera especial per

qiiè som un país amb estructures febles.

i hem de fer un esforç complementari. i.

per tant. introduir elements dautodisei-

plina. I lo repeteixo: elements d'auto-

disciplina que tampoc no cal. ni convé.

que siguin excessivament rígids. però que

evidentment no poden anar més enllà.

en la seva flexibilitat. d uns certs límits.

Ja sé que ara hi ha algunes iniciatives en

alguns països que diuen que s'ha de

prescindir de la gramàtica i de I ortogra

fia. García Màrquez. no fa gaire. en un

congrés de la llengua castellana. em

sembla que va ser a Mèxic. va dir que

això de l'ortografia no servia per a res.

Bé, I és possible que a ell no li serveixi

perquè ja té prou genialitat per a funcio

nar sense ortografia i fer-se entendre.

Però per al comú dels mortals. que som

gairebé tothom. menvs García Màrquez.

quan volem escriure en castellà. necessi

tem l'ortografia. Ara. si fem alguna falta

d ortografia. tampoc no passa res.



Avui. en els diaris. surt que faran

una subhasta de cartes del general Prim

—que parlava en català però escrivia en

castellà— i el periodista manifesta la

seva sorpresa perquè —diu— feia bas

tants faltes d'ortografia. No passava res.

Kennedy també feia moltes faltes d'orto

grafia en anglès. Li escrivien els discur

sos i tampoc no passava res. però ell era

bo: feia el que havia de fer. Però evi

dentment el comú de la gent necessita

l'ortografia perquè l'entenguin i perquè

finalment tot plegat no sigui un gran de

sori. Que consti que no solament García

Màrquez diu això. Per exemple. a Ale

manva. també algun novel•lista diu que

això de l'ortografia alemanya no tenia

raó de ser.

Val a dir que hi ha també el cas

contrari. Hi ha els conservadors a ul

trança: a Alemanva i a França. Hi ha ha

gut batalles tremendes. perquè això de la

llengua és un problema «tremendo» a tot

arreu. Això de «tremendo» es diu entre

cometes. naturalment. i espero que l'au

toritat de l'Institut ho passarà per alt. Els

alemanvs volen treure la ph en algunes

paraules i posar-hi efes. I em sembla que

finalment ho han aprovat. Però amb una

batalla tremenda que ha costat més de

guanyar en segons quins sectors que no

pas que acceptessin la retmificació d'Ale

manva de la uns quants anys. Una bata

lla molt. molt forta.

I als francesos els passa igual. Els

francesos han suprimit. encara que no

del tot. I 'accent circumflex amb I argu

ment que és una romanalla. un vestigi

d'antigues esses. Perquè allà on abans

deia mesme amb el temps va caure la

essa i va ser substituïda per un a<cent

circumflex i diu mème. Doncs en això hi

ha hagut una gran oposició i molta rigi

desa per a defensar-ho. Després de tot.

no serveix de res avui. i només és un re

cord històric. La gent tampoc no té cap

necessitat de recordar que allà hi havia

hagut una essa fa tres o quatre segles.

Però ha costat molt perquè la gent està

lligada a l'accent circumflex, Es com la

t7 dels castellans. que és una mena de

símbol nacional; l'accent circumflex

francès ho és també de la grandeur fran

cesa. i va costar. Això són coses realment

molt complicades.

Però. de tota manera. en aquests

països. malgrat que tinguin aquestes

discussions entre gent de gran rigidesa

incapaç de suprimir un accent circum

flex i gent que diu que tant li fa escriure

el francès d'una manera com d'una al

tra. malgrat tot. l'Académie diu «Anem

per aquí» i se li fa cas. I si això s'accep

ta a França. i a Espanva. i malgrat cer

tes reticències d'alguns països com els

suïssos germànics. per què no ho hem de

tenir nosaltres!'

No els dic res de nou ni sé si era

convenient parlar d'això. Ara anava a

fer una cosa que era una expressió de

falsa modèstia per part meva. Però té

sentit el que dic. El president de Catalu-

87 l

5



* ss

-

1
5

nva ve per dir-los: «Vostès són els que

s'han de preocupar ) 1ue hi hagi nua nor

mativa lingüística. Estiguin oberts a

aquests. als altres. als de més enllà. i es

coltin-se tothom perquè de vegades els

de fora també tindran raó i vostès també

es poden equivocar en alguna cosa i val

la pena qne això ho admetin. Però en

darrer terme I autoritat que necessitem.

que dóna jerarquia i estructura a un

país. és donada per institucions com

aquesta. la de vostès. que va instituir

Prat de la Riba i va continuar la Genera

litat republicana. Recordin que. sempre

que s'ha oprimit Catalunva. s'ha perse

guit l' Institut d'Estudis Catalans. Això

vol dir que I Institut és important. Sem

pre que s ha perseguit Catalunva s ha

perseguit la llengua catalana. Sempre.

sempre i sempre. Per tant. vostès tenen

un paper importantíssim.»

Es això el que els volia dir. I ho

han de ler sense complexos. Per exem

ple. avui diuen els diaris que la Genera-

litat diu qm• ajudarà a pagar una cosa

que a alguns els escandalitza: que hem

de pagar uns quants milions perquè ens

tradueixin al català el \\ indows. «Però.

escolta. aquests senvors del \\ indows

són molt rics. Són ells que ens haurien

de pagar a nosaltres». diuen alguns.

Potser efectivament haurem de

pagar. i aleshores la gent s escandalit

zarà: «Tampoc no n'hi ha per a tant. no

ve d aquí. tampoc no és tan important.»

Escolti. sí que en té, d importància. l

d'una manera o d una altra ho hem de

fer entendre.

Iixin-s hi: els holandesos. que

són vint milions —quinze milions d ho

landesos i cine milions de flamencs—.

estan molt preocupats perquè a Internet

no surt 1 holandès. Alguns ens diuen:

«Mira els holandesos. diuen que s ha

d'aprendre anglès.» Es clar que han d'a

prendre anglès: ells ja en saben. tots el

parlen. cosa que nosaltres per desgràcia

no hem aconseguit. Tot i això. ara estan

preocupats perquè a Internet no surt

I holandès. I aleshores. compte. això no

pot ser. diuen els holandesos. I aleshores

ens diuen. per exemple. des de Madrid:

«Vostès. quina manera de perdre el

temps. amb aquesta batalla constant:

això els fa antipàtics.»

l.a setmana passada. la ltertels-

mamt. per donar una mica de contingut

cultural a un fet —val a dir que jo sóc un

gran admirador i amic de la Bertels

mann. i. per tant. en això. no hi ha cap

mena de crítica perquè tinc una molt

bona relació personal fins i tot amb els

seus propietaris— com és l'acte d inau

guració d'una seu social a la travessera

de Gràcia. van organitzar una mena de

simposi. Sobre què? \ au venir una sèrie

de senvors de Madrid. d'aquests que de

tant en tant ens donen lliçons de mane

res. i parlen de «los provincianos» que

sempre es preocupen de la llengua. etc.

I sobre què vau parlar? Doncs van venir

moguts per una gran preocupació. Van



dir: «Es que el castellà surt poc a Inter-

net. Només l1.5 % del que surt ;t Inter

net està en castellà.» Aquest pessimisme

castellà o sobre la llengua castellana és

excessiu i prematur perquè Internet no

ha entrat encara gaire en els països sud-

americans. i. <pum hi entri. aquest per

centatge pujarà.

Però de tota manera és molt clar

que la llengua dominant. hegemònica.

absolutament. ara i en el futur. malgrat

que hi haurà una certa recuperació del

castellà i que els francesos faran el que

puguin. etc.. és l'anglès. I aleshores els

representants de la llengua castellana

—el que hi havia a I acte. el president de

llnstituto Cervantes. i Lazaro Carreter.

i Cebriàn. d'El l'ais. etc.— estaven tots

moll esparverats. P r que es preocupen

tant de la seva? Si resulta que amb una

llengua parlada per nes-cents o tres-

cents cinquanta milions d habitants se'n

preocupen. per què no se u han de preo

cupar els altres? Ells fan molt bé, Nosal

tres no ho faríem bé si en féssim cas cada

vegada que ens diuen: «Ah. per què us

preocupeu tant d'això?» O si tinguéssim

alguna mena de complex en això. Bé,

aquesta última part potser no era tan

necessària. i per tant els prego que em

disculpin. Però. en tot cas. era conve

nient dir-la i repetir-los: «Vostès van ser

creats l'any l<W7 per a fer aquesta feina:

la fan. la fan bé: potser la podrien fer mi

llor. han d'escoltar aquest. l'altre. i el

que vulguin. Hi ha molta creativitat. hi

ha molta espontaneïtat. hi ha molta ini

ciativa en la societat. perquè la nostra és

una societat molt viva. Influències d'aquí

i d'allà; tot el que vostès vulguin. Estem

en un moment de canvi. d'acord. Però.

finalment. hi ha d'haver algú que fixi

una normativa: i aquesta. a Catalunya.

la fixa I Institut d Estudis Catalans.»
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el Ple

Resum dels plens

Ple és l'òrgan sobirà de llnstitut d'Estudis Catalans. És constituït pels mem

bres numeraris. els emèrits i els presidents de les societats filials.

Durant el curs 1998-1999. el Ple es reuní set vegades. A continuació. presentem

nu breu resum de cada sessió.

Ple del dia 26 d'octubre de 1998 (ordinari)

Assisteixen al Ple 47 membres i 8 presidents de societats filials.

S'ha lliurat als assistents l'informe de les activitats dutes a terme pel president en

representació de l'Institut des de l'últim Ple. El vicepresident de l'Institut. senyor Anto

ni Serra. que presideix el Ple en substitució del president. fa esment dels guardons amb

què han estat honorats els membres numeraris de la Secció de Ciències i Tecnologia se

nyors Josep Amat i Girbau. que ha rebut el Premi Jaume I. i Francesc Serra i Mestres.

que ha rebut el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca: i el membre cor

responent de la Secció Històrico-Arqucològica pare Miquel Batllori i Mnnné, guardonat

també amb el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca.

El senvor Josep M. Mas i Solench. president de la Societat Catalana d'Estudis Ju

rídics. llegeix la necrològica del membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials senvor Arcadi Garcia i Sanz. historiador i especialista en dret medieval. traspas

sat el dia 30 de juliol de 1998.

El president de la Secció Històrico-Arqueològica. senvor Albert Balcells. presen

ta el resum de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senyor Isidor Marí. secretari de la Secció Filològica. presenta la candidatura a

membre numerari de la Secció del senvor Ramon Sistac i Vicén. El senvor Marí llegeix la

presentació que ha preparat el senvor Antoni Ferrando. membre de la mateixa Secció.

que no ha pogut assistir al Ple.

El Ple ratifica l'acord pres pel Consell Permanent que estableix formalitzar un prés

tec amb l'Institut Català de Finances destinat a la rehabilitació i la restauració de la Casa de

Convalescència. També ratifica l'acord amb el qual es van aprovar la creació de la Fundació

Alsina i Bofill i la participació de l'Institut d'Estudis Catalans com a entitat fundadora. i el

nomenament del president de la Societat Catalana de Biologia com a patró de la Fundació.
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El Ple ratifica la decisió del Consell Permanent de no participar en el Premi Inter

nacional Ramon Llull i decideix convocar el Premi Internacional Catalònia biennalment.

La senyora Mercè Durfort. presidenta de la Secció de Ciències Riol<\giques. és no

menada representant de l'Institut al jurat dels premis per a fomentar la creativitat cien

tífica i l'esperit de recerca. convocats per la ClhTI .

El senyor Francesc Gonzàlez i Sastre ha estat elegit per la Secció de Ciències

Biològiques vicepresident de la Secció. en substitució del senvor Josep Egozcne. que

abandonà el càrrec qnan fon elegit tresorer de l'Institut.

Ple del diu 2.'{ de novembre de 1998 (extraordinari)

Assisteixen al Ple 21 membres i 5 presidents de societats filials.

Es debat el tema Sobre els tests en la nostra llengua o Caldrà arribar a demanar

un decret dels tests en català consemblant al del cinema?. preparat pel senvor Lluís Gar

cia i Sevilla. membre de la Secció de Ciències Biològiques. (Vegeu el subapartat «De

bats». dins l'apartat «El Ple».)
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Ple del dia 14 de desembre de 1998 (ordinari)

Assisteixen al Ple 44 membres i 5 presidents de societats filials.

Abans d'iniciar l'ordre del dia. el senyor Josep Guinovart presenta I obra Travat.

la qual passa a formar part del fons d'art de l'IEC.

El president destaca algun dels temes del seu informe. com ara la reunió de la co

missió de seguiment del conveni entre l'IEC i la Generalitat de Catalunya. en la qual la

Generalitat confirmà la participació en el finançament de les obres de restauració i l'in

crement de la partida en projectes de recerca. i la reunió que mantingué amb el president

de la Generalitat. senvor Jordi Pujol. També informa que es va treballant amb el t Comis

sionat pet' a la Societat de la Informació en un projecte de planificació informàtica de la

llengua catalana i de la propera reunió de la Comissió Fomento-Cultura. que ha de

decidir la subvenció a l'Institut per a les obres per mitjà de 1-1 % cultural.

El president felicita els senyors Joaquim Mallafrè i Joseph Gulsov. que han estat

premiats amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. i els senyors Miquel

Batllori i Francesc Serra. que han estat guardonats amb el Premi de la Fundació Catala

na per a la Recerca.



La senyora Mercè Durfort. presidenta de la Secció de Ciències Biològiques. pre

senta el resum de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senvor Antoni Serra. vicepresident de 1 Institut. presenta el projecte de pressu

post per al 1999 en nom del tresorer. senvor Josep Egozcue. que no ha pogut assistir a la

reunió. El projecte de pressupost s'aprova per assentiment dels assistents. (Vegeu el sub-

apartat «Pressupost». dins l'apartat «El Ple».)

El senvor Oriol Casassas i Simó. membre de la Secció de Ciències Biològiques. pre

senta la semblanca de \li< pnvl A. Fargas i Roca. primer president de la Secció de t .'iències de

l'Institut d'Estudis Catalans. (Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apatlat «El Ple».)

El Ple vota la candidatura de Ramon Sistac i Vicén com a membre de la Secció

Filològica. El senyor Sistac supera el nombre de vots necessari i. per tant. n'és nomenat

membre.

El Ple ratifica els convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la

transferència de diners del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL) i

amb la Universitat Pompen Fabra per a la transferència de diners del CREL i la cessió

de la base de dades de TIEC.

Ple del dia 22 de febrer de 1999 (ordinari)

<>/;

Assisteixen al Ple 45 membres i 7 presidents de societats filials.

El president comenta alguns dels temes del seu informe. com ara l'ofrena floral que

va fer. juntament amb el president de la Secció Filològica. a la tomba de Pompeu Fabra el

dia 27 de desembre a Prada de Conflent. en un acte organitzat per Omnium Cultural.

El president informa de l'entrevista que va tenir el dia 28 de desembre amb els

senyors Narcís Serra. secretari general del PSC. i Manuel Royes. president de la Diputa

ció de Barcelona. i anuncia la visita d'aquest darrer a l'Institut el dia 8 de març. Així ma

teix. explica que el president de la Secció Filològica i ell mateix visitareu. el dia 19 de ge

ner. el nou ministre de Cultura i Turisme d'Andorra. senyor Enric Pujal: i. el dia 27 de

gener. el nou director de la Reial Acadèmia Espanvola. senyor Víctor García de la Con

dui. que visitarà l'Institut properament.

Informa també de Testat de les obres de restauració i proposa que es faci un Ple

dedicat únicament a informar sobre aquest tema.

L'Institut ha presentat dos projectes al Comissionat pera la Societat de la Infor

mació: I un pera I elaboració d'eines lingüístiques per tal que les empreses puguin fer els

productes informàtics necessaris perquè el català estigui en les millors condicions possi-
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bles. i l'altre que consisteix en l'elaboració d'uns paquets de normativa. de textos. etc..

per a les escoles. La senvora M. Teresa Cabré es fa càrrec del projecte i el senvor Joaquim

Rafel en prendrà el relleu en la direcció de les Oficines Lexicogràfiques.

El gerent de l'lnstitut. senvor Jordi Vinaixa. presenta la liquidació del pressupost

de l'any 1998. que és aprovada pel Ple. (Vegeu el subapartat «Pressupost». dins l'apar

tat «EI Ple».)

El president de la Secció de Ciències i Tecnologia. senyor Manuel Ribas i Piera.

presenta linforme de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

EI senyor Joaquim Molas i Batllori. membre de la Secció Històrico-Arqueològica. fa

la semblança d'Eugeni d Ors i Rovira. antic membre de la Secció de Ciències de l'Institut.

El Ple ratifica els membres que ban estat designats per a formar part de les

ponències dels premis de l'IEC. També ratifica l'acord de formalitzar un préstec hipote

cari amb l'Institut Català de Finances destinat a l'adquisició i el condicionament dels lo

cals de l'avinguda de Maria Aurèlia Capmany.

El secretari general informa que s ha signat un conveni per a l'elaboració del No

menclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya amb diferents departaments de la

Generalitat i altres institucions: un conveni amb el Departament de Política Territorial i

Obres Públiques per a convocar un premi d'Urbanisme: un conveni amb la l niversitat

Autònoma de Barcelona per al reconeixement de crèdits de lliure elecció; un conveni amb

la Universitat Politècnica de Catalunya per a la cessió de material del corpus Parole: un

conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a actualitzar la col•laboració amb el

Servei Geològic de Catalunya. i un conveni amb la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valo

res de Barcelona per a la realització d'un curs de mestratge de matemàtiques financeres.

El Consell Permanent ha nomenat els senyors Manuel Mundó i Josep Guitart re

presentants de l'IEC a la Unió Acadèmica Internacional.

Ple del dia 22 de març de 1999 (ordinari)

Assisteixen al Ple -i0 membres i 7 presidents de societats filials.

El president felicita el senvor Josep Egozcue. tresorer de l'Institut. que ha estat

nomenat membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. i el senvor Marc

Maver. membre de la Secció l listòrieo-Arqueològica. que ha estat investit doctor hono

ris causa per la Universitat de Budapest.

El president comenta alguns dels punts del seu informe. En destaca especialment

la importància de la signatura. el dia l0 de març. del conveni amb la l 'niversitat de Per



pinyà. Amb aquest conveni. l'IEC. d'una banda. reconeix l'autoritat de la Universitat de

Perpinyà en matèria d'estudis i investigacions de català i de certificats de català que li

havia atorgat el Govern francès. i. de l' altra. la Universitat de Perpinvà i. per mitjà d'a

questa. dos ministeris de l'Estat francès reconeixen l'IEC com a acadèmia de la llengua

catalana en tot el domini lingüístic. Altrament. es crearà una delegació de l'IEC a Per

pinvà. amb seu a la Universitat.

El president informa també de la visita que el president de la Diputació. senyor

Manuel Royes. va fer a l'Institut acompanyat del diputat de Cultura. senyor Joan F. Mar

co. i del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. senvor Joan Fuster.

També informa que l'IEC té finalment la documentació judicial de la propietat

del poblat ibèric de Puigeastellar. a Sant Coloma de Gramenet. que va ser una donació del

senyor Segarra a l'Institut els anys vint. i. d'altra banda. que el senyor Jordi Farrero ha

deixat en herència a l'Institut una casa a Xàbia.

El president de la Secció Filològica. senyor Joan A. Argenter i Giralt. presenta

l'informe de les activitats que ha dut a terme la Secció durant el darrer any.

Els senyors Manuel Riu i Riu i Joaquim Molas i Batllori. membres de la Secció

Històrico-Arqueològica. presenten les candidatures a membres numeraris de la Secció dels

senyors Joan Ferran Cabestany i Fort i Josep Massot i Muntaner. respectivament. Els se

nyors Pere Lluís Font. Miquel de Moragas i Joan Triadú. membres de la Secció de Filoso

fia i Ciències Socials. presenten la candidatura a membres numeraris de la Secció dels

senyors Josep Lluís Blasco. Joan Francesc Mira i Ricard Torrents. respectivament.

El Ple aprova les propostes d'adjudicació dels premis i de les borses d'estudi de

l'IEC corresponents a la convocatòria del 1998.

El senvor Francesc Fontbona i de Vallescar. membre de la Secció Històrico-

Arqueològica. fa la semblança de Joaquim Folch i Torres. antic membre de la Secció.

(Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apartat «El Ple».)

El Ple ratifica el nomenament del senvor Josep Maria Terricabras com a repre

sentant de l'IEC al Consell Escolar de Catalunva.

El secretari general informa del nomenament del senyor Joan Martí com a presi

dent del Consell Supervisor del TERMCAT. en substitució del senyor Josep Moran.
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Ple del dia 17 de maig de 1900 (extraordinari)

Assisteixen al Ple 21 membres i -i presidents de societats filials. També hi han estat con

vidats els socis de la Institució Catalana d'Història Natural.



L'acte és una commemoració del centenari de la ICHN en qnè intervenen el pre

sident de l•IEC. senvor Manuel Castellet: el president de la Institució Catalana d'Histò

ria Natural. senvor Joaquim Maluquer i Sostres. i el senyor Ramon Folch i Guillèn. mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques. que Tou el primer secretari de la nova etapa de

la ICHN. des del 1972 fins al 1977. i u assumí la presidència durant dos mandats. del

1986 al 1989. Fou també el realitzador del Llibre blanc. El senvor folch pronuncia la

conferència La Institució Catalana d'Història Natnral: present i futur amb cent anys

d'història.

Ple del dia 14 de juny de 1009 (ordinari)
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Assisteixen al Ple 51 membres i 8 presidents de societats filials.

I-'J president conienta alguns dels temes del seu informe. Destaca la mort. el dia

de Sant Jordi. de la senyora M. Angels Anglada. membre de l'IEC i vieepresidenta de la

Secció Filològica. (Vegeu el subapartat «Necrologics». dins I apartat «EI Ple».)

II president informa també que s ha atorgat la Creu de Sant Jordi de la Genera

litat de Catalunva al senvor Joaquim Molas. membre de la Seccio Històrico-Arqueolò-

gica: a la senvora Jill \\. Webster. membre corresponent de la mateixa Secció. i a la Ins

titució Catalana d'I listòvi;i Na l ntal. societai filial dc l'Institut. la qual ha rebtn també <'l

Premi de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalu

nva. D altra banda. explica que s ha signat un conveni de col•laboració entre 1 I EC i 1 Ins

titut d'Estudis Andorrans.

El dia 24 d abril. cl president de l'Institut i el de la Secció Filològica assistiren a

Tacte que sota el lema «Pcl dret dels pobles» tingué lhx' a la l niversitat de \ alència. Es

llegí la «Declaració de València sobre els drets de les llengües catalana. basca i gallega».

élaborada conjuntament per I Institut d'Estudis Catalans. Enskaltzaindia i la Real Aca

demia Galega. També informa de la signatura del conveni amb 1 Ajuntament de Barce

lona per al finançament del projecte de les obres de restauració i rehabilitació de la Casa

de Convalescència i del conveni amb la Fundació Catalana de Gas per al finançament de

I \tles Lingüístic del Domini Català. Es comunica I acord d adhesió de I IEC a la pro

post a del Centre UNESCO de Catalunva de demanar al Parlament de Catalunva una re

forma de la Delegació Permanent d'Espanya a la l NESCO.

Es ratifica el nomenament del senvor Jordi l.leouart totn a representant de l'Ins

titut al Consell de Pesca Continental. en substitució del senvor Carles Bas: dels senvors

Jordi Sargatal. Francesc Giró. Jaume Porta i Joaquim Gosàlbez —aquest darrer en subs



titució del senyor Ramon Folch— com a representants de l'IEC a la Junta de Protecció

del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. i del senyor Oriol Nel•lo com a repre

sentant de llnstitut a la Comissió d'Estudi. creada amb la finalitat de presentar un in

forme sobre l'aplicació de les lleis d'organització territorial del l987 i d'elevar-lo al Ple

de la Comissió.

El senvor Pere Lluís Font. secretari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

presenta l'informe de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senyor Jordi Sales i Coderch. president de la Societat Catalana de Filosofia.

presenta la semblanca de Jaume Serra i Húnter. antic membre de la Secció de Ciències.

(Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apartat «EI Ple».)

El secretari general informa del resultat de la votació de les candidatures dels

membres proposats en el darrer Ple ordinari. Atès que tots els candidats superen el nom

bre de vots necessari. queden nomenats membres numeraris de l'Institut els senyors

Joan-Ferran Cabestany i Fort i Josep Massot i Muntaner (Secció 1 listòrico-Arqucolò-

gica). i els senyors Josep Lluís Blasco i Estellés. Joan Francesc Mira i Casterà i Ricard

Torrents i Bertrana (Secció de Filosofia i Ciències Socials).



Sembhinces

1 Consell Permanent de llEC aconlà realitzaren cada Ple una semblança d'un

membre dels primers temps de 1* Institut per a contribuir a fer viva la història de

la institució als membres actuals. A continuació. s'inclouen les semblances presentades

pel senvor Oriol Casassas i Simó sobre Miquel A. Fargas i Roca: pel senvor Francesc

Fontbona i de \ allescar sobre Joaquim Folch i Torres. i pel senvor Jordi Sales i Coderch

sobre Jaume Serra i Húnter.

Miquel A. Fargas i Roca

(4.12.1<i58-22.2.1<il())

* 9S

Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons

per Ortol Casassas t Stmó

ot això ens ensenya prou clar que qui renuncia a la llengua pròpia. escapça sa

personalitat traient-li o desfigurant un de sos atributs: qui no conreua la perso

nalitat perd força i qui perd força és vençut i acaba per desaparèixer.»

«Al renaixement literari. artístic i històric de la llengua catalana. Ull de I impuls que

els homes de la nostra terra han donat a llurs especialitats. havia de venir forçosament el re

naixement científic en totes ses branques i els qui a la ciència dediquem gran pan de les nos

tres energies. havíem de trobar a mancar aqueixa eina de treball que és la llengua pròpia.»

«Era precís que un estol de joves embaumats i nodrits de tres grans virtuts. l'a

mor. la generositat i la laboriositat. fessin un va-i-tot i demanessin la bel•ligerància de la

nostra llengua en el comerç científic [...].»

«Etcètera. etcètera.»

Són paraules del president Miquel Fargas i Roca dites el dia 22 de juny de 1913,

en Tacte inaugural del Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana.

Presidia aquell Primer Congrés i era president —el primer president— de la

Secció de Ciències de l'Institut d Estudis Catalans. I era catedràtic de Ginecologia de



la nostra Facultat i era nn dcls màxims assessors d'Enric Prat de la Riha cu qücstions

de sanitat.

I era l'avi matern del nostre enyorat company Ramon Trias i Fargas. a la muller

del qual —la bona amiga Montserrat Trueta— dec part de la informació que ha fet pos

sible aquest esbós biogràfic. Li'n vull donar les gràcies públicament i vull també expres

sar el meu reconeixement al metge Alonso i Duat. el devot estudiós de la figura del pro

fessor Fargas. per la decisiva utilitat que m'han reportat els seus treballs.

Els primers anys

Una nota necrològica de l'Institut (L'Institut d'Estudis Catalans. Els seus primers XXI

anys. Barcelona. 19.'55) diu que «Miquel A. Fargas i Roca nasqué el dia 8 de desembre de

1858 a Castellterçol. d'una família assenvada. laboriosa. modesta. de costums genuï

nament catalans». (Per fer honor a la veritat. la nota hauria de dir «dia 4»; el dia 8 fou el

del bateig. tal com testifica l'acta baptismal que signa mossèn Valentí Agramunt. rector

de l'església parroquial de Sant Fruitós. Igualment. la «A.» que acompanya el nom de

«Miquel» és la inicial d'Arcàngel i no pas la d'Àngel. com és tan freqüent de veure escrit.)

Miquel va néixer a «cal fuster de la plaça». denominació que procedia de I ofici

dels avis. Fou el segon fill de Francesc Fargas i Francesca Roca. uns «assenvats i labo

riosos» pagesos que. a més d'ocupar-se de les terres. fabricaven roba (l'un diu tovalloles.

l' altre diu estamenya) en un teler instal•lat a l'entrada de casa; al costat. això sí. del ve

nerable banc de fuster de l'avi diluiu.

Miquel —de la mateixa manera que el seu germà Ramon. l'hereu— estudià als

escolapis de Moià. Quan acabà el batxillerat. fou portat a Barcelona. la ciutat que els

seus amics ocasionals —estiuejants a Castellterçol un any i un altre— havien convertit

en la ciutat dels seus somnis. Un dels mestres escolapis de Moià li havia recomanat la

carrera de medicina i Miquel Fargas. a la vella Facultat del carrer del Carme —on ara hi

ha la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya—. començà el curs. l'anomenat d'am

pliació; era l'any 1874. Ell. «amb la seva gorra i el seu gec. davant d'aquells senyorets

ben vestits i vistosos. que ja fumen i són uns vells de quatre dies» (Jeroni Estranv, als

«Quaderns d'Estudi»). se sent avergonvit. «fuig d'aquell lloc on son amor propi ha rebut

tan forta punvida» i no torna a la Facultat; passa les hores badant pels molls. escoltant

per les places els discursaires aspirants a orador i tafanejant per les parades de llibres.

Fins que arriba Nadal i anuncia als de casa la intenció d'abandonar els estudis. intenció

que no s'arribà a realitzar perquè el pare el convencé almenys d'acabar el curs.
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El fet és que Miquel Fargas torna a la Facultat i es proposa de sobrepujar amb

bons resultats acadèmics els companvs que 1 havien menvstingut. A final de curs obté les

màximes qualificacions i les mateixes notes —sempre el sobresaliente i el premi extraor

dinari— es repetiran al llarg de tota la carrera.

Aquells anvs. la Facultat de Medicina era. simplement. penosa: d instal•lació ma

terial inadequada i amb utb professors de retòrica ampul•losa. Els exercicis pràctics era

ordenat que es fessin al veí I lospital de la Santa Creu. que des de la seva fundació Tany

l40l no havia experimentat cap transformació essencial. Només en comptats casos un

professor era alhora catedràtic de la Facultat i cap de Servei de I I lospital: en la gran ma

joria de matèries no era així. la <mal cosa agreujava comprensiblement la qualitat de la

docència. L'excepcional i saludable coincidència es donava en la persona de Bartomeu

Robert. el gran mestre de patologia i clínica mèdiques que —revolucionari en el seu

temps— explorava els malalts i raonava el diagnòstic i la terapèntica. i. sobretot. entau

lava diàleg amb els deixebles. Si el doctor Robert inicià la transformació en l'ensenva

ment de la medicina interna. Jaume Pi i Sunver —gran amic de Ramón y Cajal— ho féu.

des de la càtedra de Patologia General. en el de les ciències experimentals.

Miquel Fargas. per oposició. assolí el càrrec d alumne intern i. encara estudiant.

publicà en diverses revistes científiques (Revista dc Ciencias Médicas. Gaceta Médica Ca

talana. Iloletin Medica-l•.scolar) treballs sobre. per exemple. la cisticercosi en el conill

( 1878). l'acció fisiològica del cafè o de l'alcohol (1879). l'hermafroditisme (1880). la tetà-

nia (1881) o el veumatisme infantil (1881). Tenia vint-i-dos anvs quan acabà la carrera.

El metge. L'especialista

L'anv 1883 obtingué. també per oposició. la plaça de director del Departament Anatò-

mic de la Facultat. un càrrec que li possibilità uns estudis que feren possible la publica

ció. aquell mateix any, d'una obra sobre l'anatomia dels centres nerviosos.

Que un cirurgià ha de tenir sòlids coneixements d anatomia és unànimement ac

ceptat: doncs bé, Miquel Fargas demostrà —des d'una absoluta confiança en la ciència—

que la possessió dels secrets més íntims de l'anatomia i de l'anatomia patològica despro-

veïa la cirurgia d'una gran part del seu risc.

L'anv 1882 —encara no feia un anv i mig que havia acabat la carrera i quan es

tava gairebé decidit a especialitzar-se en pediatria— Miquel Fargas atengué nua malal

ta d'aspecte deplorable. amb una caquèxia extrema. tot a causa dun quist ovàric volu -

minosíssim. EI problema només tenia una solució: la quirúrgica. I Fargas. ajudat per tres



devots companys. el dia 23 de novembre. en un quart pis de les Basses de Sant Pere. en

una habitació convertida en rudimentària sala d'operacions. deslliurà el quist de les ad

herències que el subjectaven a la paret de la fossa ilíaea i a la S ilíaea del còlon i l'extirpà:

en van ésser extrets quaranta-un litres de líquid.

L'èxit d'aquesta intervenció féu que Miquel Fargas es decidís per una especiali

tat quirúrgica i el fet que la seva actuació en pacients d'afeccions semblants a la de l'o

perada fos repetidament sol•licitada l'inclinà preferentment cap a la ginecologia.

Salvador Cardenal no s'ho acabava de creure. Des de 1878 era director de l'Hos

pital del Sagrat Cor. que. pel prestigi del mestratge que hi exercia. rebé el nom de «la

Meca de la cirurgia catalana». Quan. arran de la mort de Fargas. a la Reial Acadèmia de

Medicina Cardenal llegia l'oració necrològica. explicà la seva reacció d'estupefacció d'a

quell llunvà 1882. Digué: «Acabava de llançar-me a la pràctica de la gran cirurgia ab

dominal i tenia. tot i un reduït nombre de laparotomies. una certa il•lusió de ser el cirur

già que entre nosaltres n'havia practicat més i gairebé l'únic que les portava a un feliç

terme: i un dia em diuen que un jove col•lega. acabat de sortir de l'Escola de Medicina.

havia inaugurat la seva carrera practicant una ovariotomia; i. encara no refet de l'estu

por de la sorpresa. es repeteix l'assaig una. dues i més vegades. amb el mateix èxit que la

primera.» Els sis anys que Cardenal era més gran que Fargas no foren cap obstacle per

què entre ells dos s'acabés establint una relació de gran consideració i una molt bona

amistat.

Salvador Cardenal havia estat l'introductor a casa nostra de les doctrines de Lis-

ter. les de Tantisèpsia: l'anv 1880 havia publicat el Manual practico de cirngía antisep-

tica. Naturalment. tots els cirurgians conscients «ens afanvàvem a combatre i destruir els

microorganismes causants de les infeccions mèdiques i quirúrgiques». diu Jeroni Es

trany. un col•laborador de Miquel Fargas. «així com més tard. i en Fargas ha estat un

dels primers a resseguir aqueixa nova i naturalíssima via. ens afanvem més que tot a bar

rar el pas als microorganismes i evitar el seu ingrés en l'organisme del malalt».

Miquel Fargas s'adonà molt aviat que en les habitacions domèstiques on en

aquells inicis duia a terme les intervencions era absolutament impossible de practicar

Tantisèpsia i. molt més encara. era irrealitzable qualsevol intent d'asèpsia. Calia aconse

guir una instal•lació adequada. Eren uns temps. però. d'una resistència enorme a seguir

un tractament —el que fos— fora del domicili: i l'hospital era el recurs reservat només

als sectors de la població més desvalguts. La instal•lació adequada només podia ésser una

clínica. tot i que posar-la en marxa podia conduir amb moltes probabilitats a un fracàs

econòmic. Mentre es pensava en una solució. una malalta que es negava a ingressar a

l'hospital i no tenia cap familiar a Barcelona féu que hom decidís peremptòriament
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d'instal•lar una. diguem-ne. clínica al carrer de l'I lospital. número 133. primer pis; amb

uns mobles llogats —dos llits i unes taules—. el local resultava duna molt marcada

modèstia —després. ràpidament. anà millorant—: però en aquella galeria coberta con

vertida en sala d'operacions ja era possible de practicar. durant tot el temps de la inter

venció. les acreditades vaporitzacions de fenol després que. prèviament. els membres de

l'equip quirúrgic haguessin romàs cinc minuts en un recambró saturat de vapors sulfu

rosos respirant per un tub connectat a 1 exterior. El pis disposava d'un terradet on fou

edificat un eficient laboratori microbiològic i d'anàlisis clíniques.

La relació del èxits professionals de Miquel Fargas fa rodar el cap: el 1883 prac

tica la primera histerectomia per mioma intrautetí i el 1885 la primera gastroenterosto-

mia realitzada a 1 Estat espanvol: el 1880 publica un opuscle titulat Primera serie </e diez

lapavotomías. que provocà. en el món mèdic. una veritable sorpresa: i. per acabar els

exemples. l'anv 1892 practica la primera laparotomia del país per embaràs cctòpic diag

nosticat prèviament.

Aquest anv l 892 abandonà el carrer de I Hospital i instal•là la seva clínica a la

casa número 333 del carrer del Consell de Cent. del tot destinada a la funció assistencial:

disposava de vint-i-cinc llits. dUna moderna sala d operacions. de sala d esterilització i

d'un laboratori amb bon utillatge. La preparació del personal auxiliar entre nosaltres era

tan deficient —1 Escola d Infermeres de la Mancomunitat encara era lluny—. que el doc

tor Fargas decidí de contractar unes monges italianes.

Per la inquietud de Miquel Fargas. per la seva voluntat de superació i pel seu es

perit d'home de ciència. el seu íntim col•laborador Jeroni Estrany arribà a dir que. ca

tegòricament. «es pot afirmar que el Dr. Fargas és qui va presentar a l.spanva la gine

cologia com un cos de doctrina perfectament constituït. qui entre nosaltres donà

solidesa a aqueixa especialitat que alguns cultivaven amb un caràcter d absolut empi-

risme».

El mateix doctor Fargas. al cap d un any de la inauguració de la nova clínica. va

escriure —probablement amb un discreta certa ironia—: «Per aquell temps llegia. amb

sorpresa. les obres de Churchill. Scbròder. I lart i Barbour. Hegar. etc.. i em quedava ad

mirat del que en altres països es feia en relació a la ginecologia. i vaig arribar a pensar.

abans que la pràctica em demostrés el contrari. que potser la nostra terra era tan afor

tunada que no hi existien quistos d'ovari. fibromes d úter de curs greu. piosalpingitis.

prolapses de matriu. lïstules vòsico-vaginals. esquinçaments ano-perineals. etc. etc.»

Podríem concloure —també irònicament— que per culpa de Miquel Fargas totes

aquestes afeccions i encara unes altres feren aparició al nostre país.



I la família, encara

Miquel Arcàngel Fargas i Roca. tot i la seva activitat febril. continuava essent fill de Cas

tellterçol i el darrer diumenge d'agost no se'n perdia cap anv la Festa Major. En una oca

sió hi conegué la senvoreta Carolina Ravmat. filla duus propietaris rurals lleidatans. i

«començà per a ells un bell i reposat idil•li» que conduí al casament. Tingueren set fills:

primer la Carolina. que es casà amb el doctor Manuel Salvat i Espasa. promotor. amb cl

cirurgià Enric Ribas i Ribas. dels congressos de Metges de Llengua Catalana; després la

Mercè: després la Montserrat. que amb Antoni Trias i Pujol foren els pares del nostre Ra

mon Trias i Fargas: després en Miquel. que seguí els passos del pare però li sobrevisqué

pocs anys i que l'anv 1917 revisà la tercera edició del seu Tratado de ginecologia- des

prés la Maria. i encara dues nenes més que moriren al cap de poc de néixer. I. segons

diuen. de cap manera no es pot silenciar la sogra. la senyora Maria Barcino vídua Ray-

mat. que. de caràcter meticulós. decidit i organitzador. d'un tacte exquisit i d'un seny

pausat i mesurat. fou la clau de la bona marxa de la clínica. La sintonia amb cl gendre

era total: diuen que la senyora Maria havia confessat més d'una vegada que «a en Far

gas li donaria deu filles. si deu filles tingués».

Com que Miquel Fargas —hem dit— 'continuava essent fill de Castellterçol i del

plàcid racó del Vallès que l'envolta. cada any —per setmana santa i. no cal dir. a l'es

tiu— es traslladava amb els seus a una casa de Poses. prop de Sant Quirze Safaja. A res

pirar-hi la serenitat de l'aire de la dilatada terra.
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VA mestre

No podia ésser altrament: Fargas. l'any 1893. fou designat catedràtic de Ginecologia i

Obstetrícia de la Facultat de Barcelona. Havia guanyat unes disputadíssimes oposicions

en què. entre alguns altres contrincants. hi havia el doctor Sojo. una persona d'uns co

neixements tan extensos que acabà ocupant —per sorprenent que resulti— la Càtedra

d'Otorinolaringologia.

Fargas. a l'Hospital de la Santa Creu. trobà un servei universitari (!) compost de

set llits de ginecologia i altres tants d'obstetrícia. i que no disposava de dispensari. ni

de laboratori. ni de taula d'exploració. però que —això sí— comptava amb una habita

ció atrotinada i fosca que. a part de guardar els mals endreços. servia de sala d'ope

racions. Fargas hi portà instrumental de la seva clínica. hi portà higiene i aires nous i.

a més. hi portà els ajudants de la seva confiança (Francesc Terrades. Jeroni Estrany.
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Miquel Carbó. I' rancesc Dòria. Manuel Salvat. Pau Torras. Francesc Fàbregas. etc.). un

equip qnc els estudiants batejaren amb el nom de I «Escola de Salern».

D'acord amb Joaquim Bonet i Amigó —més tard. baró de Bonet—. Fargas dedicà

la seva acció docent a la ginecologia i Bonet a l'obstetrícia.

Moisès Broggi refereix (conferència pronunciada al Club d'Amics de la lNESCO

el mes de maig de 1 990) que el professor Fargas «des del començ s'havia apartat de la

rutina general i emprava ja en aquella època el que se'n diu mètode inductiu. No dona

va cap lliçó sense la presència de la pacient. de forma que tot el que ensenvava era a par

tir del fet patològic a la vista. Després de l'examen meticulós de la malalta. en el qual els

alumnes hi participaven. venia la discussió. de la que se n derivava. per un procés lògic.

el diagnòstic i el millor tractament a seguir. D aquesta manera és com les lliçons no s o-

bli<len mai».

Un dels constants col•laboradors de Fargas. Francesc Terrades. explica (Anals de

l'Acadèmia i Labovatori de Ciències Mèdiques de Catalunya. febrer de l917) que «en

medicina les coses no sempre són clares i quan entrava a la Clínica un cas difícil. si no

podia fer diagnòstic ho confessava ingènuament i ensenyava a saber esperar»: «i si un

diagnòstic resultava equivocat. el cas servia per a nous raonaments i. convençut que el

mestre també pot equivocar-se. acceptava la discussió amb els seus deixebles».

No cal dir que actituds com aquesta —que avui encara no són generals— en

aquells anvs eren una veritable excepció.

En conseqüència. si ningú no discuteix que el primer autèntic mestre de clínica

mèdica de la nostra Facultat fou Bartomeu Robert i el primer autèntic mestre de les

disciplines bàsiques fou Jaume Pi i Sunver. també tothom acorda que el primer mestre

de bona llei en el camp de les especialitats fou Miquel Fargas i Roca i que. desapare

guts Pi i Sunver (1897) i Robert (1902). ell era. de tot el claustre. l'únic professor amb

cara i ulls.

EI panorama material canvià notablement amb la úmguraeió de la Facultat del

carrer de Casanova i II lospital Clínic annex. el dia 2 d'octubre de 1906. Havien passat

vint-i-nou anvs des de la compra dels terrenvs i vint-i-un des de la col•locacio de la pri

mera pedra: càndidament. algú podria arribar a creure que d un espai de temps tan di

latat en devia resultar una obra modèlica. que resistiria el pas dels anvs i I adopció dels

progressos científics.

Els estudiants. molt respectuosos amb les formes. es feren traslladar del carrer

del Carme al de Casanova en carruatges. com la resta del material.

L anv 19I0 fou extremament trist i difícil per a Miquel Fargas. EI Dilluns de Pas

qua era a Poses. la casa dels ben guanvats descansos; tingué un ictus apoplèctic que li



causà una hemiplegia amb extenses zones d'anestèsia. una manada atàxia i. a més. un

desesperant singlot que durà. dia i nit. setmanes senceres. El visitaren Pere Esquerdo i

Lluís Barraquer i Roviralta. que donaren poques esperances a la família.

Miquel Fargas mantenia una lucidesa total: el camp que observava des de l'habi

tació era nevat. en contrast amb l'ardorosa decisió. ja des d'aquell primer moment.

d'emprendre. tan aviat com pogués abandonar el llit. un voluntariós programa de recu

peració. Féu de tot: al pati de Poses muntà un joc de bitlles i el braç afectat anà agafant

força i precisió. la sensibilitat anà despertant-se. Un cop a Barcelona. es proveí d'una

taula de billar i la precisió dels dits continuà fent progressos. Només al cap d'un parell

d'anvs escrivia amb la seguretat d'abans i operava amb l'aplom i la llestesa de sempre.

El dia de la represa de l'activitat quirúrgica l'amic Salvador Cardenal. mig amagat. es

disposava a intervenir-hi si les coses no acabaven d'anar bé: Fargas acabà l'operació i

Cardenal no hagué de sortir de l'amagatall.

Naturalment. el pas del professor Fargas per la Facultat deixà devots deixebles.

Els estudiants del meu temps en coneguérem dos: el professor Víctor Conill i Montobbio

i el professor Pere Nubiola i Espinós —un digníssim successor de Fargas—. que. a 1 en

trada del seu servei. col•locà un relleu amb l'efígie del mestre.

La responsabilitat conferida

L'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques havia nascut l'any 1878 per la fusió

d'El Laboratorio —fundat per cinc estudiants de medicina el 1872— i l'Academia de

Ciencias Médicas —fundada el 1876. En formava part. sense excepció. el sector més in

quiet. més obert. més atent als progressos. de tot el nostre àmbit de ciències de la salut.

D'aquest món. era l'únic centre d'exposició de resultats. de contrast d'opinions. de dià

leg. Els seus presidents eren elegits entre les màximes figures: Bartomeu Robert. Pere

Esquerdo. Salvador Cardenal. etc. I. naturalment. Miquel Fargas i Roca. En fou presi

dent els anys 1897 i 1898 i tornat a elegir per al període 1902-1904.

En aquells anys —ja ho hem vist— era excepcional de trobar un mestre que en

senvés d'observar. una activitat tan senzilla com imprescindible: i això. tant a la Facul

tat com als hospitals. L'anv 1897. l'Acadèmia i Laboratori. que s'havia traslladat a uns

locals del carrer de la Portaferrissa. número 0. més espaiosos. i que era presidida pel doc

tor Fargas. no ens ha de sorprendre que cuités a crear uns laboratoris. El primer fou el

de Bacteriologia. que dirigí Ramon Turró —Salvador Cardenal féu donació del primer

microscopi—; el seguí el Laboratori d'Histologia. que s'encarregà a Josep A. Barraquer.
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i encara s'hi formà el d'Anàlisi Química Aplicada a la Clínica sota la direcció de Benet

Oliver i Rodés. Gràcies a aqnesta iniciativa del president Fargas. qne mitigava les de

ficiències docents oficials. només fins a 1 anv 1910 havien rebnt ensenvament als Labo-

ratoris de I Acadèmia -H<l alumnes. entre metges. farmacèntics. veterinaris i estudiants.

i hi havien estat preparades sis tesis de doctorat.

El dia ."< de juliol de I8<M Miquel Fargas ingressà a la Reial Acadèmia de Medi

cina i Cirurgia de Barcelona. El discurs d'ingrés tractà de la patogènia i del tractament

de les conseqüències immediates de la laparotomia. un tema del qual podia parlar amb

reconeguda autoritat. Fargas havia seguit el progrés i els nous criteris que n havien

anat derivant. i en el seu discurs no estalvià la crítica implacable de la tècnica que ell

mateix havia practicat deu anvs abans: el superat listerisme. l'absència de guants. l'ús

d'una mena de tovallola per a eixugar-se la sang. etc. Respongué Salvador Cardenal.

que. d'acord amb el recipiendari. remarcà el gran paper de pioner de Joseph Lister. el

cirurgià anglès introductor dels mètodes antisèptics. Fargas fou un assistent assidu a

les sessions de la Reial Acadèmia. Contestà al discurs d'ingrés de Marian Batllés i Ber

tran de Lis (1<Mi2). d'Eusebio Oliver Aznar (l903) i de Josep Maria Bartrina i Thomas

(l<M")). L anv l910 en fou elegit president i. des del seu càrrec. s'esforçà a difondre

sensibilitat i principis pel que fa a la lluita antituberculosa i la lluita contra el càncer

d'úter.

El dia 7 de gener de l<M.'i. Miquel Fargas. com a representant de la Reial Acadè

mia a la comissió designada per a estudiar l'abastament d'aigües de Barcelona. pro

nuncià una transcendent conferència a l'Ateneu Barcelonès. Diuen que la Càtedra

d'Higiene definia l'aigua potable com tota la que és incolora. inodora. cristal•lina i

agradablement sàpida. Mentrestant. per exemple. l'estiu de l<Ml es presentaren qua

tre focus de còlera a Catalunya (a Barcelona moriren unes vuitanta persones) i cada

anv de tres-centes a quatre-centes morien de febre tifoide a la nostra ciutat. La comis

sió. és clar. determinà <|uc les infeccions eren hídriques. la qual cosa indignà els tèrbols

beneficiaris d'uns interessos crematístics. La Joventut Nacionalista de la Lliga (amb

Nicolau d'Olwer. Josep Carner. Manuel Carrasco i Formigucra) cregué que l'única ma

nera de fer callar els sense escrúpols era difondre les raons de la comissió: la persona

indicada era el professor Fargas. la tribuna fou l'Ateneu i La Veu de Catalunyu el vehi

cle de difusió.

L anv l<M4. a la Reial Acadèmia es proposaren de reelegir Fargas per a la pre

sidència. però ell no ho acceptà: el cúmul d'activitats i segurament també una salut es-

tantissa li ho desaconsellaven. Pensem que Fargas no defugia cap possibilitat de contac

te amb les figures europees de l'especialitat i prenia molt sovint part activa en congressos



i reunions. S'estrenà —diríem— a Barcelona amb el Congrés de Ciències Mèdiques del

1888. simultani a l'Exposició Universal: l'any 18<Hi. amh Robert i Cardenal. assistí al

Congrés Internacional de Medicina de Berlin. que l'anv 189.'5 tingué una nova edició a

Viena —amb Fargas també present. L'anv I892 era a Brussel•les en el Congrés d'Obste

trícia i Ginecologia. que es reedità l'any 18% a Ginebra. Després fou present —i en al

guns casos en qualitat de president— a Moscou. .Madrid. Amsterdam. París. Roma. Lis

boa. Saragossa. Budapest. València. Londres. ja que calia actualitzar el bagatge científic

i contrastar els punts de vista. Era una dedicació tan total a l'especialitat. aquí i on fos.

que l'anv 1003 li permeté de publicar la seva gran obra: el Tvatado de ginecología. de

ressò internacional. que veié rceditada l'any 1910.

I a més calia exposar —on fos— les opinions. Com el dia 28 d abril de l911. que

en ocasió del Segon Congrés Espanvol d Obstetrícia. Ginecologia i Pediatria celebrat a

Madrid. i per la seva condició de president del Congrés. fou rebut. amb companvs de

Junta. al Palau d Orient per Alfons XIII. la reina. la reina mare i les infames. Ni els reis.

ni els uniformes. ni els salons no cohibien el doctor Fargas i. en comptes d'un parlament

de circumstàncies. exposà que «els greus delectes de la Universitat no tenen remei si no

és amb un règim d'autonomia que l'alliberi de la burocràcia dirigent que desconeix els

problemes i retarda les solucions» (Moisès Broggi. Reial Acadèmia de Medicina. IV-VI.

I971). I aquestes mateixes idees. més desenvolupades —és clar—. foren el tema d'un

discurs que es féu famós —encara que. com és habitual. no es traduíeu resultats pràc

tics— pronunciat l'anv l<M 5. una altra vegada davant d Alfons XIII. al Senat. Fargas.

des del 14. era senador en representació de la Universitat de Barcelona.

Fins que un dia Manuel Sabat i Espasa i Enric Ribas i Ribas cregueren que els

metges no podien ésser absents. ni com a metges ni col•lectivament. en el ressorgiment

cultural d'aquell començament de segle que Prat de la Riba personificava. Anaren a

l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques amb la proposta de la celebració d'una

reunió dels metges catalans. L'Acadèmia acceptà la proposta i el dia 22 de juny de

l<M 3 s'inaugurà el Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana. a la l•acultat

de Medicina. solemnement. sota la presidència de Miquel Fargas. Aquell dia va dir:

«Avui fem el bateig científic d un nou vingut. de l'ésser que amb el vostre treball heu

engendrat: jo vos felicito a tots i vos dic que podeu sentir la joia i l'orgull de qui comença

una obra bona.»

El Congrés havia reunit estudiosos de la salut procedents de les comarques cata

lanes. del País Valencià. de les Illes i del Rosselló. (Ara. com un homenatge a Fargas i als

homes que com ell confiaren en les arrels. està en curs d organització el setzè d'aquests

congressos de metges i biòlegs des de la seva vuitena edició.)
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Fou idea del president Fargas —la tasca és comuna. la responsabilitat és comu

na— que els congressos següents fossin el punt de convergència de totes les societats mè

diques de les terres de llengua catalana. i per aquesta raó l'Acadèmia i Laboratori re

nuncià a llur organització i. un cop clausurat el Congrés. es procedí a la creació de

l'Associació General de Metges de Llengua Catalana. que organitzà. fins al novè. els con

gressos posteriors.

Miquel Fargas i Enric Prat de la Kiba

I

I /os

i

Miquel Fargas era dotze anvs més gran que Prat de la Riba; no hi fa res: tots dos eren

fills de Castellterçol. els unien una molt bona amistat i una comunitat d'idees.

Arribaren a una estreta col•laboració. Quan es dissiparen les expectatives de des

centralització administrativa del general Polavieja —I anomenat «regeneracionisme»—

(octubre de 1899). molts dels seus simpatitzants (Bartomeu Robert i Miquel Fargas. entre

altres) constituïren la Unió Regionalista. un grup que l'anv 1901 es fusionà amb el Centre

Nacional Català per formar la Lliga Regionalista. Les negociacions de la fusió foren res

ponsabilitat de Fargas (perla Unió) i de Prat de la Riba (pel Centre). EI primer president

de la nova formació fou el doctor Robert. i els vicepresidents. Miquel Fargas i Narcís Ver

daguer i Callis. Prat de la Riba en fou elegit secretari (Isidre Molas. Lliga Catalana).

I arribà l'anv 1 907. que per a la presidència de la Diputació de Barcelona fou ele

git Prat de la Riba. I reelegit els anys 1909. 191 1 i 191.5. I. quan el b d'abril de 1914 es

constitueix la Mancomunitat de Catalunya. Prat de la Riba n'és elegit president. Des de

tots aquests càrrecs. en totes les tasques de govern relatives a qüestions sanitàries Prat

de la Riba trobà en Miquel Fargas el conseller incondicional.

De les múltiples mostres d'aquest assessorament cal esmentar en primeríssim lloc

l'impuls decisiu donat a la transformació radical de la Casa de Maternitat. Situem-nos:

a partir de 1853. l'acabada de crear Casa Provincial de Maternidad y Expósitos. amb

funcions només d'orfenat. era a I Hospital de la Santa Creu. Molt aviat passà al tenebrós

edifici del carrer de les Ramelleres. número 17. que. entre alguns altres (requisits». dis

posava del torn d abandó. EI 1878 fou adquirida la finca de mas Cavaller. a les Corts. i

els nens grandets hi anaven a veure el sol cada dijous i cada diumenge. L'anv 1884 s'hi

instal•len i a les Ramelleres només hi queden els lactants. que l'any 1891 també són tras

lladats a les Corts. al mateix temps que la Secció de Maternitat —encara a la Santa

Creu— va al carrer de les Ramelleres. Finalment. l'anv 1896 les embarassades van tam

bé a mas Cavaller.



Aquests trasllats. però. no representen res més i|ue un canvi de barri. perquè la

Casa de Maternitat i Expòsits continua essent un recinte tancat a tota aportació provi -

nent de l'exterior amb ganes de reforma. una mena de centre secret protegit per les lleis

de l'Estat i absolutament clos a l'ensenvatneut i sense cap inquietud científica. i. a més.

instal•lat en unes condicions deplorables. La insistència de les crítiques i dels suggeri

ments. mantinguda durant anys. del professor Fargas acabà essent escoltada.

Al cap d'uns quants anys. però. L'any 1913. per exemple. el 31 d'octubre es reu

neix la Junta de Govern de la Casa Provincial de Caritat i de Maternitat i Expòsits. Prat

de la Riba la presideix i Miquel Fargas —membre de la Junta— diu: «No cal que es mo

lestin: l'edifici de la Maternitat no cal tornar-lo a veure. és impossible de fer-hi res. puix

el seu estat és pèssim. precisant. per tant. tirar-lo a terra i fer-ne un de nou. [...] El de

sig de la Junta —a més de veure una instal•lació material digna— hauria d'ésser modifi

car l'organització actual per la de porta oberta. excepció feta dels casos en què la reser

va continuï essent necessària.»

Al cap de dos mesos. Miquel Fargas presentava l'esquema d'un projecte per al

que ell batejà Institució Maternal Catalana. I. al cap de quatre mesos més. presentà uns

plànols.

En una carta dirigida a l'Ajuntament de Barcelona. el 24 d'abril de l<)14 —pocs

dies després de la constitució de la Mancomunitat—. diu: «[...] que la Institució Mater

nal Catalana sigui. a l'ensems que un refugi —que com a obra benèfica existeix ja ara en

forma rudimentària—. una escola d'estudis superiors a semblança- d'algunes existents

en capitals semblants a Barcelona. i sobretot una fundació que. amb porta oberta. pugui

servir perquè en ella trobin. principalment les classes humils de la societat. totes aque

lles garanties que la ciència pot donar avui per a aminorar els perills de l'infantament.»

L'anv 1915 la Mancomunitat aprova el projecte de construcció de nous edificis.

Tot i una Europa en guerra. el metge de la Maternitat Ricard Zariquiev i l'arquitecte

provincial Josep Bori i Gensana. delegats per la Mancomunitat. visiten les millors mater

nitats d'Europa i el 5 de novembre lliuren una memòria completa d'allò que inajorna-

blement caldria fer.

Ara bé, Fargas moria l'any 1910 i Prat de la Riba el 1917. Foren seguides les di

rectrius de Fargas. sí. però amb Fargas i Prat havia desaparegut l'apassionat entusias

me. L'any 1921 foren inaugurats els pavellons Prat de la Riba —els que donen a la Tra

vessera— i fins al 1925 no és inaugurat l'anomenat pavelló Rosa. I la Maternitat. tot i

l'enorme millora d instal•lacions. no acabà d'ésser mai la Institució Maternal Catalana

somiada per Fargas.
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I ara. l'Institut

t10

I

«Era l'anv 1<Mi7 que Enric Prat de la Riba. tot just enlairat a la Presidència de la Di

putació de Barcelona. fundava I' Instttut d'Esttdts Catalans. al qnal assenyalava com

a funcio primordial "la superior investigació científica de tots els elements de la cultu

ra catalana ». comença dient el llibre commemoratiu Els seus primers \\l anys. L Ins

titut començà amb el que és ara la Secció Històrico-Arqueològica i 1 auv l9l 1. quan

fou decidit d'eixamplar el ventall científic. foren creades la Secció de Ciènces i la Fi

lològica.

Lanv l<M0. Prat de la Riba havia adreçat a la Diputació de Barcelona una

memòria on justificava la necessitat duna Secció de Ciències amh aquestes paraules:

«Els estudiosos acoblats en aquesta Secció. a més dels treballs d investigació personal i

la mútua col•laboració en les tasques científiques. a més d'establir la instrumentació ne

cessària per a moltes de les recerques científiques modernes —que sigui desconeguda en

cara a Barcelona—. donaran unitat d impuls a les iniciatives escampades. relligant har

moniosament les institucions i fundacions ja existents.»

El 14 de febrer de l91 1. la Diputació publicà el dictamen-acord d ampliació de

llnstitut en què. a més d'assignar a les noves seccions les missions corresponents. en de

signava els membres.

Els primers membres de la Secció de Ciències foren Josep M. Bofill i Pichot. Pere

Coromines. Eugeni d Ors. August Pi i Sunyer. Esteve Terrades i Ramon Torró. amb Mi

quel A. Fargas com a president.

De l'actuació de Fargas a I Institut. August Pi i Stmver. quan «amb el cor tremo

lós i els ulls en llàgrimes» en plorava la desaparició. en deia: «L Institut. la direcció per

manent de les tasques d una de les seves seccions i periòdica de tota la fundació. havia

de trobar en ell un fervent. S'hi donà amb tot l'esperit. [...] Perquè el doctor Fargas era.

dins la seva aparença freda. en la seva correcció acadèmica. un fort sentimental. Fins a

morir l'hem vist jove. malgrat els anys i malgrat la malaltia. En l'Institut. en l'Acadèmia

de Medicina. en la Facultat representava sucosament els interessos dels joves. els inte

ressos vius. desinteressat sempre i sempre entusiasta» (August Pi Sutier. «Miquel A. Far

gas». Arxius de l'lnstitut de Ciències. auv tv. mim I).

August Pi i Sunver parla de la «direcció periòdica de tota la fundació». perquè

Fargas havia presidit l'Institut. «L'existència de les tres Seccions va plantejar el proble

ma de qui ostentaria la presidència de tot l'Institut. problema que fou resolt establint un

torn quadrimestral dels presidents de les Seccions» (Miquel Coll i Alentorn. «Els primers

setanta-cine anvs de Ihtstitut d'Estudis Catalans». \adalu. mim. 1•'). l0tíl. de la I' un



dació Jaume I). Aquesta presidència rotatòria fou vigent fins al 1939 i. després de la

guerra. fins al 1%8. en què fou elegit president Jordi Rubió i Balaguer.

El dia 28 de maig de 1914. al segon pis del Palau de la Generalitat. entrant pel

carrer del Bisbe. tenia lloc la inauguració de la Biblioteca de Catalunya. La presidència

de l'Institut corresponia a Miquel Fargas. que. naturalment. presidia Tacte. acompa

nyat de Prat de la Riba —president de la Mancomunitat des de feia un mes i mig—. de

Pich i Pon —un alcalde accidental que probablement es preguntava què n'havien

de fer. de tants llibres—. del rector de la Universitat. Valentí Carulla: del president de

la Secció Històrien- Arqueològica. Antoni Rubió i Lluch; i del de la Filològica. Antoni

Maria Alcover.

El secretari de l'Institut. Eugeni d'Ors. referí unes paraules de Joan Maragall re

latives a «la joventut de Cataltmva. frisos» de saber i d'estudi»: «A aquesta joventut. lo

primer que li cal és aigua per a la seva set. llibres per al seu afanv d'estudi. una biblio

teca digna d'una ciutat moderna. com sembla que Barcelona vol ésser.» I el secretari. en

el seu parlament. hi afegí: «Però la Biblioteca és feta. Senyors. Ara ja tenim aigua per a

la set. »

II final
///
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A la rambla de Catalunya. 47. a casa del doctor Fargas. es preparava una festa en honor

seu. Un ietus. una hemorràgia bulbar. sobtadament. se l'endugué per sempre. Era el 22

de febrer de 1916; tenia cinquanta-set anys.

Condolguts. li digueren adéu l'Institut. la Societat de Biologia. I' Acadèmia i La

boratori. la Reial Acadèmia. un seguit d'altres institucions i totes les persones que ve

neraven l'esforç. la rectitud. la noblesa de cor i la fidelitat d'«aquell home que venia del

llunyà i rústec camp on lluïen el sol i la veritat». com digué Manuel Salvat. I els Treballs

de la Societat de Biologia. en el seu volum de l'any 1916. digueren: «L'obra d'en Far

gas és de les primeres i més fecondes en el nostre renaixement. Descansi en pau el Mes

tre eminent i sigui el seu exemple estímul de treball i font d'entusiasme. sempre reno

vellat!»



Joaquim Folch i Torres
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Joaquim Folch i Torres
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Institut d'Estudis Catalans sol rememorar la figura dels seus membres històrics

mitjançant semblances biogràfiques que després es recullen a la memòrta. So

vint aquestes semblances són veritables aportacions inèdites al coneixement de persona

litats de la nostra cultura que no tenen encara una bibliografia important. Aquest no és

el cas del personatge que avui em correspon glossar: 1 historiador de l'art i museòleg Jo

aquim Folch i Torres. figura sobre la qual el mateix Institut va publicar una densa mo

nografia el I°91 —guanyadora del Premi Puig i Cadafalch de l'any anterior— que ha

via estat la tesi doctoral de la seva autora. Mercè Vidal i Jansà. La monografia porta el

títol de Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres. és el volum Xl de les

«Memòries de la Secció I listòrico- Arqueològica» i va aparèixer també. paral•lelament.

amb el número 103 de la «Biblioteca Abat Oliva» de les Publicacions de l'Abadia de

Montserrat.

I. existència d aquest treball de prop de sis-centes pàgines fa que la semblança de

Joaquim Folch i Torres que pugui fer jo avui no tingui cap caràcter d aportació essen

cial. ni hagi de suplir cap estudi més aprofundit. i que. en canvi. pugui ser una visió més

reposada i sintètica del personatge: un home que va omplir gran part de l'àrea de l'eru-

dició artística catalana durant mig segle i que la va servir des de facetes molt diverses: la

historiografia. la crítica. la teoria i la formació i seva gestió pública d'un patrimoni. Fins

i tot. a tall d anècdota. cal recordar que també va haver-hi un Joaquim Folch i Torres

novel•lista. que evidentment quedà molt lluuv del renom del seu germà Josep Maria. i un

Joaquim Folch i Torres poeta.

Joaquim Folch i Torres va néixer a Barcelona el setembre del lítoï<. i el seu pare.

un ebenista que tenia una botiga de mobles. descendent més o menvs directe dels escul

tors neoelàssics Folch i Costa. es movia dins els ambients del catalanisme. A la botiga

dels Folch també s'exposaven pintures. una pràctica habitual al segle xtx fins que es va

ren consolidar definitivament les galeries d art com a establiments especialitzats en T ex

hibició i la difusió de la producció dels artistes plàstics.



Joaquim lolch va formar-se a la Llotja. En aqucll temps. els qui volien dedicar-

se a l'estudi de les arts plàstiques no es formaven encara a la universitat. Els historiadors

de l'art sortien d'uns altres fogars. com l'Escola d'Arquitectura o els seminaris. llocs on

s'estudiava a fons història de l'art o arqueologia cristiana. Per aquest motiu. tants vells

patriarques de la historia de l'art català eren arquitectes o eclesiàstics. Però en aquests

establiments docents. al capdavall. l'art era una assignatura complementària. i el lloc

destinat a ensenvar-lo oficialment no era altre que l'Escola de Belles Arts —que a Bar

celona rebia el nom familiar de «Llotja»—; allà se n'ensenvaven tant la pràctica com la

teoria. ja que es considerava. encertadament. que els qui millor podien conèixer les inte

rioritats de l'art eren precisament els que el sabien practicar.

Lolch. doncs. va ser un d'aquells nois amb formació eminentment artística. t .'ursà

els M-ns estudis de I 905 a 1909-1910, i del pvofessorat que tingué a la Eloi ja guardà una

admiració especial per la figura de Josep Pascó —que havia estat. d'altra banda. un dels

decoradors més coneguts i influents de l'etapa premodernista i un important col•leccio

nista de teixits— i per José Ruiz Blasco. el pare de Pablo Picasso. Altrament. però. Joa

quim Folch aprofità la nova iniciativa dels Estudis Universitaris Catalans. fills del pri

mer Congrés Universitari Català. per a assistir als cursos d'aquella entitat. on influïren

especialment sobre la seva formació —i sobre la seva mateixa vocació conservadora del

patrimoni cultural— els que dictà Josep Puig i Cadafalch sobre arquitectura.

Des dels inicis de la seva activitat pública. Joaquim Folch i Torres va mostrar-se

interessat per totes lc^ facetes de l'art: des de molt jove hi ha vinyetes i il•lustracions se

ves a publicacions diverses. i als inicis de la carrera literària del seu germà Josep Maria

—un dels escriptors catalans més veritablement populars de tota la història— molts dels

seus llibres tenien la coberta dibuixada per Joaquim. Tot i que també va pintar a l'oli. el

seu interès per l'art sanà centrant no pas en la pràctica. sinó en la teoria d'aquest. Sens

dubte, Folch és Ull no sols de la seva vocació personal per I art. sinó també. molt espe

cialment. de l'ambient polític del catalanisme d'aleshores. que just en els anys de la for

mació de Folch cristal•litzava en un projecte cultural precís i organitzat que havia de re

bre el nom de Noucentisme.

Joaquim Folch va poder viure molt de prop la gestació d'aquell moviment gràcies

al fet que. des del 1907. treballà precisament en el que era la cuina principal on es gui

sava el Noucentisme: el diari La Veu de Catalunya. EI seu pas per la redacció d'aquell

diari. doncs. va ser una altra fita essencial en la seva formació. Hi va tenir l'oportunitat

de beneficiar-se de la proximitat de Raimon Casellas. que l'hi havia fet entrar d ajudant

seu. Casellas era. sens dubte. a part descriptor i periodista de primer ordre. un dels ho

mes més preparats per a parlar d'art que hi havia al país i un dels millors coneixedors de
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primera mà de períodes importants de l'aleshores encara mal coneguda història de l'art

català. Treballaral seu costat va significar. pera Folch. una mena d universitat particu

lar que va saber aprofitar.

El suïcidi de Casellas. el 1<M Ci. deixà Folch al capdavant de l'art a les planes de

La I en. on exercí de crític. de teòric i fins i tot ja d historiador. sovint amb cl pseudònim

de Flama. Com a teòric. va ser dels primers. després d'Ors. a utilitzar el nom de Nou

centisme per a definir el moviment cultural encoratjat des del diari i protagonitzat pels

catalanistes renovadors de la seva generació. tot i que per ell el Noucentisme no era l'ex

pressió d'una posició concreta i limitada. sinó d'una actitud oberta i força integradora.

Sense cap mena de dubte. podem considerar. doncs. Joaquim Folch i Torres —que va ser

un dels col•laboradors de I emblemàtic Almanaclt dels Noucentistcs del l<M I— com un

dels definidors actius d'aquell moviment. Per això no és estranv que ell fos. amb Ors —i

amb Clatà. i amb Romà Juri—. 1 estiu del 191 1. l'emissari encarregat de captar Torres-

García perquè fes els grans murals institucionals del Saló de Sant Jordi del Palau de la

Generalitat. que havien de ser emblema plàstic de l'època.

Quan neix un moviment cultural. perquè tiri endavant no n hi ha prou que tingui

uns creadors potents i de qualitat: cal també que hi hagi uns consolidadors que creguin

fermament en la nova via oberta per aquells i que la difonguin. Folch és un dels pun

tals més matiners de la consolidació d allò que havien iniciat homes com Ors o Torres-

García. dins sempre les directrius marcades per Enrie Prat de la Riba. Per això sempre

trobarem Joaquim Folch en la majoria d'empreses culturals —publicacions. conferèn

cies. cursos— emanades del que podríem anomenar l'aparell del catalanisme majoritari.

Folch era. doncs. I artígraf català que gaudia d una tribuna més prestigiosa. Era

l'home de 1 art a la nova Catalunya noucentista. Els altres com ell eren massa periodís

tics o eren massa erudits: ell era. en canvi. al punt just: sabia divulgar. teoritzar. con

nectar amb el pensament catalanista hegemònic. i tant s interessava per I art viu com per

la història de l'art. a la qual també feia aportacions de primera mà.

1-1 1 perfil adquirit per Folch va ser. de ben segur. decisiu quan es presentà. el

1912. a una plaça d'auxiliar tècnic de la Biblioteca dels Museus; la guanvà i posà. així.

els fonaments de la seva important tasca museística futura. Guanvà també una beca de

la Junta per a 1 Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques. del Ministeri d Ins

trucció Pública i Belles Arts (l91.'5). i desenvolupà una sèrie d'estudis i viatges per fer-se

una idea clara de l'organització de les institucions artístiques. fruit —sembla— de l'in

terès per la matèria del mateix president de la Mancomunitat de Catalunya. Prat de la

Riba. Fou una mena de f<rtmtl tonr especialitzat d'una enorme ambició: visità. durant

gairebé mig anv. museus —sobretot els dedicats a 1 art tèxtil. que eren. en principi. la



seva especialitat— a Lió. Paris. Colònia. Bruges. Budapest. Brussel•les. Londres. Crefeld.

Viena. Nuremberg i Berlín. Avui seria impensable ilue a un jove auxiliar bibliotecari.

acabada de guanvar la seva plaça. se li facilités un viatge de sis mesos per tot Europa per

a documentar-se millor cu la feina que I esperava.

Aquells anys veiem Folch ficat en les iniciatives més importants del camp de 1 art.

Tingué. per exemple. un paper molt destacat en la gestació de l'Escola Superior dels

Bells Oficis. on fou professor d'història general de l'art. i col•laborà intensament en les

tasques del Consell d'Investigació Pedagògica.

Malgrat que no va deixar de manifestar-se a través de les pàgines de La Veu de

Catalunya. i també d'unes altres tribunes com J ell i Nou —de la qual fou director— i

La Revista —d'articles dallà es reuní el seu llibre teòric Meditacions sobre l'arquitectura

(l<M7)—. la màxima petjada de Folch en la cultura del país va ser. sens dubte. la seva

etapa al capdavant del museu de la ciutat. EI 1918 esdevingué director de la Secció d'Art

Medieval i Modern del Museu de Barcelona i. dos anys després. accedí al càrrec de di

rector dels museus d'Art i Arqueologia. que. d'acord amb la línia de la Junta de Museus

—de la qual esdevingué també secretari—. i sota la seva responsabilitat. conegué un

canvi qualitatiu i quantitatiu fonamental: en lloc dtm museu passiu. merament receptor

del que s hi anava reunint. passà a ser una institució vertebrada. dinàmica i ambiciosa;

el veritable gran museu d'art que un país que sanava retrobant. com era Catalunya. ha

via de tenir.

Folch entengué de seguida que el gran actiu de Fart català era aleshores l'art me

dieval —el romànic i el gòtic—. i des del principi de la seva gestió. seguint l'exemple del

que ja havia començat a fer Josep Pijoan amb el suport de l'Institut. es lliurà neguitosa-

ment a perseguir peces que encara es trobaven a les esglésies del Pirineu. alhora que in

corporava col•leccions ja fetes per particulars benemèrits amants de l art.

Gràcies. en bona part. a Folch i Torres. Catalunva. que no havia tingut grans

col•leccions d'art públiques que poguessin donar cos a un gran museu modern. acon

seguí formar un veritable gran museu a escala internacional. almenvs en 1 especialitat

de l'art medieval. Des del l9Iti. en què uns estrangers arrencaren els murals romànics de

Santa Maria de Mur i se'ls endugueren als Estats Uuits. i per evitar que tornés a succeir

una circumstància similar. varen tenir lloc campanves sistemàtiques de salvament de

molts dels altres murals romànics. que s'integraren al Museu. de manera decidida i amb

un suport polític al darrere que poques vegades en el futur havia de tenir tanta compli

citat i tanta sintonia. També cal recordar un altre èxit científic d'envergadura degut a

Folch. que sol quedar eclipsat darrere l'espectacularitat dels murals romànics: la valora

ció i l'estudi de la ceràmica de Paterna (1921).
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EI I 9124 s inauguraren Ics noves instal•lacions d'art medieval del museu. que des

d'aleshores va ser pum de pelegrinatge dels principals especialistes mundials. que posa

ren el romànic català al mapa amb tots els honors. El paper de Folch en aquesta opera

ció va ser fonamental en tots els sentits: des del coneixement científic d'allò que tenia en

tre mans fins a la decisió necessària per a fer-ne el salvament. passant per una bona

organització del museu que havia de custodiar aquells tresors.

Joaquim Folch i Torres. però. no es preocupà només de l'art medieval. La seva

visió del museu era global. i per això emprengué com a autor una monografia institu

cional sobre Ramon Martí i Alsina (1920) —inclosa en una campanya perfectament or

ganitzada per a revalorar els grans noms de la pintura vuitcentista catalana—; d altra

banda. una de les operacions més sonades del mandat de Folch va ser l'adquisició. el

1922. de l'obra emblemàtica de Marià Fortuny La vicaria. en la qual les institucions fe

ren un esforç econòmic insòlit. excepcionalment al nivell del gran col•leccionisme inter

nacional.

EI 1920 Folch va ser separat de la direcció dels museus de Barcelona. Era un

dels últims alts càrrecs compromesos amb la política cultural de la Mancomunitat que

encara no havien estat destituïts per 1 Ajuntament primoriverista. L abandó forçós de

les tasques museològiques va deixar-li més temps per a dedicar-se a la crítica. l'estudi i

la divulgació artístics i a 1 assessoria de grans col•leccionistes. com Damià Mateu o com

el mateix Francesc Cambó. per a qui dissenyà la col•lecció «Monumenta Cataloniae».

una eina historicoartística de gran envergadura que no sol ser gaire recordada a I hora

de fer balanços culturals d 'aquella època. Des del 1 924 dirigia la revista Gaseta de les

Arts. destinada a la divulgació artística però en la qual es publicaren nombroses apor

tacions de primera mà. D'aquest període de marginació oficial és també la seva obra en

dos volums Resum de la història general de l'art ( l927-l92ít). un bon manual que va

tenir al seu moment una difusió important al país i que va sortir també en castellà

(1928-1929).

El 1930 retornà a la direcció dels museus. i en aquella nova —i no gaire llarga—

etapa de la seva direcció s'encarrilà definitivament el Museu d'Art de Catalunva com a

gran museu d'art medieval de nivell mundial. instal•lat al Palau Nacional de Montjuïc i

inaugurat el 1 934, després duna compromesa i delicada tasca de trasllat dels murals.

S inicià també. sota la direcció de Folch. el Museu d Arts Decoratives al Palau de Pc-

dralbes (1932). s'obrí públicament el t>au Ferrat de Sitges (1933) i es posaren les bases

del futur Museu de Música. amb I aportació d'una important col•lecció d'instruments de

la seva mateixa família. Per una altra banda. el 1932 adquirí la fonamental col•lecció

d'art de Lluís Plandiura i creà el Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona (1931). que in



formava sobre l'activitat en aquest camp. alhora que publicava estudis força aprofun

dits. La quantitat de coses essencials que Folch i Torres va fer en aquells pocs anys és de

finitiva. sense deixar de practicar la divulgació. ara normalment des del diari Iat Van-

guardia.

Aquell procés de normalització museístiea i patrimonial. però. quedà interromput

per l'esclat de la Guerra Civil. durant la qual Folch hagué de dirigir les tasques de salva

ment dels tresors dels museus. una part importantíssima dels quals sortiren cap a França

per a formar una exposició magna de l'art català medieval a París i després a Maisons-

Laffitte. on Folch s'instal•là al costat dels fons.

La victòria franquista del 1939 tornà a destituir Folch del seu càrrec. que hagué

de passar per un judici sumaríssim i una forta condemna de dotze anys i un dia. com

mutada més tard per penes inferiors.

Catalunya perdia un gran gestor del patrimoni museístie que mai més no tornà a

la vida pública. però que. en canvi. pogué dedicar-se amb menys angúnies a escriure i

a glossar tot el que havia engegat en la seva densa trajectòria. EI l<M2 ingressà a Tlnsti-

tut d'Estudis Catalans. en Y Anuari del qual col•laborava des del 1911. Des de la revista

d'informació general Destino. a partir del 19.")2. publicà nombrosos articles sobre la seva

experiència museístiea i sobre art català en general. no sols medieval sino també modern.

També pogué preparar obres d'envergadura. com el volum de «Monumenta Cataloniae»

dedicat a Iat pintura romànica sobre fusta (l950). els dos volums fonamentals de L'art

català (1957-1%1 ) —un necessari estat de la qüestió redactat pels millors especialistes

sota la seva direcció— o la monografia Fortuny. publicada a Reus el 1902. que. malgrat

el que algun cop s'ha dit. esdevingué la millor obra publicada fins aleshores sobre el gran

pintor. Ingressà a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi el I9.j9. Deixà inèdita

una Història de la pintura catalana en el segle A/Y. enllestida el 1%2. L'any següent

moria a Barcelona.

Joaquim Folch i Torres va ser un historiador de l'art remarcable. un veritable ge-

neralista que. partint d'un interès especial per l'art dels teixits. va acabar dedicant-se

amb igual profit al romànic i a la pintura vuitcentista. EI generalisme era una actitud

professional assequible en aquella època. en )ptè la bibliografia historieoartística era més

o menys abastable: però impossible de seguir més modernament. quan ja és prou difícil

d'estar al dia d'una de sola de les especialitats de la història de l'art.

Si l'aportació de Folch i Torres com a estudiós va ser important. i el seu paper en

la internacionalització de l'art català medieval va ser també notable per mitjà de con

gressos i publicacions a revistes. sobretot franceses. la seva gran aportació va ser sobre

tot en el camp institucional dels museus. Aquí. Folch i Torres és una figura imprescindi-
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ble: el responsable de la riquesa museística catalana actual. la qual. sense la seva actua

ció, probablement s'hauria dispersat. Costa molt fer-se càrrec de qui hauria omplert el

buit de Folch si no hagués existit: qui hauria fet la tasca personalíssima i ferma d'apro

fitar I oportunitat històrica, segurament única, ile crear el Museu d'Art de Catalunya i de

dissenyar la resta de les infraestructures museístiques.

Jaume Serra i llúnter

(7.1.1878 - 7.12.1943)

Jaume Serra i llúnter

peD Jorni Sai.ks i Conercn

ï 11S

A la memòria de Jordi Maragall

Jaume Serra i Húnter neix a Manresa el 7 de gener de 1878. La seva mare era

filla d'un enginyer irlandès dels que, com Pearson, vingueren a Catalunya per

les obres dels ferrocarrils. Jaume Serra i Húnter estudia als jesuïtes de Barcelona i fa les

llicenciatures de dret i filosofia i lletres a la l niversitat de Barcelona. Cursà els dos cur

sos de metafísica que professava Josep Daurella i Rull. autor d'una Instituciones de Me

tafísica (1801). d'uns Apuntes de lògica fundamental (1909) i d'un estudi sobre la filo

sofia de Dant, senador l'any 1928 i vicerector de la l 'niversitat de Barcelona l'any 1924.

E1 1902 fa el doctorat a Madrid amb una tesi sobre la Teoria psicològica del juicio. I lom

sap pel testimoniatge de Francesc Mirabent i Josep Carner que de jove feia versos. Gua

nya unes oposicions a I institut d Almeria i poc després a la Càtedra de Lògica Fonamen

tal a la Universitat de Santiago. I lavent-se creat l'any 1912 la Secció de Filosofia a la Fa

cultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, obté l'any següent. 1913, la

t làtedra d l listòria de la Filosofia. Juntament amb els seus companv s de Facultat l'omàs

Carreras i Cosme Parpal publica las Lecciones de filosofia de X. Llorens i Barba. Pertany

a la Societat Catalana de l· ilosofia de l'Institut d'Estudis Catalans. fundada l'any 1922.

i a la Reial Acadèmia de Bones Lletres. on fa el seu discurs d entrada 1 any 1925. El març

de 1981 és nomenat degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. i al mes següent, rector de



la l niversitat de Barcelona. La Generalitat el nomena president del Consell de Cultura.

Des de 1932 milità a Esguerra Republicana de Catalunva. per la qual és elegit diputat al

Parlament de Catalunva. de què fou vicepresident. Al final de la Guerra Civil s'exilià a

Mèxic. on morí el 7 de desembre de 1943. a Cuernavaca. a seixanta-cinc anvs d'edat. A

l'exili es manté entre els homes del Club del Llibre Català. El seu magisteri fou recone

gut per Josep Calsamiglia. Joan Crexells. Juan D. García Bacca. Jordi Maragall. Francesc

Mirabent. Eduard Nicol. Ramon Roquer. Joan Roura-Parella i Joaquim Xirau. Xirau cita

amb elogi els seus cursos universitaris de 1913-1914 i 1914-1915. i Mirabent els de

1920-1921 i 1922-1923. Entre els seus escrits podem destacar les dues sèries Filosofta i

cultura (1930. 1932) (= FC) i els pòstums El pensament i la vida. Estímuls per a fdoso

far. Mèxic. 1945 (= PV) i Problemes de la rida contemporània. Barcelona. 1985 (la in

troducció és datada a Tolosa de Llenguadoc el 19 de juliol de 1939)(= PVC).

2. Idealitat. metafísica. espiritualisme (= IME) és un escrit de 1 anv 1922 del

qual diu que és la síntesi dels seus cursos. un «programa d orientació per a les noves pro

mocions universitàries» i «l'exponent invariable de la meva tendència filosòfica». L anv

l025 Jaume Serra i I lúnter defineix el seu pensament com «un espiritualisme més idea

lista». en contrast amb el que anomena «semi-espiritualisme» de Ramon Martí d'Eixalà

i Xavier Llorens Barba. dominat per la influència de l'escola escocesa del sentit comú.

Les paraules acabades en -isme. si bé són molt útils a lhora de fer classificacions. són

també molt traïdores i font de moltes confusions. Em sembla inexacte fer de Jaume

Serra i I lúnter l'exponent d'una «tradició espiritualista» que determinés una part .r del

pensament català. sobretot si una «tradició materialista» en determina una part yï hom

perd el temps elucubrant si .r or reflecteixen el caràcter de la filosofia catalana com un

tot. Com en la història del catalanisme polític. ens és també urgent abandonar «la fase

del que podríem denominar com de les causalitats simples». segons la magnífica i recent

expressió de Jordi Casassas i Ymbert al pròleg d'una tesi doctoral sobre Narcís Verda

guer i Callis. En el cas de J. Serra i I lúnter no trobem el terme espiritualisme amb la re

petició d'una tradició que tampoc no sabríem determinar ben bé quina fóra: en el nostre

cas d'avui ens trobem davant espirituidisme amb una realitat ben precisa. que és una

adaptació a Catalunva de la filosofia acadèmica francesa de finals del segle xtx: el rea

lisme o positivisme espiritualista de I'. Ravaisson. J. Lachelier. 1 1. Bergson i sobretot. en

tant que influeix sobre Serra. E. Botu roux amb la seva tesi sobre la contingència de les

lleis de la naturalesa (1874). els estudis sobre història de la filosofia i la traducció al

francès de l'obra de R. Eucken. Rudolf Eucken fou Premi Nobel de Literatura l'any

1908 i era una celebritat del moment. d'aquelles que sovint desapareixen sense deixar

gaire rastre: per tal de presentar-lo molt breument. podem dir que la seva filosofia de la
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vida espiritual prefigura els desplegaments del que serà la filosofia de Max Scheler. Del

mateix E. Boutrnnx és la frase sobre Sonates «L home les idees del qual conserven tota

la seva vigència en la societat contemporània és Sòcrates». que figura en castellà com a

lema de la col•lecció «Sócrates» de I Editorial Cervantes. dins la qual es publiquen l'any

1 927 La estética inglesa del siglo \ I III de Francesc Mirabent i El sentida de la rerdad de

Joaquim Xirau. Aquest és el moment en què una escola de Barcelona en els estudis fi

losòfics és una realitat més coherent. L'adaptació d'un moment de la filosofia europea i

I estudi de la gran tradició filosòfica (articles dels grans filòsofs a I Enciclopedia Espasa.

monografics sobre Sòcrates i Spinoza [«Els Clàssics de la Filosofia». Girona. Gràftques

Darius Rahola. 1931 i 1933]) permeteren una orientació del treball acadèmic que fou fe

cunda. No trobarem gaire més en Jaume Serra i I lúnter: però això permeté prop d'una

trentena d'anvs de continuïtat. que és un lapse molt notable a les nostres latituds.

3. L'aspecte de recerca teòrica és una funció dels estudis filosòfics: l'altra és ser-

ne «un factor unificador de la cultura». La filosofia «no ha de donar sols una concepció

del món. sinó una solució pràctica als problemes de la vida» (IME. p. 68). El criteri d'a

questa aplicació pràctica dels estudis filosòfics al món cultural és la idealitat: «allà on els

ideals manquen. els esforços per a la millora social revesteixen el caràcter de la lluita pri

mitiva: concepció egocèntrica. utopia utilitarista» (IME. p. 68). La filosofia de l'ideal és

exposada en la conferència d inauguració del curs de l'Ateneu de Girona ( \<i'2~<- 1926):

L 'apologia de l'ideal (= Al). al meu entendre lcs ntiII0rs plants de Jaume Serra i I lúnter.

L'ideal «és una representació intencional de la plenitud de perfecció en un ordre deter

minat de la realitat. L ideal és com una unitat simbòlica del pensament i Pacció» (AI. p. 7).

L'ideal actua sobre nosaltres en tres moments: primerament. contemplacio de l'ideal i

atracció: un segon moment és d'inquietud i de treball: i. finalment. l'ideal s'incorpora

al nostre jo i «esdevé una força interior que ens serveix de guia en les coses de la vida»

(AI. p. 1 1). L'ideal actua en les etapes de la vida de l'home i de la humanitat. l'ideal ac

tua en la creació de l'obra artística i en el progrés de la recerca científica. L'orientació

idealista com a sistematització de l'amor a Ideal és. segons Serra. «inseparable del con

cepte històric de la filosofia» (AI. p. 17). Aquesta doctrina és «una meditació platònica».

com comenta J. Xirau —quan encara es presentava explícitament com un continuador

del programa de Jaume Serra i 1 lúnter— I anv 1927 a Sentida de la verdad

L'espiritualisme de l'ideal es desplega en una Filosofia de la Cultura. En aplegar

en dos volums titulats Filosofia i cultura dues sèries de «conferències. lliçons i col•lo

quis». Jaume Serra i Húnter exposa: «Fa temps que el seu autor somnia que el veritable

camí de la nostra alliberació social i política és la cultura. Creu també que aquesta cultu

ra ha d'ésser orientada per un alt sentit filosòfic» (FC. I. p. 7). Serra pensa que existeix



ntia conquesta encara més heroica que la conquesta que fa l'home de la naturalesa. i és

«la lluita contra l'enemic que tots portem a dintre: la nostra naturalesa feta de fang i de

llum. de matèria i d'esperit» (FC. II. p. 20-21). Per damunt de la pura intel•ligència exis

teix el pla conjunt de la intel•ligència i la vida (FC. II. p. 22). Existeixen unes actituds

que s'oposen a l'ascens vers l'Ideal que frenen constantment aquesta lluita per la cultura:

l'actitud oportunista. el fatalisme. la violència i la utopia: enfront de tots aquests perills.

la cultura és constantment un imperatiu. un deure. Abans de judicar anacrònic el

diagnòstic de la filosofia de Jaume Serra i I lúnter. cal pensar des de quina novetat hom

el judica. Ell sempre fou molt conscient que la seva proposta xocava amb algunes nove

tats més cridaneres del moment. però afirmava que sempre existeixen novetats que ja

neixen velles. «amb la vellesa». afirma. «dels que es paguen de les paraules i viuen a l'en

torn de la lognmàquia» (Al. p. 12). amb la vellesa dels «esclaus de l'hora. inflats d'una

vanitat sense fites. indiferents a les grans alegries i als grans dolors» (FC. II. p. 2.'5).

■t. La proposta de Jaume Serra i I lúnter d un idealisme històric va lligada a la

seva visió de la història occidental i al seu concepte de «màxima crisi de la Humanitat»

(FC. I. p. 22). El moment històric és determinat per l'humanisme clàssic d'humanitat i

bon sentit. l'amor cristià. la llibertat renaixentista. la igualtat de la Revolució Francesa

i l'imperatiu de reforçament de la fraternitat. Sobre aquest esquema. descriu amb l'ajut

d'un text d'Eucken la insuficiència de la concepció únicament progressiva de la civilit

zació: «una civilització que no fa més que empènver sempre impetuosament cap enda

vant. que no dóna mai una possessió superior al temps. acabarà essent per a l'home ab

surda i intolerable» (l<MM).

El tot de la filosofia. segons Jaume Serra i I lúnter. té un moment previ. un mo

ment fort i central i un moment final. La psicologia descriptiva i una lògica formal en

sentit «kantià o hamiltonià» (FC. I. p. l9l) són els factors previs per al plantejament del

problema del coneixement i el de la realitat que condueixen al problema de l'acció en

una ètica. «La Metafísica espiritualista. que es desprèn d un idealisme gnoseològic. la

possible una Moral en què la idealitat és interpretada com espiritualitat» (FC. I. p. I0-'5).

L espiritualisme filosòfic de Jaume Serra i I lúnter és psicologista i sistemàtic. Per tal de

no deixar flotant el sentit d'aquests dos termes. acudirem a dos textos de l'escrit Sentit

unirersul i humti tle In Jtlitsnfla (FC. II. p. 131-1.37). Serra hi diu: «Fixem-nos ara com

s'inicia el coneixement filosòfic. S'inicia per la Psicologia o per l'Antropologia. és a dir. per

l'estudi de l'activitat conscient o de la naturalesa psicofísica de l'home. En cada moment

del saber. tant en els graus inferiors de la vida dels sentits com en el pla més enlairat de

la intel•ligència. el factor humà no desapareix mai: sentint i recordant. imaginant i refle

xionant. sempre tenim davant nostre la vaga representació de la nostra personalitat lli-
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gada a les condicions genèriques del concepte "home''» (loc. cit.. p. 133). En el mateix

Hoc trobem la raó de l'afanv sistematitzador fonamentat en un sentiment de la tendèn

cia a la unitat t1ne habita la vida personal dels homes: «La universalitat de la Filosofia

és la clau d'un proldema torturador de l'esperit humà: la tendència a la unitat. Aquesta

tendència actua en l'home des dels primers moments de la vida. [...] Ni un sol moment

de la nostra vida interior seria comprensible sense la idea de la identitat. que és la unitat

reforçada pel sentiment d'una vida personal que canvia i dura» (FC. II. p. 130).

En la nostra complexa tradició de pensament tenim una vessant més feinera i una

vessant més genialoide. Jaume Serra i Húmer pertanv a la primera. El recentment tras

passat Jordi Maragall. primer vicepresident de la reconstruïda Societat Catalana de Fi

losofia. al pròleg de PVC es lamentava «de no haver fet més perquè la seva figura hagi

estat més coneguda i reconeguda a Catalunya». Serà bo. avui. acabar amb un pensament

seu extret d'un assaig titulat La paraula buida: «Cada vegada que la vida d'un poble es

complica s'imposa una revisió de la seva vida col•lectiva. interindividual i intersocial. És

com un repensament que el desvetlla d una possible uniformitat i atonia» (PVC. p. 80).

5



Noms membres

Secció HistòrIco-ArqueoeògIca

Joan Ferran Cabestany i Fort

u a Barcelona el 19.30. es doctorà en

història per la Universitat de Barcelona el 1971 amb tma tesi dedicada a Alfons el Be

nigne i el govern a l'illa de Sardenva (1327-1336). que va guanvar el X Premi Nicolau

d'Olwerdel'IECel 1972.

Ha estat professor adjunt d història universal de l'edat mitjana a la Facultat de

Lletres de Barcelona i a la seva delegació de Tarragona ( 1 900- 1 984). arxiver i conser

vador tècnic de l' Arxiu I listòric de la Ciutat de Barcelona (1%1-1985) i director del Mu

seu d Història de la Ciutat ( 1985-1990). activitats que han contribuït a la divulgació i la

recerca dels materials d aquestes institucions. Ha estat director de programes d'investi

gació de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona del 1990 al 1995.

I la estat president dels Amics de l'Art Romànic. filial de HEC. des de 1983 i és

membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. també filial de l'Institut. des de

1 anv 1951. Dirigeix el programa de recerca ARCAT. d'inventari i classificació valorati-

va dels mounments de l'art romànic català. des del 1986. I'Ls el responsable de la Circu

lar que publiquen els Amics de l'Art Romànic mensualment i de la revista Lamlxtrd

Vmlxlnes publicacions són dedicades a Tart medieval. tema al qual ha destinat moltes

conferències. cursets i simposis.

Com a medievalista. ha publicat diversos estudis sobre bibliografia i fonts ar

xivístiques: sobre les figures d'Alfons el Cast. Jaume I. Alfons el Benigne i la reina

Elisenda de Montcada: sobre les relacions de Barcelona amb Sardenva i Sicília i l'ex

pansió catalana per la Mediterrània; sobre temes barcelonins dels segles xtv i xv. i

sobre els monestirs cistercencs de Santes Creus i de Poblet i les seves propietats ter

ritorials.
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Ha dirigit l'excavació del vilatge de Prenafeta Vell i ha participat cu moltes més

excavacions arqueològiques en jaciments d època medieval des del 1970. Ha fet estudis

de relleu sobre les ceràmiques decorades de la baixa edat mitjana. els masos medievals.

els molins d'aigua i les mines d'argent. els sarcòfags i les esteles funeràries.

Pertany. entre algunes altres societats i institucions científiques. al Centre d'Es

tudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. a la Reial Societat Arque

ològica Tarraconense. a l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. a la So

cietat Espanvola d Estudis Medievals. a l'Associació Espanvola d'Arqueologia Medieval.

de la qual és vicepresident. a l'Associació Catalana d'Arxivers i a l'Arxiu Bibliogràfic de

Santes Creus. que presideix des del 1995. Ha estat representant de l'IEC al Patronat del

Reial Monestir de Santes Creus. i des de 1993 és representant de l'Institut al Patronat

de la Seu Vella de Lleida.

Josep Massot i Muntaner
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^^^^ at a Palma el 19-t1. es llicencià en filo

sofia i lletres. secció de filologia romànica. a la Universitat de Barcelona. el 1963.

Durant els cursos anteriors. assistí també a classes de literatura. amb Joaquim

Molas. i de català. amb Ramon Aramon. als Estudis Universitaris Catalans. i va iniciar

una col•laboració amb l'IEC que no s'ha estroncat mai: ha col•laborat de manera cons

tant a la revista Estudis Romànics. ha fet classes als estrangers dels Estudis Universita

ris Catalans. intervingué en reunions per a la represa de l'IEC després de la mort de

Franco. etc. Així mateix. intervingué en la revitalització de la Societat Catalana d'Estu

dis I listòrics. filial de l'IEC. de la qual fon vicepresident. i en la creació de la Societat Ca

talana de Llengua i Literatura. també filial de llnstitut. de la qual fou el primer presi

dent (1985-1991).

Ingressà al monestir de Montserrat el setembre de 1962 i hi seguí els cursos d'hu

manitats. filosofia i teologia fins al 1%9. El 1972 hi fou ordenat sacerdot. Mentrestant.



col•laborà en la traducció al català del missal llatí. en la revisió de la Bíblia editada a Ca

sal i Vall. d'Andorra. i en la preparació per a la impremta de diversos llibres i revistes.

especialment dels quatre volums de les actes del II Congrés Litúrgic de Montserrat. cele

brat el 1%5.

Fou director de la revista internacional d'història Studia Monastica del 1905 al

1994. i el 1971 fou nomenat director de les Publicacions de I' Abadia de Montserrat. càr

rec que encara exerceix actualment.

Ha estat professor de llengua i literatura catalanes al monestir de Montserrat des

del 1%4 fins a finals dels anvs vuitanta. i professor de literatura catalana a la Universi-

tat de Barcelona del 1970 al 1973.

Ha estat secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

(AILLC) del 197.'5 al 1993: des d'aquest darrer any és conseller de l'AILLC i s'encarre

ga de les publicacions d'aquesta entitat. Ha format part del consell científic i tecnològic

de la CIRIT i del consell assessor de la Institució de les Lletres Catalanes. És membre de

l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de la Societat Verdaguer i membre cor

responent de la Societat Arqueològica Lul•liana.

El 1975 va fundar la revista Randa. d'estudis sobre les illes Balears. de la qual

encara és director. Des del 1980 dirigeix també la revista Llengua 6c Literatura. òrgan

de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. i. des del 1994. la revista mensual Serra

d'Or. Com a secretari de l'AILLC. el 1980 creà la col•lecció «Estudis de Llengua i Li

teratura Catalanes». òrgan de l'AILLC. de la qual encara és coordinador. Forma part del

consell assessor d'unes altres revistes. com ara Catalan Review. Revista de l'Alguer. Afers

oL'Erol.

Des de 1991 és conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalu

nya. i n'ha ordenat l'arxiu per tal de publicar-ne el catàleg i permetre'n la consulta per

mitjà de microfilms des de Barcelona. Precisament per aquesta tasca va rebre el 1997 el

Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. Ha estat guardonat

també. l'any 1989. amb el Premi Francesc de B. Moll. en els Premis 31 de Desembre de

l'Obra Cultural Balear. pel conjunt de la seva obra. El seu llibre Llengua. literatura i so

cietat a la Mallorca contemporània ha estat reconegut amb el Premi de la Crítica Serra

d'Or 1993 i el Premi Sanchis Gnamcr 1004. El 199o li fou atorgada la Creu de Sant Jor

di de la Generalitat de Catalunya i el 1998 fou nomenat doctor honoris causa per la Uni-

versitat de les Illes Balears.
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Secció FIlològIca

Rainon Sistac i Vicén

tt a Barcelona el 195tt. es doctorà en

filologia catalana per la l uiversitat de Barcelona el I987.

Ha publicat interessants monografies dialectals. com ara El ribagorçà a l'Alta

Llitera: Els parlars de la vall de la Sosa de Peralta (199.'5). editada per l•IEC. Snbsti-

tutions linguístiques daus les Pyrénées contemponuns ( 1 99.")) i El català d'Aneu: Refle

xions a l'entorn dels dialectes coiitemporams (l99ít). Es autor tamhé del llibre Sac de

partudes: Vocabulari escolar del català pavlat a la Franja (l995). Col•labora en la sec

ció catalana de \ Atles lingüístic d'Europa. sota la responsabilitat de Joan Veny. en qnè

ha dut a terme la recerca de camp corresponent a la zona de Lleida. i coordina el Pro

jecte d'inventari delpatrimoni lingüístic i literari de les Terres de Ponent . Es el direc

tor de l'Oficina d'Estudis de Llengua i Literatura de Ponent de la l uiversitat de Eleida

des del 1<)<)5.

I la participat en nombrosos congressos i trobades com a ponent invitat per a do

nar a conèixer la realitat lingüística i sociolingüística de la Catalunva occidental i de la

Franja catalana d Aragó. En aquest sentit. es destaquen la seva participació en les jor

nades que la Secció Filològica organitzà el 19<M a Lleida i el 1997 a la Franja i la pu

blicació de treballs com El català occidental i l'estàndard i Estudis sociolingüístics sobre

la Franja de Ponent. Col•laborà també en diverses àrees del II Congrés Internacional de

la Llengua Catalana. especialment en l'organització de les activitats a Lleida i en totes

les relacionades amb la Franja de Ponent.

El seu camp d interès comprèn també I occità. N ha organitzat cursos a la l ui

versitat de Lleida i és director del projecte interregional de cooperació en matèria d in

novació i transferència tecnològica en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

titulat Aspectes lmgüístics t tecnològtcs de l'occità elaborat.



És un gran coneixedor de la situació dialectològica. sociolingüística. educativa

i politicoadministrativa de les terres de la Franja. En aquest sentit. es destaquen la

seva condició d'informador de la Comissió Parlamentària de Política Lingüística de

les Corts d'Aragó (1997). vinculada al projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia

d'Aragó. que preveu el reconeixement legal del català. i la seva activa participació en

la Coordinadora de Llengües Minoritàries d'Aragó. Es membre de la Societat Catala

na de Llengua i Literatura. filial de l'IEC. des del 1996. i ha estat conseller adscrit

al Departament de Lletres de l'Institut d'Estudis llerdencs del 1991 al 199."<. Col•la

borà amb les Oficines Lexicogràfiques en la confecció del Diccionari de la llengua

catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (n'elaborà les variants geogràfiques). És

membre del Consell Consultiu del programa de la Gramàtica Catalana de l'IEC des

del 1997.

SeccIó de FilosofIa I CIèncIes Socials

Josep Lluís Blasco i Estellés

127

at a Sagunt el 1940. es llicencià en dret

i filosofia i lletres per la Universitat de València el 1964. i es doctorà en filosofia per la

mateixa Universitat el 1971 amb la tesi Lenguaje. filosofia y conocimiento. publicada

dos anys més tard a Barcelona.

És catedràtic de Teoria del Coneixement des de 1983 a la Universitat de Valèn

cia. on exerceix la docència des de 1964. I la estat director del Departament de Metafísi

ca i Teoria del Coneixement en diversos períodes i degà de la Facultat de Filosofia i Cièn

cies de l'Educació des del 1984 fins al 1993.
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Ha estat vieepresident de la Societat de Filosofia del País Valencià des de la seva

fundació el 198-'5 fins al 199.'5: des de 1994 n'és el president. És membre de la Junta de

la Societat Espanyola de Filosofia Analítica (vinculada a la Societat Europea de Filoso

fia Analítica) i forma part del consell editorial de Ies revistes Quaderns de Filosofta i

Ciència i Teorema i del comitè científic de la revista Àgora.

Com a filòsof. el seu principal centre d'interès és la filosofia contemporània. i es

pecialment la teoria del coneixement i del llenguatge (cultivada sobretot en la línia ana

lítica de la tradició anglosaxona). camp en el qual ha esdevingut una autoritat. La seva

competència en aquest terreny és avalada per projectes de recerca finançats per institu

cions públiques i unes quantes publicacions: quatre llibres (l'esmentat Lenguaje. filoso

fia y coitocimiento. Significada y experiencia. La teoria del conocimiento r la metafísica

en elpositivismo lógico. Filosofia del lenguaje. en col•laboració amb F. Vera. i Teoria del

coneixement. en col•laboració amb T. Grimaltos). més de quaranta articles en revistes es

pecialitzades i ntt bon nombre de col•laboracions en obres col•lectives. de pròlegs i de co

municacions a congressos. a part de molts treballs de divulgació i de traduccions (espe

cialment d'obres de filòsofs britànics. com ara Alfred Ayer o Bertrand Russell).

Es membre fundador del col•lectiu Joan Lluís Vives de professors universitaris i ha

format part de la comissió coordinadora del Congrés de Cultura Catalana al País Valencià.

Ha estat organitzador i col•laborador de l'Escola d'Estiu del País Valencià i ha impartit cur

sos a la l uiversitat Catalana d'Estiu a Prada. Fou editor de l'obra Els estatuts del País I a-

lencià (1977). Ha estat membre del jurat del Premi Joan Fuster d'assaig en els Premis Oc

tubre en diverses ocasions.

Joan Francesc Mira i Cantera

at a València el l<Wi. es doctorà en

filosofia per la Universitat de València el 1971 .

I la estat professor de grec a la Universitat de València del 1983 al 1991 ; des de

llavors. imparteix la mateixa matèria a la Universitat Jaume I de Castelló.



La seva especialització acadèmica es va iniciar en el camp de l'antropologia. però des

de l'inici ha cultivat també el coneixement del món clàssic. de la literatura i de la història.

Els anys seixanta. quan a les universitats de l'Estat no existia encara cap disci

plina amb el títol d'antropologia. va iniciar els seus primers treballs de recerca amb una

tesina sobre el concepte d'home a l'obra del jove Marx, Posteriorment va anar a Ale

manya i va cursar estudis a Oxford. Continuà la seva formació al Laboratori d'Antropo

logia Social de la Sorbona. a París (1971 -1975). Participà amb Claude Lévi-Strauss en

un projecte internacional d'antropologia comparada que tractava de l'estructura de la

família i que es va desenvolupar entre 1973 i 1975: durant aquesta època. va col•laborar

amb el Consell Internacional de Ciències Socials de la UNESCO. Els anys 1978 i 1979

ensenvà a la Universitat de Princeton i hi amplià la seva formació antropològica. de la

qual han sortit nombrosos estudis d'estructura social. i especialment d'estructura rural.

Se'n destaquen Un estudi d'antropologia social al País Valencià (1974). Eh valencians

i la terra (1978) i Vivir y hacer historia. Estudios desde la antropologia socúd (1980).

Aquesta formació antropològica s'ha completat amb una sòlida formació en els es

tudis clàssics. complementarietat que s'expressa a l'obra Hèrcules i l'antropòleg (1994).

Es president d'Acció Cultural al País Valencià des de 1992 i vicepresident del

Centre Català del Pen Club Internacional des de 1995. Es membre de la Institució Va

lenciana d'Estudis i Investigacions. de la comissió executiva de la qual formà part del

1991 al 1997. Ha estat director de 1 Institut Valencià de Sociologia i Antropologia Social

(1980-1984) i fundador i director del Museu d'Etnologia de València (1982-1984). És

conseller de la Institució Alfons el Magnànim des de 1984 i membre del Patronat de la

Fundació del Congrés de Cultura Catalana des de 1992.

Ha conreat el periodisme d'opinió durant molts anvs a la secció setmanal

«El temps que corre» de la revista El Temps. També ha excel•lit en la narrativa i en 1 as

saig. on ha fet grans aportacions en el tema de la nació i de les formes concretes d'inter-

pretar-la i de proposar-ne el futur. Es autor. entre altres. dels llibres Introducció a un

país (1980). Crítica de la nació pura (1984). Cultures. llengües. nacions (1990) i Sobre

la nació dels valencians (1997).

Pel que fa a la seva producció literària. ha publicat més duna vintena de llibres.

entre els quals cal destacar Borja Papa. que obtingué el Premi Joan Crexells de 1996.

Anteriorment. havia publicat novel•les com Els treballs perduts (1989) i Quatre ilües-

tions d'amor (1998). Ha obtingut també el Premi Andròmina de narrativa (1974). el

Premi Joan Fuster d'assaig (1984). el Premi de la Crítica Serra d'Or (1985). el premi

Lletra d'Or al millor llibre de l'any (1985) i el Premio Nacional de la Crítica (1997). El

1991 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
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Ricard Torrents i Bertrana

t30

5

at a Folgueroles (Osona) el 1937. Es

tudià humanitats. filosofia i magisteri al Seminari de Vic. teologia i ciències bíbliques a

Roma. filosofia i literatura a Tiïbingen i filologia catalana a la Universitat de Barcelona.

Es professor de llengua i literatura catalanes i. des de 1997. rector de la l niver-

sitat de Vic.

Ha estat director del col•legi Sant Miquel de Vic (1970-1977). Fou membre fun

dador. d 1977. del- Estudis l niversitaris de \ ic (El \ ). de què fou el primer director i.

fins al 1997. director general. Ha estat també director de l'Escola de Mestres dels EUV

fins al curs 1985-1986.

És membre del consell fundador i redactor de la revista de poesia Reduccions.

Presideix el consell d'Eumo Editorial (empresa que va fundar el 1979) i d'Eumo Gràfic.

empreses vinculades a la Fundació Universitària Balmes. Es fundador i redactor de la re

vista científica de literatura del segle xtx Anuari I erdaguer. Es president de la Societat

Verdaguer des de 1986 i vieepresident de la Societat Catalana de Pedagogia. filial de

l'IEC.

Es autor de diversos estudis literaris. com ara I crdaguer. Estudis i aproxima

cions (1995) i Dos màrtirs de ma pàtria o siga Llucià i Marcià (19%). guanyadors del

Premi de la Crítica Serra d'Or dels anys 1996 i 1997. respectivament. També és autor

de llibres d educació superior. entre els quals hi ha Les raons de la universitat (1993).

I la escrit algunes biografies de Jacint Verdaguer ( I erdaguer: un poeta per a un poble) i

ha traduït alguns llibres: Hiperion. de Friedrich I lòlderlin: Carta al pare. de Franz Kaf-

ka: Sota la roda. de Hermann Hesse. És articulista i assagista a les revistes Ori/lama. Els

Marges. Cronica d'Ensenyament i Revista de t at<dunva i als diaris Avui i El 9 Xou.



Membres emèrits

Germà Colóti i Domènech

at a Castelló de la Plana (Plana Alta) el

30 de novembre de 1928. Estudià filologia romànica a les universitats de Barcelona (on

es llicencià el 1951). Lovaina i Zuric. i es doctorà a la Universitat de Madrid el 1952. És

catedràtic de la Universitat de Basilea des de 1%7. any en què fou nomenat director del

Seminari de Llengües Romàniques de la mateixa Universitat. fOu ajudant de gramàtica

històrica de la llengua espanvola de la Universitat de Barcelona (1951-1953) i professor

visitant de filologia francesa de la l niversitat d Estrasburg i de lingüística catalana de la

Universitat de Barcelona. Des de 1951 col•labora amb l'Editorial Barcino pera la publi

cació de la sèrie de textos «Els Nostres Clàssics». Fou col•laborador i redactor del Franzo-

sisches Eiymologisches Wò'rterbuch de \V. von Wartburg del 1954 al 19tH. Es membre

corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i de la Reial Acadèmia Espanyola.

Ha estat membre dels consells assessors de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i de

l'edició de les obres completes de Francesc Eiximenis. i formà part de la Comissió

I juMiana per a la publicació de les obres completes catalanes de Ramon Llull. Es doctor

honoris causa per les universitats de València i d Alacant. Forma part de I equip editor

de la revista Estudis de Llengua i Literatura Catalanes i del comitè científic de la revis

ta Caplletra. i és membre dels consells assessors de la col•lecció «Els Nostres Clàssics» i

de la revista Llengua A: Literatura. Es conseller d honor de I Associació Internacional de

Llengua i Literatura Catalanes. que presidí del 1970 al 1988. Es membre del Consell

Valencià de Cultura i del consell consultiu de la Universitat Jaume I de Castelló.

I l.■< publicat uns quants llibres sobre llengua (Problemes de la llengua a València

i als seus voltants. 1987; Panorama de la lexicografia catalana. 1991) i nombrosos ar

ticles. i és autor de moltes recensions de llibres.

I la rebut el Premi Serra d'Or (19íi1). el Premi Sanchis Guarner de la Fundació

Jaume I (1987). el Premi de Literatura de la Generalitat de Catalunva (1987) i el Premi

d'l lonor de les Lletres Valencianes (1988). El 1979 guanyà el Premi Prat de la Riba de

l'IEC. fd 1985 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunva.
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Màrius Foz i Sala

13i

at a Barcelona 11 de març de 1929. Es

doctorà cu medicina cl 1 00•'). i cl 1980 fou nomenat catedràtic de Patologia General i Pro-

pcdèntica Clínica de la l niversitat Autònoma de Barcelona. Des de 1982 és cap del Servei

de Medicina Interna de II lospital l niversitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

Ha desenvolupat la seva activitat docent i investigadora en el camp de la medici

na interna. especialment en el de 1 endocrinologia. Les seves àrees principals de recerca

han estat I etiopatogènia de les endocrinopaties autoimnunitàries. la patologia tiroïdal i

l'obesitat mòrhida i les seves complicacions.

1 la estat president de I Acadèmia de Ciències Mèdiques de t .'atalunva i de Balears

(ACMCB) i vicepresident de la Societat Espanvola d Endocrinologia. i actualment presi

deix la Societat Espanvola per a l'Estudi de 1 Obesitat. Es membre de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunva. de I Associació d Endocrinologia i Nutvició. de I Associació de

Medicina Interna. de la Societat Espanvola de Medicina Interna i de la Societat Interna

cional de Medicina Interna.

El l071 fou nomenat pel professor Rozman secretari general del Tratado depatolo

gia y clínica médicas. Ha dirigit les revistes Endocrinologia. òrgan de la Societat Espanvola

d Endocrinologia. i Annals de .Medicina. òrgan de 1 Acadèmia de Ciències Mèdiques de Ca

talunva i Balears. Ha estat també director executiu de la revista Medicina Clínicu. on ante

riorment havia estat nomenat secretari de redacció ( 19tH) pel professor A. Pedro-Pons: fou

també secretari de redacció i coautor de la part d endocrinologia del volum v del Tratado de

patologia médicu. dirigida pel mateix professor. Es autor de més de dos-cents setanta arti

cles i editor. autor o coautor de diversos llibres. principalment de temes d endocrinologia.

Ha guanvat el Premi Farreras Valentí. atorgat per la Societat Catalana de Medi

cina Interna de 1ACMCB. per la comunicació «Malaltia autoinunune» (curs 1978-

1979). i cl Premi de la Societat Catalana de Cardiologia pel treball Ijtdocarditis infecc-

ciosa experimental: paper del cateterisme cardíac en la patogènia de la malaltia. fet en

col•laboració amb uns altres autors (curs 1981-1982). El 1989 fou distingit amb la Me

dalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunva.



Salvador Reguant i Serra

at a Súria (Bages) el 24 de desembre de

1928. Es catedràtic d'Estratigrafia i Geologia Històrica de la Universitat de Barce

lona. Fou degà de la Facultat de Geologia del 1978 al 1984 i president de la Divisió III

de Ciències Experimentals i Matemàtiques del 1986 al 1989.

Participà com a expert en l'elaboració del Programa Internacional de Correlació

Gcològica (PICG). patrocinat per la UNESCO i la Unió Internacional de Ciències Geolò

giques (IUGS). i. posteriorment. n'ha estat secretari (1975-1986) i president del Comitè

Espanyol (1986-1993). És membre de la Subcomissió Internacional de Classificació Es-

tratigràfica i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts.

Com a investigador. treballa en estratigrafia (Paleogen sud-pirenaic. bioestrati-

grafia. conceptes. nomenclatura i terminologia estratigràfiques). paleontologia (briozous

cenozoics de la península Ibèrica i de la Mediterrània occidental) i llengua i comunicació

en les ciències geològiques. Com a professor i divulgador. s'ha ocupat de la geologia

històrica. dels problemes conceptuals en geologia i dels relacionats amb la difusió i la

comprensió de les ciències. Es autor de força publicacions en tots aquests camps. Tam

bé ha fet traduccions de llibres {Principius de ptdentología. 197íí) i ha dut a terme pu

blicacions no referides predominantment a temes geològics. com ara «El contenciós en

tre ciència i Església». a Qüestions de Vida Cristiana (1982). i «Suggeriments des de la

perspectiva del professional universitari de ciències». dins El diàleg entre fe i cultura en

l'àmhit universitari (1987).
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Manuel Itiu i Riu

l.u
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at a Manresa (Bages) el 25 de març de

1929. Es llicencià en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona el 1951 i es doc

torà en història el 1%1 amb la tesi Las comunidades religiosax del antiguo obispado de

Urgel(sigluslX-Xll).

lis catedràtic dl listòria Medieval a la Universitat de Barcelona des de 1969 i cap

de la Secció d'Arqueologia i Art de l'Institut d Estudis Andorrans des de 1985.

Fou deixeble d'Alberto del Castillo i de Jaume Vicens Vives. amh qui col•laborà

en les tasques de preparació de la revista Indice Histórica Espanol. que dirigí del 1970

al 1980. Ha dirigit també YActa Historica et Arqueologica Mediaeralia (1980-1994) i

ha coordinat els Quaderns d'Estudis Medievals.

Ha estat organitzador i director de la Secció d Arxiu i Biblioteca del Diari de Bar

celona ( 1954- 1 900) i cap de la Secció d'Història Econòmica del Departament d'Estudis

Medievals de la Institució Milà i Fontanals. del Consell Superior d'Investigacions Cientí

fiques (1972-1979). Promogué la creació del Museu Comarcal de Berga (1957) i fou

conservador del Museu Romànic Provincial (1900-1%0). Formà part del Consell Asses

sor d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya del 1987 al 1990.

Ha fet excavacions arqueològiques de l'època medieval a Andalusia i a Catalu

nya. i ha publicat una vintena de llibres i sis-cents cinquanta treballs de síntesi i inves

tigació històrica i arqueològica de l'època medieval. referents a la història eclesiàstica i

Socioeconòmica i a la vida quotidiana de la Catalunya medieval. Escrivia la secció «Cul

tura comarcal» de la revista Destino del 1955 al l966.

Es membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i corresponent de

l'Acadèmia de la Història de Madrid. També és membre de la Societat Catalana d Estu

dis Històrics. de la Societat Catalana de Geografia i dels Amics de l'Art Romànic. així

com del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i de

llnstitut d Història Medieval d Espanva.



Pere Verdaguer i Juanola

at a Banyoles (Pla de l'Estany) el

1929. Té el diploma d'estudis superiors de lletres modernes (1955) i els certificats d'es

tudis superiors de lingüística general (1956) i de fonètica (1956).

Fou professor d'història de la literatura catalana a la l niversitat de Perpinyà des

de 1979; a partir de 1984 i fins que es jubilà (1994) hi ensenyà llengua i literatura ca

talanes. És membre del consell d'administració del Centre de Recerques i d'Estudis Ca

talans (CREC) de la mateixa Universitat.

És autor de treballs sobre dialectologia rossellonesa (£7 català al Rosselló. Co

mentaris sobre el vocabulari rossellonès) i literatura rossellonesa {Poesia rossellonesa del

segle XX. Fabulistes rossellonesos. Lectures escollides rosselloneses) . També ha fet as

saigs sobre la Catalunya del Nord (El Rosselló avui. Catalunya francesa. Defensa del

Rosselló català) i assaigs generals (De la cultura a la política).

Ha fet estudis sobre llengua i literatura catalanes. com Cours de langue catala-

ne. Abrégé de gvammaire catalane. Histoire de la littévatuve catalane o Le catalan et le

français comparés. Ha escrit novel•les de ciència-ficció i llibres de contes. de prosa poè

tica. de teatre. etc.

Ha estat coordinador territorial (Catalunva Nord) de la Gran enciclopèdia cata

lana i c dinador dels dos volums dedicats a la Catalunya Nord de la than geografta

comarcal de Catalunya.

Fou fundador de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). de la qual fou secretari ge

neral des de I origen (1969) fins al 1978. i és membre del Patronat des de 1985. Hi ha en

senyat gramàtica comparada del francès i del català i literatura catalana. És també secre

tari general del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC) des de 1967 i president de

l'Associació per a l'Ensenyament del Català (APLEC). Ha estat vicepresident de la Fede

ració per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. És membre representant de la

Catalunya Nord al Consell Nacional de les Llengües i les Cultures Regionals. creat el 1985.

Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1983 per la seva

tasca constant com a professor i escriptor en defensa de la llengua i la cultura catala-
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nes al Rosselló i per la seva actitud militant en el treball i en la reflexió sobre el passat.

el present i el futur de la Catalunya del nord de TAlbera. El l984 fou guardonat tam

bé amb el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Jaume I per la seva llarga trajectòria

de publicista i filòleg i <om a promotor de la llengua i la cultura catalanes al Rosselló

mitjançant els seus llibres i articles i l'animació constant d'institucions. com cl CREC

i la UCE.

/.%



Necrologies

1 dia 23 d'abril de 1999 l'Institut d'Es

tudis Catalans va haver de lamentar la mort de la senyora Maria Àngels Anglada i d'Aba-

dal. membre numerària de la Secció Filològi<a. L'Institut li reté un acte d'homenatge el

20 de maig. que tingué lloc a la Sala Prat de la Riba de la Casa de Convalescència. seu

de l'IEC.

L'acte fou presidit per l'Excm. Sr. Manuel Castellet. president de l'Institut. i per

l'I Ible. Sr. Joan \I. Puja Is. conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Comptà

amb la intervenció de l'lllm. Sr. Joan A. Argenter. president de la Secció Filològica: el

parlament de l'escriptora senyora Marta Pessarrodona. i el parlament del senyor Carles

Miralles. membre de la Secció Filològica de l'IEC. secretari general de l'IEC i escriptor.

L'acte fou acontpanvat de la interpretació de textos de M. Àngels Anglada. a càr

rec de Rosa Cadafalch i Josep Tero.

Reproduïm a continuació els textos en el mateix ordre en què foren pronunciats.

Maria Àngels Anglada i d'Abadal

13~

(9.3.1930-23.4.1999)

vui els meus mots destil•len tristesa per com la paraula exercirà simplement una

funció substitutòria de la persona.

Però ella. la Maria Angels Anglada. no havia estat una persona trista. sinó contin

guda. forta d'esperit i dolça de caràcter. Per això. intentaré que les meves paraules siguin

al mateix temps contingudes. fortes i dolces. per evocar en uns breus mots la seva figura.

Fa avui poc més de tres anys. el dia de Sant Jordi quan ens va deixar feia exac

tament tres anys. que vaig tenir l'honor de fer la seva semblança en l'acte en el qual

Figueres la nomenà filla adoptiva de la ciutat. una ciutat. Figueres. que ella estimava.
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com estimava Vic. on va néixer. Però també. una ciutat que l'estimava. i l'estima. Em va

impressionar. ara la uns dies. qnan I acomiadàrem per darrer cop. coincidir amb tanta i

tanta gent que volgué acompanvar-les. a ella i la seva família. en aquell moment: exa-

lunmes de fa més de vint anvs. veïns de Vilamacolum. amics de Girona. de Barcelona. de

Vic naturalment... Tots coincidírem en una frase: era una persona que es feia estimar.

Però tampoc no puc deixar de recordar lemoció del minut de silenci que li fou

dedicat el passat dia 24 d'abril :t \ alència en l'acte en defensa dels drets de les llengües

catalana. basca i gallega. L'auditori. ple de gom a gom. dempeus i en profund silenci de

respecte. coronat per un esclat espontani d aplaudiments.

I és que la llengua. la llengua catalana. forma part de la Maria \ngels Anglada.

Permeteu-me dir-ho en uns altres mots: la llengua catalana s'encarna en la Maria Àn

gels. sens dubte com a mitjà de comunicació. per a expressar els sentiments personals

més íntims. però també per a transmetre cultura i per a fer-nos partícips del seu pensa

ment. de les seves angoixes. dels seus interessos. de les seves alegries. a través d'una obra

escrita. poètica i narrativa. de primer ordre.

Es cert que ella no fou una escriptora «mediàtica». t.'ert. Mai no va fer lluir la

façana sense haver estructurat abans un sòlid edifici interior. Un interior ple de lletra. de

música i de flors. Un interior ple de conviccions. que li permeté servir el país i la llengua

i expressar les realitats més crues d'aquesta humanitat amb les paraules més dolces. Re

cordeu. per exemple. Quadctn d'Acam. una obra que hauvia d ésser de lectura obligada

per a tots aquells que encara no són capaços de copsar el drama de Kosovo avui. com ho

fou el de Bòsnia ahir. o el d'Armènia. el que viu el petit Aram. abans-d ahir.

Montserrat Vavreda la va qualificar d'«orfebre de la llengua». una expressió que

reflecteix amb precisió el domini que l'escriptora tenia del llenguatge. la simplicitat amb

què bastia les seves narracions. plenes. però. de subtileses i matisos. N'han resultat així

unes obres cultes. ph ne.- de poesia i d'humanisme. ben travades. impecables. però. al

mateix temps. assequibles per a qualsevol tipus de lector.

Maria Angels Anglada. membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans. dar

rerament vïcepresidenta de la Secció Filològica. Creu de Sant Jordi. filla adoptiva de Fi

gueres. guardonada amb importants premis literaris. no ens ha deixat: podrem seguir

gaudint d'ella a través de la seva obra. que és com ella mateixa: delicada i fidel. dolça i

sòbria. sobrietat densa de l'obra ben feta. continguda i documentada. equilibrada. sere

nament madura. culta i creadora de llenguatge.

El dia que Figueres la nomenà filla adoptiva. la Maria Àngels va cloure el seu

parlament d agraïment amb aquestes frases: «La fidelitat dels lectors és el do que més

agraeix un escriptor. ja que com diu Marcial: "jo en tinc prou mentre torni sovint a les



vostres mans."» Maria Angels Anglada tornarà sempre a nosaltres per mitjà dels sens lli

bres. Tornarà a les nostres mans i a les d aquells que ja coneixíem la seva ohra: però tam

bé estic convençut que arribarà a les d aquells altres que la descobriran com una de les

graus autores de la nostra literatura.

Manuel Castellet

President de l'Institut d'Estudis Catalans

onvocats per I Institut d Estudis Catalans i per la seva Secció Filològica. tots

nosaltres ens hem aplegat aquí a fi de recordar la persona i I obra de Maria An

gels Anglada. membre i vicepresidenta que era d'aquella Secció fins que una sobtada i

per a tots dolorosa malaltia se l'endugué el passat 2.'5 d'abril. dia del llibre i de la rosa

i festa assenvalada de la institució que ens acull i ens convoca.

Què més puc dir-vos. que no sigui que la Secció Filològica està de dol i entristi-

da'r' Personalment. ja vaig expressar cl meu sentiment en un article publicat no fa gaire

als diaris. Què més puc afegir. que no sigui que la Maria Angels ha deixat entre nosaltres

un buit. com més va més palès. que cada dia perceben adés el nostre sentiment més ín

tim. adés els nostres sentits en notar la seva absència física d aquella sala de reunions.

d'aquell lloc on solia estar-se. de l'entorn d aquella taula on solia treballar en comissió?

Tots els companvs n'envoren la salutació de rebuda. la conversa animada. els suggeri

ments en el treball lexicogràfic.

La Maria Angels ens sobtava sovint amb les seves propostes ardides o ingènues.

amb les seves aportacions plenes de vohmiat de cooperació. àdhuc amb les seves reivin

dicacions planerament formulades. i ara ens ha ben sobtat amb el seu darrer adéu i

aquest tan ràpid desenllaç.

La tradició acadèmica m obliga. emperò. a deixar de banda el to subjectiu. l'envo

rança i fins i tot I elegia. a no esbossar tot just un epigrama —gènere que tan bellament ella

ens havia anostrat de fonts ben antigues—. i mempenv cap a la necrologia erudita. Avan

ço que no me n sabré sortir. i m'afanvo a adduir que no en sóc pas l'únic responsable.

Maria Angels Anglada i d'Abadal. nascuda a Vic el 9 de març de 19.'50 —l'anv

que ve hauria passat a la condició de membre emèrit. en complir els setanta anvs. si la

mort no se'ns hagués cruelment avançat—. era llicenciada en filologia clàssica per la

l niversitat de Barcelona. exercí la docència en la seva especialitat i en la de literatura ca

talana i fou. per damunt de tot. nua escriptora que contribuí a Ies nostres lletres conreant
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la poesia. la prosa narrativa. la novel•la. l'assaig. la traducció i la literatura juvenil. No

em pertoca a mi ara d'entrar en la consideració d aquest aspecte de la seva personalitat

ni de glossar-ne l'obra.

És ben cert que. com a escriptora. la Maria Àngels havia rebut diversos premis. la

relació dels quals m'estalvio. que estava en possessió de la Creu de Sant Jordi de la Gene

ralitat de t Catalunya. que era filla adoptiva de la ciutat de Figueres i que una de les escoles

d'aquesta ciutat en porta el nom per a recordança d'infants i ciutadans. i també que pot

ser una de les seves novel•les serà algun dia duta al cinema. Finalment. però no el menor

dels seus mèrits. la Maria Àngels fou elegida membre de l'Institut d'Estudis Catalans a pro

posta de la seva Secció Filològica el 21 de maig de l99t —encara no fa vuit dies. doncs.

n'hauria celebrat el vuitè aniversari. Però molts dels que ens hem aplegat aquí en memò

ria seva recordarem. abans que la seva obra i el reconeixement públic dels seus mèrits. la

seva persona. la seva manera de ser i de fer. la seva delicadesa en el tracte. la seva senzi

llesa natural. la seva capacitat d admirar-se de les coses menudes i de revoltar-se contra les

situacions d'injustícia —tot un munt d atributs personals que no solen atreure cap premi.

però que fan la vida més passadora a la gent del voltant. No és pas que l'obra literària no

ens hagi impressionat o que no n'hàgim sabut extmtre plaer i ensenyaments diversos. com

volia el clàssic: no és això. és que fins i tot als acadèmics —tant si regirem papers com si

elaborem construccions teòriques o maldem per verificar-les empíricament— ens és donat

ara i adés de saber apreciar el valor humà de l'experiència vital quotidiana.

Pel que fa a mi. en aquest breu preàmbul crec de justícia recordar que Maria An

gels Anglada no solament ha estat una dona que ha contribuït amb el seu talent i la seva

gràcia personals als treballs de la Secció Filològica i que n'ha estat una vicepresidenta

exemplar els mesos que va arribar a ésser-ho —dit altrament. que ha estat un membre

qualificat d aquesta docta corporació—. sinó que en tot moment ha sabut mantenir-se

lleial a la institució sense necessitat de trair les seves creences i conviccions ni de sentir-

se traïda per acords corporatius. Em deleixo per creure que aquesta actitud li va valer en

tot moment. dins i fora de la Secció Filològica. la reciprocitat que calia esperar entre

iguals. i que cap de nosaltres. col•legues de l'IEC. no va donar-li mai motiu de sentir-se

dolguda per aquest motiu.

Aquesta sessió en memòria de Maria Augels Anglada constarà de dues parts dife

renciades: l'una. un acte acadèmic dins l'estil que hi és habitual. comptarà amb els par

laments del senvor Carles Miralles. membre de la Secció Filològica. catedràtic de Filolo

gia Grega i poeta també. i de la senyora Marta Pessarrodona. escriptora. els quals

analitzaran aspectes de la seva obra i de la seva significació en el món sociocultural ca

talà. L'altra. de caire distint. en què serà interpretada una selecció de textos de l'autora



recentment traspassada: Rosa Cadafalch i Josep Tero hi posaran l'art i la ven. La coor

dinació artística ha estat obra de Teresa Vilardell. A la selecció dels textos i a l'assesso

rament general hi han contribuït. respectivament. Antoni Pladevall i Artuní i Pep Paré.

osonencs. A tots ells els agraeixo. a 1 avançada. llur col•laboració.

Hem volgut. d'aquesta manera. que les veus poètiques i narratives de Maria An

gels Anglada es fessin sentir en aquesta sessió en memòria d'ella. com a testimoniatge

d'una seva presència perdurable. car. malauradament. la seva dolça veu natural ens és

ja irrecuperable. Però. contràriament a la dita popular. la paraula no sempre se l'endun

un cop de vent mentre resti a la terra algú que se la faci seva —que la llegeixi. la inter

preti. l'escolti o simplement la recordi. Fet i fet. aquesta voluntat de permanència en el

temps és. més que més. el primer objectiu i el destí de Tart verbal. Is insto. doncs. a es

coltar els seus textos de veus amorosívolcs fent memòria d'aquells vells versos epigramà -

tics que ella mateixa ens donà a conèixer en la llengua dels pares. i que tal vegada ens

ajudaran —més aviat poc que massa— a empassar-nos la fel que ens adoloreix el cor:

Ossos i un nom mut guarda la tomba de Safo.

però les sàvies paraules seves són immortals.

Joan A. Argenter

President de la Secció Filològica

de l'Institut d'Estudis Catalans
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Conveniens vitae mors fait ista trr<tc.i

Ovidi. Amors. II. 10. 18 (25 aC)

Al poeta hi tht n<m cosa <fne cl meravella: trobar f|ue /ft set7r història es fa realitat.

Karcn ltlivn (/sfrÀ' I iinescn). El bus

magino que he estat convidada —cosa que m honora «qui-sap-lo». que diuen—

a participar en Tacte d'avui d'homenatge a la Maria Àngels Anglada no sols per

què ella m'honorava amb la seva amistat. sinó també perquè les relacions que he tingut

en aquests darrers anvs amb aquesta institució —relacions que s'han traduït en encàr-

1. Trad.: «Aquesta mort estigué d acord amb la teva vida.
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recs de representació. que he procurat dur a terme amb el màxim rigor— han estat

gràcies a ella. Altres qualitats. francament. no les posseeixo: per dissort. ni sóc una filò

loga. ni una hel•lenista. ni cap de les admirables a | )t í i i ii Is o sabers que. sens dubte. ella

posseïa. i que ens deixen amb un bnit difícil d'omplir. A part de l'honor. crec que aques

ta característica ja ens dóna entrada a un aspecte que vull subratllar i que em consta que

a ella la interessava. Es a dir. que en el si d'una societat patriarcal. com també és la

catalana. curiosament —i contra tota mena de pretensions— les autores catalanes tenim

—amh comptades i deshonroses excepcions— molt bona relació mútua. Per demostrar-

ho. em permetré una certa excursió per la nostra amistat. avui que. per a mi. juntament

amb una envorança i una recanca que ja sento. és un dia de celebració. Nosaltres cele

brem haver tingut entre nosaltres una persona i una autora com la Maria Angels.

Vaig conèixer la Maria Àngels Anglada el 1979. cap al mes de febrer o març. a

Figueres. la seva ciutat adoptiva. on vaig tenir l'honor de ser presentada per ella. Puc re

construir fàcilment Tany —encara que no el mes o el dia— perquè ella. una poeta sem

pre. al meu entendre. acabava de guanvarel Premi Josep Pla amb una novel•la. Les Clo

ses. Tenia. per tant. quaranta-nou anys. si fa o no fa l'edat en què una escriptora tan

mundialment aclamada com la danesa Karcn Blixen també iniciava públicament el seu

camí literari. 1 li ha. al meu entendre. més d'una coincidència entre les dues autores. Bli

xen o Dinesen. però. deu la seva fama pel conreu d una llengua. 1 anglesa. que. en defi

nitiva. no era la seva. cosa que no hem de lamentar en el cas de Maria Àngels Anglada.

qui ha estat fidel —i ha defensat fins al final— a la seva llengua. Es ben curiós. però. que

una conversa que m'ha quedat pendent —i això és el pitjor de la no desitjada aparició de

la Desconeguda foixiana amb la gent que de veres estimem— ha estat aquesta citació

de l'autora danesa: «Al poeta hi ha una cosa que el meravella: trobar que la seva histò

ria es fa realitat.» Com segurament tots vostès saben. Maria Àngels Anglada va poder

passar per aquesta meravella. gràcies al seu Violí d'Auschwitz. En tots dos casos. però.

I arribada en edat madura al món de la literatura publicada espero que serà un motiu de

reflexió més sobre aquest fenomen que. generalment. mai no s'enregistra en un home. En

aqtiest punt. ja no vull insistir en el caràcter patriarcal de la nostra societat.

Seguint amb el passeig per la nostra amistat. el 1983. vaig tenir l'honor de ser la

seva editora per a l'exquisit volum Les germanes de Safo. en una col•lecció que havia

inaugurat. precisament. amb un volum dedicat a Maria Antònia Salvà. una mentora per

a tota dona escriptora catalana. «I de sobte. germana de la vostra / veig la claror d'un

rostre clivellat». diu al poema «Saxífraga». que la Maria Angels va aportar a l'homenat

ge a la senvora S'Allapassa. que es va celebrar a Palma a finals de 1977. Un poema que.

emblemàticament. ella dedicava a una altra poeta envorada. Quima Jaume —per reblar



allò que ja he apuntat abans de la bona relació entre nosaltres les escriptores—: a la Qui-

ma de Cadaqués. bella població que. si avui honora Rosa Leveroni. és gràcies a ella. la

Quima. i que em va aplegar amb la Maria Angels. en el premi que porta el nom de Rosa

Leveroni. en aquell bell indret. (Per cert. la Maria Angels conscient de la bogeria en la

qual vivim els habitants de Barcelona. quan vam coincidir al jurat del premi. em va fa

cilitar l'elecció. Tot un detall.)

Després. la nostra relació va ser bàsicament telefònica. excepte quan coincidíem.

precisament. en actes que hauríem volgut estalviar-nos totes dues. ja fos el comiat a Jau

me Fuster o a Maria Mercè Marçal. Per cert. i és trist constatar-ho. va ser acomiadant la

Maria Mercè quan ens vam veure personalment per darrera vegada. En canvi. quan em

van començar a arribar funestes notícies sobre la salut de la Maria Angels. fins i tot em

vaig abocar a l'agenda. perquè no feia ni quinze dies que m'havia telefonat per donar-

me. a la vegada. el telèfon d'una lituana jueva. temporalment a Girona. que ella creia

que em podia interessar de conèixer. Dos anys abans. una de les trucades havia estat per

dir-me que aquesta casa feia un simposi sobre cultura hebrea que em podia interessar.

Un simposi excel•lent. per cert.

Aquest ritme telefònic es veia. diguem-ne. esquitxat per la recepció d'un llibre

seu o una plaquette. i aquí em voldria deturar. amb una prèvia. no pas assembleària. La

poeta nord-americana Adrienne Rich va escriure ja fa molts anys. als setanta (a On Lies.

Secrets. and Silence) . que la poesia es nodreix del record i es projecta en coses que enca

ra han de passar. preveu. en certa manera. Jo hi afegiria. amb tota modèstia. que. a més

a més. ens estalvia llargues explicacions. La Maria Angels va publicar en una col•lecció

de■ pl<iqnettes. que es deia «Traç». de Mataró. tres poemes. un dels quals ctu dedicava. El

poema és «El jardí de Micòl». que em permetré llegir:

l-t3

VA jardí de Micòl

Sempre acabem per perdre el jardí de Micòl

els arbres plens de somnis.

Per això el record el dreça i l'enyor afegeix

més verd al verd. n'esborra

les herbes sense flor

com l'artista de llarga paciència

ordeix tota la vida un sol tapís.



Compartim. del jardí. menudes parts

només amb els germans. i provem de vegades

d'ajustar-les amb mots.

Potser a l'amat vam obrir-li la reixa

del jardí de Micòl

i de puntetes entràrem al seu.

Fins que. tots dos perduts. ara hem doblat la tasea

de la subtil memòria.

hem doblat la recança

del cor.
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En rebre'l. en rebre la plaqnctte. em vaig quedar glaçada. Em vaig precipitar al

telèfon i li vaig preguntar si alguna vegada a Cadaqués o a Bilbao o a Barcelona. ciutats

on havíem coincidit. o a casa seva a Figueres. o fins i tot a \ ilamaeolum. on vam passar

una deliciosa tarda gravant un programa de televisió el 1<)85. dedicat a la seva persona

i obra. dins d'una sèrie que jo dirigia. li havia explicat la meva relació més que personal

amb la protagonista de la novel•la de Giorgio Bassani lJ jardí dels Finzi-Contini. Inten

taré explicar-la breument: de jove. quasi d'adolescent. jo era Micòl per a un molt estimat

amic també poeta. Marià Vancells. Com es pot comprendre. tots dos érem incipients i ell.

per gran desgràcia. perquè va morir el l971. pràcticament —si exceptuem una revista

resistent— no va poder defensar els seus poemes. algun dels quals anava dedicat a Micòl.

és a dir. a mi. La Maria Angels em va dir que no. que no sabia aquesta circumstància.

per a mi molt important. Senzillament. en escriure el poema. havia pensat en mi i. per

aquest motiu. me l'havia dedicat. Amb el temps. el seu poema me n va provocar un al

tre. que no vaig poder-li dedicar perquè era —i és— un in memoriam. Em permetré de

llegir-lo:

Aprenentatge de Micòl

El dia que vas morir

No vaig pensar gens en Rilke.

(No t'atorgaren temps

per cap més espina.)



Vaig; aprendre a plorar:

M'acabaves de dibuixar

Una nova geografia;

Em començaves a guiar

Cap al meu jo sencer.

fins a retrobar-nos.

Potser. algun dia.

He plantat moltes roses

Per tu. per si florien:

Escric tots els versos

Que no vas poder escriure:

T invoco per dir

Que tantes i tantes coses

No passarien.

El dia que v;ts morir...

L'obscenitat del sol.

La befa dels arbres.

El retret del teu bosc.

El llindar de l'altra riba.

Aquell dia.

<ln memoriam» Marià li ells

Començant a posar un cert punt final a la meva intervenció. i en aquest breu re

corregut. passeig. excursió per la nostra amistat. em permetré dir que. ara que ja viu tan

sols en els qui l'estimem i. molt en especial. en els seus lectors. no puc deixar de consig

nar una altra coincidència feliç en aquesta primavera escapçada per la seva mort. Em re

fereixo a l'estudiosa de l'obra de la Maria Angels. Roser Guasch. que no conec personal

ment. però qui fa pocs dies. justament quan jo estava preparant la meva presentació de

Doris Lessing. em va enviar un correu electrònic en el qual m explicava que la Maria An

gels. quan ella li va manifestar que volia estudiar la seva obra. la va rebre amb senzille

sa i citant. precisament. l'autora britànica. Una citació que em vaig permetre dincorpo-
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rar al meu discurs («Ets folla. Per què vols passar mesos i anys escrivint milers de parau

les sobre un sol llibre. o fins i tot sobre un sol escriptor. quan hi ha centenars de llibres es

perant-se per ser llegits?»). La vaig incorporar com un element més de coneixement de la

nostra literatura per a la guardonada i. en especial. per unir. per un moment. dues perso

nes que estimo. i dues autores que admiro profundament.

En l'ordre de casualitats. no puc deixar de parlar de la meva sorpresa aquest di

lluns passat. quan. desplaçada a l'Empordà. concretament a Peralada. per participar en

una jornada europea. em vaig trobar amb l'agradable sorpresa d'un opuscle El mite

d'Europa. amb text de Maria Àngels Anglada. A l'opuscle. amb la seva generositat ca

racterística. ella aprofita l'avinentesa per recordar-nos d'altres poetes (Tomàs Garcés.

Màrius Torres. Alfons Maseras. Salvador Espriu...). Ens hi diu: «El mite ens revela sem

pre. si l'escoltem bé i maldem per tal d'interpretar-lo sense manipulacions interessades.

una idea. una veritat. un símbol que el vent del temps no erosiona.» Per la meva part. ho

faria extensiu a la seva obra. i diria que si l'escoltem bé —tant en prosa com en vers—

podem treure'n veritat que el temps no ha d'erosionar. També. podem consolar-nos da

vant de les decepcions diàries. en pensar que és possible aquí. a Catalunya. ser íntegre.

tenir alts valors morals i intel•lectuals. com aquells que traspuen en les seves pàgines. i

fer la nostra obra.

Tornaria al començament. en aquest dia de celebració i de dol. i no se m'acudi

ria res més que un oferiment. que vull fer amb els mots de l;i Maria Angels en el poema

«Parada obligatòria II»:

Et deixaré. si vols. la veu

mentre tu tens els llavis closos.

Marta Plssarrodona



Textos de Maria Angels tnterpretats per Rosa Cadafalch t Josep Tero

I

(Rosa Cadafalch)

Senyal de perill

Convidar les poetes és cosa perillosa.

Dic Ies poetes. no els joglars del rei.

No treuen cap colom de dintre d'un copalta.

però potser dards de flama del seu fatigat cor

t, tl una nit insomne.

No us en fieu. per sota

les fràgils aparences tenim un cor salvatge

i estranys senyors servim

—ja ho escriví Ausiàs March:

l'amor. el clar país. una cançó d'alosa...

Convidar les poetes és. doncs. cosa arriscada.

Tisores de mots tallen les heures de l'oblit

que encerclen una llengua. un bosc amenaçat

o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia.
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(Josep Tero)

Batecs d'ocell

Batecs d'ocells altius. aspres i dolços.

estranys parts de la nit: escolto els mots

clivellar murs i canto les cançons

despertar els morts en els seus llits de terra.



Suau i lenta i grisa llum del dia

em desvetlla i em diu ja llunv del somni:

la veu del cant. si no dun 1 alba. esquinça

amb glavis de claror camins de fosca.

Poema de Maria Àngels Anglada

Música de Josep Tero

(Rosa Cadafaleh)

Madrigals per a un infant adormit

g 148
Tots els poetes parlen de la rosa

I és lxt de lloar-la en tan fràgil beutat.

Però estimem més que la porpra de totes les roses

El front llis d'un infant adormit

I la munió de somnis que s'amaguen

Darrera la dolça muralla de pell i de sang

I besem les gotes entre els cabells i la galta

Com no besaríem. oh. mai. els aigolers de les roses.

II

T'he despertat: tenies

La cara plena

De sol. i tanta

Llum sobre la llum closa

Dels teus ulls! Jo mirava

Les palpitauts parpelles



Com l'otnbra d una vela

Sobre el mar. o com Tala

D un ocell entre roses

Va dur-me un somni desolat a la platja del teu dormir.

una alba incertíssima

I no fou com a un port conegut.

Sinó a la soledat d'un crit sense resposta.

Perquè les adormides paraules de glaç.

Eren teves i del teu somni

Però no de la nostra vida.

(Rosa Cadafalch)

Tirynthos

l4ii

A Joan. Maria. Jordi i Panavotis

Fa temps que s'ha assecat la sang ardent dels prínceps

I les pedres serenes han ofert la collita

Dels seus antics secrets. Brillen entre les fulles

Taronges i llimones més que màscares d'or

I pel mar on el guaita esperà l'arribada

De les còncaves naus. només al llunv ancora

Un daurat repòs d'illes. L'amic grec amb somriure

Assolellat em lliura un intacte tresor:

L'alfàbrega olorosa on tanta llum alena.
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(Rosa CadafalchJ

Antígona

Anant a Delfos. la sagrada. atura't

En el camí: florides de records

T'esperaran les pedres. el teu somni.

,;No sents com entre el blat l'aire es commou

1 síl•labes ardides resplendeixen

Contra cl tira que canvia de nom?

Els mots d'una ombra. com espases. tallen

El temps. el vell tapís de sang i d'or.

Entre els fils esquinçats. la noia altiva

Les lleis dels déus escolta i el seu cor.

Els ossos blancs del seu germà somriuen

I es torna a cloure el temps com una flor.

(Rosa Cadafalch)

Primavera lliure

I Maria Pilar [aglada i Maria Dolors Boiml

Eixordats pel brogit sorollós de les reixes

No escoltem l'esperança de levíssim trepig.

Car tothom sent la pedra quan esquinça els vers pàmpols

Però qui pot veure obrir-se la llavor del forment

O mesurar quant creix l'infant de l'alba a l'alba?

Talment és una flor de desclosa suau

L'esperança: segur. tenaç com el blat tendre

Vindrà el seu just esplet quan la neu dansarà

Lleugera desnuant-se per les arbredes clares.



(Ros;t Cadafalch)

No em dic Laura

Una altra mena de xarxa. més subtil i incruenta. però no pas menys eficaç. pla

nava damunt dels carrers de la ciutat dels Sants: l'excessiva influència clerical. En

aquells anys aquest segon poder. més ben intencionat. s'ocupava en tasques diversifica

des. a més a més de les que li corresponen per tradició secular: des de reconstruir esglé

sies fins a arreglar casoris entre persones tímides i piadoses. o empènyer suaument les

noies indecises i amb inclinacions poc o molt místiques cap a les portes d'algun dels in-

númers convents femenins de la ciutat. els noms dels quals farien una llista potser mas

sa llarga per al pacient lector. També havia de dedicar una part del seu temps aquest es

tament a investigar temes com el transcendental de la llargada de les mànegues en els

vestits de les dones i noies: era —es preguntava— absolutament necessari que arribessin

fins al colze? En cas afirmatiu continuava la qüestió bizantina: l'obligació començava als

dotze anys o potser només s'iniciava als tretze. el màgic número femení? I encara més:

era disculpable. a l'estiu. que manquessin a les mànegues dos. i fins i tot potser tres cen

tímetres fins al límit sagrat. autoritzat i benvist?

El resultat d'aquestes elucubracions es reflectia de vegades en petites. insignifi

cants escenes al carrer de la Riera. com en altres vies urbanes de Vic. Una tarda hi passà

vem la Pilar i jo: ella no duia jersei. jo en canvi en portava perquè sempre he estat més

fredeluga; de cop veiem arribar el bisbe amb el seu secretari. En aquests casos era con-

suetud entre la mainada acostar-se a besar-li l'anell d'ametista —no sé si del Mont

seny—. Li beso l'anell i no passa res: l'hi besa la meva germana. que devia tenir nou

anys. i en comptes de donar-li una estampa. aquell excel•lent baró —d'altra banda per

sona molt culta i gran coneixedor de Ramon Llull— que me li diu com si fos la cosa més

natural del món:

—Nena. has d'anar més tapada.

A totes dues se'ns van encendre les galtes i la Pilar. de l'enrabiada. puja el pen

dent com un llamp fins a arribar al carrer del Caçador. i amb el ferm projecte de no be

sar mai més de la vida cap ametista episcopal...

I qui és aquest capellà que baixa lentament el carrer. sense saludar ningú. amb

els ulls aparentment fascinats pel desigual empedrat? Ja el reconec: és un canonge. o pot

ser encara un beneficiat de la catedral: nosaltres arribàvem a distingir aquestes dues

classes. perquè els primers per anar a cantar al cor duien la caputxa de color lila. més bo-
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nica. i els beneficiats grisa —confesso que els dèiem «les bruixes». la mainada—. De tota

manera. és un mossèn que ens va dir. poc o molt textualment. en una conferència al

col•legi:

—Jo. quan vaig pels carrers de la ciutat. duc sempre la vista baixa per no veure

els homes que passen. Perquè. estimades nenes. en podeu estar segures: de cada deu ho

mes que van pel carrer. nou. si més no. estan en pecat mortal. Parlo dels homes. no de

les dones.

8

(Rosa Cadafalch)

Una història d'amor

Va començar a l'ombra de plàtans i til•lers

Ciutadans. i al vell claustre que enjoiaven cireres

l'n cop l'anv. i ginesta.

Durava encara quan.

Campaneta de plata. la veu clara dels néts

Ens abocava a doll l'aigua de la infantesa

Als càntirs del record. i la tendresa nova

Amb frescor de rosada pellava les ferides

Del temps.

Encara dura. com una melodia

Trobada en vells papers. i no sencera.

Adaptada amb esforç. perquè no es perdi

Per a veu i record.



(Rosa Cadafalch)

Plany pel germà

Cant perdut que no puc més repetir.

,;qui parlarà d'ocell i d'herba tendra.

quan entre llavi i llavi un gust de cendra

senyala la misèria del destíy

Josep Sebasttà Pons

Després de les llàgrimes

Que ens han rentat els ulls

Del delicte de veure-hi

Quan són closos els teus.

Ens posem la teva mort

Ens posem el teu enyor

—Vidres foscos que ens entelin

Aquesta claror impia. massa crua

De la vida que flueix

Sense pausa.

Sense tu.
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(Rosa Cadafalch)

La Serra. II

Als boscos màgics on d'infants jugàvem.

Palaus efímers amb columnes d hores.

NO hi ha camins que l hi puguin portar.

No cerquis els verds boixos. els vells roures

Més enllà del teu cor. on són vivents

Daurats per l'únic sol de la memòria.
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II

(Rosa Cadafalch)

Tardor a Requesrns

Les muntanyes clapades de fràgils ors. de porpres

sumptuoses. Clares veus dels infants

—la Laura. l'Adrià— damunt del clavicèmbal

de l'aigua transparent entre els esqueis i l'ombra

de fecunds castanvers.

Ja bo sé que és una treva.

que els dits llargs de l'hivern tornaran cendra grisa

les fulles dels aurons que trepitja el senglar.

Però ara cacem l'instant. quan el sol del migdia

encén el brancam d'or. i escalfa les petites

mans que es clouen felices damunt castanyes tendres

i esguards adults que es clouen sobre el tendre record.

12

(Josep Tero)

Et deixaré la veu

Et deixaré. si vols. la veu

Mentre tu tens els llavis closos.

Molt lentament he après els mots

I l'aspre foc que els encadena;

Són teus i a canvi et prendré un poc

De la teva llarga tristesa.

Vinc a la riba del teu mar

D'ones amargues amb pas tímid



I duc caretes somrients

Des de la meva platja incerta.

Amb trencadissos crits d'ocells

Lluito tunb les aigües remoroses.

Et deixaré. si vols. la veu

Desavesada ja de roses.

Poema de Maria Àngels Aniílada

Música de Josep Tero

'afecte va ser gran i la sensació de pèrdua és viva. Ia de mal parlar dels llibres

dels escriptors si qui n'ha de parlar els ha tractats. aquests escriptors. i. amb el

tracte. ha après d'estimar-los. Sobretot. si qui n'ha de parlar ha de mirar de fer-ho des

de l'objectivitat. des de l'apreciació crítica. i fatalment veu que ho fa des de la conscièn

cia. fonda i inesquivable. de la manca. del buit. i no com d'un fet que pugui mantenir

prou a distància. Si jo sé res de l'ofici. això fa de més bon fer sobre els llibres. quan el

tracte i I amistat no han deixat. en qui prova d'elaborar el seu discurs amb ponderació i

coherència. massa records que fan part de la pròpia vida i hi interfereixen. No la seva

manera d'estar. les coses que més sovint deia. la faisó com inclinava el cap i movia les

mans. la dicció tan suau i reposada i tan ferma; no els xals estampats que lluïa discreta

ni els seus ulls radiants sota l'èter encès al migdia de Grècia. mig closos quan la memò

ria convocava als seus llavis un epigrama de Meleagre. un poema de Verdaguer o de

Montale. una situació. una troballa que reputava única en un vers de Kavafis. Ans

aquests mots. aquests personatges. la claredat d'un vers o com és de pertinent aquella

frase. la intenció o la bellesa d'un esdeveniment o circumstància. l'elenc d'unes re

currències. unes imatges que destaquen i com articulen l'cntrclhil del text. prosa o vers

que sigui. Això i no allò: la desolada. de tan pròxima. freda. de tan nua. realitat del pa

per i de les lletres i el que diuen i com: no la perduda presència. el record que es des-

compon i es compon. la vida que es fa cendra. La prosa de la realitat. proclama Aristò-

til. diu les coses com són. el món com és i els llibres què diuen i com ho diuen. La poesia.

en canvi. les diu com haurien pogut ésser —segons versemblança o necessitat—. com

fóra bell que fossin. En la veu literària de Maria Àngels Anglada. singularment. la poe

sia es volia tan diàfana i neta. tan elemental i pregona. que tot sovint es vestia de reali-
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tat. es feia prosa que fluïa. aparentment senzilla. en el riu. sempre igual i mai no el ma

teix. del real poètic sense el qual no hi ha ficció.

Primera. doncs. característica: que el que hauria hagut d'ésser i el que és o va ser

estan teixits plegats. en els dibuixos de la seva prosa. Així la bellesa del món i de la vida.

la bonesa dels homes. l'esclat de la festa i el goig de I amistat i la feina. tot això és inse

parable de la crueltat dels homes. de I abominació del poder i de la foria. que engendren

1 odi. La víctima és sempre innocent. com Sòtades el poeta davant de Ptolemeu. a San

dàltes d'escuma. com I àvia i les germanes del protagonista armeni en mans dels turcs. a

Quadern d'Aram. Quan una comunitat ha estat privada del que hauria de ser. el que no

és il•lumina el que realment és. per gràcia del poder i de la força: la fermesa s'estableix

en el cor de la desgràcia. la la endurable i usa la violència que la causa com a força del

record. de la memòria necessària. Sempre la tendresa va amb la sang. Fins quan la

memòria sembla haver-se interromput. com potser ha passat a Arteniïsia. la pintora que

dóna nom a una de les més ponderades i concises novel•les d Anglada. la crueltat. l'ex

trema crueltat fins a la sang inútil que els alemanvs van vessar a les Fosse Ardeatine és

el motor de la bellesa: conviu amb ella i la causa. La memòria no és només consciència

ui d una sola persona: circula per la sang dels homes. potser com a garantia d un ritme

universal de justícia per damunt dels humans: com la justícia divina a la tragèdia

d EsquiI. Només pel patiment. per I experiència. pot arribar un mortal a saber. a tenir

algun coneixement. Fins la gràcia dels déus és violència. Per al narrador )1 . \rtemtsia. que

és un home. és incomprensible com la sang va tan naturalment amb I harmonia. amb l'a

mabilitat i la generositat. En una passejada pel poble. amb una noia que es diu Electra.

ella li ha mostrat un hort: era duu turc. li ha dit. que un dia va matar «d un tret ntt jove

grec. Zacaries. que duia armes de contraban per als seus». Els horts. els jardins. el pai

satge en ordre. en repòs a la vista. són sempre a 1 obra d Anglada com I expressió del

temps benigne. quiet. indiferent als sobresalts. \ au amb la poesia. com bastarien a de

mostrar do.s iítols de dos seus llibres: sobre la poesia italiana: Paisatfie amb poetes. i so

bre la poesia grega: Paradís amb poetes. Els homes del poble. continua Electra. van ma

tar el turc al seu hort: el més valent. Basili —que és nom d heroi. des de l'epopeia

bizantina—. «li obrí el pit en creu. amb quatre pnnvalades». El narrador no se n sap

avenir: com podia ser. li pregunta. que uns homes amables i generosos «haguessin regat

aquell hort no amb aigua sinó sang?» I ella. la noia de nom tan pesant. a I illa de Safo.

«somrigué. un somriure més aviat trist». i «s'ajupí a collir una rosella de la terra humi

da». Llavors ella. sàvia i senzilla. li fa una altra pregunta («Oi que no et sembla estrany.

que floreixi la rosella de la terra?») per explicar-li. amb una analogia. que. «igual que la

flor vermella. el gallaret. així sorgia la sang... d'un vell pòsit de coratge i crueltat». La



sang del grec occit pel turc. la del ture occit pel grec. totes dues formen part del paisat

ge de la memòria. no pas sense relació amb el paisatge ver —que no és mai només el

d'ara. sinó el que resulta de la no visible dimensió amb què l'altre ver de la memòria l'a-

creixi. La realitat de la ficció. l'esdevingut en la prosa del relat. s'advera. per la matei

xa rosella. ver poètic. Així. quan al narrador és finalment revelada. per una dona. la

mort de Sandro. l'escriptora calla. ella. i deixa que parlin els versos de Virgili (L'neida.

cant tx. +'54) que diuen com fou segada la bellesa d'Euríal. com la sang s'escolà pels

seus membres («pulchrosque per art us it cruor»). com la testa se li vinclà. com una ro-

sella quan l'arada la sega o l'aigua de la pluja l'abat («purpureus uelut flos succisus

aratro / languescit moriens. lassoue papauera collo / demisere caput plunia cum forte

grauantur»). La poesia. com la natura. ensenya el que és ver. el que es troba en l'arrel

de l'home: en aquest real més profund. el vell Aristòtil s'errava: contra l'aparent con-

tundència del gruix de terra negra. el verd reneix. arriba el fruit: el que és i el que hau

ria d'ésser coexisteixen i s'alternen. D'aquesta coexistència. natura i cultura. neix el rit

me. la música. Sense l'escriptura. que fixa el record. la memòria no fóra sinó «una mena

d'antiga melodia». tal com ho diu la narradora de Les Closes. «de la qual gairebé es

confonen les notes».

De les dones no és la tendresa i dels homes la sang. Aquesta és la segona caracte

rística de l'obra de Maria Angels Anglada: que en ella les dones coneixen el ritme entre

la tendresa i la sang. entre l'amor i la mort. La improbable Glanca de Sandàlies d'escu

ma no és només una dona que guanya la seva odissea. com si ella fos o volgués ser Ulis-

ses. Ella és portadora d'una altra mena de saviesa. no feta d astúcia i ardiment sinó de

previsió i assenyat lliurament. Les dones d Anglada saben que la tendresa els ve dels ho

mes; no solament Glauca o l'empordanesa eixerida i valenta de Les Closes: també el jo

d'algun seu poema. com ara aquest. entre el germà i el marit. tots dos morts i envorats.

que invoca el llac de la memòria on el cor va a emmirallar-se per dir-li: «Tu que tan fi-

delment on floriren les roses / del desig ara em regues els saules de l'enyor. / guarda m

clapes ben netes per a dues imatges. / estam enterbolit on aflueix el cor: / l'alta ombra

del germà de callada tendresa / i aquells ulls de 1 amat irisats de claror.» EI ritme del

qual neix la música és la llei del món segons ha estat sentida per la dona. Sense gests

massa grandiloqüents i certament de mil maneres irreductibles. però «escrivint». per dir-

ho altre cop com la senyora de Les Closes. «amb una mica d'ordre»: la mica d endreç

senzill que ja sembla que volguessin posar. discretament contra la grandiloqüència. les

poetesses —ella les anomenava poetes— que ens regalà en català com Les germanes de

Safo. D'elles. de totes les dones. és igualment el record. el fil que ens uneix amb el pas

sat. la música que revela el ritme fins al bell mig de la degradació més avorrible i sòrdi-
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da. Hi va haver un violer. a Auschwitz. i ell no sabia. quan es va posar a fer-lo. que el

violí li valdria la vida. \ a ser ella. la novel•lista. amb el que fou i el que hauria hagut de

ser. que en va inventai' i explicar la història. VA ritme. l'ordre dels mots. segons el com

ponia l'escriptora. ella que ja la sabia i ara la deia i prou. va anar revelant la increïble

música que callava sota la massacre. I odi i la sang. D'aquí la necessitat de l'escriptura.

d encendre el record. de no permetre al temps que s endugui del tot. dia rere dia. el que

va ser. sinó de fixar-ho amb mots. Així s'explica. altre cop. la narradora de Les Clases:

«em cal escriure tot allò que avui m'ha dit [1 Adelaida]: fil per randa. abans que s'hi en

fili l'heura. i el temps. amb esmolades dents de ratolí. s'ho vagi menjant del meu record.»

I'.lla escriu. la narradora. com altres dones de la seva obra encenen ciris pels morts de

casa: perquè la llum vacil•lant i poc encesa a l'església sigui testimoni dels dies del pas

sal que no volen. en el cor de cada humà. esvanir-se.

I na darrera característica: que sota cada rosella. sang i mot. hi ha la terra —no

tota la terra ni una terra indefinida sinó la nostra— i en el fons. sempre. irrenunciable -

ment. la llengua i la cultura. i les llengües i cultures que són el fonament de les nostres.

que les fan com són. Condició de la diferència d nu poble és no solament la consciència

i I amor d aquesta diferència. sinó que meni naturalment a la universalitat i que llevi

fruits de solidaritat. Els versos i les |noses de Maria Angels Anglada són plens de l'e

xigència de la terra. en termes polítics. morals i ecològics. i de la llengua. llavors que ens

era negada («ens és negat. germans. dir cada cosa / amb el nom clar que nua vella sang

dicta») i sempre («l'or noble i molt vell de la llengua»). però sempre també oberta als al

tres. solidària. i així l'exigència de la llengua. la defensa de la terra. van amb la denún

cia del dolor dels altres: «Tisores de mots tallen les heures de I oblit / que encerclen nua

llengua. un bosc amenaçat / o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia». diuen els

tres alexandrins que clouen. contundents. un seu poema. Noms com \ ietnam. com Sa-

rajevo. configuren altres seus poemes. els creen com a resultants de la mateixa exigència

que reelama. aquí. nu país i nua llengua. Ouan Esmirua és reclamada grega. «la nostra

Jònia». la Catalunya francesa. és reclamada. No morirem a Auschwitz ni a les Fosse Ar-

deatine. en I esplendent primavera romana de l°44. ni tampoc no serem armenis mas-

sacrats pels turcs. No exactament. Però sí en el record i en 1 evocació. en la tenaç tossu

deria de no admetre que el que hauria hagut d ésser no formi inexorablement part del

que és: en la tenaç tossuderia d anar construint amb mots les històries dels humans. sang

i tendresa. tot al Marg del camí de la vida. Uu camí. un viatge. que. com el dl lisses. és

retorn. Sempre a les mateixes pedres. el somni de la vida. el record: «Anant a Delfos. la

sagrada. atura t / en el camí: florides de records / t'esperaran les pedres. el teu somni.»

Al final. sempre els grecs. Si podia ser de bon matí. el dia després de les tragèdies. quan



el déu guaridor. l'amable Asclepi d'Empúries. potser ens voldrà fer sentir la remor gua-

rídora de lesfulles. a Epidaure. «Per lligar al teu record tota la vida / les pedres que aco-

llien altes flames / de lliures mots —i encara en són enceses.» Sempre el dia després. la

vida que reprèn. les il•lusions. els jardins —des dels de la infantesa als de la vellesa—:

sempre el mateix jardí cada volta que descansem en el camí. a tocar d'una tomba. en un

indret. com deia Anglada amb mots d'Ànite de Tegea. on «dolc l'aire murmura enmig

de les fulles ben verdes. i ens exhortava a beure la fresca aigua de la font. per als cami-

nants / regalada treva en l'estiu roent».

Metàfora sovintejada de la poesia és l'aigua. entre els grecs. L'obra entera de Ma

ria Angels Anglada. ençà del límit ineluctable. s'ofereix. com un pom de clares paraules.

com un got d'aigua que és record i vida. als vianants. apressats o cansadíssims. a tocar

de les velles pedres. altes paraules de tragèdia. amb humilitat i esperança.

Carles Mtralles

ecordem avui una escriptora que. com a tal. i en la millor tradició de l'Institut

d'Estudis Catalans. era membre de la Secció Filològica. Maria Angels Anglada

tenia un triple mèrit: estimava la seva llengua i el seu país; treballava com a poeta. com a

narradora i com a professora i traductora per la qualitat de la seva cultura. i no renuncia

va a obtenir 1 excel•lència i el reconeixement internacional per a una obra que. feta en una

llengua de les dimensions de la nostra. era capaç d'interessar tractant temes locals i d'in

terès universal. Aquesta vocació d'universalitat en català. aquest nivell d'exigència. aquest

amor per la llengua i per la densitat cultural del nostre país. fan de Maria Angels Anglada

no solament una continuadora de la millor tradició clàssica grecollatina. sinó també un

dels referents canònics de la literatura catalana a la fi del segle xa.

«No hi ha llengües petites». escrivia George Steiner. un dels millors crítics i assa

gistes de la nostra època. en una de les pàgines del seu gran llibre Errata: «Cada llengua.

ho sabem de ciència certa. engendra i articula una visió del món. un relat del destí de la

humanitat. una estructura de formulacions del futur per a la qual no existeix facsímil en

una altra estructura.»

Maria Angels Anglada se sentia dipositària d'un llegat que venia del món clàssic

mediterrani. I sabia que. com diuen les sàvies paraules de Steiner. «cada dia que passa.

el nombre de fórmules de què disposem per dir ''esperança" disminueix, A minúscula es-
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cala. la meva condició poliglota ha estat la meva major fortuna. Gràcies li siguin dona

des», diu, «a Babel».

Maria Àngels Anglada tenia també aquesta fortuna de poder beure directament en

moltes fonts. Com les estrelles més llunvanes. no es pot dir que hi hagi llengües mortes

mentre hi hagi qui en pugui veure el besllum. La Maria Àngels Anglada renovava el foc

dels clàssics. I ho feia en català. Per això. encara avui. ella ens exhorta a mantenir viu el

compromís amb la nostra llengua i amb la nostra cultura en aquests tres versos: «jo us de

mano, amics. una resposta: / Si canto aquest país que estimo amb ira / per què no puc. no

podem infamar-lo?» La nostra llengua, la nostra literatura tindran crèdit, que en tenen,

mentre hi hagi qui, com ella. sigui capaç de donar la vida per crear un món capaç de re

néixer, amb esperança, damunt les seves pròpies mancances. Llegim-la. recordem-la.

Joan Marta PuIals

Conseller de Cultura

de Ia Generalitat de Catalunya

Borís Konstantinòvitx Vainstein

(10.7.1921 - 1997)

1

at a Moscou (Rússia) el 1921, es gra

duà en física (1945) i metal·lúrgia (1947). i el 10.">."> es doctorà en física i matemàtiques

a I Institut de Cristal·lografia de Moscou de I Acadèmia de Ciències de Rússia (abans. de

l'URSS). Del 1040 al 1958 treballà com a col·laborador científic primer i investigador

científic després a l'Instituí esmentat, del qual fou president des de

El seu desenvolupament científic el féu conegut internacionalment com a expert

en cristal·lografia estructural. Treballà amb el professor Shubnikov. creador de l'Institut

de Cristal·lografia, que el nomenà cap del Laboratori d Estructura de Proteïnes de 1 bis-



titut per la seva dedicació a les molècules graus. en particular a les proteïnes. Féu més de

cinc-cents treballs de recerca en aquest camp. Exercí també de professor de cristal•lo-

grafia i física dels cristalls.

Fou president del Comitè Organitzador del VII Congrés Internacional de Cris-

tal•lografia (1960). del Consell Científic de Formació i Estructura dels Cristalls (1962-

1977) i del Consell Científic de Microscòpia Electrònica (1%3-1987). Fou membre del

Comitè Executiu de la Unió Internacional de Cristal•lografia del 1%°• al 1975 i. des d'a

quest darrer any fins al 1978. vicepresident del Comitè.

Fou l'editor dels quatre volums del llibre Modern ciystallograpln: publicat en

rus i en anglès. editor en cap de la revista kristallograftya i membre del consell edito

rial de les revistes / ltramicroscopy. Physics ofSolids. Snrface i Ctystal Lattice Deffects

and Amorphons Materials. pou president del Consell Científic de Física Cristal•lina des

de 1987 i copresident del Comitè Organitzador del XII Congrés Europeu de Cristal•lo

grafia (1989).

Fou membre corresponent de l'Acadèmia de Ciències de la l nió Soviètica (ac

tualment. Acadèmia de Ciències de Rússia) en l'especialitat de física del 1902 al 1976.

i des d aquest darrer anv en fou membre acadèmic. Fou membre del Buró de la Divisió

de Física General de l'Acadèmia des de 1974. i des de 1980 en fou el vicepresident. Fou

també membre de l'Acadèmia Alemanva de Naturalistes Leopoldina. membre corres

ponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. membre honorari de la So

cietat Lorand Eótvos de Física d'Hongria i membre estranger de l'Acadèmia de Ciències

de Polònia. Fou investit doctor honoris causa per les universitats de Keele i de York

(Anglaterra).
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8.Serveiscomuns

8.1.DepartamentdeSublicacions

8.2.Centred'EstudisiDesenvolupamentsSnformàtics

8.3.ServeideCorrecció

8.4.ServeideDocumentacióiArxiu

8.5.ServeideSremsaiRelacionsExteriors

9.Snversions

9.1.Snversionsordinàries

9.2.Snversionsextraordinàries

10.Romanentdel1997

21.202.742

82.975.819 46.792.427 53.239.727

183.007.973

2.002.742 5.500.000 1.800.000 11.900.000

98.629.993

15.000.000

25.222.979 32.170.965 22.846.447 6.636.983 11.752.619

15.000.000

46.369.380

46.369.380

41.360.997 55.043.711

96.404.708

3.573.856

50.491.858

(>()1.409.534

460.520.811

ELPLE



MEMÒUA:Cl'SS199S-1999

SS

Pressupostd'ingressosperaPany1999

Delliuredisposició

/)cdisposicióafectada

I.IngressosSnstitucionals

SS.(reneralitalde(latalunya

—Comissiona!peralniversitatsiSecerca —ComissióSnterdepartamentaldeRecerca

iInnovacióTecnològica(C1S1T)

—DireccióGenera]deRecerca

—DepartamenldeCultura —DepartamenldeJustícia

—DepartamenldeSolíticaTerritorial

iObresSúbliques

Kstatespanyol

—Sinisterid'EducacióiCultura

Diputacions

AjuntamentdeBarcelona

lnióEuropea

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

opi

resinstitucions

341.000.000 94.000.000 5.000.000 400.000 800.000 170.000.000 15.000.000

1..",7ó.000

4.000.000

441.200.000 170.000.000 15.000.000 1.575.000 4.000.000

11.333.333 83.500.000 15.933.333 «.715.000 42.500.000 30.000.000 5.802.000 60.833.334

120.481.666 -+2.500.000 30.000.000 5.802.000 60.833.334

2.Sngressospropis
2.1.Vendadellibres

2.2.Diccionaridelallenguacatalana

2.3.Llegatsifundacions

2.4.\liresingressos

5.000.000 10.000.000 10.500.000 6.738.000

5.000.000 3.800.000

5.000.000 3.800.000

Totald'ingressosperal1999

664.013.000

268.417.000



PressupostdedespesesperaVany1999

1.Despesesinstitucionals

1.1.Despesesdemembres

1.2.Cartelldepremisiborsesd'estudi

1.3.Altresactesacadèmics

1.4.SecretariaCientífica
1.5.Sublicacionsgenerals

1.6.ServeideSremsa

1.7.Desplaçamentsidietes

1.8.Semuneracionsdelpersonal

1.9.ConveniamblalniversitatAutònoma

deBarcelona
2.SeccionsdeS1EC

2.1.SeccióHistòrico-Arqueològica

2.1.1.Srojectes

2.1.1.1.SepertorideSanuscritsCatalans(seglexvi)

2.1.1.2.Corpusdocumentaldelesrelacions internacionalsdelaCoronadAragó

2.1.1.3.SabulaSmperiiRomaní-FormaOrbisRomaní

2.1.1.4.CorpusVitrearurnSediiAeviV

2.1.1.5.Estudidelpaisatgearqueològicantic

ala(lossetàniaoriental

2.1.1.6.Centred·AnSomànicCatalà

2.1.1.7.CatalunyaCarolíngia

2.1.2.Sublicacions,recercaidespesesgeneí

DeBiuredispoi

23.300.000 11.200.000 4.000.000 30.002.000 6.500.000 6.000.000 1.500.000 13.760.000 784.000 43.270.000 31.870.000 2.500.000 2.400.000 3.000.000 6.800.000

106.646.000 198.547.000

o.ooo.ooo 8.170.000

Dedisposicióafectada

4.500.000

4.500.000

168.845.000

6.400.000 (>.400.000 6.400.000

••■4 VO
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MEMÒRIA:CURSl')')S-1<)')<)

3
Pressupostdedespesesperal'any1999(continuació)

DelliuredisposicióDedisposicióafectada

3.600.000 3.600.000 1.500.000 2.100.000 24.900.000 1.500.000 1.500.000 23.400.000

3.400.000 30.010.000 20.480.000 1.000.000 2.000.000 11.630.000 2.900.000 4.600.000 2.630.000 1.500.000 400.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 750.000 8.000.000 1.530.000 17.130.000 5.450.000 1.000.000 2.000.000 1.700.000 750.000 2.000.000

SecciódeCiènciesBiològiques

LaCiènciaenlaSlistòriadelsSaïsosCatalans Floraicartografiadelesplantesilavegetació

FloraicartografiadelsSaïsosCatalans
CorologiadelaHoraalsSaïsosCatalans

Biodiversitatmicològica

Estratègiacatalanaperalaconservació il'ussostenibledeladiversitatbiològica

CentreCatalàdeNutrició

Estudibiològicdel'almesqueraaCatalunya

ContribuíionstoScience

Sublicacions,recercaidespesesgenerals

SecciódeCiènciesiSecnologia

LaCiènciaenla1listòriadelsSaïsosCatalans

Estudiidesenvolupamentdemicrosensors

ContribiitionstoScience

Despesesgenerals

Srojectes

ClàssicsdelaCiència
Cartografiadebiïòlïis

CSEAF

Despesesgenerals

Srojectes

ClàssicsdelaCiència defluxentelecirurgia

Centres

2.1.3.
12.12.

2.2.1.

2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.1.6. 2.2.1.7. 2.2.1.8.

2.2.2. 2.2.3.

2.3.

2.3.1.
2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.3.1.4.

2.3.2.



2.3.2.1.Laboratorid'EstudiaGeofísicsEduardFontserè

2.3.2.2.CentredeSecercaMatemàtica

2.3.3.Sublicacions,recercaidespesesgenerala

2.3.4.Despesesgenerals
2.4.SeccióFilològica

2.4.1.Srojectes

2.4.1.1.SatronymicaRomànica(SatRom)

2.4.1.2.DiccionaridelCatalàContemporani(DCC) 2.4.1.3.AtiesLingüísticdelDominiCatalà(ALDC)

2.4.1.4.SIMSLE

2.4.t.">.Laflexióverbalenelsdialectescatalans
2.4.1.6.Caracteritzacióexperimentalidescriptiva

delestendènciesfonètiques

2.4.1.7.EstudiíSomànics

2.4.2.Centres

2.4.2.1.SficinesLexicogràfiques

2.4.2.2.DiccionariManual
2.4.2.3.OficinadeConsulta

2.4.2.4.SficinadOnomàstica 2.4.2.5.SficinadeGramàtica

2.4.2.1).CREL

2.4.3.Sublicacions,recercaidespesesgenerals

2.4.4.Despesesgenerals

2..").SecciódeFilosofiaiCiènciesSocials

2.5.1.Srojectes

2.5.1.1.DiccionariJurídicCatalà

2.5.1.2.ArxiudeSextosCatalansAntics(ASCA)

2.5.1.3.DiccionaridelesCiènciesAmbientals
2.5.1.4.Elcatalàenelsmitjansdecomunicació.

Situacióactualiperspectives

2.5.2.Sublicacions,recercaidespesesgenerals

2.000.000 8.000.000 1.680.000 85.587.000 8.500.000 3.000.000 2.800.000 1.700.000 1.000.000
5().')87.00()

31.600.000 2.832.000 5.300.000 4.400.000 12.855.000 8.000.000 12.100.000 22.550.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 2.300.000 1.700.000 8.000.000

5.900.000 17.500.000 136.445.000 97.802.000 85.000.000 7.000.000 5.802.000 38.643.000 4.928.000 7.715.000 26.000.000

.i
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3
Pressupostdedespesesperal'any7999(continuació)

3.Societat!filials

3.1.Sublicacions

3.2.Activitatscientífiques

3.3.Secretariesdelessocietats

4.Fundacionsillegats

4.1.FundacióSercèSodoreda

4.2.SompeuFabra

5.Despesesd'estructura

5.1.

5.1.1

r,.1.2

5.1.3

Administraciógeneral

Remuneracionsdelpersonal

Despesesd'immobles

Despesesdebénscorrentsiserveis

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

Serveiscomuns

Centred'EstudisiDel

ServeideCorrecció

ServeideDocumentacióiArxiu

ServeideSublicacions

tupamentsSnformàtics

6.Snversions

7.Romanen!del1998

l)rlliuredisposició

51.000.000

25.000.000 11.700.000 14.900.000 3.000.000 162.920.000 75.920.000 42.500.000 44.500.000 95.800.000 47.600.000 23.450.000 8.650.000 16.100.000 35.500.000 10.000.000

.'(.000.000 258.720.000 35.500.000 10.000.000

Dedisposicióafectada

3.800.000

3.800.000 5.000.000 2.500.000 8.500.000 8.500.000 34.000.000 41.272.000

7.500.000 8.500.000 34.000.000 41.272.000

Sotaldedespesesperall1)1)1)

004.013.000

208.417.000



Debats

Sobre d- tests en la nostra llengua o Caldrà arribar a demanar

un deeret dels tests en català consetnblant al del cinema?

I dia 22 de novembre de 1098 es debaté el tema Sobre els texts en la nostra

llengua o Caldrà arribar a demanar nn decret dels tests en català consetnblant

al del cinema/' en un Ple extraordinari. en el qual actuà com a ponent el senyor Lluís

Garcia i Sevilla. membre de la Secció de Ciències Biològiques. L'objectin del debat era

sensibilitzar els membres de l'Institut sobre la necessitat d'impulsar la creació i l'adap

tació de tests psicològics en la nostra llengua.

EI senyor Garcia Sevilla fou l'encarregat d'elaborar la documentació necessària

per al seguiment del debat. EI material lliurat pel ponent contenia. a més d'informació.

molts exemples de tests que es fan servir actualment i estava dividit en dos grans apar

tats: «Allò que ofereix el mercat espanyol» i «Les diferències culturals».

La presentació del ponent constà dels punts següents: «Importància. ús i mals ús

dels tests psicològics». «Els tests no són ni bons ni dolents. encara que n'hi ha de bons i

de dolents». «Panoràmica general dels tests seguint l'exemple dels més evolucionats: els

tests d'intel•ligència». «Els tests en cspanvol o en francès no serveixen per a la nostra po

blació. perquè els tests són productes culturals». «Errors de traducció que es mantenen

per mecanismes comercials». «Canvis de construcció i d'interpretació en funció de cul

tures diferents». «Necessitat d'estudis i de dades lingüístiques per a crear o adaptar

tests» i «El possible paper de l'IEC: impulsar una política nacional clara per tal que la

nostra societat arribi a disposar de tests fiables i vàlids».

Seguidament. tingué lloc el debat entre tots els assistents.
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premis i borses d'estudi

Premis i borses d'estudi dictaminats

El Ple de l'Institut d'Estudis Catalans concedí el dia 22 de març de 1999 els pre

mis i les borses d'estudi convocats en el Cartell de premis de l'any 1998. El resultat del

concurs ha estat el següent:

Premi Prat de la Riba

Ponència: Xavier Bellés i Ros. Mercè Durfort i Coll i Joandomènec Ros i Aragonès.

No ha estat adjudicat.

Premi Internacional Catalònia

Ponència: Antoni Pladevall i Font. Oriol Casassas i Simó. Manuel Ribas i Piera.

Joan A. Argenter i Giralt i Joan Vilà i Valentí

Atorgat a Curt Wittlin. catedràtic de Filologia Romànica i Lingüística General de la

Universitat de Saskatchewan. a Saskatoon (Canadà). per la seva llarga trajectòria de de

dicació a la recerca sobre aspectes de la traducció i la tradició literària catalana medieval.

Premi Josep Puig i Cadafalch d'Arqueologia i Història Antiga

Ponència: Josep Guitart i Duran. Marc Mayer i Olivé i Narcís Soler i Masferrer.

Atorgat a Xavier Terrades i Batlle pel treball La gestió dels recursos minerals en

tre les comunitats caçadores-recol•lectores: vers una representació de les estratègies de

proveïment de matèries primeres.

Premi Pròsper de Bofarull d'Història Medieval

Ponència: Manuel Mundó i Marcet. Antoni Pladevall i Font i Antoni Riera i Melis.

Atorgat a Jordi Bolòs i Maselans pel treball Paisatge i societat a Catalunya a l'e

dat mitjana. Introducció a l'estudi de l'organització del territori en època medieval.

Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol de Fisiopntologia Quirúrgica

Ponència: Francesc Gonzàlez i Sastre. Ramon Parés i Farràs i Jordi Sans i Sa-

brafen.

Atorgat a Manel Trias i Folch. Carme Balagué Ponz i Eduard M. Targarona So

ler pel treball Resposta biològica a una agressió quirúrgica produïda per luparoscòpiu:

influència sobre el desenvolupament d'una infecció intraabdominal.
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Premi Pius Font i t.Iuer de Botànica

Ponència: Oriol de Bolòs i Capdevila. Creu Casas i Sicart i Josep Vigo i Bonada.

Atorgat a Jaume Llistosella i Vidal pel treball Russulals f/e CaUdunya i de les illes

Balears.

La ponència. atesa la qualitat del treball Flora i vegetació dels líquens epifítics de

les terres meridionals de Catalunwt. presentat per Montserrat Boqucras i Bailina. acordà

per unanimitat recomanar-ne la publicació a la Secció de Ciències Biològiques de I II.C.

Premi Fduard Fontserè de Ciències Físiques

Ponència: David Jou i Mirabent. Francesc Serra i Mestres i Estanislau Tomàs i

Morera.

Atorgat a José M. Martín Senovilla pel treball Singularitats en la teoria de la re-

lativitat general.

La ponència féu una menció especial del treball La inestabilitat de Bénard-

Marangoni. presentat per Carlos Pérez-García. per la seva elevada qualitat.

<0
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Premi Lluís Domènech i Muntaner de Teoria i Crítica d'Arquitectura

Ponència: Xavier Bartal i Altet. David Jou i Mirabent i Manuel Ribas i Piera.

Atorgat a Jordi Bonet i Armengol pel treball L'últim Gaudí. El modulat geomètric

flel temple de la Sagrada Família .

Premi Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica

Ponència: Germà Colón i Domènech. Aiua Moll i Marquès i Pere Verdaguer i

Juanola.

Atorgat a Xavier Favà i Agud pel treball Lèxic català dels noms de ceps i raïms.

Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua

Ponència: Antoni Ferrando i Francès. Joan Martí i Castell i Joan Veny i Clar.

Atorgat a Francesc Feliu i Torrent pel treball L'obra filològica d'Antoni de Bas

tero i Lledó. Edició de la «Història de la llengua catalana».

Premi Institut d'Estudis Catalans d'Fconomia

Ponència: Carles A. Gasòliba i Bohm. Joaquim Muus i Albuixech i Antoni Serra i

Ramoneda.

Atorgat a Josep Banyuls i Llopis pel treball / 'na anàlisi dels determinants i els

processos d'adquisició de les qualificacions laborals.



Premi Institut d'Estudis Catalans de Filosofia

Ponència: Pere Lluís Font. Josep Perarnau i Espelt i Josep M. Terrieabras i No-

gueras.

Atorgat a Jordi Pigem i Pérez pel treball El pensament de Raimon Panikkar: una

fdosofta de la interdependència.

Premi Mercè Rodorcda

Ponència: Joaquim Molas i Batllori. Jordi Sarsanedas i Vives i Joan Triadú i

Font.

No ha estat adjudicat.

Premi Internacional Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

Ponència: Friedrich Hirzebrnch. Paul Malliaviu. Joseph Oesterlé, Joan Solà-

Morales i Alan Weinstein.

Atorgat a Patrick Dehornoy pel treball Braids and self-distributivity.

Premi Àngel Arisó i Campà

Ponència: Josep Vigo i Bonada. Damià Barceló i Cullerés. M. Concepción Ramos

.Martín i Enric Boada i Altarriba.

No ha estat adjudicat.

Premi Miquel Mas Molas al Disseny Tèxtil

Ponència: Mireia Boter. Eunna Haussinan. Elena Mas. Albert Barella i Miró

i Manuel Ribas i Piera.

No ha estat adjudicat.

Premi de la Societat Catalana d'F.conomia

Ponència: Josep Jané i Solà. Pere Puig i Bastard. Josep C. Vergés. Josep Manuel

Basàíiez. Andreu Mas-Colell. Joaquim Muns i Albuixech i Antoni Serra i Ramoneda.

Atorgat a Jordi Canals i Margalef pel treball Universal banking. International

comparisons and lheoveticnl perspectives.

=
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Premi Antoni Fiter i Rossell de Geografia. Història o Dret d'Andorra

Ponència: Isidre Molas i Batllori. Manuel Riu i Riu i Joan Vilà i Valentí.

No ha estat adjudicat.
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Premi Ferran Armengol i Tubau

Ponència: Josep Jané i Solà. Pere Puig i Bastard. Josep C. Vergés. Francesc Bonet

i Armengol i Josep Cereós Martínez.

Atorgat a Ramon Morral Soldevila pel treball El segura de crédito. Especial re

ferencia a la delimitación del riesgo.

Premi Catalunya d'Urbanisme

Ponència: Ricard Pié. Xavier Montoro. Lluís Cantallops. Miquel Domingo. Enric

Lluch. Tomàs Pou. Manuel de Solà-Morales i Francesc Xavier Subias.

Atorgat a Josep M. Llop i Torné pel treball Pla General de Lleida. 1995-2015.

Premis per a estudiants

Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris

Ponència: Ramon Lluís Lletjós. Josep Montasell i Joan Pere Vilà i Hors.

Atorgat a Josep Rosera i Simó pel treball Efecte de la disponibilitat hídrica sobre

els continguts minerals. la <|ualitat organolèptica i l'aptitud per o la conservació de la

poma Golden en la zona fructícola de Lleida. Campanya 1996.

Accèssit atorgat a Eulàlia García Domingo pel treball L'agricultuva familiar i

l'agricultura a temps parcial. Presentació d'un cas empiric a Sant Joan de les Abadesses

(el Ripollès).

Premi de la Institució Catalana d'Història Natural

Ponència: Ramon Batalla i Villanueva. Joaquim M. Nogués i Carulla i Joan Pino

i Vilalta.

Atorgat a Roger Eritja i Mathieu pel treball Anàlisi integrada sohre dues formes

ecològiques de Culex (Culex) pipiens Linné I75S (Diptera: Culicidae) <d Baix Llo

bregat.

Accèssit atorgat a Francesc Xavier Valldeperas i I lernàndez pel treball Estudi ta

xonòmic. ptdeoecològic i estratigràfic de les biofucies de coralls plans de l'anticlinal de

Sant Corneli (Cretaci superior. unitat sud-pirinenca central).

Premi de la Societat Catalana d'Estudis Històrics

Ha quedat desert.



Premi de la Societat Catalana de Biologia

Ponència: Pilar Aluja. Xavier Bellés i Lluís Serra.

Atorgat a Betlem Mezquita Mas pel treball La vuluerabilitat de les cèl•lules im

mortals.

Accèssits atorgats a Araceli Rosa i de la Cruz pel treball Variabilitat dermatoglí-

fica i dels plecs de flexió ptdmar en una població infantil afectada per retard mental. i a

Ana Fernàndez Rodríguez pel treball La comunitat associada al cinípid Andricus kolla-

ri (Hartig).

Premi de la Societat Catalana de Química

Ponència: Rosa Caballol Lorenzo. Miquel A. Pericàs i Brondo i Joan Solà i Casa

devall.

Atorgat a Sílvia Cerezo i Gàlvez pel treball Creació d'enllaços carboni-carboni i

carboiu-nitrofíen sota catàlisi per P<l(0) .

Accèssits atorgats a Lourdes Cucurull Sànchez pel treball Cap a la modelització

de proteïnes de coure:factors que estabilitzen els tiolats de coure (II). i a Berta Balleste

ros Serra pel treball Desenvolupament de tècniques immunoquimiques per a l'anàlisi de

pesticides de tipus s-triazina en matrius ambientals.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Ponència: Marc Barracó i Serra. Alícia Casals i Gclpí i Estanislau Tomàs i Morera.

Atorgat a Miquel t .'ots i Torrelles pel treball Estudi i simulació del sistema de con

trol actiu del primari segmentat d'un gran telescopi.

Accèssit atorgat a Jaume Figueras i Jové pel treball Sistema informàtic de control

d'un pèndol invertit.

Premi dels Amics de l'Art Romànic

Ha quedat desert.

Premi Lvaristc Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ponència: Claudi Alsina. Joaquim M. Ortega i Pere Pascual.

Atorgat a Sílvia Cuadrado Gavilàn pel treball l it model d'equacions integrodife-

reucials per a la dinàmica evolutiva de l'edat de maduració.

La ponència féu constar la valoració positiva del treball Construccions homotò-

piques idempotents en grups simplicials. presentat per Gemma Bastardas Ferrer.
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Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

Ponència: Joaquim Casulleras i Ambrós. Adolf Comeron i Tejero i Francesc Pi

i Vila.

Atorgat a Francesc Ferrer i Escursell pel treball Forces de llarg abast degudes a

l'intercanvi de pseudoescalars.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

Ponència: Pau Alegre. Jesús Burgueno i Juan Antouio Módenes.

Atorgat a Francesc Romagosa Casals pel treball Les zones humides: una aproxi

mació des de la geografta .

Accèssit atorgat a Xavier Farré i Sahíin pel treball Cooperativisme agrari a Llei

da els anys noranta.

Borses d'estinIi

£
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Borses d'estudi Generalitat de Catalunya

Ponència: Marc Taxonera (Fundació Congrés de Cultura Catalana). Marta Gustà

(Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura). August Bover i Font (Associació

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes). M. Teresa Ferrer i Mallol (Institut

d'Estudis Catalans) i Josep Gifreu i Pinsaeh (Institut d'Estudis Catalans).

Atorgada a Catharine Macedo (anglesa) per la proposta de treball «Perspectives

sobre la música i el pensament musical a la Barcelona modernista».

Atorgada a Roxana C. Recio (nord-americana) per la proposta de treball «La tra

ducció catalana del Trionfo d'amore: el petrarquisme i la cultura peninsular».

Atorgada a Maria-Sabina Draga-Alexandru (romanesa) per la proposta de tre

ball «El surrealisme català: origen del eonstructivisme postmodernista».

Borsa d'estudi Abelard Fàbrega

Ponència: Francesc Gonzàlez i Sastre. Joandomènec Ros i Aragonès i Josep Vigo

i Bonada.

Atorgada a Bàrbara Arias i Sampériz per la proposta de treball «Anàlisi de la va

riabilitat en gens implicats en la neurotransmissió serotoninèrgica i risc per la depressió

major: estudi de l'efecte genotípic combinat i relació amb la prevalença psiquiàtrica fa

miliar».



Borsa d'estudi Fusko-lkaskuntza / Sociedad de Fstudios Vaseos -

Institut d'Estudis Catalans

Ponència: Albert Balcells i Gonzaïez. Joan Becat i Rajant i Narcís Soler i Mas

ferrer.

Atorgada a Antoni F. Canales Serrano per la proposta de treball «Catalanisme i

nacionalisme basc al segle xx des d'tma perspectiva local. Barakaldo i Vilanova i la

Geltrú».
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Acte de lliurament dels premis i les borses d'estudi

(Sala Prat de la Riba. 22 d'abril de 1999)

Parlament del president de l'Institut d'Estudis Catalans

1 món real està construït en

gran mesura a partir dels cos

tums lingüístics del grup. Mai no hi ha

dues llengües tan semblants que es pu

guin considerar representatives de la

mateixa realitat social». va afirmar Ed-

ward Sapir. un lingüista nord-americà

de l'època anterior a Chomskv. orientat

a l'antvopologia, que. com es ven en la

citació. defensava la teoria que la nostra

visió del món és fortament influïda —si

no totalment creada— pel llenguatge.

No és. doncs. estranv que en aquells paï

sos que volen tenir un paper significatiu

en el món l'estudi del llenguatge i el do

mini de la llengua pròpia siguin objec

tius fonamentals.

A Catalunya. aquestes tendències

formaren part de l'ideari de construcció

nacional de Prat de la Riba. quan amb la

creació de l'Institut d'Estudis Catalans. i

particularment de les seccions Filològica

i de Ciències. es proposà simultàniament

la codificació de la llengua catalana i la

creació científica a Catalunya i en català.

Així. la llengua catalana moderna havia

d'ésser apta no únicament per a poder

expressar els sentiments més íntims.

sinó. al mateix temps. per a comunicar

els avenços científics i tecnològics. Els

premis instituïts per l'Institut d'Estudis

Catalans l'any 1915. ara fa vuitanta-

quatre anys. per a treballs de recerca es

crits en català han facilitat que la llen

gua catalana hagi servit —i serveixi—

per a expressar-se. per a comunicar-se

i per a transmetre el coneixement en tots

els àmbits de les humanitats. de les cièn

cies i de les tecnologies.

Efectivament. el dia 23 d'abril

de 1915 veia la llum un modest cartell de

premis. firmat per Antoni Rubió i Euge

ni d Ors —com a president i secretari

general. vespectivament—. en el qual s'o-

bria concurs per a cinc premis: el Fran

cesc Vives. el Duran i Bas. el d'Història.

el de Ciències i el de Filologia; foren els

cinc primers premis de l'Institut. als

quals successivament se n'afegiren d'al

tres. fins a arribar al cartell actual. que

inclou dos premis de projecció interna

cional. anualment una dotzena de pre

mis triennals temàtics segons les dife

rents seccions de l'Institut i un conjunt

de premis per a estudiants convocats per

les diverses societats filials. Un cartell de

premis que abraça tots els àmbits del co

neixement. de la llengua a les matemàti-

c
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qncs. del dret a la història i de la biolo

gia a la pedagogia. sense oblidar la tee-

nologia o I art.

En nn afanv d'ésser a I avançada

de les noves disciplines que van agafant

cos. l'Institut ha anat modificant la seva

convocatòria i I ha adaptada a la realitat

de cada moment incorporant —quan ha

calgut— nous premis. com és el cas del

Premi d l rbanisme. convocat engnanv

per primera vegada amh el suport del

Departament de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Ca-

tahmva. al conseller del qual agraeixo

que hagi volgut acompanvar-nos avui en

aquest acte.

EI meu agraïment especial. i el

de tot llnstitut d Estudis Catalans. a les

dues-centes cinc persones que han pre

sentat treballs a concurs. de tots els Paï

sos Catalans. i la més sincera i cordial

felicitació als guardonats per l'alta qua

litat de llurs treballs. El conjunt de ter

res de llengua i cultura catalanes és petit

en superfície i en nombre d'habitants.

però té una rica tradició cultural i cien

tífica que ens ha permès superar els

moments més difícils i ens permet de

mirar el futur d una manera cada vega

da més esperançada i il•lusionada. Si el

català va anar perdent força a mesura

que les comunitats que el parlaven

anaven perdent poder polític i certs

sectors socials l'abandonaven. també és

cert que. amb la superació de la De

cadència. evitem el perill de fragmen

tació de la llengua. en potenciem la

unitat estructural i l'enriquim amb el

reconeixement i el respecte de les diver

ses modalitats.

Però els estatuts d autonomia

vigents des de fa una vintena d anvs. tot

i haver possibilitat el reconeixement de

la nostra llengua. no han permès el seu

ple desenvolupament. l na de les causes

és la fragmentació política i/o adminis

trativa de la nostra comunitat lingüísti

ca. la qual cosa obstaculitza. quan no

impedeix de fet. l aplicació de políti

ques de planificació lingüística comu

nes i tendents a garantir-ne la cohesió

interna. Aquesta situació vuluera la lle

tra i 1 esperit de la Declaració l niversal

de Drets Lingüístics —que completa la

Declaració Universal dels Drets Hu

mans— que fou aprovada a Barcelona

l'any l<)<)0 i ha estat pvesentada a la

UNESCO. que n'estudia l'adopció. Una

declaració que parteix del principi que

els drets lingüístics són alhora indivi

duals i col•lectius. i per això estableix les

comunitats lingüístiques com a subjec

tes de dret.

L'Institut d'Estudis Catalans. en

aquest esforç integrador i cohesionador.

ha signat els darrers anys convenis amb

institucions que tenen reconeguda la

competència consultiva i assessora en

matèria de llengua en el seu àmbit d'ac

tuació. com és el cas de la l inversitat de

les Illes Balears. l'Ajuntament de IAl-

iíuer o. darrerament. la l niversitat de



Perpinyà: convenis qne garanteixen l'a

plicació de la normat i va de l'Institut

com a acadèmia de la llengua catalana.

Creiem que aquest estiu podrem signar

un conveni semblant amb el Govern

d'Andorra i estem esperancats en una

evolució favorable de la situació al País

Valencià i a la Franja.

Però. malgrat aquestes actua

cions. malgrat la Llei de normalització

lingüística a Catalunya de l'any 1W5.

malgrat l'augment de l'ensenyament en

català a les escoles del País \ alencià.

malgrat els avenços que s'han esdevin

gut a les illes Balears. malgrat la gran

tasca que ha fet l'Institut establint nor

mativa i facilitant l'aplicació d'aquesta

i. per tant. I ús de la llengua. malgrat

l'esforç d alguns mitjans de comunica

ció. malgrat la Llei de política lingüísti

ca de Catalunya del 1998. malgrat tot

això i més encara. hem de seguir consi

derant anormal la situació de la nostra

llengua pròpia. Necessitarem encara. si

tot va bé, una altra generació perquè la

llengua catalana estigui totalment •mari

da de les greus ferides que ha sofert en el

passat. I na generació i molts esforços

individuals i col•lectius.

Per això. s'ha de lloar i d'agrair

que tants i tants estudiosos. intel•lectuals

i científics utilitzin cl català per a llurs

manifestacions no solament personals.

sinó sobretot professionals. que no és de

cap manera incompatible amb l'ús simul

tani d'una altra llengua de comunicació.

I per això. també. sorprèn a vegades que

persones que parlen bé la seva llengua

pròpia (i s'avergonyirien de fer-ho incor

rectament) qüestionin les tímides me

sures que els nostres parlaments apro

ven i els nostres governs intenten aplicar.

Amb la seva actitud es fan còmplices del

genocidi cultural d'aquells temps que

voldríem ja totalment superats. Com diu

Maria Angels Anglada. que avui no ens

pot acompanyar i a qui desitjo una ràpi

da recuperació. no podem fer «com algu

nes flors que es clouen quan és excessiva

la claror del sol per als seus pètals de

seda. o com l'eriçó que es torna una bola

tancada si se sent atacat. deixant lliscar

els moments massa durs damunt nostre».

És responsabilitat individual i col•lectiva

mantenir la nostra identitat mentre parti

cipem en aquest procés de mundialització

en el qual estem immensos i vetllar per

I ús complet d una llengua de qualitat.

1S5 %



Parlament del conseller de Política Territorial i Obres Públiques

de la Generalitat de Catalunya

5

a ho ha dit el senyor Castellet:

l'avinentesa que el Departa

ment de Política Territorial i Obres Pú

bliques s'hagi volgut sumar a la iniciati

va de la Societat Catalana d'Ordenació

del Territori amb la creació del Premi

Catalunva dl rbanisme segurament ha

estat el pretext perquè el bon amic i pre

sident Castellet m hagi invitat a aquest

acte: i la veritat és que li ho he d'agrair.

Li ho vaig dir ja d entrada i no me'n pe

nedeixo; no me'n penedeixo per molts i

molts motius. El primer de tots és per

què. com tots vostès. crec que hem pogut

lgft gaudir d aquest acte. primer de les inter

pretacions musicals del senyor Poblet.

de l'amic Poblet. que encara ens en re

serva una per a acabar Tacte. com cal

fer-ho sempre bé; en primer lloc per

això. En segon lloc. perquè crec que el

vídeo que se'ns ha passat per a explicar

una mica què és l'Institut d'Estudis Ca

talans a tots els qui. d'alguna manera. ja

el coneixem ens ha permès d'entendre1

molt més.

He anotat unes expressions d'a

quest vídeo que crec que són molt ajus

tades. molt precises i a la vegada. en

aquest moment encara. molt imprescin

dibles. Parla que el 1907. quan es crea

l'Institut. al nostre país hi havia una vo

luntat d'aplicar dues qüestions. i ho diu

amb dos verbs. Diu: s havien de fer mol

tes coses. havíem de recuperar moltes

coses. Tenim l'exemple aquí. no gaire

llunv. en aquest mateix carrer. Jo. quan

venia. deia als qui m'acompanyaven que

fa pocs mesos havíem estat aquí en una

obra que el Govern de la Generalitat feia

amb aquesta rehabilitació del nucli antic

de Barcelona. com de tants altrcs. Doncs

fa pocs mesos vam fer una actuació amb

la Direcció General d'Arquitectura i Ha

bitatge: aquesta és una de les tantes i

tantes coses que el Govern de la Gene

ralitat i segurament també unes altres

administracions fan aquí i a qualsevol

racó de Catalunya. S'havien de fer mol

tes coses. però en entrar aquí hem vist

com el mateix Institut està recuperant

aquest seu vell i bell edifici. Fer i recu

perar. fer i recuperar en tots els àmbits

de la vida: l'Institut d'Estudis Catalans

s'ho proposava el 1907. Jo crec que

aquest propòsit lliga totalment amb el

propòsit que l'Institut. el Govern de Ca

talunva. jo crec que la gran majoria de

població catalana en aquests moments

desitgem: i crec que en molts camps de

la nostra nació estem fent. estem cons

truint un país. que es fa a partir de fer

coses noves i es fa també a partir de re

cuperar-ne moltes. I tot això. tot això.

evidentment. s'ha d inserir en aquest

nostre món tan complex. i d'aquesta

complexitat que a vegades ens espanta



en sorgeix un altre motiu pel qual jo ma

teix i crec que tots vostès també estem

satisfets d haver estat avui aquí. que és

l.t sensacional explicació. segurament

atrafegada pel poc temps que ha tingut.

de l'amic Bonet. que ens ha permès

d'entendre una mica —jo penso que tan

sols una mica. ell hi entén molt més—

l'obra de Gandi. Perquè. és clar. fixin-se

que 1 explicació que ell ens ha fet ens

permet. si més no. intuir. o pensar. o re

flexionar entorn d un dels reptes que

nosaltres tenim amb vista al segle que

ve: mil•lenni. si volem. que ve. La nostra

societat s'ha fet complexa. ens costa

d'entendre. Veiem aquestes. posant el

símil gaudinià. aquestes formes. que no

són les formes que potser 1 home estava

acostumat a veure. i s imagina moltes

vegades a primer cop d ull que aquesta

complexitat no es pot entendre. perquè

aquesta és una complexitat gratuïta. on

no hi ha pautes. on no hi ha regles. i de

què segurament. doncs. potser podem

passar. Això és molt difícil: no entrem. no

juguem. no apostem per la societat. Doncs

bé, l'estudi de l'amic Bonet amb relació a

Gaudí ens demostra que. si som capaços

de fer-ne una anàlisi. si som capaços d'a

plicar qualsevol tecnologia —evident

ment. totes les modernes eines informàti

ques segurament han permès de trobar

aquestes pautes de manera molt més sò

lida que sense—. si som capacos de dur

a terme aquesta anàlisi en qualsevol àm

bit de la societat. segurament arribarem

a veure que aquesta pretesa complexuat

té una motivació última. i en definitiva

podem arribar al món ja de la compren

sió. Jo crec que aquest símil que m'he

atrevit a fer. potser abusant de l'amistat

amb I amic Bonet. ens permet també de

donar pautes amb vista al moment

històric en què ens i robem. La nostra so

cietat és complexa. s'ha fet complexa.

però necessitem pautes. i aquestes pau

tes les necessitem a través de la com

prensió en tants i tants camps; i és per

això que cal saludar. aplaudir. doncs. els

premis. que ja tenen seixanta-vuit edi

cions. de l'Institut d'Estudis Catalans i

que segurament contribueixen de mane

ra molt decisiva a fer que des de Catalu

nya puguem col•laboraren aquesta com

prensió d aquest món —ho repeteixo—

que de vegades ens espanta i que segura

ment després d'una anàlisi. d un estudi.

podem entendre molt més.

De fet. aquesta ha estat una tònica

del nostre país des de fa molts anvs. Jo te

nia damunt de la taula una novel•la que és

el Premi Sant Jordi de 1997 —crec—.

L'atles furtiu. d Alfred Bosch: una no

vel•la històrica deliciosa. que molts de

vostès deuen conèixer. que explica com

un jueu. que vivia a Mallorca. va fer un

atles de tot el món que encara ara. en fi.

ens dóna pautes del que en aquells mo

ments es coneixia i de tot el procés de

construcció d'aquest atles. En aquell

moment. el nostre país acollia gent. per

exemple jueus. però també àrabs. i rebia

ls:
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coneixements: sabia moltes coses que se

gurament se sabien als Països Catalans i

no se sabien en uns alt res punts del món.

I aquesta deliciosa novel•la. d'altra ban-

da. l'autor l'encapçala amb un text de

Salvador Esprin escrit l'any 1975; i

l'any 1975. òbviament. l'Institut d'Estu

dis Catalans no era l'Institut d Estudis

Catalans de l'anv 1907. ni el d'ara.

Acabaré amb aquesta introduc

ció del poeta Salvador Esprin. però dei

xin-me que abans els digui que. segura

ment. de tot aquest acte el que a mi

m'ha reconfortat més són les paraules

del president de l'Institut d'Estudis Ca

talans: les exigències cordials. tal com ell

fa sempre. però severes. amb relació a

un procés que a vegades es qüestiona. I

es qüestiona fins i tot des de sectors d'a

questa actualitat que de tan accelerats

que ens vol fer anar. i amb tanta moder

nitat amb què ens vol fer anar. penso

que ens vol portar moli enrere: des de

tots aquells sectors que ni bo entenen. ni

ho volen entendre. ni ens ajuden gens ui

mica a recuperar. doncs. una cosa que és

tan bàsica com el nostre llenguatge. com

la nostra llengua pròpia. en un país en el

qual molts es qüestionen que puguem

anar al cinema i veure pel•lícules en ca

talà. o en la llengua original però sub

titulades en català. I això ho fan —ho

repeteixo— a vegades persones que es

diuen intel•lectuals. Les paraules del pre

sident penso que són una exigència re

confortant.

Deixin-me acabar. per això. amb

les paraules del poeta. escrites el 1975.

que diuen: «Però l'esforç humà mai no

del tot s'esborra i vells mapes de terres.

de mars. del firmament. ens diuen com

va ser de profund el domini. el saber d'a

quest poble del qual nosaltres som legí

tims fills. hereus i servidors alhora. del

clos avui el lliure demà que guanvarem.»

Jo crec que per a guanyar aquest demà

segurament l'Institut d'Estudis Catalans

n és un bon exemple.



intervencions públiques del president

Articles publicats a la premsa

De Fabra a la societat de la informació

(Article publicat a Avui cl dia 27 de novembre de 1998)

uina casa és tan sòlida. quina ciutat tan ferma. que no pugui ésser capgirada de

soca-rel pels odis i les dissensions:'». deia Ciceró a De Amicitia. Pompeu Fabra.

sens dubte bon coneixedor dels clàssics. devia guiar-se més d'una vegada per aquesta

màxima que va haver d'aplicar sovint durant els gairebé vint anys que van des de la pu

blicació de les Normes ortogràfiques fins a la del Diccionari general de la llengua cata

lana. passant per la Gramàtica. Fabra. que. amb la seva obra de codificació lingüística

a la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. es convertí en el «senv ordenador

de la llengua catalana». no solament dugué a terme el procés d'unificació ortogràfica.

gramatical i lèxica del català literari contemporani. sinó que. amb el seny propi de les

persones compromeses en una gran empresa cívica i conscient que la seva era en el fons

una obra col•lectiva de redreçament lingüístic inserida en un procés de reconstrucció na

cional. tingué sempre present la màxima eiceroniana i actuà en conseqüència. callant

quan ho creia més convenient. o imposant les seves idees quan calia. però sempre evi

tant els «odis i dissensions» que podien fer trontollar aquell fràgil edifici de la nostra

llengua.

Ara que commemorem el cinquantè aniversari de la seva mort un Nadal a l'exili

de Prada. és bo que recordem la seva obra gegantina: que recordem aquesta personali

tat providencial que ens permeté expressar en mots propis els sentiments més personals

i les idees més abstractes ensems: aquesta personalitat que defugi d'imposar els seus gus

tos personals i que ajudà a crear una llengua per a tothom. assequible i uniforme. cons

cient del valor de la unificació de l'ortografia i de la importància que aquesta fos accep

tada per la comunitat lingüística. renunciant sovint a algunes de les seves opinions però

exigint. també. als altres que fossin capaços de renunciar a les pròpies. que fossin ca

paços de renunciar als «odis i dissensions». en favor de l'existència d'una forma unitària

d'escriure el català. Recordem. doncs. també. el senv de Fabra. «la ponderació mental.

la sana capacitat mental que és penyora d'una justa percepció. apreciació. captinença o

actuació».

i
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El procés de normativització de la llengua catalana es veié est roncat a finals dels

anys trenta. primer. i amb la mort del Mestre en uns anvs d intensa persecució de la llen

gua. després. Tanmateix. la llavor era sembrada i 1 aigua havia xopat ja les arrels de l'ar

bre. la qual cosa fon fonamental perquè. de mica en mica. hàgim pogut recuperar no sols

Tús —més o menvs— normal de la llengua. sinó per a poder reprendre des de I Institut

d'Estudis Catalans la tasca de codificació —ortogràfica. gramatical i lexicogràfica— que

una llengua literària moderna necessita de manera continuada. L actualització del Dic

cionari de fabta era una exigència de la nostra comunitat. com ho ha est;u la necessitat

duna Proposta per u un estàndard oral. o ho és la propera publicació d'una nova

Gramàtica. Però també és una necessitat immediata 1 estandardització que imposaran o

estan imposant ja els usos lingüístics dependents de les noves tecnologies de la informa

ció. com a conseqüència de la nova comunicació entre I home i la màquina que ja estem

experimentant.

He dit ja en alguna ocasió que la presència de la llengua catalana en els mitjans

desenvolupats per les noves tecnologies és una condició sine qna nou perquè la nostra

llengua entri amb bon peu al segle que ve. El desenvolupament dels recursos lingüístics

necessaris per a fer realitat ai |uest objectiu és una de les noves dimensions de què s'ha fet

càrrec l'Institut d Estudis Catalans. des de fa més de deu anvs. amb la creació del Cor

pus textual informatitzat de la llengua catalana. una eina bàsica de recerca i de desen

volupament que 1 Institut posa a l'abast de tots aquells qui pugui interessar. Uua eina

que situa el català al davant —des d aquest punt de vista— de la majoria de llengües di

tes majoritàries i que ha de permetre a curt termini. entre altres productes. l'elaboració

d un Diccionari descriptiu. en el qual ja es treballa. i més endavant la redacció d un dic

cionari normatiu de nova planta. no sols amb tecnologia sinó també amb metodologia

modernes. tal com no fa gaire apuntava a València el lexicògraf Germà Colón. membre

de la Secció Filològica de I Institut.

Si 1 ideari de reconstrucció nacional de Prat de la Riba i de Puig i Cadafalch de

començaments del segle xx consistia. en matèria de llengua. en l'establiment d'una orto

grafia. d una gramàtica i d un diccionari. ara. gairebé cent anvs després. consisteix ne

cessàriament en la presència del català en la nova societat de la informació. Cal que el

català disposi dels productes informàtics necessaris per a poder-nos comunicar correcta

ment per escrit —proeessadors de textos. correu electrònic o webs—. per a poder traduir

amb precisió tota mena de documents del català a Ies principals llengües de comunica

ció i viceversa i. finalment. també. per al reconeixement i la síntesi de la veu. Però això

no ho aconseguirem si no disposem dels recursos lingüístics i de les eines necessàries a

partir de les quals la indústria pugui produir un bon programari. Cal. doncs. que l'Ins



titut d'Estudis Catalans estableixi els nivells de qualitat lingüística. primer. i pugui vali

dar els productes finals. després: entremig. cal que pugui fornir els recursos lingüístics de

què ja disposa i elabori els que encara manquen. i que —treballant coordinadament amb

altres centres de recerca o de terminologia— produeixi les eines lingüístiques que ens

caldran.

Estem. doncs. en un nou —o permanent?— procés de reconstrucció nacional.

que requereix. per tant. una nova acció col•lectiva de consolidació lingüística. que només

serem capaços de dur a terme treballant amb la disciplina i el rigor de l'estudiós i del

científic. amb el seny de qui se sent compromès en una empresa cívica i amb la passió

dels patriotes. Aquests foren els trets que caracteritzaren el treball de Fabra i aquests són

els que guien —i col•lectivament han de continuar guiant— en aquesta nova. i sens dub

te fecunda. etapa de codificació i d'estandardització l'actuació de la nostra acadèmia de

la llengua. amb la inestimable col•laboració dels diversos col•lectius que treballen en llen

gua: ensenyants. escriptors. assessors lingüístics. correctors i investigadors.

El Simposi Pompeu Fabra. que tindrà lloc dijous i divendres vinents dins el pro

grama de Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans. serà 1 avinentesa d una

reflexió sobre l'obra del Mestre. d'acord amb els coneixements lingüístics de l'època i

amb els objectius de política cultural noucentista. però també d'acord amb el des

envolupament de la planificació lingüística i en vista d'altres experiències de restauració

i de codificació d'una llengua. Representarà. també —en un camí sense retorn d'immer

sió en la societat de la informació—. la voluntat d'afrontar les noves necessitats d'elabo

ració dels recursos lingüístics que aquesta societat demana. empresa que el mateix Pom

peu Fabra impulsaria si hagués nascut ara fa cinquanta anys. quan ens va deixar.
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Ens avergonyim quan parlem malament?

(Article publicat a Avt ia 19 d'abril de 1999)
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questa pregunta. referida a la llengua catalana. admet malauradament només

una resposta: una resposta contundent i curta: la gran majoria. no. Una respos

ta vàlida tant si ens referim al conjunt de la població. com si ens limitem a sectors dits

cultes. a professors universitaris. a treballadors de l'ensenyament o de l'Administració o

dels mitjans de comunicació. a polítics o a governants. La resposta sempre és la matei

xa: una majoria que gairebé frega la unanimitat. per fer servir un símil parlamentari.

Tenim elements suficients per a fer una reflexió d'aquest tipus cada dia. però. per

allò que els exemples il•lustren la teoria. en posaré tres de ben recents. Des de Brussel•les

se'ns parlava fa pocs dies de la massacre humanitària a Kosovo {humanitari. diu el dic

cionari. significa que s'interessa pel bé de la humanitat. Potser sí que Milosevic conside

ra que la neteja ètnica és un bé per a la humanitat. però...). l des d'Aviano se'ns infor

mava amb pèls i senyals que havien sortit feia poc una vint-i-cinquena d'avions de

combat. Vaig trigar uns instants a adonar-me que no era una vint-i-cinquena part d'un

avió allò que atacaria les instal•lacions militars sèrbies. sinó vint-i-cinc avions dels més

sofisticats. l encara un tercer exemple. aquest de la ràdio. No fa gaire un conseller ens

parlava de milions i de bilions. i per fer-ho més entenedor ens aclaria que es tractava de

bilions espanvols. no americans. «f/c billones. no millardos». Com si en català. a part de

tenir milions. no tinguéssim bilions i miliards. a més d'ésser innecessari fer aquesta mar

rada per les Espanves per a tornar al Born.

Reconec. abans que cap lector m'ho recrimini. que els exemples només són això.

exemples. però també és cert que aquest tipus de situacions no són escadusseres i. per

tant. serveixen per a il•lustrar la teoria. No vull tractar ara de la pobresa de llenguatge.

d'expressió. d'articulació del discurs. etc.. que està impregnant les societats occidentals.

fruit d'uns sistemes educatius que prioritzen uns altres tipus de coneixements; és un

tema importantíssim per al nostre país. que requereix un debat profund. Tampoc no és

l'ocasió de parlar de l'empobriment del lèxic. fruit de la mandra (prefereixo ingènua

ment pensar que és aquest el motiu) d emprar mots més autòctons. més subtils: per què

en una sala de concerts els seients són imparells i no senars;' Per què aquestes coses pas

sen. segons molts mitjans de comunicació. a pesar de i no malgrat la voluntat d'uns

quants? Per què ara ja gairebé s'imposa dir i escriure tots i totes en compte de tothom?

L acceptació normativa de nous mots i de noves expressions no ha de dur-nos a esbaldir

unes altres formes genuïnes com si fossin políticament incorrectes.



Acabo d'encetar en el darrer paràgraf dos temes molt importants. però el que he

plantejat en el títol és un altre: a la immensa majoria dels catalanoparlants no ens aver

gonveix parlar malament el català. Algú s'imagina un professor de la Universitat de Sa

lamanca parlant defectuosament el castellà? O un ministre del Govern de Madrid? O un

locutor dels serveis informatius d'una televisió estatal? I el que dic per al castellà val per

al francès. l'anglès. l'alemany o qualsevol llengua que no hagi estat greument ferida i en

cara no hagi passat de la convalescència.

Espero que el seguiment de l'aplicació de la normativa i de la qualitat del llen

guatge dels mitjans de comunicació. de l'ensenvament i de l'Administració que farà ben

aviat l'Institut d'Estudis Catalans. amb el suport de la Direcció General de Política Lin

güística. ens ajudarà a prendre consciència d'aquest afer.

Seria de doldre que hi hagués qui reaccionés a les afirmacions anteriors insinuant

una falta de sensibilitat per part meva a l'esforç que han (i hem) fet tants ciutadans. al

guns per incorporar el català com una llengua de comunicació pròpia. i d'altres per mi

llorar-ne la qualitat. No. no és això. Aquest esforç. tantes vegades immens. a contracor

rent i vencent dificultats. és un dels actius més valuosos que té la nostra societat i no

podem sinó reconèixer-lo i estimular-lo. Però. malgrat això. malgrat la llei de l'any

1983. malgrat la immersió lingüística escolar. malgrat la gran tasca de l'Acadèmia esta

blint normativa i facilitant-ne l'ús. malgrat la Llei de política lingüística de 1998. mal

grat tot això encara hem de considerar normal que no ens avergonvim de parlar mala

ment la nostra llengua pròpia. I això mostra que la repressió que patí el català durant els

quaranta anys del franquisme. però també abans. fou tan dura. tan brutal. que necessi

tarem encara una altra generació. si tot va bé. perquè la llengua catalana estigui total

ment guarida. Una generació i molts esforços individuals i col•lectius.

Per això sorprèn a vegades que persones que parlen bé el <astellà —i s'avergo

nvirien de fer-ho incorrectament— qüestionin les tímides mesures que el nostre Parla

ment aprova i el Govern intenta aplicar. Amb la seva actitud es fan còmplices del geno

cidi cultural d aquells temps que voldríem totalment superats. No podem fer «com

algunes flors que es clouen quan és excessiva la claror del sol per als seus pètals de seda.

o com l'eriçó que es torna una bola tancada si se sent atacat. deixant lliscar els moments

massa durs damunt nostre». Es responsabilitat individual i col•lectiva vetllar per l'ús

d'una llengua de qualitat.
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Lengua y comunicación científIca

(Article publicat a La Vanguardia el dia 28 d'abril de 1999)
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1 mundo real està construido en gran medida a partir de los usos lingüísticos del

grupo. Nunca hay dos lenguas tan parecidas que puedan considerarse represen-

tativas de la misma realidad social». afirmó el lingüista uortcamericano orientado a la

antropología Edward Sapir. No es pues de extranar que en aquellos países que qnieren

desempeíiar un papel significativo en el mundo cl estudio del lenguaje y el dominio de la

lengua propia scan objetivos fmidamentales.

En Catalunya estas tendencias formaron parte del ideario de construcción na

cional de Prat de la Riba creando cl Institut d'Estudis Catalans y sus secciones de Filo

logía y de Ciencias. a fin de codificar la lengua catalana v crear ciencia en Catalunva v

en catalàn. Así. la lengua catalana moderna debía ser apta no sólo para expresar los sen-

timientos mas personales. sino. al mismo tiempo. para comunicar los avances científicos

y tecnológicos. Los premios instituidos por el IEC en 1915 para trabajos de investigación

escritos en catalàn han facilitado que la lengua catalana liava servido para expresarse.

para comunicarse y para transmitir el conocimiento en todos los àmbitos. de las huma-

nidades. de las ciencias v de las tecnologías.

Efectivamente. el dia 2.'5 de abril de l915 veia la luz un modesto cartcl de pre

mios. firmado por Antoni Rubió y Eugeni d'Ors. en el cual se abría concurso para cinco

premios: el Francesc Vives. el Duran i Bas. el de Historia. el de Ciencias v el de Filo

logía. a los que sucesivamente se anadieron otros. Esta labor de estimulo en el uso del

catalàn en todos las àreas del saber ha sido necesaria debido a la postración que sufrió

la lengua catalana. debida en parte a la falta de poder político de las comunidades que la

tienen por lengua propia. Éste es un hecho habitual en semejantes circunstancias. como

lo es. también. que hubiera sido abandonada por ciertos sectores sociales. lo que facili-

taba la Iragmentación de la lengua. Por el contrario. la superación de la Decadencia v de

la falta de libertad lleva a manifestaciones integradoras de la lengua. que potencian su

unidad estructural al mismo tiempo que la cnriqnccen con el reconocimiento v el respe-

to de las diversas variedades. En nuestro caso. la recuperación idiomàtica ha comport a-

do una rica literatura en todo el dominin lingüístico. Dcbemos. pues. poner todos los me-

dios a nuestro alcance —como la convocatoria de premios de investigación escritos en

catalàn— para que la lengua catalana sea cada vez mas conocida v mas usada en sus te-

rritorios. para que los procesos de normalización que se llevan a cabo en las diferentes

comunidades sean coherentes. fortalezcan la lengua v la enriquezcan con el conocimien



to por parte de todos de las diferentes modalidades. Solamente con acciones integra -

doras. acompanadas de los estudios científicos en el campo de la lingüística. podremos

frenar y vencer los intentos fragmentadores de determinados sectores aculturales. Pero

para conseguir estos objetivos debe haber una implicación real de toda la sociedad. La

participación de la sociedad civil en la vida cultural. intclectual y científica era mas fuer-

te a principios de siglo que no en la actualidad. Los premios qne he mencionado tienen

su origen en la vohmtad de particulares —en componentes de esta sociedad civil—. y no

son fruto de subvenciones institucionales. Quizàs debido a que esta implicación de la so

ciedad en el estimulo del progreso científico y cultural del país ha disminuido notable-

mente. las instituciones hemos de recorrer cada vez mas. v a veces casi exclusivamente.

a los fondos públicos. unos fondos necesariamente limitados. Pienso que este analisis es

importante. pon1ne ello significa que las instituciones culturales y científicas no han sa

ludo generar la confianza necesaria para que todos. particulares. empresas e industrias.

sientan la obligación de colaborar en el desarrollo científico v cultural.

A pesar de las acciones legislativas y ejecutivas de estos últimos aiios. a pesar del

esfuerzo inmenso de tantos ciudadanos para incorporar el catalàn como un medio de co-

municación habitual en la vida cotidiana. en el trabajo v en el ocio. a pesar del uso del

catalan en los medios de comunicación. necesitamos aún toda una generación —si no

sutge nada imprevisto— para <|ue la lengua catalana supere esta convalecencia. una vez

aplicadas ya las curas de urgencia a las heridas sufridas durante los aíios de brutal re-

presión. Entretanto. es esperanzador constatar que un número elevado de estudiosos e

investigadores de todo el dominio lingüístico, desde la Safor al Empordà. desde Menor

ca al Segrià. producen buenos trabajos en lengua catalana.
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Secció Històrico-Arqueològica

El curs començà amb la presentació del nou Consell de Govern. que ha quedat format de

la manera següent:

President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretària:

Albert Balcells t Gonzàlez

Manuel Mundó t Marcet

Xavter Barral t Altet

Marta Teresa Ferrer t Mallol

La Secció s'ha reunit. com és habitual en

tots els cursos. en sessions ordinàries de

treball. les quals han tingut lloc els dies

9 de setembre. 22 d octubre i 10 de no-

vembre de 1998. i 28 de gener. 'l't de fe

brer. 25 de març. 29 d'abril. 27 de maig

i 28 de jnnv de 1999. A més. hi hagué

una reunió extraordinària el dia 4 de

març de 1999.

A partir de la reunió del Ple de

l'IEC del 14 de juny de 1999 s'han in

corporat a la Secció dos nous membres

numeraris: els senyors Joan F. Cabes

tany i Fort i Josep Massot i Muntaner.

A més de les activitats de trà

mit. d'execució i de revisió d'acords. de

seguiment del pressupost. de prepara

ció de publicacions. etc.. la Secció ha

emès els informes que detallem n conti

nuació.

Informes

La Secció ha emès nou informes pre

ceptius sobre els expedients de declara

ció com a bé cultural d interès nacional

(BCIN). sol•licitats a I 1EC per la Direc

ció General del Patrimoni Cultural del

Departament de Cult ma de la Generali

tat de Catalunya.

Informes d'expedients en la categoria de

monument històric i sobre delimitació

de l'entorn de protecció

Casa Coll i Regàs. Celler Coope

ratiu de Sant Guim de Freixenet. ermita

de la Bovera. església de Santa Maria de

la Ribera. monestir canonical de Santa

Maria. monestir de Sant Sebastià dels

Gorgs i Torre de Can Mario.

Informe d'expedient en la categoria de

zona arqueològica

Via del Capsacosta. tram de Sant

Pau Vell al pas dels Traginers (Sant Pau

de Segúries. Ripollès - la \ all de Bianya.

Garrotxa).

Informe d'expedient en la categoria de

document original

Llibre de privilegis de Cervera
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La Secció ha dictaminat també

sobre divuit escuts heràldics. vint-i-dues

banderes municipals i una bandera de

consell comarcal després d'haver estu

diat els expedients presentats a HEC per

la Direcció General d'Administració Lo

cal del Departament de Governació de la

Generalitat de Catalunya.

Escuts heràldics municipals dictaminats

Alfés. les Avellanes i Santa Li

nva. Bellprat. Cantallops. Castellví de la

Marca. Cava. Gavet de la Conca. la Mas

só. Palol de Revardit. Pontós. Prats de

Lluçanès. Prullans. Querol. Rocafort de

Queralt. Rodouvà. Sant Feliu de Llobre

gat. Santa Maria de Corcó i les Valls

d'Aguilar.

Banderes municipals dictaminades

Albesa. Balenyà. la Baronia de

Rialb. el Brull. el Catllar. Cubelles. Fo

rallac. Gaià. Ivars de Noguera. Olost.

Palau de Plegamans. Pedret i Marzà. Pi

les. el Pla de Santa Maria. Regencós. Sa

naüja. Sant Feliu de Buixalleu. Savallà

del Comtat. Torredembarra. Torrent.

Vilagrassa i Vilanova i la Geltrú.

Handera del Consell Comarcal

Les Garrigues.

La senyora Maria Teresa Ferrer.

juntament amh alguns altres membres.

revisà una sèrie de documents de la Sec

ció. entre els quals es troba el Llibre d'A

lexandre. del t|ual el senyor Albert Hauf

ha elaborat un informe.

La Secció elaborà un informe

sobre la conveniència de catalogar la

col•lecció de béns del Museu Diocesà de

Lleida per tal de finalitzar l'expedient

d'inclusió en el Catàleg del Patrimoni

Cultural Català qnc havia estat sol•licitat

pel director general del Patrimoni Cul

tural de la Generalitat de Catalunva a

l'Institut.

Tveballs conjunts amb altres seccions

La senvora Eulàlia Duran i el senvor Al

bert I lauf formen part del consell de re

dacció de la revista Estudis Romànics.

Alguns membres de la Secció han

intervingut en la revisió de propostes de

termes referents a matèries que són

competència )lc la Secció 1 listòrico-

Arqueològica per al Diccionari de la

llengua catalana de l'IEC.

Comissions

El senyor Josep Guitart forma part de la

Comissió d'Investigació de l'Institut.

El senyor Manuel Mundó forma

part de la Comissió de Lexicografia com

a representant de la Secció.

Els senyors Xavier Barral. Antoni

Pladevall i Manuel Riu formen part de la

Comissió Assessora del programa ARCAT.

Actes acadèmics

En les sessions ordinàries de la Secció

s han portat a terme les comunicacions



científiques següents: «El poder de l'liui

el Jove a Pont i Bitínia». pel professor

Géza Alfoldy: «El coneixemeut de l'acti

vitat artística per mitjà dels catàlegs d'ex

posició». pel senyor Francesc l•tmtbona:

«Tabula Imperii Romani». pel senyor Jo

sep Guitart; «Fonts per a l'estudi del mer

cat urbà de cereals a Catalunya». pel se

nytn- Antoni Riera; «La poesia catalana al

final del segle xvm i al principi del se

gle xtx». pel senyor Joaquim Molas; «La

Catalunva carolíngia. el que resta per

fer». pel senyor Manuel Mnudó. i «El con

sell de guerra contra el sindicalista Joan

Peiró (1942). un cas representatiu i alho

ra singular». pel senyor Albert Balcells.

El dia 21 de setembre de 1998 el

senyor Marc Mayer pronuncià la lliçó

inaugural del curs 1998-1999. que du

gué per títol L'art de la falsiftcació. Fal-

sae inscriptiones a l'epigrafia romana de

Catalunya.

Dins del cicle de conferències so

bre Ramon Llull. organitzat per Caixa de

Sabadell. Sa Nostra i l'IEC. el senyor Al

bert Hauf pronuncià les conferències

«Els exemples lul•lians» i «Ramon Llull o

l'art d'inventar històries: claus 'artísti

ques'' de l'originalitat literària de I.Arbre

exemplifical» els dies 24 de febrer i 24 de

març de 1999 a la Sala Prat de la Riba.

El dia 21 de maig de 1999 es pre

sentà a la Sala Prat de la Riba de l'IEC

l'obra Repertori d'exposicions individuals

d'art a t atalnnya (fins a l'any 193S). re

alitzada per les senyores Antònia Mont

many. Montserrat Navarro i Marta Tort i

dirigida pel senyor Francesc Fontbona.

El dia 27 de maig de 1999 tingué

lloc a la seu de l'IEC la primera reunió

internacional del projecte Urbanitas: un

model de desenvolupament cultural i tu

rístic de les ciutats antigues. Hi assisti

ren. per part de l'IEC. els senyors Josep

Guitart. director del Patronat d'Arqueo

logia de Guissona; Manuel Castellet. pre

sident de l'IEC. i Albert Balcells. presi

dent de la Secció I listòrico-Arqueològica.

El dia 28 de maig de 1999 es

portà a terme la reunió del Comitè Inter

nacional de la Tabula Imperii Romani.

que aquest anv s'ha celebrat a Barcelona.

fJ dia I"< de junv de 1999 es pre

sentà a la Sala Prat de la Riba de l'IEC el

llibre del senyor Maunel Mundó Obres

completes. I: Catalunya. 1: De la roma-

nitat a la sobirania. publicat per Curial

Edicions Catalanes i Publicacions de l'A

badia de Montserrat. La presentació fou

a càrrec dels senyors Jesús Alturo i Peru-

cho. curador de l'edició. Antoni Plade-

vall i Marc Mayer. i també hi parlà el

president de la Secció Històrico-Arque

ològica. senyor Albert Balcells. Assistiren

a l'acte el comissionat per a Universitats

i Recerca. senyor Andreu Mas-Colell. i el

president de l'IEC.

Del 20 al 26 de juny els senyors

Manuel Mundó i Josep Guitart assisti

ren com a representants de l'IEC a la

73a reunió de la Unió Acadèmica Inter

nacional. celebrada a Cracòvia. I li inter-
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vingueren en els programes del Corpus

Vitrearnm Medii Aevi. de la Tabula Int-

perii Romanii. de la forma Orbis Roma

na. del Corpus de Marques Amfòriques i

del Corpus d'Antiguitats Precolombines.

Dins d aquest darrer programa. presen

taren l'obra Tèxtils precolombins de

col•leccions públiques catalanes, de la

senyora Victòria Solanilla.

Els senvors Manuel Riu i Antoni

Riera formaren part del Comitè Científic

de la XXVII Setmana Internacional

d'Estudis Medievals. organitzada per la

Universitat Autònoma de Barcelona i

la Universitat de Barcelona. que se ce

lebrà a la Sala Prat de la Riba de l'IEC el

dia 29 de juny.

Els senyors Manuel Riu i Joaquim

Molas feren la presentació al Ple del 22

març de 1999 dels aleshores candidats a

nous membres senvors Joan l'erran Ca

bestanv i Josep Massot. respectivament.

Distincions

El pare Miquel Batllori ha estat guardo

nat amb el Premi de la Fundació Catala

na per a la Recerca.

Els senyors Marc Mayer i Josep

Massot han estat nomenats doctors ho

noris canso per la Universitat Eotvos

Lorand de Budapest i per la Universitat

de Mallorca. respectivament.

El senvor Joaquim Molas i la se

nvora Jill R. Webster. membre corres

ponent de la Secció. han rebut la Creu de

Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions

Prat de la rtba. Enric. Obra completo.

Vol. II: IS9S-I905. Barcelona: coe

dició amb Edicions Proa. SA. 1998.

669 p. {A cura d'Albert Balcells i Jo

sep M. Ainaud i de Lasarte. amb la

col•laboració de Josep Marín i Maria

Montaner]

Putg t Ferreté. Ignasi M. (f); Gtner Mo

ltna. Assumpta. Index codicològic

del Viaje literario deJoime Villanue

va. Barcelona. 1998. 208 p. (Memò

ries de la Secció I listòrico-Arqueolò-

gica; XLIX)

Repertori de manuscrits catalans (l4?4-

1620): Barcelona: Arxiu Històric i

Biblioteca de Catalunya. Vol. I. Bar

celona. 1998. 391 p. (Memòries de

la Secció I listòrico-Arqueològica; L)

[Dirigit per Eulàlia Duran] [Compila

ció a cura de M. del Mar Batlle. Eulà

lia Miralles. Maria Toldrà i Joan l'res]

Repertori d'exposicions individuals d'art

a Catalunya (Iins a l'any I9.5S).

Barcelona. 1999. 4 1 4 p. (Memòries

de la Secció Històrico-Arqueològica;

Ll) [Dirigit per Francesc Fontbona]

[Compilació a cura d Antònia Mont

manv. Montserrat Navarro i Marta

Tort]

Solantlla t Demestre. Victòria. Tèxtils

precolombins de col•leccions públi

ques catalanes. Barcelona. 1999.

278 p. (Corpus Antiqnitatum Ame-

ricanensium. de la Unió Acadèmica

Internacional)



Programes de recerca

Centre d'Art Romànic Català

(ARCAT)

Directors: Joan F. Cabestanv i l'ort

M. Teresa Matas i Blanxarl

L'ARCAT és nu programa d'investigació

qne té l'objectiu de crear una base de

dades per a I anàlisi de 1 art romànic ca

talà dels segles tx al xnt. tant des de la

seva vessant arquitectònica i artística

(escultura. pintura. arts sumptuàries i

mobiliari litúrgic) com des de la bistori-

codocumental.

Fins al mes d'abril de 1998. el

nombre d'esglésies codificades de què

disposem és .5.019 de les 4.000 que esti

mem que conté el corpus d'edificis

religiosos romànics (segles tX-xtn) del

patrimoni català. D aquestes 4.000 es

glésies. actualment la base de dades con

té 200 edificis amb una àmplia informa

ció. pràcticament completa. millorable

amb publicacions recents i dades noves:

2.000 edificis amb una bibliografia ele

mental i una informació arquitectònica

bàsica: 800 esglésies únicament inventa

riades. i 1.000 edificis per inventariar.

La finalitat del programa és asso

lir una informació òptima de les 4.000

esglésies. que tenen diferents nivells de

conservació i categoria arquitectonicoar-

tística que ens permeten aplegar-lcs en

tres grups: 1.000 esglésies de funcionali

tat complexa. 2.000 esglésies de planta

elemental i 1 .000 esglésies desaparegu

des. de les quals només es conserva in

formació documental.

\ partir de l'abril del 1998 es va

interrompre la introducció de tota nova

dada a I AS400. la qual cosa comportà

nua nova orientació en el camp de la

investigació dins de la base de dades

ARCAT. A partir d aquest moment es va

plantejar com a solució més òptima i més

efectiva dirigir el treball dels ajudants

d investigació vers una recerca de fonts

bibliogràfiques obtingudes a les bibliote

ques especialitzades i la revisió de les fonts

documentals procedents d arxius (actes

de consagració i alguns altres documents).

Actualment. l'estat de la qüestió és

l'inici de la verificació de les fonts bi

bliogràfiques procedents de la migració de

I AS400. previst per a inicis de setembre

de 1999. Finalitzada aquesta tasca. ens

complauria poder encetar definitivament

la nova aplicació informàtica de l'AR( !AT.

amb tots els seus avantatges. i dirigir tot el

nostre esforç vers la part del programa

que estudiarà la part gràfica i planimètri-

ca del projecte d investigació ARCAT.

La tasca portada a terme en el

curs 1998-1999 ha consistit en el que se

gueix:

1. Estudi defonta bibliogràfiques

Enguany. el total de fonts bibliogràfi

ques estudiades per tal d ampliar i mm-

203 £
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pletar 1 anàlisi historicodocumental i ar-

quitectonicoartístic dels edificis és 121.

'2. Cveixement del corpus d'edificis

religiosos dels segles l\ al Mll

Durant el curs 1 <»),".- 1 <»)<) s'ha buidat

informació d un total de 1.077 esglésies.

La informació extreta d aquests edificis

només ha estat possible dividir-la per

comarques en el cas de les construccions

analitzades per mitjà del buidatge dels

cinc volums d Els castells catalans. El

total d'esglésies estudiades en els esmen

tats volums és .'544. qne. dividides per

comarques. són: Alt Camp (6). Alt Em

pordà (25). Alt Penedès (10). Anoia

(21). Bages (29). Baix Camp (3). Baix

Ebre {:i). Baix Empordà (17). Baix Pe

nedès (8). Berguedà (22). Cerdanya (6).

Conca de Barberà (19). Garraf (2). Gar-

rotxa (28). Gironès (22). Montsià (1).

Osona (36). Priorat (2). Ripollès (29).

Selva (29). Tarragonès (4). Terra Alta

(2). Vallès Occidental (0). Vallès Orien

tal (5).

.'5. Enriquiment dels diferents grups

de documentació

1.a bibliografia consultada i el treball de

camp realitzat han permès aportar in

formació d'un total de 1.077 esglésies.

4. Buidatge i introducció

de documentació

Durant el curs 1 998- 1999 s'havia pre

vist la revisió de tota la documentació

entrada dins la base de dades. 1.a tasca

de la documentalista (ajudanta d inves

tigació llicenciada en filologia clàssica)

dins el període comprès entre setembre i

novembre. moment en què deixà el lloc

vacant. ha significat la revisió d'una

part dels grups de documentació se

güents:

— Actes de consagració.

— Observacions a les actes de

consagració.

— Documentació.

— Observacions a les actes de

consagració.

5. Arca d'anàlisi avquitectonicoartü-

tica: treball de camp

L'ARCAT ha dut a terme l'estudi i la

comprovació in situ dun total de 2."< mo

numents: Sant \ icenç de Cardona. San

ta Cecília de Montserrat. Santa Eulàlia

de Provençana. Santa Maria de Bru-

guers. Santa Maria de Bellvitge. Santa

Maria de Gualter. Sant Pere de Ponts.

Santa Maria d Agramunt. Sant Pere de

Serrallonga. Sant Crist de Balaguer.

Sant Tomàs de Fluvià. Sant Miquel de

Fluvià. Sant Jaume de Frontanvà. Sant

Miquel de la Pobla de Lillet. Santa Ma

ria de la Pobla de Lillet. Sant Pere de

Montgrony. Sant Sadurní de Seix. Santa

Creu de Castellbò. Sant Joan de l'Erm,

Santa Maria de Castellbò. Sant Andreu

de Castellbò. Santa Eugènia de Nerellà.

Santa Eulàlia de Pi. Santa Maria de Ta

lló i Sant Marcel de Bor.



6. Publicacions

Carestanv i Fort, Joan F. «Santa Cecília

de Montserrat». Circular dels Amics

de l'Art Romànic [Barcelona], núm.

179 (gener 1999), p. 4-6.

— «El castell alt-medieval». Circular

dels Amics de l'Art Romànic [Barcelo

na], núm. 182 (abril 1999), p. 31-32.

Carestanv i Fort, Joan F.; Matas i Blan-

xart, M. Teresa. «Advocació de sant

Miquel a les capelles dels castells de

la Marca del Gaià i del Penedès. se

gles x-xi.» Lambard. Estudis d'Art

Medieval [Barcelona], vol. x (1998),

p. 141-150.

7. Activitats acadèmiques

7.1. Organització de sessions

científiques

Enguany, a causa de la impossibilitat de

consultar i utilitzar la informació de la

base de dades ARCAT, hem hagut d'inter

rompre el cicle Problemes i suggeriments

a la recerca i estudi de Fart i la història

del romànic català que el Centre d'Art

Romànic Català (ARCAT) havia organit

zat en els cursos passats. En un primer

moment, s'havia previst la realització de

la X Taula Rodona dedicada a «La icono

grafia de les portades des del Ripollès a

Lleida» (per l'abril/maig de 1999).

7.2. Assistència a sessions científiques

— II Fòrum de Restauració de Monu

ments. Organitzat per la Fundació La

Caixa. Barcelona, 21-23 de setembre de

1998. Hi assistiren Joan F. Cabestany i

Fort i M. Teresa Matas i Blanxart.

— XLII Assemblea Intercomar-

cal d'Estudiosos. Organitzada per l'As

semblea Intercomarcal d'Estudiosos.

Sant Cugat del Vallès. 23-25 d'octubre

de 1998. Hi assistiren M. Teresa Matas i

Blanxart i Joan F. Cabestany i Fort, que

presentà la comunicació «L'arquitectu

ra del monestir de Sant Cugat en els se

gles xi i xii» (25 d'octubre).

— VI Col·loqui Les canòniques

catalanes. Arquitectura i art medieval.

Organitzat pels Amics de l'Art Romànic.

• Joan F. Cabestany i Fort: «Les

canòniques agustinianes a Catalunya: la

seva projecció religiosa, socioeconòmica

i política, segles xi-xiv». Barcelona, 4 de

novembre de 1998.

• M. Teresa Matas i Blanxart:

«Centre d'Art Romànic Català (ARCAT):

les possibilitats d'una anàlisi infor

matitzada de l'arquitectura de les ca

nòniques». Barcelona, 4 de novembre

de 1998.

• Annabel López i Gómez: «Apor

tacions a l'estudi de la canònica de Sant

Miquel de Marmellar (història, arqui

tectura i pintura)». Barcelona, 5 de no

vembre de 1998.

— Curs per al coneixement de

l'organització territorial de Catalunya,

segles xi-xiii. Organitzat pel Centre Ex

cursionista de Catalunya. Conferenciant:

Joan F. Cabestanv i Fort. Barcelona, 12,
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19 i 23 de novembre i 3 i 10 de desem

bre de I<I0;;.

— I Congrés d'Arqueologia Me

dieval i Moderna a Catalunya. Espais

l rbaus i Espais Rurals.

Organitzat per I Associació Cata

lana d'Arqueologia Medieval i Moderna.

Hi assistiren Joan F. Cabestanv i Fort i

M. Teresa Matas i Blanxart. Igualada.

13-15 de novembre de 1998.

— Primeres jornades europees

«Educación v tecnologias en la sociedad

de la información». Organitzades per la

Facultat de Ciències de la Informació de

la Universitat Complutense de Madrid i

el Museu Intercomarcal d Elecirografia

de Conca. Madrid. 19-21 de novembre de

1998. Hi assistiren Joan F. Cabestany i

Fort i M. Teresa Matas i Blanxart.

— Sessió de treball organitzada

pel Patronat de Santes Creus i l'Ajunta-

meni d Aiguamúrcia. Joan F. Cabestanv

i Fort pronuncià la conferència «Funda

ció i expansió de 1 'orde del Cister». San

tes Creus. 22 de novembre de 1998.

— Tribuna d'Arqueologia. 1998-

1999. Organitzada per la Divecció General

del Patrimoni de la Generalitat de Catalu

nva. Barcelona. 2 de desembre de 1998.

Joan F. Cabestanv i Fort presidí la sessió.

— I0è Curset d'Arqueologia Me

dieval. Organitzat pel Consell Superior

d'Investigacions Científiques (CSIC). El

senvor Joan F. Cabestany i Fort presentà

la conferència «Els castells termenats».

Barcelona. 1 -i de desembre de 1998.

— Inauguració de l'exposició

«Mallorca gòtica». Organitzada pel Museu

Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Barcelona. 17 de desembre de 1998. Hi

assistiren Joan F. Cabestanv i Fort i M.

'Teresa Matas i Blanxart.

— Sessió de treball organitzada

pel Museu d Història de Sabadell. El se

nyor Joan F. Cabestanv i Fort lii presentà

la conferència «Catalunva romànica: cas

tells». Sabadell. 21 de gener de 1W.

— Sessió de treball organitzada

pel Col•lectiu Esparreguen de Recer

ques. La senvora Annabel López i Gó-

mez hi presentà la conferència «L'arqui

tectura romànica del Baix Llobregat».

Esparreguera. 30 de gener de 1999.

— Inauguració de l'exposició

«El tresor de Sanl Pere de Rodes. Mone

da. comerç i art a l'inici del segle xvt».

Organitzada pel Museu Nacional d'Art

de t .'atalunya (MNAC). Barcelona. 18 de

febrer de I9<)<i. Hi assistiren Joan V.

Cabestany i Fort i M. Teresa Matas i

Blanxart.

— Sessió de treball organitzada

pel Museu d Història de Sabadell. El se

nyor Joan F. Cabestany i Fort hi pro

nuncià la conferència «Catalunya romà

nica: parròquies». Sabadell. 18 de febrer

de 1999.

— Sessió de treball. La senvora

M. Teresa Matas i Blanxart hi pronuncià

la conferència «Les peces romàniques i

gòtiques del Museu d'Art de Girona».

Girona. 13 de marc de lW).



— Inauguració de l'exposició

«Sixena. El color de les pintures abans

de l'incendi del 1936». Organitzada pel

Museu Nacional d'Art de Catalunya

(MNAC). Barcelona, 21 de març de

1999. Hi assistiren Joan F. Cabestany i

Fort i M. Teresa Matas i Blanxart.

— Congrés d'Arqueologia Me

dieval. Organitzat per la Societat Espa

nvola d'Arqueologia Medieval. Vallado

lid, 21-25 de març de 1999. Hi assistiren

Joan F. Cabestany i Fort i M. Teresa Ma

tas i Blanxart.

— Inauguració de les noves sales

romàniques i gòtiques del Museu Marès.

Organitzada pel Museu Marès. Barcelo

na, 7 d'abril de 1999. Hi assistiren Joan

F. Cabestany i Fort i M. Teresa Matas i

Blanxart.

— Sessió de treball organitzada

pel Museu d'Història de Sabadell. El se-

nvor Joan F. Cabestany i Fort lii pro

nuncià la conferència «Catalunva romà

nica: monestirs i canòniques». Sabadell.

22 d'abril de 1999.

— Inauguració de l'exposició

«La Barcelona gòtica. 750 anys de go

vern municipal». Organitzada pel Mu

seu d'Història de la Ciutat. Barcelona,

13 de maig de 1999. Hi assistiren Joan

F. Cabestany i Fort i M. Teresa Matas i

Blanxart.

— Inauguració de la restauració

de l'església de Sant Pere de Serrallonga.

Organitzada pel Servei del Patrimoni

Arquitectònic Local de la Diputació de

Barcelona. Alpens. 16 de maig de 1999.

Hi assistiren Joan F. Cabestany i Fort i

M. l'eresa Matas i Blanxart.

— Medii Aeri Penitensis Ars Sa

cra. Organitzat per l'Institut d'Estudis

Penedesencs.

• Joan F. Cabestanv i Fort: «La

torre-església de Sant Joan de Moja». Vi

lafranca del Penedès. 5 de juny de 1999.

• Joan F. Cabestany i Fort:

«Monestirs i canòniques al Penedès. se

gles x-xra». Vilafranca del Penedès. 5 de

juny de 1999.

• M. Teresa Matas i Blanxart:

«Aportació a l'estudi de tres peces d'art

litúrgic conservades al Museu de Vila

franca». Vilafranca del Penedès. 0 de

juny de 1999.

• Annabel López i Gómez: «Els

elements ornamentals dels conjunts

pictòrics romànics del Penedès». Vila

franca del Penedès. 6 de juny de 1999.

— Sessió de treball organitzada

pels Amics de l'Art Romànic. La senvo

ra M. Teresa Matas i Blanxart hi pro

nuncià la conferència «Les pintures de

Sant Tomàs de Fluvià: anàlisi composi-

tiva, estilística i iconogràfica». Torroella

de Fluvià, 12 de juny de 1999.

— Journées romanes. Les pèleri-

nages à trarers l'art et la société a l'épo-

que préromane et romane, Organitzades

per l'Associació Cultural de Cuixà. Co-

dalet, 8-15 de juliol de 1999. Hi assisti

ren Joan F. Cabestany i Fort i M. Teresa

Matas i Blanxart.



8. Connexions amb el tentre d'ArI

Romànic Català (ARCAT)

El Centre ARCAT està connectat amb:

— El Centre d'Informació i Do

cumentació Científica (ClNDOC).

— La Xarxa de Biblioteques

dels Museus d'Art de Catalunva.

— La Biblioteca de la Facultat

de Lletres de la l niversitat de Girona.

— El Departament d'Història de

l'Art de la Facultat de Geografia i Histò

ria de la Universitat de València.

cuments editats ha comportat una tasca

afegida insospitada. encara que total

ment necessària. ja que no s'havia pl•m-

tejat mai abans d'ara en cap diplomatari

català: l'adaptació correcta a la llengua

moderna dels més de divuit mil noms

propis llatins i sobretot gòtics i franco-

germànics llatinitzats. Per a obtenir-ho.

s'han hagut d'analitzar per grups lin

güístics. comparar-ne les afinitats. resol

dre els problemes gairebé un per un i es

tablir unes normes provisionals sobre la

grafia dels dits noms.

g 20S
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Catalunya Carolíngia

Directors: Josep M. Font i Rius

Manuel Mundó i Marcet

Antoni Pladevall i Font

Manuel Riu i Riu

Les reunions del comitè amb els col•la

boradors han estat quatre: 30 d'octubre

i Li 1 de desembre de 1998 i 26 de març i

18 de juny de 1999. Els equips. que tre

ballen per comtats. hi han exposat el

curs de llurs treballs. han lliurat el ma

terial preparat definitivament i han dis

cutit els problemes sorgits.

Els resultats obtinguts han estat

els següents:

Comtats d'Osona i Manresa

Vol. IV. Darrera correcció de les proves

ja compaginades. La correcció lingüísti

ca dels regestos en català dels 1.880 do-

Comtats de Cirona. Empúries.

Peralada i Hesaltí

Vol.V. S'han reunit els 500 documents

amb regest.

Comtat de Baccelona

Vol. VI. Els senvors Pere Puig. Ignasi Bai-

ges i Rafel Ginebra han lliurat ja uns 900

documents dels I ..'500 que es preveuen.

Comtats de Rosselló. I allespir.

Conflent. Capcir. Perapertusès i Rases

Vol.VII. corresponent a tota l'antiga

diòcesi d'Elua. a càrrec del senyor Pere

Ponsich. que comprendrà uns 570 docu

ments. Fins ara n'ha lliurat 355.

Publicacions

Font t Rtus. J. M. «La recessió del dret

comú a la península Ibèrica». A: Pen

sament jurídic. Barcelona: Universi

tat Pompeu Fabra. 1999. p. 95-106.



— «Les cartes de poblament medievals:

Una visió de síntesi». A: Territori i

societat a l'edat mitjana. Vol. II.

Lleida: Universitat de Lleida. 1998.

p. 11-17.

— El municipi medieval català i la seva

potestat normativa. Vol. I. Barcelona:

Fundació Noguera. 1999. p. 31-45.

Munnó, A. M. Obres completes. I: Cata

lunya. 1: De la romanitat a la sobi

rania. Barcelona: Curial: Publica

cions de l'Abadia de Montserrat.

1998. 629 p. + gravats. [Reedició de

56 treballs anteriors]

Orneig i Mata, Ramon. Les dotalies de

les esglésies de Catalunya (segles

1X-X1I). Vol. II. segona part: Intro

ducció. Documents 121-276 (segle XI).

Vic, 1997, p. 165-3 10.

Planevall i Font, Antoni. Catalunya

romànica. Vol. XXVI: Tortosa i les

terres de l'Ebre. Barcelona: Enci

clopèdia Catalana, 1997. 469 p.

— Catalunya romànica. Vol. XXVII:

Visió de síntesi. Barcelona: Enciclo

pèdia Catalana, 1998. 391 p.

— Del romà al romànic. Història, art i

cultura de la Tarraconense mediterrà

nia entre els segles IV i X. Barcelona:

Enciclopèdia Catalana, 1999. 485 p.

— La documentació i l'art medieval.

Barcelona, 1998. 44 p. [Discurs

d'ingrés a la Reial Acadèmia de Be

lles Arts de Sant Jordi].

— Santa Eugènia de Berga. Vic. 1908.

100 p. (Monografies)

— Taradell. Vic. 1999. 80 p. (Mono

grafies)

— El Brull. Vic. 1999. 70 p. (Monogra

fies)

Ponsich, Pere. Catalunya romànica.

Vol. XXV: El Vallespir, el Capcir, el

Donasà. la Fenolleda. el Peraper-

tusès. Barcelona: Enciclopèdia Cata

lana. 1996. 440 p.

Riu i Riu, Manuel. «Aportación de la ar

queologia medieval a la historia de Es-

pana». A: XXV Semana de Estudios

Medierales. Estella, 1998. p. 403-429.

— «Reflexiones sobre un valor anadido

a las fuentes escritas de la Edad Me-

dia». Homenaje a la profesora Car

men Orcastegui. Saragossa. 1999,

p. 1317-1323.

— «Incògnites del santoral femení a la

Catalunya del segle x». Analecta Sa

cra Tarraconensia, núm. 71 (1998):

Miscel·lània en honor d'Àngel Fàbre-

ga i Grau, p. 671-675.

Repertori de manuscrits catalans

del segle xvi (1474-1620)

Directora: Eulàlia Duran i Grau

La finalitat d'aquest projecte és con

feccionar un repertori de manuscrits ca

talans del període del Renaixement es

crits en qualsevol llengua, amb les dades

codicològiques essencials. la identificació

d'autors. els copistes i la datació. Cal tre-
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ballar a les biblioteques catalanes en ge

neral i a les grans biblioteques foranes de

l'Estat i de l'estranger. Pretén establir

una continuïtat amb la producció medie

val. més ben coneguda. i estudiar la con

tinuació de la difusió manuscrita en una

època en qnè la impremta. per raons de

mercat i algunes més. no n'assumí la di

fusió. Alhora. pretén ésser una base sòli

da per a estudis posteriors i edicions de

textos.

f.l projecte es va iniciar I anv

1995 i s hi ha treballat de manera contí

nua. El primer volum. dedicat a les bi

blioteques barcelonines. ha aparegut el

novembre de 1998: es continua treba

llant en els fons de Barcelona i és previst

lliurar el segon volum el gener de 2000.

Aquest volum contindrà la descripció

duus dos-cents manuscrits de la Biblio

teca l niversitària de Barcelona i de la Bi

blioteca Pública Episcopal de Barcelona.

seu entorn familiar: notes biogràfi

ques». Pedralbes, núm. 17 (1997).

p. 88-11°.

Mtralles. E.; Toldrà. M. «La tradició

manuscrita de l'obra de Francesc Ta

rafa: biblioteques barcelonines (I)».

\nnari de Filologia. vol. 20. secció C /

núm. 8 (1997). p. 43-78.

S'han dut a terme també unes

<|uantes recensions de textos relacionats

amb la literatura en I època del Renaixe

ment en revistes com ara Arxiu de Tex

tos Catalans Antics. Llengua i Literatu

ra i Boletín de la Real Academia de

Bnenas Letras de Barcelona.

Recerca Arqueològica a Guissona

Directors: Josep Guitart i Duran

Joaquim Pera i Isern

Publicacions

Batlle. M. M. Patriotisme i modernitat

a la ft del comte d'l rgell. Barcelona:

Publicacions de l'Abadia de Mont

serrat. 1<)<i9.

Duran. E. «Les perplexitats de Joan

Fuster». Caplletra. mim. 24 (1998).

p. \r.-\i-\.

Duran. E. [dir.]; Batlle. M. M.; Mtralles.

E.; Toldrà. M.: Tres. J. [comp.] Re

pertori de manuscrits catalans (1474-

1620). Vol. I. Barcelona: IEC. 1998.

Mtralles. E. «Antoni Viladamor i el

Com a membre del consorci Patronat

d Arqueologia de Guissona. conjunta

ment amb I Ajuntament de Guissona. el

Consell Comarcal de la Segarra. la Di

putació de Lleida. la Universitat Autò

noma de Barcelona i l'associació Ainics

de lesso (Guissona). l'IEC ha pvosseguit

la seva col•laboració en la recerca arque

ològica de la ciutat romana de lesso.

La campanva desenvolupada

l'estiu de 1998 va prosseguir l'excavació

de la gran domus construïda en època

d'August. començada a excavar el 1996.



EI gener de 1909 la Direcció Ge

neral X de la Comissió Europea. en el

marc de la convocatòria del programa

Raphaèl. aprovà el finaneament del pro

jecte presentat pel Patronat amb el títol

/ rbanitas. I n modelo de desarrollo cul

turaly tnrístico de Iax ciudades antiguas.

En el projecte. liderat pel Patronat d'Ar

queologia de Guissona. hi participen tam

bé la l niversidade do Minho (BVaga. Por

tugal). responsable de les excavacions a

la ciutat romana de Bracara Auausta: la

l niversitat de Roma La Sapienza (Roma.

Itàlia). responsable de les excavacions a

la ciutat romana de Peltninum. i el Museu

de la Conca Dellà (Isona). responsable de

I arqueologia de la ciutat romana d Aeso.

Al jaciment de lesso. el desenvo

lupament d'aquest projecte en les tres

properes anualitats (del 1999 al 2001)

comportarà unes àmplies campanyes

d'excavació. a més de les tasques corres

ponents de consolidació i museïtzació de

les restes antigues que es vagin posant al

descobert en el parc arqueològic de Guis

sona.

Forma Orbis Kotnani (FOR) - Tal•tda

Imperii Romani (I lli.

Director: Josep Guitart i Duran

Aquest projecte pren com a fita la re

construcció històrica dels territoris dels

centres del món antic a partir de l'ela

boració d'un seguit de volums. Cada vo

lum inclou. d'una banda. un mapa a es

cala 1 :25.000 en què s'ubiquen els jaci

ments d'època romana i les referències

geogràfiques antigues i. de l'altra. la

descripció de tots els punts cartografiats

i iin estudi topograficoarqncnlògie del

conjunt.

Aquest curs s'ha treballat paral•le

lament en l'elaboració dels fulls corres

ponents a Baetulo (Badalona). lluro

(Mataró) i el Baix Penedès.

Pel que fa al full de Baetnlo. s'han

revisat i infotmatizat les fitxes. s'ha

preparat la cartografia i es troba en curs

el procés d'interacció i anàlisi de les

dades.

Del full d'lluro se n van elabo

rant les fitxes.

El volum del Baix Penedès s'em

marca dins del projecte més ampli ti

tulat Estudi del paisatge arqueològic

antic de la Cossetània oriental i consti

tuirà la plasmació duna part dels resul

tats. Se n'han redactat i informatitzat

les fitxes. s'ha efectuat la cartografia

pertinent i l'estudi de la informació ja

ha permès delinear un dels eixos de les

conclusions.

La preparació dels volums de

Baetulo i del Baix Penedès es troba en

un nivell de desenvolupament similar i

a tocar de la seva fi: la metolologia de

treball sistematitzada i experimentada

amb el primer ha fet possible la intensi

ficació de la feina destinada a l'edició
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del full del Baix Penedès. tot just incor

porat al projecte l'anv acadèmic an

terior.

Per la seva banda. 1 inici del full

de Barcino ha estat ajornat fins a la sig

natura del conveni pertinent amb el Ser

vei d'Arqueologia de 1' Ajuntament de

Barcelona.

Tot seguit detallem Testat de des

envolupament de cada full.

Kull del Baix Penedès

Les tasques de preparació d'aquest full

han estat continuades de manera priorità-

ria i intensiva. S'hi segueixen tres línies

d'investigació: l'estudi dels jaciments ar

queològics. l'estudi de la xarxa de camins

i parcel•lari i l'estudi del paisatge antic

prenent com a base anàlisis pol•líniques.

El nivell de desenvolupament de

cadascuna d'aquestes línies és el següent:

i
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Full de Baetulo

• S'ha portat a terme i s'ha acabat la in-

formatització de les fitxes —redactades

en anvs anteriors.

• S'ha continuat i s'ha finalitzat

la informatització de les dades cartogrà

fiques. És a dir. els jaciments han estat

situats sobre la base cartogràfica de

l'Institut Cartogràfic de Catalunya a

partir de llurs coordenades geogràfiques

—prèviament determinades in situ amb

GPS— i del tractament de la informació

amb els programes AUTOCAD i Arc-

View.

• Es troba en curs el procés d in

teracció i estudi de les dades que per

metrà d'interpretar-les i redactar les

conclusions. D'una banda. hom analitza

consultes temàtiques efectuades a la

base de dades que emmagatzema les fit

xes. De l'altra. s'elaboren mapes temà

tics amb el programa ArcView i mit

jançant la interrelació entre coordenades

geogràfiques i diverses dades contingu

des a les fitxes informatitzades.

1 . Estudi dels jaciments arqueològics

S'ha continuat i s'ha finalitzat tot el pro

cés d'elaboració de fitxes de jaciments:

• Tasques de compilació d'infor

mació de cada jaciment: s'han continuat

les visites als jaciments i també a museus

i col•leccions particulars que en conser

ven materials per tal de comprovar i am-

pliar la informació bibliogràfica i inèdita

recollida durant l'any acadèmic anterior.

• Redacció de les fitxes.

• Informatització de les fitxes.

També s'ha desenvolupat i acabat

tot el procés de cartografia dels jaciments:

• Determinació de les coorde

nades geogràfiques dels jaciments.

• Informatització de les dades

cartogràfiques.

2. Estudi de la xarxa de camins

i parcel•lari

D'una banda. s'han portat a terme i

s'han acabat un seguit de tasques amb

relació a la compilació. la restitució i la

informatizació de la informació:



• Fotointerpretació i cartointer-

pretaeió: aquests estudis s'han desen

volupat a partir de la contrastació i

l'anàlisi de diversa documentació i. un

cop finalitzats. han permès reconstruir

els traçats de la xarxa viària tradi

cional.

• Control de terreny: s'ha fet un

seguiment sobre el terrenv dels camins i

dels traçats antics —l'interès dels quals

havia estat assenvalat pels estudis de fo-

tointerpretaeió i cartointerpretació— per

tal d enregistrar-ne les característiques

físiques. Aquest seguiment. ja acabat. ha

possibilitat documentar uns quants trams

de camins antics.

• Restitució dels resultats sobre

paper i sobre suport informàtic: la infor

mació obtinguda ha estat restituïda a es

cala 1:2"<. 000 sobre ortofotomapes de

l'ICC en paper polièster. i també s'ha di-

gitalitzat en AUTOCAD a fi de sobrepo

sar-la a la base cartogràfica informatit

zada de llCC mitjançant ArcView.

D'altra banda. s'han elaborat les

conclusions d'aquesta línia de recerca.

1 /anàlisi arqueomorfològica del

conjunt dels elements morfològics resti

tuïts ha permès definir diferents formes

d'estructuració del territori i proposar-

ne una seqüència evolutiva.

3. Estudi del paisatge antic sobre la

base d'anàlisis pol•línu|ues

S'ha encarregat al Servei Cient ifico-

tècnic de Gestió i Evolució del Paisatge

de la Universitat de Barcelona i es troba

en curs.

Actualment. s'efectua el procés

d interacció i anàlisi de les dades que

afecten tant els jaciments arqueològics

com la xarxa de camins i el parcel•lari:

• S'han elaborat mapes temàtics

amb el programa ArcView i mitjançant

la interrelació entre les coordenades ge

ogràfiques dels jaciments. diverses dades

contingudes a la fitxa informatitzada de

cada establiment i la restitució de la xar

xa viària i del parcel•lari digitalitzada.

• S'ha iniciat el procés d'estudi

d'aquests mapes amb vista a interpre

tar les dades i preparar-ne les conclu

sions.

Full d'Ilurn

Actualment. es porta a terme la redac

ció de les fitxes. Hom preveu acabar-la

abans de la fi de IWi.

Corpus documental de les relacions

internacionals de la Corona d'Aragó

Directors: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Manuel Riu i Riu

La finalitat del projecte és publicar en

edició crítica els tractats internacionals

de Catalunya i. després. de la Corona

catalanoaragonesa a IÏ de pal•liar la dis

persió actual de fonts. moltes de les

quals són inèdites. i la molt diversa fia-
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bilitat de les edicions existents. Cada

tractat comptarà amb una introducció

breu, destinada a ambientar-lo històri

cament i a estudiar les circumstàncies

en què se signà. S'inicia en el segle xn i

acaba a la mort de Ferran el Catòlic,

el l">lo.

Durant el curs 1998-1999, s'han

revisat les publicacions noves i s'han

afegit les dades als dossiers que ja te

níem. D altra banda, la senvora Maria

l'eresa Ferrer, aprofitant una estada a

Pisa per participar en un congrés. en vi

sità I arxiu, lti veié la documentació que

podia interessar per al projecte i en de

manà microfilm.

S'ha continuat revisant la docu

mentació de l'Arxiu de la Corona d'A

ragó; concretament, les carpetes de per

gamins 66-107, les quals contenen

2.289 pergamins i alguns més de «va

ris», que corresponen al regnat de Jau

me I. A més. s'ha prosseguit la revisió dels

registres de cancelleria del segle xui. Atès

que cal consultar-los en microfilm, es re

visen els catàlegs antics dels registres i

s'obté una fotocòpia, a partir del micro

film, dels documents que s han localitzat

prèviament a través dels catàlegs. que

són molt complets per a aquesta època,

Hom ha obtingut fotocòpia o microfilm

dels pergamins que ja s'havien revisat i

també dels registres que interessaven. Es

previst d'acabar aquesta tasca, que és

molt lenta, entre els mesos d'octubre i

novembre.

Els documents s han anat esca-

nejant a li de procedir d'una manera

més ràpida, però en el cas d'edicions

amigues el resultat no és bo i s'hauran

de copiar. S han anat organitzant tam

bé els dossiers de cada tractat: la versió

escanejada, les diferents versions publi

cades. la fotocòpia de l'original o els

originals i els comentaris de la historio

grafia. Atès el grau de desenvolupament

del projecte. és possible que se'n pu

gui publicar el primer volum durant

l'any 2000.

Activitats i publicacions

Ferrer < Mallol, M. Teresa. «Antece-

denti e trattative per la pace del

1402 fra la Corona catalano-arago-

nese e Genova: un tentativo per por-

re fine aIIa guerra di corsa». Archicio

Storíco Sardo, núm. xxxtx (l90M):

Studi in memoria del Pro/. Giancar-

fo Sorgia, p. W-138.

— «Transport istas v corsarios vascos en

el Mediterraneo medieval. Las aven

turas orientales de Pedro de La-

rraondo (1406-1409)». Itsas Me

moria. Revista de Estudios Maríti-

mas del Pais lasco. núm. 2 (l008).

p. 509-524.

— «Les relacions entre Catalunya, Gra

nada i el Magrib medieval». A: L'Is-

lam i Catalunya. Barcelona: Institut

Català de la Mediterrània: Museu

d Història de Catalunya: Lunwerg

Editores. 1998, p. 251-259.



«Frontera. convivencia y proselitismo

entre cristianos y moros en los textos

de Francesc Eiximenis y de san Vi

cente Ferrer». A: Pensamiento me-

dieval hispana. I lomena/e a Horacio

Santiago-Otero . Madrid: CSIC: Jun

ta de Castilla v León: Diputación de

Zamora. 1998. p. 1579-1600. [Coord.:

J. M. Soto Ràbanos]

«Ramon de Cardona. capità general

de l'exèrcit giielf i governador de

Sardenva (f 1338)». A: La Sarde-

gna e la presenza Catalana nel Me-

diterraneo. Att i del II Congresso (III

Internazionale) di Studi Catalani

(Cagliari. 11-15 otI. 1995). Càller:

CUEC. 1998. vol. t. p. 57-82. [A

cura d'E. P. Maninchcdda]

«Un aragonés consejero de Juan I y

de Martín el Humano: l-'rancisco de

Aranda». A: Aragón en la Fdad Me-

dia. vol. xtv i xv. Saragossa. 1999.

p. 531-562. [Hometutige a la profes

sora Carmen Orcàstegui Gros]

«I mercant i italiani in terre catal;

nel Basso Medioevo». A: Archivia Sto-

rico del Sannio [Incontro di Studi.

Atti]. Vol. III: Economia e Territorio

nel Medioevo. Barcelona: Institut Ita

lià de Cultura. 1998. p. 41-101.

«Le comunicazioni e fili scambi tra

Pisa e Barcellona». Pisa: 199í5.

[Ponència presentada en el congrés

«Pisani viri in insulis et transmari-

nis regionibus potentes. Pisa come

nodo di comunieazioni nei secoli

centrali del Medioevo. Convegno ln-

ternazionale di Studi»]

Rtu. Maunel. «Kea fiimació del poder

feudal a la Catalunya Nova». A:

L'Islam i Catalunya. Barcelona: Ins

titut Català de la Mediterrània: Mu

seu d'Història de Catalunya: Lun-

werg Editores. 1998. p. 221-225.

La senyora Maria Teresa Ferrer

ha participat en un col•loqui a la lniver-

sitat de París-Nanterre amb la ponèn

cia «La circulation des élites militaires:

les chefs de guerre catalans en Italie

(xtv'' s.)». Col•loqui internacional La cir

culation des élites curopéennes. Entre

histoire des idées et histoirc sociale. Pa

rís. 20-22 de maig de 1999.

Corpus de manuscrits il•luminats

medievals de Catalunya (CMIMC)

Directors: Manuel Mtutdó i Marcet

Xavier Bartal i Altet

La finalitat d'aquest projecte és dur a

terme un corpus de manuscrits il•lumi

nats medievals catalans que serà publi

cat dins la col•lecció «Memòries de la

Secció Històrico-Anpieològica»

Ln aquest moment. el projecte

està encara en una primera fase de re

cerca bibliogràfica i elaboració del fitxer

de manuscrits il•luminats dels diferents

arxius i biblioteques catalans o de fora.
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que serà la base imprescindible per a

l'estudi coueret i l;t descripció de cadas

cun d'aquests manuscrits.

S'ha ordenat definitivament tota

la informació que s'havia anat recollint.

Tota aquesta documentació restarà com

pletament a l'IEC a partir de la segona

setmana de junv per tal que pugui ésser

consultada.

Es va acabant de completar el

buidatge específic de la bibliografia que

oferia més quantitat d'informació quant

als manuscrits catalans il•luminats que

es conserven en els diferents fons.

Aquest buidatge ha generat una gran

quantitat d'informació nova. sobretot a

partir de bibliografia concreta dels ma

nuscrits i de localització de nous exem

plars. de manera que tant la bibliografia

com el nombre de manuscrits ressenyats

han augmentat considerablement. Això

significarà una nova fase de recerca i or

denació d'aquesta nova informació que

es pot' alternar amb l'inici de l'estudi di

recte dels manuscrits.

S'ha confeccionat el document

que servirà de catàleg general. que es va

ampliant amb la nova informació reco

llida. Es tracta d'una eina de consulta.

de manera que segurament serà modifi

cat sovint.

Dtnant la propera etapa del pro

jecte s'acabarà de fotocopiar la nova bi

bliografia referenciada i hom farà l'or

denació i el buidatge del material que

encara resti.

Corpus Vitrearunt Medi i Aevi

(CV.MA)

Directors: Manuel Muudó i Marcet

Xavier Bartal i Altet

La finalitat del projecte és la publicació

en colors de tots els vitralls medievals

existents a Catalunya. amb la documen

tació arxivística corresponent. i també

dels que no s'han conservat.

Durant aquest curs. les reunions

del comitè director amb els col•labo

radors per grups s'han celebrat els dies

21 i 28 de desembre de 1998 i 15 de

març. 14 d'abril i 4 de maig de lW9. a

més d'uns altres contactes amb cadas

cun. els quals han exposat el curs de les

tasques assignades.

Es treballa en l'estudi dels vi

tralls que han de figurar en el volum v i

darrer. amb Santa Maria de Cervera. la

rosassa de la catedral de la Seu d'Urgell.

fragments del Museu de Vic i la docu

mentació dels monuments que els han

perdut. S'han descobert uns fragments

notables de la rosassa de Sant Domènec

de Giroua amb motiu de la restauració

dels edificis que actualment són la seu

de Nt Universitat gironina.

S'ha treballat en la restauració

de la rosassa de la Seu d'Urgell amb

despesa a càrrec de Patrimoni de la Ge-

neralitat. S ha intervingut també en la

neteja de la gran rosassa de Santa Ma

ria del Mar de Barcelona. a càrrec del

mateix Patrimoni.



El senvor Joan \ ila-Grau redac

ta la descripció iconogràfica i ta l'anàlisi

tècnica de tot el material recollit en el

treball de camp realitzat a Cervera i a la

Seu d'Urgell en la campanya anterior.

Juntament amb el senvor Antoni Vila i

Delclòs analitza les restauracions i les

reparacions sofertes i llur època.

L'equip documentalista ha lliu

rat ll0 documents relatius als vitralls.

als artistes i als artesans intervinguts a

Cervera. que són examinats per l'equip

tècnic. Continua la recerca laboriosa de

la documentació sobre els perduts de la

seu de Lleida (en bona part ja lliurats) i

alguns més de la ciutat de Barcelona

i del Maresme.

Activitats i publicacions

Els senyors Manuel Mundó. Xavier Bar

ra1 i Joan Vila-Grau assistiren a l'Stai-

ned Glass as Monumental Painting.

Xl\th International Colloquium. Cracò

via. 1998.

El senyor Antoni Vila i Delclòs

ha assistit al III' Forum International sin

la Conservation et la Teclmologie du Vi-

trail Historique. Friburg (Suïssa). 23-28

de juny de 1999.

S'ha col•laborat en l'Oxford illus-

trated histoty of western art amb una

fotografia de la taula de vitraller del se

gle xtv de la catedral de Girona.

At.co^. Rosa. «I n Decretum tiratiani

vaticà i la pintura catalanobalear a

I entorn del 1300». A: Miscel•lània

en homenatge a Joan Ainaud de

Lasarte. Vol. 1. Barcelona. 1998.

p. 307-325.

— «Els vitralls gòtics a Catalunva». A:

La pintura gòtica. La pintura an

tiga i medieval. Barcelona: Isard.

1998.

Barrat. t At.tet. Xavier. «Gènesi d'una

miscel•lània per a Joan Ainaud de

Lasarte». Barcelona: Isard. 1998.

p. 7-8.

— Le monde roman. Colònia: Tasehen.

1998. 200 p.

— Josep Pijoan. Del salvament del pa

trimoni artístic català a la història

general de l'art. Barcelona: IEC.

1999. 40p.

Barrat. t Altet. Xavier [dir.]. Art de

Catalunya. Ars Cataloniae. o v. Bar

celona: Isard. 1998-1999.

Banc de dades de monedes catalanes

Director: Miquel Crusafont i Sabater

L'any 1998 la Secció I listòrico-Arque-

ològica destinà una dotació per a la rea

lització del projecte detallat d'aquest

programa. El desembre del mateix any.

el senvor Miquel Crusafont lliurà el text

del projecte.

L'any 1999. l'Institut d'Estudis

Catalans acordà dotar el programa.

Aquesta dotació s'incrementà després
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lleugerameut en incorporar-hi les tas

ques d'assessorament científic que dun a

terme la Societat Catalana d'Estudis Ju

rídics. D acord amh el projecte presen

tat. hom contractà la senvora Anna M.

Balaguer per a les tasques de definició

dels documents bàsics. inici de les incor-

poracions de materials i assessorament i

accés a les dades.

Durant el ntes de juny S han ini

ciat aquests treballs amb consultes so

bre els documents bàsics (fitxes. reghi

ment d accés. camps que s han d abastar)

i per a la iuformatització de la infor

mació.

El pla de treball preveu I entrada

de materials a partir del mes de juliol i

fins a final d anv i l'equipament a partir

del moment que es disposi d espai en el

nott edifici.

Corpus d'argenteria catalana

medieval: l'obrador de Girona

Directora: Núria de Dalmases i Balaíià

— Revista de Gerona (vol. 1-10.

anys 1 870- 1 895: núm. 1-^4. anvs 19.V,-

1975).

— Revista de Givona (núm. 75-

187. anys 1976- 1998).

Les notícies recollides són breus.

però el contingut dóna informació amb

relació a obres existents en el moment

de la publicació. fent referència a

fonts documentals d arxiu sobre as

pectes generals o concrets de I orfebre

ria realitzada. o no. als tallers gironins

i donant-ne alguna imatge gràfica.

Són obres que es troben. però. a les

parròquies o als museus de la ciutat de

Girona i per tota la comarca del Gi-

ronès.

Paral•lelament. s'han iniciat la re

cerca de fonts d'imatge històrica de I Ar

xiu Mas de Barcelona. corresponent a les

campanves dels .senvors Mas i Gudiol fe

tes dins del primer quart del segle xx. i la

comparació d aquestes amb la realitat de

les parròquies.

A partir dels llistats bibliogràfics obtin

guts en el treball realitzat durant I any

1998. s'ha procedit a l'anàlisi total de

les notícies de les revistes següents:

— inales del Instituto de Estu-

dios Gerundenses (vol. 1-28. anvs l9-K)-

1978).

— \nnals de l'Institnt d'Estudis

Gironins (vol. 25-38. anys 1 979- 1 997).

Arnau de Vilanova. obres

traduïdes al grec

Director: Manuel Mmidó i Marcet

La finalitat d aquest projecte és l'edició

i el comentari de les nou obres espiri

tuals traduïdes al grec. dins del projecte

de Ies Obres esptrttuals d Arnau de \ i



Ianova de la Unió Acadèmica Interna

cional.

Joan S. Nadal continua treba

llant en l'edició dels textos. ara amb la

revisió que n'acaba de fer sobre el ma

nuscrit de Sant Petersburg un pro

fessor italià que s'hi ha desplaçat.

Nadal en té avançat el comentari crític

i filològic. tot esperant el comenta

ri històric que n'ha de fer Miquel Bat-

Ilori.

I • • « 1 1 — municipals per a l'estudi

del mercat urbà de cereals

a Catalunya (segles xtv i xv)

Director: Antoni Riera i Melis

Finalitats del projecte

1. Reunir la documentació municipal

relativa a la regulació dels mercats cere-

alistes locals pels consistoris conservada

als arxius catalans. fer-ne el regest i edi

tar-la.

2. Delimitar les aportacions del

consell i de la iniciativa privada en l'a

bastament cerealista de les ciutats. tant

en les èpoques de normalitat com en les

de mancança.

3. Establir amb precisió la cro

nologia de les crisis frumentàries i de les

bones collites a Catalunya. relacionant-

les amb el context internacional. per tal

de distingir les específiques de les genè

riques.

4. Analitzar els mecanismes

creats pels consistoris per a incrementar

l'oferta de gra en les èpoques d'escasse

tat i per a reduir-ne els estocs en els anys

d'abundor.

I vanç del projecte durant el període

compvès entre l'octubre de I99S

i eljuny de 1999

Durant els darrers mesos. el senyor Joan

Josep Càceres ha continuat. sota la direc

ció del senvor Antoni Riera. la consulta

de les extenses i riques sèries de l'Arxiu

I listòric de la Ciutat de Barcelona. S'han

buidat sistemàticament els volums 1-10

del Llibre del Consell. corresponents al

període 1301-1327. i els volums 1-14 de

les Deliberacions. que comprenen del

1433 al 1402. Simultàniament. s'han

transcrit els documents relatius al mer

cat urbà de cereals continguts als volums

11-23 del Llibre del Consell. que cobrei

xen el segon terç del segle xtv.

El resultat de la recerca ha estat

la redacció d'uns dos-cents cinquanta

regests de documents inèdits i la trans

cripció d'uns cent cinquanta més.

El senyor Antoni Riera ha incor

porat una bona part de la informació

obtinguda a l'article «Panem nostrum

t|uotidiannm da nobis hodie. Los siste-

mas alinienticios de los estamentos po-

pulares en el Mediterràneo norocciden-

tal en la Baja Edad Media». VIII Sentana

de Estudios Medievales de Nàjera. Lo

gronyo. 1998. p. 25-46.
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Corpus Inscriptionum Latinarum II

Director: Marc Maver i Olivé

Durant é1 curí. I 99»- 1 999. els treballs

de redacció del Corpus lnscriptionum

Latinarum II. dedicats al Conventus

Caesarangtistanus. han progressat de

la manera esperada. S'ha avancat en la

redacció de la Rioja i de Sòria. i en es

pecial s'ha augmentat el corpus de la

Rioja amb més d un centenar d inscrip

cions sobre ceràmica procedents del ja

ciment arqueològic de La Maja a Cala

horra.

Paral•lelament. s'ha posat al dia

el corpus de Navarra i en el moment ac

tual s'espera l'entrada en redacció del de

la província de Saragossa.

Pel que fa a les Inscriptions ro

manten tle Catalogne. el volum v està

gairebé enllestit. a reserva de la intro

ducció d'un conjunt important d'ins

cripcions novament trobades a Empú-

ries.

S'ha publicat el volum m de la

Sylloge epigraphica Barcinonensis i hom

va recollint material per al tv.

L'equip s'ha ocupat també de les

tasques organitzatives del XII Congrés

Internacional d'Epigrafia Grega i Llati

na. que tindrà lloc a Barcelona del 3 al K

de setembre de l'any 2002.

En el marc de la col•laboració

amb el Museu de Split (Croàcia) i amb

la Universitat de Macerata (Itàlia). s'ha

continuat l'elaboració del corpus de les

inscripcions de Narona (Vid. Metkovic).

el primer volum del qual sortirà a la tar

dor de 1999.

I.studi del paisatge arqueològic antic

a la Cossetània oriental

Director: Josep Guitarl i Duran

Els treballs d'arqueologia desenvolupats

arran de les obres de construcció de |au

topista A-l0 van posar de manifest l'in

terès arqueològic de la zona oriental de

la regiu Cossetana i la conveniència d'a

profundir el coneixement de la seva

història. alhora que de potenciar la difu

sió i l'aprofitament social de les restes

del seu passat. Tot plegat va motivar el

plantejament del projecte Estudi del

paisatge arqueològic antic a la Cossetà-

nia orientaI. que actualment es troba en

desenvolupament.

La recerca es concreta a la co

marca del 15aix Penedès i al municipi de

Castellet i la Gornal de l'Alt Penedès.

una àrea fins ara poc treballada i clau

per a la comprensió del conjunt de la re

gió. i s'emmarca dins d'una forquilla

cronològica que comprèn des de la pro-

toltistòria fins a 1 antiguitat tardana.

Per tal d'atendre i integrar els di

versos factors. tant humans com natu

rals. que configuraren el paisatge arque

ològic. 1 estudi pren com a objectius el

poblament antic. l'estructuració del ter



ritori per l'home i l'evolució de les ca

racterístiques físiques del paisatge.

Aquest projecte ha estat vinculat

amb el de la Forma Orbis Romaní. que

es proposa la reconstrucció històrica de

diferents territoris del món romà. Així.

una part de la recerca es plasmarà en la

publicació del volum corresponent al

Baix Penedès de la Forma Orbis Romaní.

Això permetrà una major difusió inter

nacional dels resultats del projecte i la

comparació amb els de més territoris del

món romà.

El desenvolupament del projecte

s'estructura en dues fases. La primera.

que s'ha portat a terme durant el curs

1998-1999. ha consistit en l'estudi ar

queològic del conjunt del territori.

La segona. que començarà l'octubre

de 1999. comportarà. d'una banda. la

prospecció arqueològica intensiva d'un

seguit de jaciments i estructures agràries

i territorials. que ja han estat triats ate

nent els resultats de la primera part de

l'estudi; i. de l'altra. la verificació i la

delimitació amb sondatges d'alguns ja

ciments i estructures agràries i territo

rials seleccionats.

Detallem tot seguit les tasques

realitzades fins al moment en el marc de

la primera fase o estudi de conjunt del

territori. Per tal d'assolir els tres objec

tius anteriorment esmentats. s'han se-

guit tres línies d'investigació que han

obtingut el nivell de desenvolupament

detallat a continuació.

1. Estudi delsjaciments arqueològics

S ha completat tot el procés d'elabora

ció de fitxes de jaciments. que ha com

portat les tasques següents: la compi

lació d'informació de cada jaciment

(s'han efectuat visites als jaciments i

també a museus i col•leccions particu

lars que en conserven materials per tal

de comprovar i ampliar la informació

bibliogràfica i inèdita recollida durant

l'any acadèmic anterior). la redacció de

les fitxes i. finalment. la informatitza-

ció d'aquestes amb una base de dades

d'Access.

També s'ha desenvolupat i s'ha

acabat tot el procés de cartografia: hom

ha determinat les coordenades geogràfi

ques dels jaciments (que s'han pres sobre

el terreny amb un GPS) i informatitzat

les dades cartogràfiques (s'han col•locat

els jaciments sobre una base cartogràfica

de l'ICC a partir de llurs coordenades ge

ogràfiques i del tractament de la infor

mació amb els programes AUTOCAD i

AreView).

2. L'estudi de la xacra de camins

i pavcel•lari

D'una banda. s'han portat a terme i

s'han acabat un seguit de tasques en re

lació amb la compilació. la restitució i la

informat izació de la informació.

S'han fet estudis de fotointerpre-

tació i cartointerpretació a partir de la

contrastació i l'anàlisi de diversa docu

mentació que. un cop finalitzats. han
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permès reconstruir els traçats de la xar

xa viària tradicional.

S ha fet un seguiment sobre el

terreny dels camins i dels traçats antics

—1 interès dels quals havia estat asse-

nvalat pels estudis de fotointerpretació

i cartointerpretació— per tal d enre

gistrar-ne les característiques físiques.

Aquest seguiment. ja acabat. ha possibi

litat documentar uns quants trams de

camins antics.

Finalment. la informació obtin

guda ha estat restituïda a escala 1 :25.000

sobre ortofotomapes de I ICC en paper

polièster. i també s'ha digitalitzat en

Al TOCAD a fi de sobreposar-la a la

base cartogràfica informatitzada de I lt X '.

mitjançant Arc\ iew.

D altra banda. s'han elaborat les

conclusions d aquesta línia de recerca.

L anàlisi arqueomorfològica del conjunt

dels elements morfològics restituïts ha

permès definir diferents formes d es

tructuració del territori i proposar-ne

una seqüència evoluth a.

li. /. 'estudi del paisatge antic pvenent

com n husc nnitlisis pol-líniqnes

Encarregat al Servei Cientificotècnic de

Gestió i l.volnció del Paisatge de la l ni-

versitat de Barcelona. Es troba en curs.

Actualment. es dun a terme el

procés d 'interacció i anàlisi de les dades

que afecten tant els jaciments arqueolò

gics com la xarxa de camins i parcel•lari.

S han elaborat mapes temàtics amb el

programa ArcView i. mitjançant la inter

relació entre les coordenades geogràfi

ques dels jaciments. diverses dades con

tingudes a la fitxa informatitzada de

cada establiment i la restitució de la xar

xa viària i del parcel•lari digitalitzada.

Darrerament. hom ha iniciat el procés

d estudi d aquests mapes amb vista a in

terpretar-ne les dades i preparar-ne les

conclusions.

la cova de l'Arbreda i els altres

jaciments paleolitics de Serinyà

(el Pla de lT.stany)

Director: Narcís Soler i Masferrer

En la línia d actuacions :t ht cova de

l'Arbreda. aviat s'hi podran reprendre

les excavacions. un cop ja llimada al

Departament de Cultura de la Genera

litat de Catalunva la memòria dels tre

balls dels anys 1 99(< i 1997. Les exca

vacions d aquests dos anys a 1 Arbreda

només van consistir a actuar en els llocs

on s havien d ancorar els pilars de la

nova coberta que hi ha estat instal•lada

i cu uns altres punts on calia per asse

gurar la preservació del jaciment o mi

llorar-ne I aspecte per tal d adequar-lo

per a la visita. tot plegat en el marc de

les instal•lacions del Parc de les Coves

Prehistòriques de Serinvà. Aquest parc

és obra del Consell Comarcal del Pla de



1 Estanv. el major propietari del lloc.

Julià Maroto i Narcís Soler hi han

col•laborat com a arqueòlegs al costat

de l'arquitecte Josep M. Ros. que ha di

rigit l'obra.

El centre del parc serà el parat

ge del Reclau. on la coberta de l'Arbre

da ha estat reemplaçada. Se n'ha fet

una de nova a la cova del Keclau Viver.

s'han millorat els accessos a aquests

dos jaciments i a la cova de Mollet i s'hi

ha construït un edifici de recepció que

serà inaugurat l'estiu de 1999. Per tant.

ara es continuaran els treballs arqueo

lògics programats a la cova de l'Ar

breda.

La segona línia del projecte és

completar l'estudi i la publicació de

les velles excavacions i dels materials

de les coves prehistòriques de Serinvà.

tant les del paratge del Reclau (cova del

Reclau \ iver. cova de Mollet. cova d'en

Pau) com les de la Bota tiran d'en Car

reres. En aquest sentit. hom ha conti

nuat la tasca de preparació de la publi

cació anotada i comentada de l'obra de

Pere Alsius i Torrent El MagdaIctiico en

Cataluna. que aviat estarà enllestida. i

d'inventari i classificació de materials de

la cova del Reclau Viver i de la 15ora

Gran d'en Carreres per anar preparant

les monografies d'aquests dos jaciments.
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Societats filials

Amics de l'Art Romànic

Junta Directiva

President:

Vicepresidenta:

Secretària:

Tresorera:

Vocals:

Vocal delegat de Sabadell:

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Joan F. Carestanv i Fort

M. Teresa Matas i Blanxart

Guanalupe Miras i Bernal

Àngela MaIó i Rais

Josep M. Domingo i Arania

Rosa Alcov i Penrós

Pere Beseran i Ramon

Jorni Camps i Sòria

Fernanno Lanna i Martínez

Elena Martínez i Gav

M. Jesús Munoz i Villegas

Marta Porter i Moix

Feliu Carreras i Vinal

Antoni Planevall i Fon t

475

La inauguració del curs es va portar a

terme el dia 5 d'octubre de 1908 a la

Sala Prat de la Riba de I Institut d'Estu

dis Catalans i va anar a càrrec del se-

nyor Prim Bertran i Roigé, que dissertà

sobre el tema Sant Ermengol d'l Urgell.

L 'obra d'un bisbe del primer terç del se-

gle XI.

La delegació dels Amics de l'Art

Romànic de Sabadell va inaugurar el

curs el dia 15 d'octubre de a la

sala d'actes del Museu d'Història de Sa

badell. seu de la delegació, amb la ma

teixa llicó i el mateix conferenciant.

Els dies 4, 5 i 6 de novembre de

1 va tenir lloc el VI Col·loqui, orga

nitzat pels Amics de l Art Romànic i de

dicat al tema Les canòniques catalanes.

Arquitectura i art medievals. Les ponèn

cies i les comunicacions. presentades a la

Sala Prat de la Riba de l'IEC, foren les

següents:

— «L origen del moviment ca

nonical», per Antoni Pladevall i Font.



— «Les canòniques agustinia

nes a Catalunva: la seva projecció re

ligiosa, socioeconòmica i política (se

gles xi al xiv)», per Joan F. Cabestany i

Fort.

— «Diferències artístiques entre

ordo antiquus i ordo novus en el món ca

nonica1 aguMinià», per Josep Moran i

Ocerinjauregui.

— «Guissona. una canònica agus-

tíniana?», per Benigne Marquès i Sala.

— «L'escultura monumental de

la canònica de Solsona», per Jordi

Camps i Sòria.

— «Els Borrassà i les canòni

ques de Girona», per Francesc Ruiz i

Quesada.

— «Les canòniques agustinianes

del bisbat d'Urgell», per Manuel Riu i Riu.

-— «Les canòniques del Rosselló:

Serrabona». per Olivier Poisson.

— «Centre d'Art Romànic Ca

talà (ARCAT): les possibilitats d'una

anàlisi informatitzada de l'arquitectura

de les canòniques», per M. Teresa Matas

i Blanxart.

— «La canònica de Sant Tomàs

de Riudeperes», per Pilar Sendra i Ber

tran.

— «El claustre de l'Estany», per

Pere Beseran i Ramon.

— «Les pintures de la canònica

de Sant Miquel de Marmellar». per An-

nabel López i Gómez.

— «Les canòniques catalanes: la

seva personalitat i projecció cultural se

gons les dècimes apostòliques», per Prim

Bertran i Roigé.

— «La canònica de Santa Maria

d Aneu: art i arquitectura», per Mont

serrat Pagès i Paretas.

— «L'arquitectura romànica a

les canòniques agustinianes», per Joan-

41bert Adell i Gisbert.

— «L'escultura romànica a les

canòniques agustinianes». per Xavier

Barral i Altet.

— «La canònica a l'ombra del

castell: Santa Maria de Mur», per M. Te

resa Vinvoles i Vidal.

— «L'escultura del segle xv a

Santa Anna i la seva relació amb els

mestres del claustre de la catedral», per

Joan Valero i Molina.

— «La taula procedent de San

ta Maria de Lluçà: algunes qüestions

iconogràfiques», per Teresa Vicens i

Soler.

— «La pintura romànica b les

canòniques agustinianes», per Eduard

Carbonell i Esteller.

— «Les canòniques agustinia

nes i l'època gòtica», per Rosa Alcov i

Pedrós.

— «La cultura de les canòni

ques agustinianes». per Manuel Mundó

i Marcet.

El dia 17 de desembre de 1998

es va fer la presentació del volum x de la

revista Lambard. Estudis d'Art Medie

val. el qual inclou els articles que obtin-



gueren el Premi dels Amics de l'Art

Romànic els anys 1994 i 1996. que són.

respectivament. «El retaule de la Verge

de l'Estrella de Tortosa. Introducció dels

corrents italianitzants en la pintura de

mitjan segle xtv a les terres de Tarrago

na». d'Antonio Conejo i da Pena. i «La

darrera producció del taller de Lluís Bor

rassà. Una via per a l'aproximació a dos

artistes: Lluc Borrassà i Pere Sarreal».

de Francesc Ruiz i Quesada. El volum

conté també articles de Pere Beseran i

Ramon. Joan F. Cabestany i Fort. Maria

Teresa Matas i Blanxart. Sandrine Víc

tor i Conxita Boncompte i Coll. La pre

sentació. que es va fer a la Sala Prat de

la Riba de HEC. anà a càrrec del senyor

Esteve Mach i Bosch.

Al llarg del curs es portaren a

terme quatre sessions de treball en les

quals es pronunciaren conferències so

bre diferents aspectes relacionats amb el

món medieval. Les conferències. cele

brades a la Sala Prat de la Riba de l'IEC.

foren les següents:

— 8.2.99. Noves intervencions

arqueològiques a Sant Julià d'Altura.

per Jordi Roig. Joan Manuel Coll i Josep

Antoni Molina.

— 8.3.99. Recerca arqueològica

en un establiment siderúrgic del segle XI.

La Fabregada (Sant Esteve de la Sarga.

Pallars Jussà). per Marta Sancho.

— 3.5.99. A l'entorn del tresor

de Sant Pere de Rodes. per Teresa Marot

i Maria Clua.

— 7.6.99. L'arquitectura del se

gle XIII. L 'aproximació del gòtic. per Jo

sep M. Bracons i Clapés.

També s'han dut a terme nou

sessions de treball de camp a diferents

comarques catalanes: el Bages. el Barce

lonès. el Baix Llobregat. el Gironès. la

Noguera i l'Alt Empordà.

Per la seva part. la delegació de

Sabadell ha fet nou sessions de treball

de camp a l'Alt Urgell. l'Alt Empordà. el

Barcelonès. l'Anoia. el Pallars Jussà. la

Vall d'Aran i el Ripollès.

La delegació de Sabadell ha fet

sis sessions de treball. en les quals s'han

pronunciat les conferències següents:

— 19.11.98. Audiovisual sobre

visites d'art romànic. per Lluís Fer-

nàndez.

— 21.1.99. Catalunya romàni

ca: castells. per Joan F. Cabestany i Fort.

— 18.2.99. Catalunya romàni

ca: parròquies. per Joan F. Cabestanv i

Fort.

— 18.3.99. Castell de Mur i Lli

miana: entre el mite i la realitat. per Al

bert Roig i Deulofeu.

— 22.4.99. Aspectes d'arqueo

logia medieval. Monestirs romànics. per

Joan F. Cabestanv i Fort.

— 6.5.99. El romànic de la l all

d'Aran. per Antoni Estapé,

Amics de l'Art Romànic ha

col•laborat amb la Unió Excursionista
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1

de t .'atalunya en la presentació del llibre

El romànic poc conegut de l'Alt l rgell.

dels senyors Elisen Peidró i Josep San-

salvador. <|ue se <elebrà el dia 10 d'oc

tubre de 1998 als locals de la l EC de

Sants.

Així mateix. ha col•laborat amb

el Departament d'Estudis Medievals de

la Institució Milà i Fontanals del Con

sell Superior d'Investigacions Científi

ques i l'Institut de Cultura Medieval de

la Universitat de Barcelona en la cele

bració del W'l Curset d'Arqueologia

Medieval. dedicat al tema Balanç de

quinze anys d'arqueologia medieval a

Catalunya. El curset es va portar a ter

me a la sala d'actes del CSIC entre els

dies 9 i 10 de desembre de 1998 i s'hi

desenvoluparen les conferències se-

güents:

— «Aportació de I arqueologia a

la història de Catalunya». per Manuel

Riu.

— «El poblament urbà. Viles i

ciutats. La casa urbana». per Immacula

da Ollich.

— «Organitzacio del poblament

rural». per Jordi Bolòs.

— «Les fortificacions urbanes».

per Eduard Riu.

— «Els castells termenats». per

Joan F. Cabestany i Fort.

— «Els palaus rurals i cases-for-

tes». per Juan Ignacio Padilla.

— «Els monestirs i esglésies que

en depenen». per Albert López.

— «Les parròquies rurals». per

Prim Bertran.

— «Les esglésies urbanes». per

Albert Caixal i Xavier Fierro.

— «Arqueologia i tecnologia: ba

lanç dels darrers anys». per Marta Sancho.

La delegació de Sabadell ha

col•laborat en el Curs d'arqueologia del

territori romà del Vallès, organitzat pel

Museu d'Història de Sabadell. juntament

amb la Societat Catalana d'Arqueologia i

el Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats

de Catalunva. Durant el curs. que tingué

lloc al Museu entre els dies 23 de febrer i

25 de març de 1999. es pronunciaren les

conferencies següents:

— «El territori del Vallès en

època romana: una aproximació històri

ca». per Oriol Olesti.

— «Els establiments romans a

Sabadell». per Roser Enrich.

— «Patrimoni romà a Terras

sa». per Domènec Ferran.

— «L'evolució del poblament

romà cap a noves formes d organització:

l'exemple del vilatge tardoantic dels Ma-

llols (s. v-vn)». per Joan Francès.

— «La vil•la romana de can Ter

rés (la Garriga. Vallès Oriental). Projec

te de recerca i dinamització cultural».

per Sílvia Garriga. Montse Tenas i Lluís

Vila.

— «Aspectes de la civilització

romana a les aules de secundària». per

Joan ( .'arboncll.



— «Discordances i concordan

ces entre Tepigrafia i l'arqueologia ro

manes al Vallès». per Isabel Rodà.

El curset es completà amb dues

visites. a la vil•la romana de can Terrés

(la Garriga. Vallès Oriental) i a la vil•la

romana de la Salut (Sabadell. Vallès Oc

cidental).

El president d'Amics de l'Art

Romànic. senyor Joan F. Cabestany.

pronuncià la conferència Què ens ense

nyen els fogatges? amb motiu de l'As

semblea General ordinària de la Societat

Catalana d'Estndis Històrics. a la Sala

Prat de la Riba de l'IEC. el dia 13 de

maig de 1999.

El president d'Amics de l'Art Ro

mànic. senyor Joan-F. Cabestany. i la

vicepresidenta. senvora M. Teresa Ma

tas. assistiren al II Fòrum de Restauració

de Monuments. organitzat per La Caixa.

a Barcelona. del 21 al 23 de setembre

de 1998.

El president d'Amics de l'Art

Romànic. senyor Joan F. Cabestany.

presentà la comunicació «L'arquitec

tura del monestir de Sant Cugat en els

segles xt i xn» a la XLII Assemblea In-

tereomarcal d'Estudiosos. que tingué

lloc a Saut Cugat del Vallès del 23 al 23

d'octubre de 1998. Hi assistí també la

vicepresidenta dels Amics de TArt Ro

mànic. senvora M. Teresa Matas.

El president d Amics de 1 Art

Romànic. senvor Joan F. Cabestanv. i la

vicepresidenta. senvora M. Teresa Ma

tas. assistiren al 1 Congrés d'Arqueologia

Medieval i Moderna a Catalunva. Es-

pais Urbans i Espais Rurals. que es féu

a Igualada del 13 al 15 de novembre

de 1998.

El president d'Amics de TArt

Romànic. senvor Joan F. Cabestany.

presidí la Tribuna d'Arqueologia 1998-

1999. que tingué lloc a Barcelona el dia

2 de desembre de 1998. organitzada per

la Direcció General de Patrimoni.

El president d'Amics de TArt

Romànic. senyor Joan F. Cabestanv. la

vicepresidenta. senyora M. Teresa Ma

tas. i la secretària de I entitat. senvora

Guadalupe Miras. assistiren a la sessió

inaugural de I exposició «Mallorca gòti

ca». que s'esdevingué al Museu Nacional

d'Art de Catalunya (MNAC) el dia 17 de

desembre de 1998: a la sessió inaugu

ral de l'exposició «El tresor de Sant Rere

de Rodes. Comerç i art a I inici del se

gle xvt». que tingué lloc al Museu Na

cional d'Art de Catalunya (MNAC) el

dia 18 de febrer de 1999: a la sessió

inaugural de l'exposició «Sixena. El co

lor de les pintures abans de l'incendi

de 1936». <|uc es féu al Museu Nacional

d'Art de Catalunya (MNAC) el dia 21 de

març de 1999; a la sessió inaugural de les

noves sales romàniques i gòtiques del

Museu Frederic Marès de Barcelona el

dia 7 d'abril de 1999. i a la sessió inau

gural de l'exposició «La Barcelona gòti

ca. 730 anvs de govern municipal». or-

5
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ganitzada pel Museu d'Història de la

Ciutat. el dia 13 de maig de 1999.

El president. senvor Joan F. Ca

bestanv. i la vicepresidenta. senvora M.

Teresa Matas. repesentaren els Amics de

I Art Romànic en els actes organitzats

amb motiu de la inauguració de la res

tauració de l'església de Sant Pere de Ser-

rallonga (Alpens. Osona) el dia 16 de

maig de 1999.

El president. senyor Joan F. Ca

bestanv. dissertà sobre «Els monestirs i

canòniques al Penedès. segles x-xm» en

les sessions Medii Aevi Penitensis Ars Sa

cra. organitzades per l'Institut d'Estudis

Penedesencs. a Vilafranca del Penedès.

el dia .") de juny de 1999.

La vicepresidenta. senvora M.

Teresa Matas. dissertà sobre el tema

«Aportació a l'estudi de tres peces d'art

litúrgic conservades al Museu de Vi

lafranca» en les sessions Medii Aevi Pe-

nitensis Ars Sacra. organitzades per

I Institut d'Estudis Penedesencs. a Vi

lafranca del Penedès. el dia 6 de juny

de 1999.

S'ha continuat publicant la Cir

cular (mim. 176 a ltt4). que té com a fi

nalitat servir de mitjà de comunicació

amb els associats.

Cal esmentar també la celebració.

el dia 20 de febrer de 1999. de l'Assem

blea General ordinària. en la qual es van

aprovar la memòria d'activitats del curs

1997-1998 i la gestió administrativa de

la Junta Directiva. i. en compliment

de l'acord pres en assemblea. es féu lec

tura dels socis de l'entitat que van tras

passar en el transcurs de l'any anterior. A

continuació se celebrà l'Assemblea Gene-

ral extraordinària per a la renovació de la

Junta Directiva a causa de la dimissió del

secretari. senvor David Dalmases i Pons.

La Junta quedà estructurada de la mane

ra relacionada a l'inici.

S'ha rebut la donació del fons fo

togràfic d'edificis i obres romàniques cata

lanes del senyor Carles Granell i Campos

durant el mesos de maig-junv de 1999.

Publicacions

Landtard. Estudis d'Art Medieral. vol. x,



Societat Catalana d'Estudis Hebraics

Junta Directiva

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Delegat de HEC:

Nombre de socis:

El curs 1998-1999 s'ha caracteritzat per

la continuació dels diversos treballs i

projectes que havien començat en el curs

anterior i s'ha concentrat en activitats

interiors de recerca més que no pas en

activitats amb projecció exterior.

Després d'un laboriós estudi de

la qüestió, en el qual ban intervingut uns

quants membres de la Societat que són

alhora professors d'hebreu de la Univer

sitat de Barcelona, ha estat presentada a

la Secció Filològica —tal com ens havia

demanat— una extensa «Proposta de

transliteració i transcripció de l'hebreu

en textos escrits en català» que recoma

na i raona àmpliament l'ús de quatre ni

vells de transcripció de l'hebreu, des del

més rigorós (per als estudis filològics)

fins al més simplificat (per als mitjans

de comunicació).

Enuarn Feliu i Mauri s

Jorni Casanovas i Miró

Pere Casanellas i Bassols

Esperança BarIau i Rico

Prim Bertran i Roh.í

Joan Ferrer i Costa

Manuel Forcano i Aparicio

Maria l'eresa Ferrer i Mallol

68

També s'han introduït cente

nars de fitxes en la base de dades

bibliogràfica sobre la història dels jueus

de la Corona de Catahmva-Aragó i

Provença, base per a la qual s'han ela

borat uns índexs extremament deta

llats. Entre les revistes buidades en el

curs d'aquest treball de recerca bi

bliogràfica, ja hi ha tots els volums

(cent cinquanta) de la important Revue

des EtudesJuives de París i un centenar

de volums d'unes altres revistes d'histò

ria i de filologia.

El número 2 de la revista Tumid

que apareixerà a la tardor de 1999, in

clourà cls articles que segueixen:

— «EI judaisme», per G. del

Olmo.

— «Les excavacions arqueolò

giques del molí del Codina de Tàrrega.
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Possible emplaçament de l'antiga sina

goga de la primera meitat del segle xrv».

per J. Badias i O. Sanla.

— «Textos historiogràfics sobre

els jueus de Cervera (segle xv)». per

J. M. Llobet.

— «Els jueus de Barcelona i el

comerç marítim amh la Mediterrània

oriental». per Y. I . Assis.

— «Quatre notes esparses sobre

el judaisme medieval». per E. Felin.

— «Dues notes d'epigrafia he

braica medieval». per J. Casanovas.

— «Sobre I autenticitat del se

gell de Mossé ben Nalunan de Girona

trobat a la plana d'Acre». per M. Broshi

i Y. Nir-El.

— «L'arameu del Talmud de

Babilònia». per J. Ferrer.

— «Roni Someq: música d'Um

Knlzum a Tel-Aviv» i «Notes bibliogrà

fiques». per M. Forcauo.

L'elaboració d'aquest segon nú

mero de Tuniid ha comportat la traduc

ció de l'hebreu modern de dos articles

publicats originalment en revistes isra

elianes. d'alguns poemes d'un poeta is

raelià contemporani i d'uns quants tex

tos hebreus medievals; la compilació

d'una extensa bibliografia sobre l'ara

meu babilònic i sobre inventaris medie

vals de llibres hebreus. i la identificació

dels llibres hebreus que són esmentats

en uns protocols notarials de Peralada

de 1389.

D altra banda. la Societat ha

emprès també la traducció d'una excel•lent

i moderna gramàtica de l'hebreu bíblic

publicada recentment per la Sheffield

Academic Press: Van der Merwe - Nau-

dé-Kroeze. I bihlical hebreu' reference

grammar. que serà la primera gramà

tica d'aquest tipus publicada mai en

català.

Conferències

— Els estudis bíblics i hehraics en l'e-

poca d'Interitet. per Pere Casanellas i

Bassols. Barcelona. Facultat de Ciències

de la Comunicació Blauquerua. -t de

iunvde 1999.



Societat Catalana d'Fstudis Històrics

El dia 13 de maig de 1999 se celebrà l'Assemblea General ordinària. amb les eleccions

per a la renovació de la meitat de la Junta Directiva. El dia 9 de junv es reuní la Junta

renovada i es féu l'elecció de càrrecs. La Junta ha quedat formada de la manera següent:

Junta Dtrecttva

President:

Vieepresident:

Secretària:

Tresorer:

Vocals:

Gaspar Feltu t Montfort

Gener Gonzalvo t Bou

Mòntca Gonzalez t Fernandez

Pere Molas t Rtbalta

Ramon Arnabat t Mata

Coral Ct adrada t Maió

Armand de Fluvtà t Escorsa

Carme Moltnero t Rttz

Ortol Ot.eart t Ptquet

Mercè Renom t Pultt

5

Delegat de l'lEC: Albert Balcells t Gonzalez
233 8

Nombre de socis: 1.Vt

La Societat Catalana d'Estudis Històrics

(SCEH) organitza fonamentalment con

ferències. debats i seminaris amb la parti

cipació de destacats especialistes del país i

estrangers. i dinamitza així l'intercanvi de

coneixements. de mètodes i d'experiències

entre els investigadors. Edita també el

Butlletí de la SCEH. de periodicitat anual.

La SCEH convoca també. dins

del Cartell de premis de l'IEC. un premi

per a estudiants per a un treball d'inves

tigació. bibliografia o assaig sobre histò

ria dels Països Catalans. El premi. dotat

amb 100.000 pessetes. va quedar desert

en la darrera edició.

Actes

El dia 2 de novembre tingué lloc la inau

guració de curs amb una taula rodona

sobre el tema «Problemes del català com

a llengua en la investigació històrica».

en la qual participaren Josep Fontana.

Eva Serra. Antoni Riera. Jaume Sobre-

qués i Gaspar Feliu.

El dia 13 de maig. amb motiu de

l Assemblea General ordinària. el senvor



Joan F. Cabestany parlà del tema «Què

ens ensenyen els fogatges?»

La Societat ha participat també,

com cada anv, en l'organització del curs

anual de la Càtedra d'Estudis Medievals

Comtat d'Urgell. de Balaguer, amb la

qual la SCEH té un conveni per mitjà de

rlEC.

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana d'Estu

dis Històrics, núm. ix (1008).



Societat Catalana d'Estudis Litúrgics

Junta Dtrecttva

President:

Secretari:

Vocals:

Alexandre Oltvar t Davdí

Rafael M. Boftll t Fransí

Joan Bellavtsta t Ramon

Mtquel dels Sants Gros t Puiol

Crtsttna Godov t Fernàndez

Delegat de l'IEC: Manuel Mundó t Maucf.t

Nombre de socis:
•22

L'activitat corporativa de la Societat Ca

talana d'Estudis Litúrgics (SCEL) s'ha

concretat ai|uest curs en les reunions de

tardor i de primavera (59 i 60). celebra

des els dimarts 15 de desembre de 1998 i

8 de juny de 1999. respectivament.

De les activitats científiques indi

viduals dels membres i del seu ressò es

destaquen la distinció concedida al se-

nvor Sebastià Janeras per la col•lecció de

textos «Clàssics del Cristianisme». pu

blicada sota la seva direcció: la prepara

ció del segon volum de la «Biblioteca Li

túrgica Catalana». obra íntegrament de

mossèn Miquel dels Sants Gros. i la pre

sentació del primer volum de les Obns

completes d'Anscari Manuel Mundó.

D'altra banda. entre les actuacions prò

piantent socials d'aquest curs cal esmen

tar la redacció dels articles que integra

ran el volum tx de la Miscel•lània Litúr

gica Catalana i la resolució d'algu

nes consultes científiques adreçades a

la SCEL per membres i alguns altres

eonsultants de l'estranger.

En les reunions reglamentàries

s'ha informat sobre la preocupació d al

gunes societats de l'Institut per la degra

dació constant del català com a llengua

científica a causa de la pressió de l'an

glès i de l'espanvol.

t onferències

— Francesc Bonastre: //stile antico i la

seconda prattica a la música religio

sa catalana del segle XIII. Barcelona.

15 de desembre de l998.

— Alexandre Olivar: Un frag

ment de sacramentari gironí conservat a

Heidelberg. Barcelona. 8 de juny de l999.
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Societat Catalana d'Estudis Numismàtics

Junta Dtrecttva

President:

Viccpresident:

Secretària:

Tresorer:

Vocal lr:

Vocal 2n:

Vocal 3r:

Vocal 4t:

Mtquel Crusafont t Sabater

LEANDRE VtLLARONGA t GARRtCA

Anna M. Balaguer t Prunes

Rafael Comas t Ezequtel

Jordt Ventura t Subtrats

(f gener de 1999)

Antont Turró t Martinez

Jaume Benages t Oltver

Xavter Sanahuia t Anguera

Delegat de HEC: Manuel Rtu t Rtu

Nombre de socis: 120
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Aquest curs ha estat duna activitat ben

remarcable. sobretot pel que fa a les pu

blicacions. a les col•laboracions i a l'as-

sessorament.

Presentacions de publicacions

— Presentació de «Complements d Ac

ta Numismàtica».

El dia 26 de novembre es pre

sentà el llibre de Leandre Villaronga Les

dracmes ibèriques i llurs divisors. dins

de la col•lecció «Complements d'Acta

Numismàtica» que edita la Societat Ca

talana d'Estudis Numismàtics (SCEN).

La presentació fou a càrrec del senyor

Xavier Aquilué. director del Museu

d'Empúries (Museu d'Arqueologia de

Catalunya). L'aete se celebrà a la Reial

Acadèmia de Bones Lletres de Barce

lona.

— Presentació del llibre Les en-

cunyacions ibèriques de Lauro.

El dia 9 de febrer es presen

tà aquesta obra. els autors de la qual són

M. M. Llorens i P. P. Ripollès. La presen

tació fou a càrtec del senvor L. Villaronga.

que glossà l'obra i els seus mereLxements.

A continuació prengué la paraula M. M.

Llorenç. que explicà alguns aspectes de la

realització de l'obra. Aquest acte. convo

cat per iniciativa de la SCEN. se celebrà a

la seu del Cercle Filatèlic i Numismàtic de

Barcelona i comptà amb la participació

de l'Associació Numismàtica de Sabadell

i del Grup Numismàtic de Terrassa.



— Presentació de l'obra Pesals

monetaris de lo Corona catalanoarago-

nesa.

El dia 27 de maig es presen

tà aquesta obra. l'autor de la qual és

M. Crusafont i Sabater. La presentació

fou a càrrec del senvor Manuel Riu.

L'aete se celebrà a la Sala Turró de la

Reial Acadèmia de Medicina.

— Presentació d'Acta Numismà

ttca.

Al llarg del curs 1998-1999 s'ha

preparat l'edició del volum 28 d'Acta

Numismàtica. que conté quinze articles

d'investigació. a més de les habituals sec

cions de «Troballes monetàries». «Recen

sions bibliogràfiques» i «Memòria de les

activitats de la SCEN». La introducció és.

en aquest volum. del senyor Miquel Cru

safont i Sabater i tracta d'aspectes biogrà

fics del numismàtic J. Botet i Sisó.

Assemblea General ordinària

El dia 4 de maig se celebrà l'Assemblea

General de socis. que transcorregué se

gons l'ordre del dia previst. En començar

aquest acte. la secretària comunicà la

defunció. el dia 16 de gener. del profes

sor Jordi Ventura i Subirats. membre de

la Junta Directiva de la Societat Catala

na d'Estudis Numismàtics.

Atenció a consultes

Des de la SCEN s'han atès totes les con

sultes que ens han adreçat estudiosos de

la història de la moneda i també d'al

guns camps més que s'hi relacionen. Fa

rem esment de les més rellevants i. en

especial. de les que han originat alguna

classe d'informe.

Durant el primer trimestre. vam

rebre una consulta del president de la

Reial Acadèmia de Bones Lletres sobre

una medalla de Ferran VI referent a la

institució esmentada. La SCEN gestio

nà la cessió temporal d'un exemplar ori

ginal per extreure'n una reproducció.

També es redactà un informe explicatiu

sobre la moneda bracteada de Monistrol

de Calders. que hom acompanvà amb

una fotografia ampliada de la peça i que.

juntament amb un exemplar original.

s'exposarà a l'Ajuntament d'aquella po

blació. Hom facilità informació i material

bibliogràfic sobre tècniques d'encunyació

de medalles i la fotografia d'una meda

lla modernista de l'argenter sabadellenc

J. Vilarrubias al senyor J. Garcia-Planes.

que té en curs un estudi sobre el tema.

S'atengué una consulta del Museu Puig

de Perpinvà per a la classificació d un

tornès francès. També es va rebre en llar

ga entrevista el senvor J. Torres i Gros.

amb consultes sobre un treball projectat

sobre la moneda de Bellpuig. S'envià al

senyor G. Fòrster. d'Alemanya. un infor

me sobre una moneda dels Reis Catòlics i

informació bibliogràfica que ens sol•lici

tava. Es realitzaren. a més. unes quantes

gestions d'informació bibliogràfica per al

Fitzwilliam Museum de Cambridge.
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Ja dins de l'any 1999. ens arriba

ren una consulta del senyor J. C. Ri-

chard. del Centre Nacional de la Recerca

Científica (Franca). sobre una moneda

visigoda de Barcelona. i una altra del se

nyor S. Domènech Massip. de Vinaròs.

sobre monedes i medalles carlines. Ens

visità també el senvor M. Lorenzo Arro-

cha. de les illes Canàries. que demanà

assessorament sobre la manera de mun

tar una exposició de monedes. Especial

ment laboriosa ha estat l'atenció a les

consultes que ens ha adreçat el senvor

E. Wuyts des de Bèlgica. que té en curs

una tesi sobre medallística i que volia

obtenir informació sobre el gravador

Maura i alguns altres medallistes cata

lans i espanyols dels segles xtx i xx,

Col•laboracions amb els mitjans

de comunicació

Com a continuació de la col•laboració de

la SCEN en la filmació del vídeo La mo

neda com a mirall del temps. que pro

mogué. l'any 1977. el Museu Puig de

Perpinyà. ha sorgit la possibilitat de col•la

borar en uns quants programes culturals

televisius per a tractar de la moneda. La

col•laboració entre el realitzador Felip

Soler i el seu equip. d'una banda. i la

SCEN. de l'altra. ha donat els resultats

següents:

— El dia 19 de desembre es

televisà. en el programa Tarasca. del

Canal 33. un espai amb el títol «La mo

neda com a mirall del temps». dedicat a

la moneda catalana. en el qual hom en

trevistà el senyor M. Crusafont i Saba

ter. El programa fou repetit el dia 21 del

mateix mes.

— El bon resultat assolit propi

cià que el realitzador demanés de fer un

altre programa dedicat a la moneda i

sol•licités un guió per escrit. La petició

fou atesa per la secretària de la SCEN.

senyora Anna M. Balaguer. que lliurà el

text inicial d'un guió sobre la moneda

als comtats catalans. L'entrevista amb

la senyora Balaguer i el material gràfic i

numismàtic necessaris per a fer el pro

grama foren filmats el dimarts 20 d'a

bril i van ser facilitats per la SCEN.

— També s han facilitat al se

nyor Felip Soler i al seu equip un text

base per a fer un guió sobre la moneda

mallorquina. material gràfic i una sèrie

d'orientacions amb vista a un altre pro

grama que tenen en curs de preparació en

col•laboració amb la televisió de Mallorca.

A finals d estiu es lliurà el text

de la nostra aportació al simposi «L'a

portació cultural i científica de l'IEC

(1907-1997)». celebrat el desembre de

1997. El títol era De la numismàtica a

la història de la moneda. La Societat

Catalana d'Estudis Numismàtics i fou

realitzat per la senyora Anna M. Balaguer.

A la tardor fon lliurat el llistat de

mots numismàtics i monetaris per a la

revisió del Diccionari de la llengua cata

lana de l'IEC.



Participació en congressos.

conferències i algunes altres activitats

El mes de juliol se celebrà l'anunciat

Congrés Nacional de Numismàtica a Lis

boa. en el qual la SCEN fou convidada a

participar. Hi presentaren comunicacions

els senvors Leandre Villaronga. sobre no

vetats de la numismàtica antiga d'Hispà

nia. i Miquel Crusafont i Sabater. que

aportà noves dades dels coures visigots. i

la senvora Anna M. Balaguer. amb un es

tudi sobre l'inici dels pesals monetaris a

Castella i a Portugal. Les actes d'aquest

congrés acaben d'ésser publicades.

El mes d'octubre se celebrà a Al

bacete el X Congrés Nacional de Nu

mismàtica. en el qual participà la SCEN.

Hi intervingueren els senyors Leandre

Villaronga. especialment convidat pels

organitzadors com a ponent a la taula

rodona sobre la seca d'Ikalkusken. i Mi

quel Crusafont i la senyora Anna M. Ba

laguer. que hi presentaren una aportació

per a donar a conèixer una nova moneda

del comtat d'Urgell.

La història de la moneda fou

també present al Congrés Internacional

Felip II i el Mediterrani. que se celebrà a

Barcelona i a Roma entre el 23 de no

vembre i el 4 de desembre de 1998. El

senyor Miquel Crusafont. com a especia

lista de la moneda. fou convidat a pre

sentar-hi una síntesi sobre els aspectes

monetaris del període.

El mes d'abril. el senyor Antoni

Turró. convidat per l'Ajuntament de

Balsarenv. hi pronuncià una conferència

sobre el paper moneda del Bages durant

la guerra de 1936-1939. tema del qual

és especialista.
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Societat Catalana de Musicologia

JtNTA DiRECTtvA

President:

Viccltrcsident:

Secretari:

Tresorer:

Vocal lr:

Vocal 2n:

Vocal 3;

Vocal 4t:

Romà Escalas t Lltmona

JoaQtTM GaRRtGOSA t Ma.SSANA

Josep Marta Gregort t Ctfre

Jordt Rtfí; t Santaló

Montserrat At.bet t Vtla

Sergt Casademunt t Ftol

Dantel Codtna

Franeesc Crespí (Balears)

Delegat de l'IEC:

Delegat honorífic de HEC:

Manuel Mundó t Marcet

Ramon Aramon t Serra

Nombre de socis: 00
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La nova Junta Directiva fou elegida per

unanimitat i majoria absoluta en l'As

semblea Gcucral extraordinària del dia

29 d'abril de 1999.

Activitats i trobades generals

— Sessió informativoeientífica a l'Aula

del Museu de la Música de Barcelona. Els

temes de què hom tractà a la primera

part de la reunió van ser els següents:

publicacions (actes. butlletí. monogra

fies i col•leccions). acceptació de nous so

cis. línies de recerca i programa econò

mic a termini mitjà. A continuació. la

senyora Maria Carme Rusinol i Pautas

pronuncià una conferència sobre el tema

El classicisme musical en els villancets de

MelciorJuncà. 0 de novembre de 1998.

— Trobada general de socis a

l'Aula del Museu de la Música de Barce

lona. Els temes interns abordats en la

primera part van ser els següents: infor

me de Ies publicacions. presència de la

Societat Catalana de Musicologia (SCM)

en la gestió del patrimoni musical ca

talà. presentació de nous socis i presen

tació del Butlletí de la Societat Catala

na de Musicologia. núm. 4. 1997. Actes

del II Simposi de Musicologia Catalana.

La musicologia a Catalunya. Propostes

de futur. A continuació. la senvora Ma

ria Antònia Juan i Nebot presentà una

comunicació sobre el tema «La classifi

cació dels instruments musicals segons

C. Sachs i E. von Hornbòstel». 18 de

març de 1999.



— Assemblea General extraor

dinària. L'ordre del dia fou el següent:

modificació per la Junta de Govern dels

punts de l'art icle 3 del Règim d'ordre

intern. amb l'objectiu d'augmentar el

nombre de vocals de la Junta de dos a

quatre i eliminar la limitació sobre la re

elecció dels membres de la Junta. i elec

ció de la nova Junta de Govern. Aula del

Museu de la Música de Barcelona. 29 d'a

bril de 1999.

— Trobada musieològica a l'Aula

del Museu de la Música de Barcelona.

25 de maig de 1999. L'ordre del dia fou el

següent: informacions de caràcter intern.

reestructuració de la comissió de publica

cions i comunicació a càrrec de Romà Es-

calas i Llimona sobre «L'estudi dels ins

truments dels ministrers de la catedral de

Salamanca. l na nova metodologia de re

cerca interdisciplinària» (ponència pre

sentada per R. Escalas. A. Barjau i V. Gi-

biat a la Cité de la Musitnte. París. 199«).

Propostes i acords de la Junta

en les sessions anteriors

— Es nomena Ramon Aramon i Serra

soci i delegat de l'IEC honorífic de la SCM.

— Es considera necessària la re

estructuració de la comissió de publica

cions. amb un responsable de les ges

tions i del seguiment.

— Es preveu amb vista al curs

vinent la incorporació de socis adherits.

d'acord amb les condicions expressades

als Estatuts de la Societat.

— Segons els acords establerts

en l'Assemblea General extraordinària

del 29 d'abril. s'estableix el nou Regla

ment de règim intern.
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Secció de Ciències Biològiques

Actualment. la Secció de Ciències Biolò

giques té 19 membres numeraris. 10 mem

bres emèrits i 4 membres corresponents.

Dels 29 membres. I0 són biòlegs i

13 són metges.

Les àrees temàtiques que cobrei

xen llurs especialitats són: anatomia.

antropologia. biologia cel•lular. bioquí

mica. botànica. ciència i humanitats.

ciències clíniques. ecologia. endocrinolo

gia. fisiologia animal. genètica. medici

na interna. microbiologia. neurocièn-

cies. virologia i zoologia.

La Secció de Ciències Biològi

ques s'ha reunit en sessions ordinàries

de treball cada mes. les quals han tingut

lloc els dies 28 de setembre. 19 d'octu

bre. 9 de novembre i 21 de desembre

de 1998, i 18 de gener. l.") de febrer.

15 de març. 12 d abril. 10 de maig. 7 de

juny i •") de juliol de 1999. La Secció sha

reunit els dies 9 de desembre. 12 d'abril

i 10 de maig en sessions extraordinàries.

Les reunions dels dies 9 de novembre de

1998 i 15 de febrer i 10 de maig de 1999

foren conjuntes amb la Secció de Cièn

cies i Tecnologia.

En la sessió ordinària del dia 1 9

d'octubre de 1998 va ser elegida en pri

mera votació l'única candidatura a la vi-

cepresidència de la Secció de Ciències

Biològiques. El resultat de la votació fou

favorable al senvor Francesc Gonzàlez

Sastre. El càrrec havia quedat vacant

perquè el senvor Josep Egozcue havia

estat elegit tresorer de l'IEt '..

El dia 12 d'abril de 1999 la Sec

ció de Ciències Biològiques es reuní en

sessió extraordinària per tal de procedir

a l'elecció dels nous candidats a mem

bres numeraris. I ''.I resultat de la votació

fou favorable al senvor Jacint Corbella i

Corbella.

El dia 10 de maig de 1999 la

Secció de Ciències Biològiques es reuní

en sessió extraordinària per tal de proce

dir a I elecció pendent d un candidat a

membve numerari. El resultat de la vo

tació fou favorable al senyor Juli Peretó

i Magraner.

Actes acadèmics

En quasi totes les sessions hi ha hagut

exposicions científiques dels membres

de la Secció o d'uns altres especialistes

convidats.

Cronològicament. les ponències

han estat les següents:

— Consideracions cientificona-

tuvalistes sobre l'Antàrtida. a càrrec del

senvor Joandomènec Ros (28 de setem

bre de 1998).

— Sessió de recepció del senvor

Damià Barceló. membre numerari de la

Secció de Ciències i Tecnologia: Anàlisi

i transformació ambiental de plagui-

cides <d delta de l'Ebre (19 d'octubre

de 1998).
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— DNA i societat. a càrrec del

senyor Jaume Bertranpetit (9 de novem

bre de 1998).

— Sessió de recepció del senvor

Francesc Asensi i Botet. mcmbre nume

rari de la Secció. Conferència sobre Unís

Alcanyís: poeta. metgc, mestre i víctima

(21 de desembre de 1998).

— L'actitud emprenedora a la

universitat. a càrrec del senyor Jaume

Pagès (15 de febrer de 1999).

— Informe sobre Testat i el pro

cés de preparació de la segona edició del

DIFXI. a càrrec del president de l'Insti

tut. senvor Manuel Castellet. i del presi

dent de la Secció Filològica. senvor Joan

A. Argenter (15 de març de 1999).

— Són enzims els àcids ribonu-

cleics amb activitat catalítica? l n possi

ble canvi d'un paradigma biològic. a càr

rec del senvor Josep Carreras i Barnés

(10 de maig de 1999).

Totes les intervencions han anat

acompanvades de col•loqui.

Activitats i comissions

La Secció ha discutit àmpliament sobre

temes referents a la biodiversitat. a pro

blemes del medi ambient i a la contami

nació. així com sobre terminologia cien

tífica. També ha parlat de les activitats

de tràmit. del control del pressupost. de

la preparació i del seguiment de les pu

blicacions de la Secció o d'unes altres

col•laboracions. com ara la revista Con-

tributions to Science i la col•lecció «Tex

tos Clàssics de la Ciència». etc. La Sec

ció també ha estudiat la sol•licitud d in

grés de noves societats filials i ha emès

informes i resolucions sobre aquesta

qüestió.

S'ha tractat àmpliament en di

verses sessions de la problemàtica plan

tejada amb motiu de la segona edició del

DlEC.

Membres de la Secció han parti

cipat en diferents tasques representati

ves i han format part de diferents comis

sions de treball i de ponències de premis.

El senvor Màrius Foz. com a

membve de la Comissió d'Investigació.

ha assistit a les reunions corresponents

i ha donat informació puntual dels acords

presos.

El senvor Joaquim Gosàlbez.

com a representant de l'Institut al Con

sell de Caça de Catalunya de la Direcció

General del Medi Natural. ha informat

puntualment de les reunions tingudes.

La senyora Mercè Durfort ha

continuat com a delegada del president

de IIEC a les societats filials i ha orga

nitzat. al llarg del curs. unes quantes

reunions amb els seus presidents i dele

gats. També ha representat l'IEC en el

jurat dels Premis CIRIT per fomentar

Tesperit científic del jovent (1999).

EI senvor Joandomènec Ros par

ticipà activament. com a representant de

la ICHN i de HEC. i responsable i coor

dinador del programa sobre l'ús sosteni

ble de la biodiversitat. en el Dia Mundial



de la Biodiversitat. organitzat pel De

partament de Medi Atnbient de la Ge

neralitat de Catalunya (29 de desembre

de 1998).

EI Consell Permanent acordà la

creació del Centre Català de Nutrició

de HEC en la reunió tinguda el dia 21 de

gener de 1999 i acordà nomenar-ne di

rector el senvor Màrius Foz en la reunió

del dia 17 de juny de 1999.

El senvor Ramon Folch. membre

numerari de la Secció. participà en Tac

te de commemoració del centenari de la

Institució Catalana d'Història Natural

amb el parlament La Institució Catala

na d'Història Natural: prescnt i futur

amb cent anys d'història. També hi in

tervingueren els senyors Joaquim Malu-

quer. president de la IC1IN. i Manuel

Castellet. president de l'IEC (17 de maig

de 1999).

Els senvors Joaquim Gosàlbez.

representant de l'IEC al Consell de Caça

de Catalunya. i Josep Vigo. represen-

tant de l'IEC al Parc Natural del Cadí-

Moixeró. formaren part de la sessió

acadèmica La participació de la comu

nitat científtca en els òrgans públics en

carregats de la gestió del medi natural

de Catalunya (13 d'abril de 1999).

Nomenaments

El senyor Joaquim Gosàlbez ha estat no

menat representant de l'IEC a la Junta

de Protecció del Parc Natural dels Ai

guamolls de l'Empordà en substitució

del senvor Ramon Folch. que havia ex

pressat el desig de ser rellevat del càrrec.

El senyor Jordi Lleonart ha estat

nomenat representant de 1IEC al Consell

de Pesca Continental del Departament

d Agricultura. Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunva en substitució

del senyor Carles Bas. que havia expres

sat el desig de ser rellevat del càrrec.

Repovts de la recerca a Catalunya

El senvor Xavier Bellés ha coordinat la

redacció del Report de la recerca a Ca

talunya: Biologia d'organismes i siste

mes (1 de desembre de 1998).

Pvemis i distincions

El senyor Ramon Margalef. membre

emèrit de la Secció. ha rebut del Princi

pat de Mònaco la Medalla d'Or de l'Insti

tut Oceanogràfic (novembre de 1998).

El senvor Ramon Margalef. mem

bre emèrit de la Secció. ha estat nomenat

enginyer forestal d'honor per la Universi

tat Politècnica de Madrid (novembre

de 1998).

El senyor Joan Rodés. membre de

la Secció. ha estat honorat per la Funda

ció de Ciències de la Salut amb 1 Home

natge a la Investigació Biomèdica Espa

nvola 1998 en l'apartat d investigació en

hematologia (desembre de 1998).

La Facultat de Medicina de la

l niversitat de Barcelona va batejar l'au

la número 10 amb el nom de Josep Alsi

na i Bofill en el decurs d'un acte acadè-
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mic. El senyor Oriol Casassas. membre

de la Secció. va glossar la figura del doc

tor Alsina i Bofill. antic memhre de la

Secció de Ciències de l'IEC. En el mateix

acte. el senyor Joan Rodés va pronunciar

una conferència magistral sobre la inte

gració de la formació bàsica i clínica que

duia per títol El repte de la recerca

biomèdica per al proper segle (16 de

desembre de 1998).

El Departament de Biologia Ve

getal de la Tmtat de Botànica de la Uni

versitat de Barcelona va retre homenatge

al senyor Oriol de Bolòs. membre de la

Secció. amb motiu de la presentació del

llibre Oriol de Bolòs: Pioner en l'estudi

de la vegetació (Universitat de Barcelo

na. Aula Magna. 12 de febrer de 1999).

El senyor Josep Egozcue ingressà

a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de

Barcelona amb el discurs duna memòria

titulada La celada genètica de l'esper

matozoide humà (25 de febrer de 1999).

El senyor Josep M. Domènech ha

rebut el Premi X Aniversari 1988-1998

d'El Vallcnc per haver-se destacat en

la recerca en embriologia (24 d'abril

de 1999).

El senyor Ramon Margalef. mem

bre emèrit de la Secció. fou investit doc

tor honoris cansa per la Universitat d'A

lacant (maig de 1999). La Secció de

Ciències Biològiques fou representada

en aquesta ocasió per la seva presidenta.

Publicacions

Asenst t Botf.t. Francesc . Lluís Alca

nyís: Poeta. metge. mestre i víctima.

1998.

Bosch t D.antel. Maria. Biologia de la re

producció de la tribu Delphinieae a

la Mediterrània occidental. 1999.

[Premi Artur Bofill i Poch 1997]

Mapa de vegetació de Catalunya

1:50.000. Esterri d'Aneu 181 (33-9).

1998.

Parés t Espanol. Eduard. Vocabularifo

restal. 2a ed. 1998.

Reports de la recerca a Catalunya: Bio

logia d'organismes i sistemes. 1998.

[Report redactat sota la coordinació

de Xavier Bellés]

Responses to human cloning. 1999. [Jor

nades Científiques IEC]

SuBtRÀ t Rocamora. Manuel. Pere Do

mingo: Semblanca biogràftca. 1998.



Programes de recerca

Flora i cartografia de les plantes

i la vegetació

Director: Oriol de Bolòs i Capdevila

/;) Cartografia de la distribució

de les plantes vasculars als

Països Catalans (ORCA)

Director: Oriol de Bolòs i Capdevila

Aquest programa comprèn els projectes

següents:

a) Flora i cartografia de hriòfits

Directora: Creu Casas i Sicart

La finalitat d'aquest projecte és la realit

zació d'un manual per a la determinació

de les espècies de briòfits que viuen als

Països Catalans. Consta d'una introduc

ció. de les claus de determinació. dels di

buixos de les parts del vegetal més ca

racterístiques i d'un glossari. Es divideix

en dues parts: 1 Molses. 2 Hepàtiques.

1 . Flora dels briòftts dels Països

Catalans

Continuem treballant en les famílies de

les molses que faltaven per a acabar

aquest grup. Es previst que a finals de

1999 el treball estarà a punt de ser

publicat. A continuació. esperem poder

completar el projecte amb la realització

de la part corresponent a les hepàtiques.

2. Cartografia dels briòfus

Es van recollint dades per a continuar la

cartografia quan s'acabi la Flora dels

briòfus.

La finalitat del projecte és estudiar i re

presentar amb exactitud la distribució

geogràfica de les plantes vasculars dels

Països Catalans i publicar-ne els resul

tats dins de les sèries de \ Atlas corològic

i dels catàlegs floríst ics locals i també

mitjançant la xarxa Internet. Els atles de

I ORCA són ja una obra de referència

obligada per als estudis de biogeografia i

resulten molt útils per al coneixement

i la gestió de la biodiversitat vegetal.

Les tasques dutes a terme en

guany s'han centrat en la informatització

de Ics dades personals dels col•laboradors

i de la bibliografia. la programació in

formàtica i la depuració d'errors de les

bases de dades florístiques d'ORCA. Pel

que fa a aquestes últimes. comprenen

més de 22."<.000 citacions —la majoria

originals—. aportades pels seixanta-dos

membres consultors repartits per tota

la península Ibèrica. A la base de dades

bibliogràfica lii ha recopilades unes

.'525.000 citacions.

Pel que fa a la informatització de

dades. la responsabilitat recau en els dos

becaris dels quals disposem. Les tasques

d'edició. programació i depuració d'er

rades recauen en el secretari del projec-
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te. Per enllestir la web de TORCA se

sol•licitarà l'ajut dun expert en llenguat

ge JAVA.

Publicacions

El darrer any s'ha publicat un volum ex

traordinari amb la totalitat de les dades

corològiques de què disposem referents

als Països Catalans (4.407 mapes). Al

ritme actual. la sèrie normal de VAtlas

corològic pot estar acabada d'aquí a sis

anvs.

Els resultats obtinguts durant

aquest curs es podeu resumir i agrupar

en quatre apartats:

— Pel que la a la cartografia de

les plantes. durant el 1998 s'han elaborat

i publicat 2% mapes que constitueixen el

volum vuitè de l'Atlas corològic de la flo

ra vascular dels Països Catalans. El

1999 hom treballa en 325 mapes més i

està a punt d'acabar la informatització de

les dades dels consultors externs. Aquests

mapes seran publicats en el volum novè

de l'Atlas corològic a final d'aquest any.

— S'ha finalitzat i s'ha editat el

volum extraordinari titulat Corologia de

la flora vascular dels Països Catalans.

Primera compilació general. Conté 4.407

mapes i s'ha publicat en dos volums.

— La base de dades general de

l'ORCA ha estat ampliada amb més

de 5.500 inventaris de vegetació. proce

dents principalment del País Valencià.

Ics Illes i la Franja de Ponent. la qual cosa

representa unes 125.000 noves citacions.

—Pel que fa a la web de l'ORCA.

és consultable des d'inici de 1 999 i es tro

ba en fase de millora. Actualment s'es

criuen. en llenguatge JAVA. diverses apli

cacions per fer-la més dinàmica i útil.

Cartografia de la vegetació

de Catalunya

Director Josep Vigo i Bonada

L'objectin d'aquest projecte és. global

ment. continuar l'aixecament dels ma

pes de vegetació de Catalunya i publi

car-ne els documents resultants.

En una primera etapa (que s'ha

via programat per a tres anvs. però que

s'allargarà perquè les aportacions econò

miques reals han estat força inferiors a

les previstes) hom pretén:

• Completar l'aixecament dels

mapes a escala 1:50.000 corresponents

al Piriueu català i publicar-los tots. en

coedició amb HEC.

• Enllestir i publicar el mapa a

escala 1:250.000. que inclourà bàsica

ment la vegetació potencial.

Estat de desenvolupament del projecte

a) Mapa 1:250.000

La sobreposició de les nostres dades

amb les del Corine-Landcover (mapa

d usos del sòl) de l'ICC no ha donat re

sultats satisfactoris. ja que les coinci



dències entre aquests dos documents no

són prou bones per al conjunt del territo

ri. de manera que hem hagut d'abando

nar un mètode que no aporta gaire infor

mació fiable. Com a compensació. hem

afegit a la primera versió del nostre

mapa les dades provinents dels aixeca

ments a 1:50.000 duts a terme en els dar

rers anys. convenientment simplificades

a causa de la reducció d escala. amb la

qual cosa l'hem fet més precís.

La versió definitiva del mapa se

rà enllestida. tal com havíem previst. a

final d'aquest any i quedarà a punt per

a la seva publicació l'any 2000.

b) Aixecaments cartogràftcs

Corresponen als mapes a escala 1:50.000.

Vam enllestir a final de l'estiu passat

l'aixecament dels fulls 213 (el Pont de

Suert) i 214 (Sort); se n'ha elaborat la

versió definitiva en paper i se n'ha com

pletat gairebé la digitalització.

També s'ha iniciat l'aixecament

del full 256 (Ripoll). compromès per a

aquest any.

c) Publicació de mapes

De la sèrie 1:50.000. han estat publicats

el full 181 (Esterri d'Àneu) i els 220-221

(la Jonquera - Portbou). aquests darrers

amb un cert endarreriment per raons in

ternes de l'ICC. D'altra banda. hem pro

piciat la signatura d'un conveni entre

I IEC i l'Institut Cartogràfic de Catalunva

(signat el mes de maig proppassat) per a

la coedició dels fulls 182 (Tírvia). 150

(Noarre). 216 (Bellver) i 180 (Benasc).

d) Preparació de documents a publicar

Per tal de preparar-ne l'edició. hem dreçat

la versió definitiva dels quatre fulls espe

ciftcats a l'apartat anterior. els hem digi-

talitzat i els hem incorporat al GlS; també

hem delineat les càrtules i els transsectes

de vegetació addicionals i hem redactat la

memòria (unitària) corresponent als dos

primers fulls (182 i 150). L'ICC treballa

actualment en aquests fulls.

Ponències i comunicacions

— E. Carrillo: X. Font; J. M. Ninot. «A

revision of the alliance Festucion supi-

nae». 41 Symposium of the Internation

al Association of Vegetation Science.

Uppsala. 1998.

— J. Carreras: E. Carrillo; A.

Ferré: J. M. Ninot. «Vegetation map-

ping. A tool for the studv of the poten-

tial habitat of the bear in the western

catalan Pvrenees». V Colloque Inter

national de Botanique Pyrénéo-canta-

brique. Mauléon. 1998.

Biodiversitat dels fongs de Catalunya

(fase vt)

Director: Xavier Llimona i Pagès

La finalitat del projecte és completar.

amb estudis de camp i de laboratori. les
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principals llacunes detectades en el co

neixement dels fongs de Catalunya amb

la col•laboració d especialistes de dins i

de fora del nostre país. La fase vt. objec

te d'aquest informe. s'ha centrat en el

Parc Natural del Cap de Creus i Serra de

Verdera. en alguns punts de la depressió

de l'Ebre i en els estatges subalpí i alpí

del Pirineu. amb una atenció especial

envers el Pallars. la Ribagorça i. particu

larment. el Parc Nacional d Aigüestortes

i Estany de Sant Maurici. També s'ha

iniciat l ordenació de les dades obtingu

des. tant en forma de col•leccions de re

ferència (Herbari BCC Myc.) com pre-

parant-les per a ésser incorporades a la

Base de Dades dels Fongs de Catalunya.

Estat de desenvolupament

Les condicions per a la fructificació de

fongs estivals i tardorals no han estat fa

vorables el 1999 a tot el país. i només ho

han estat. localment. durant la primave

ra. Malgrat tot. l'intens esforç de pros

pecció i l estudi de material recollit en

anys anteriors han fet possible continuar

aportant dades florístiques. ecològiques

i corològiques innovadores. sovint tam

bé de notable interès taxonòmic. com en

el cas d'espècies noves per a la ciència.

com ara Hohenbnehelia ilerdensis i Ar-

borillus llimonae. publicades el 1999

(SCI). i Rectipilus cistophilus i Volvariel-

la catalonica (en premsa).

Les aportacions a la flora de Ca-

talunva són nombroses. N esmentarem

algunes: Entoloma sericatum. E. inusi-

tatum. Russula alnetorum. Omphalina

farinolens. Pseudomerulius aureus. My-

cena atropapillata. Inocybe rufuloides.

Lyophyllum ovisporum. Collybia nivalis.

Tremella tvanslucens i Lycoperdon um-

brinoides.

Hem aconseguit la tipificació fi-

tocenològiea de la comunitat de fongs

dels estepars d'estepa negra. al Parc Na

tural del Cap de Creus. proposant per a

aquesta una nova associació fúngica:

Lactaria tesquori - Rectipiletum cisto-

phili. Les taules d'inventaris correspo

nents (13) donen una idea prou precisa

de la fenologia dels fongs en aquests am

bients. sotmesos a canvis ràpids.

Destaquem també els estudis de

les russulals (la tesi de Jaume Llistosella

sobre aquest tema ha guanyat el Premi

Font i Quer de l'IEC). sobre marasmià-

cies (sobretot Mycena). sobre entolo-

matàcies (Entoloma) i sobre fongs hi-

pogeus. En aquest darrer camp. s'han

revisat les tres espècies de Gautieria

(G. morchellaeformis. G. tvabutü. de les

suredes. i G. otthii. d'avetoses i pinedes

subalpines) i les dues d'Elaphomyces

(E. muricatus i E. granulatus). un gènere

abans considerat molt rar al nostre país.

on en realitat és bastant freqüent. Nom

broses troballes <l\ Arcangeliella borziana

han permès també precisar-ne l'ecologia

i la distribució (avellanoses. fagedes i

rouredes del Ripollès i l'Alta Garrotxa)

sobre sòl carbonatat. Han continuat les



revisions. a escala europea. úHvmcno-

gaster (més de mil exemplars d'her

bari examinats). d'Hysterangium (més

de cent). que presenta a Catalunya totes

les set espècies acceptades. entre les

quals es destaca la rara espècie vernal

//. pompholyx. i les de gèneres hipogeus

de russulals (Martelliu. Gymnomyces.

Arcangeliella). Sclcrogastcr. etc. També

s'ha pogut precisar l'ecologia de Mela-

nogaster macrosporos .

La línia d estudis de fongs mi-

tospòrics ha publicat o preparat un bon

nombre de treballs sobre fongs anamòr-

fics derivats d'ascomicets i de basidio-

micets.

L'any passat assenyalàvem la

necessitat de reunir la informació sobre

fongs de Catalunya. ara molt dispersa.

en una base de dades. Aquest projecte ja

està en marxa i a finals d'any comptarà

amb més de cinc milers de referències.

Aquesta primera aportació s a-

nirà incrementant en anys vinents.

Ponències i comunicacions

— \. Llimona. J. Vila. «The fungal

component of the Cisttts monspeliensis

bushes (Al. Cistion) of the Natural Park

of Cap de Creus (NE Catalonia)». Tre

ball acceptat en el XIII Congrés Euro

peu de Micòlegs. 21-23 de setembre

de 1999.

— J. Llistosella. «Some data on

the ecology and phenology of the genns

Lactarius Pers. ex S.F. Gray in Catalo

nia and Balearic Islands (NE Spain)».

Treball acceptat en el XIII Congrés Eu

ropeu de Micòlegs. 21-25 de setembre

de 1999.

Immunologia de la diabetis tipus t

al ratolí (ransgènic pel gen d'IFN-beta

a les cèl•lules productores d'insulina

Director: Màrius Foz i Sala

Introducció

La diabetis tipus t s'esdevé com a conse

qüència d'una destrucció selectiva i apa

rentment irreversible de les cèl•lules beta

productores d insulina als illots de Lan-

gerhans. El factor desencadenant de la

malaltia encara no és clar. tot i que se

sap que la seva patogènesi és autoimmu-

nitària. La contvibució de factors am

bientals en un individu genèticament

predisposat iniciaria un procés autoim-

munitari de destrucció de les cèl•lules

beta. Aquests factors ambientals. com

ara infeccions vitals que podrien tenir

un paper rellevant en la diabetis. hau

rien d'actuar en un període limitat de

temps per a induir el procés autoimmu-

nitari. La dificultat d'obtenir teixit pan-

creàtic de pacients diabètics la molt difí

cil l'estudi dels factors que intervenen

en aquesta malaltia. Per superar en part

aquest problema. s'han generat models

animals de diabetis autoinnnunitaria es

pontanis (ratolí NOD. rata BB) o induï-
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da (per estreptozotocina) i. més mntt-

ment. en models transgènies. l.l nostre

,irnp. interessat en ht immunologia de la

diabetis Immana. és conscient del gran

esforç qne representa l'estudi de I atac

autoimmunitari en pànerees humans.

Després d anvs d experiments in vitn<

utilitzant com a substrat illots humans

normals (obtinguts de donants d òr

gans). vam tenir l'oportunitat d'estudiar

el pànerees d un pacient que va morir

just en 1 inici clínic de la malaltia. En els

seus illots es va detectar la presència

d'interferons de tipus t (IFN-alfa. IFN-

beta) i IL-6. Els interferons de tipus t

són citocines involnerades a la resposta

antiviral que poden ser produïdes per la

majoria de cèl•lules. entre les quals hi ha

les epitelials. la qual cosa els diferen

cia dels interferons de tipus n (IFN-

gamma). que són producte de cèl•lules

leucocitàries. Aquest fet els la molt

atractius a I hora de postular hipòtesis

sobre la diabetis autoimmunitària. ja que

la cèl•lula beta és una cèl•lula epitelial

que podria contribuir a la seva propia

destrucció mitjançant ht producció d a-

questes molècules com a conseqüència

duna viriasi: at|uesta hipòtesi concorda

amb la hiperexpressió d H1.A de classe t

de TAPl als illots de pacients diabètics.

ambdós mecanismes d increment de la

via endògena de presentació antigènica.

A més de la hipòtesi viral. diferents estu

dis centrats en l'IFN-alfa han implicat

els interferons de tipus t en el desenvolu

pament de la diabetis tipus t; així se n'ha

demostrat la presència a les cèl•lules beta

de pacients diabètics i s'ha desencadenat

diabetis al ratolí transgènic plns-IFN-

alfa. En canvi. a part alguns experiments

in vitro on es demostra la seva capacitat

d'augmentar I expressió de Ml IC de clas

se t a la cèl•lula beta. es coneix molt poc

sobre el paper de l'IFN-beta en el desen

volupament de la diabetis tipus t. tant

pel que la a la cèl•lula diana com el seu

efecte a la tolerància central i perifèrica.

Per aquest motiu es va generar un ratolí

transgènic que expressa IFN-beta a les

cèl•lules productores d insulina.

El ratolí transgènic U1i1 que ex

pressa IFN-beta selectivament a les

cèl•lules beta o productores d insulina.

sota la regulació del promotor del gen de

la insulina de tata (plns-IFN-beta). és

un model per a estudiar el paper d'a-

questa citocina a I etiopatogènia de la

diabetis. Es tracta d un ratolí no cousan-

guini generat per la doctora làtima

Bosch. del Departament de Bioquímica

de la Facultat de Veterinària (UAB). a

partir d'un ratolí U.")7BL0/SJL que es va

encreuar repci idament amb el ratolí

UDl (outhrctl o no consanguini). Per

mitjà d una col•laboració amb aquest

grup va sorgir l'oportunitat d estudiar la

immunologia tl aquest model.

Hipòtesi

1.a nostra hipòtesi de treball fou que

1 expresió d IFN-beta sota el promotor



de la insulina en aquest model podria

afectar la generació de precursors (to

lerància central), la funció de les cèl·lu

les T, B i macròfags en perifèria i la ge

neració d'un microambient inflamatori,

incrementant la susceptibilitat a l'atac

autoimmunitari, i podria modular l'ex

pressió de l'autoantigen al pàncrees i al

timus.

Objectiu

L'objectiu principal va ser determinar cl

paper de l'IFN-beta en l'etíopatogènia

de la diabetis tipus i mitjançant l'estu

di de la immunologia d'aquest ratolí

transgènic que expressa IFN-beta a les

cèl·lules beta productores d'insulina.

Resultats

Fins a aquest moment, s'han dut a terme

un estudi dels pàncrees dels ratolins trans-

gènics i controls per histología conven

cional amb Hematoxilina/Eosina (H/E),

immunohistologia (doble immunofluo-

rescència indirecta) i anàlisi en micros

copi d'UV i tractament d'imatges (mor-

fometria). També s'han determinat les

subpoblacions limfocitàries de la melsa

(percentatges de diferents lipus de leucò

cits) mitjançant citometria de flux.

Els resultats obtinguts en aques

ta primera fase apunten a favor de l'e

tiologia autoimmunitaria d'aquesta ma

laltia en aquest model:

— Presència de periinsulitis i in-

sulitis (cèl·lules mononuclears) als illots

dels ratolins transgènics en funció de l'e

dat de l'animal.

— Infiltració insular formada

majoritàriament per cèl·lules TCD8+ >

TCD4+ > B > macròfags (IFL indirecta

sobre seccions de criostat de pàncrees).

— 1 liperexpressió de MHC de

classe i als illots dels ratolins transgènics.

però no pas de MHC de classe u. L'aug

ment de l'expressió respecte als controls

és força evident i es detecta a les cèl·lules

endocrines i als limfòcits infiltrants.

— Aparició de la malaltia en un

25 % dels animals entre 5 i 11 mesos

d'edat (tardana).

— Disminució del percentatge

de limfòcits T CD4+ respecte als con

trols mitjançant anàlisi de subpobla

cions limfocitàries de melsa.

No es van observar diferències a

1 expressió de MHC de classe i i classe n

als limfòcits de la melsa respecte als con

trols. però sí un increment a l'expressió

de la molècula d'adhesió ICAM-1 en els

animals transgènics. fet que podria tenir

algun paper important en el trànsit d'a

quests limfòcits cap al lloc d'atac au-

toimmunitari. Tampoc no es van detec

tar autoanticossos antiillot pancreàtic

(ICA), signe d'autoimmunitat Immoral.

en el sèrtmi dels animals transgènics.

Resum

Per tots aquests resultats. creiem que

l'expressió d'IFN-beta a les cèl·lules pro-
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dnctoies d'insulina té un pap<!r impor

tant en l'etiopatogènia de la diabetis en

aquest model. ja que afavoreix la migra

ció dels limfòcits autoreactius a la zona i

augmenta l'expressió de MI K\ de classe t

a la cèhda beta i. presumiblement. d'al

gunes altres molècules implicades en

l'increment de la presentació antigènica

endògena. Els nostres resultats. fins al

moment. suggereixen un atac autoim-

munitari contra la cèl•lula beta en aquest

ratolí transgènic. El nostre grup està

molt interessat en l'estudi de l'efecte de

I IFN-beta a les cèl•lules productores

d insulina en un model amb predisposi

ció genètica a la diabetis com és el ratolí

Non Obese Diabctic (\OD). on espera

ríem una acceleració acusada de la dia

betis. L'estudi d'aquest model és. doncs.

el nostre proper objectiu dins d'aquest

projecte.

I ■'.Mudis sobre la reproducció

de paneroles. plaga de les nostres

àrees urbanes

Director: Xavier Bellés i Ros

El projecte global pretén estudiar la bio

logia de la reproducció de les paneroles

utilitzant l'espècie Bla t tella germanica

com a model. En aquesta panerola. que

és una plaga important dels nostres am

bients urbans. l'hormona juvenil té el

paper d'hormona gonadotròfica. de ma

nera que el control d'aquesta determina

en bona mesura el control de la repro

ducció. En etapes anteriors del projecte

ja havíem determinat que un grup de

pèptids cerebrals anomenats al•latostati-

nes regulaven de manera inhibidora la

producció d hormona juvenil. En el

marc d'un projecte de l'IEC de Tanv

1995. vam desenvolupar un assaig im-

munoenzimàtic per tal de mesurar la

concentració d al•latostatina circulant a

Ihemolimfa. i també al cervell i al siste

ma digestiu. Un any després. també dins

duu projecte de l'IEC. s'estudià l'efecte

de l'al•latostatina 2 de Blattella germa

nica (Asp-Arg-Leu-Tvr-Ser-Phe-Glv-

Leu-NiE) sobre la inhibició de la pro

ducció in vitro d hormona juvenil. En el

projecte d'enguany hem estudiat la velo

citat de degradació d'aquesta mateixa

al•latostatina en el medi intern de la fe

mella adulta de Blattclla germanica.

Per a l'estudi hom va utilitzar la

tècnica de la microdiàlisi. amb sondes

(membrana de microdiàlisi de 0.24 mm

d'amplada i 2 mm de longitud) i valors

de flux (.'5 pL/minut) similars als em

prats en estudis de neurofisiologia i neu-

roquímica de vertebrats. Alhora. s'hi

emprà l'al•latostatina 2 iodada a la Tyr4

amb <-'I. que s'injectà a l'insecte en una

dosi de 35 ng. Seguidament es procedí a

la microdiàlisi i es recolliren fraccions

cada .'5 minuts durant 15 minuts. les

quals s'analitzaren per cromatografia lí

quida d'alta resolució amb l'ús d'un de



tector de radioactivitat. 1.ls resultats de

les anàlisis cromatogràfiques mostraren

que la vida mitjana de l'aMatostatina en

l'hemocel de l'insecte se situa entre 3 i 6

minuts.

Aquesta vida mitjana tan curta

explica que. in vivo. calgui administrar

dosis del pèptid molt altes (entre 50 i

100 ug) per tal d'obtenir els efectes inhi-

bidors i esterilitzants desitjats. Aquests

resultats són també interessants amb

vista a considerar aquests pèptids com a

prototipus d'insecticides alternatius. És

evident que la seva escadussera vida

mitjana és un dels inconvenients que

caldria superar a l'hora de desenvolupar

anàlegs operatius com a esterilitzants en

la lluita contra insectes.

La diversitat del genoma humà:

manteniment d'un banc de recursos

genètics

Director: Jaume Bertranpetit i Busquets

L'estudi de la diversitat del genoma

humà és un camp en gran expansió. es

pecialment des que hom n'ha reconegut

les implicacions mèdiques. com ara la

possibilitat de detectar factors de visc

genètic en malalties comunes com l'as

ma. la diabetis o 1 esquizofrènia. Aques

tes noves possibilitats s'afegeixen als

objectius tradicionals de l'estudi de la

diversitat humana per tal de compren

dre des de fenòmens generals. com ara

l'origen dels humans anatòmicameut

moderns. fins a qüestions d'abast conti

nental. com el primer poblament. d'Eu

ropa o Amèrica. i els d'àmbit regional.

com les relacions entre les poblacions

del nord d'Àfrica i les de la península

Ibèrica.

Els primers passos de qualsevol

projecte d'estudi de la diversitat genèti

ca humana consisteixen en l'obtenció de

mostres. l'extracció de DNA i la trans

formació dels limfòcits en línies cel•lu

lars de creixement continu que permeten

disposar d'un repositori indefinit de

DNA. Aquest són els procediments que

hem dut a terme dins el marc del present

projecte. els quals han permès estudis

ulteriors. com ara l'anàlisi de marcadors

genètics d'herència paterna o materna.

Al llarg del curs hem completat i

publicat dos d'aquests estudis. que han

permès de caracterizar l'origen pobla -

cinnal i els patrons de mobilitat per se

xes en poblacions de l'Asia central. tal

com es descriu a l'estudi adjunt. Cal re

marcar que aquest estudi proposa que

aquest tret és característic de la història

dels humans i dóna la base per a re

conèixer les pautes migratòries en temps

remots de l'evolució humana.

Migració i biologia molecular

La prestigiosa revista American Journal

ofHuman Genetics ha publicat darrera

ment els resultats de dos estudis recents
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d'un equip d'investigadors de la Unitat

de Biologia Evolutiva de la Facultat de

Ciències de la Salut i de la Vida de la

Universitat Pompeu Fabra (UPF) que

revelen diferències importants entre se

xes quan. en el passat. s'han acomplert

migracions de poblacions humanes. L ar

ticle que apareix al darrer número de

1 American Journal of Il•nnan Genetics

es fa ressò de la recerca dirigida pel ca

tedràtic de Biologia Evolutiva de la UPF

Jaume Bertranpetit. amb la participació.

entre altres. de Francesc Calafell. David

Comas i Anna Pérez-Lezaún.

Actualment. gràcies a les tècni

ques més avançades de la genètica mole

cular. es poden analitzar amb gran pre-

cisió diverses regions del genoma humà

fins a arribar al nivell més bàsic. el de la

seqüència de nucleòtids que configuren

el DNA. Mitjançant l'estudi més profund

del genoma humà. els científics poden

avançar en el coneixement de la diversi

tat genètica entre individus i espècies. i.

consegüentment. aprofundir quins són

els mecanismes que produeixen i mante

nen aquesta diferència i si aquests res

ponen a factors climàtics. geogràfics.

històrics. etc.

L'estudi publicat s'ha centrat en

1 anàlisi de les diferències de les pobla

cions que habiten el territori comprès per

les actuals repúbliques de l'Uzbekistan.

Tadjikistan. Turkmenistan. Kirguizistan

i part del Kazakhstan. Es tracta d una

zona de 1 Asia central que al llarg de la

història ha estat terra de pas de nombro

sos pobles i civilitzacions i que constituïa

frontera entre 1 Orient i l'Occident.

EI treball dels investigadors s'ha

centrat en l'estudi del DNA nútocondrial

(mtDNA). que. com que és transmès ex

clusivament pels òvuls en generar-se un

nou embrió. permet de resseguir els lli

natges femenins. i del cromosoma Y. que

és el que determina el sexe masculí i es

transmet de pares a fills. En total. ana

litzaren dues-centes mostres recollides

entre individus de quatre poblacions

d'hàbitats geogràfics totalment diferents

de l'Àsia central: uigurs procedents de la

regió autònoma del Xinkiang i que ac

tualment viuen a les planes del Ka-

zakhstan. prop de la frontera amb la

Xina: kazakhs procedents de la vall del

Kegen que resideixen a altituds supe

riors a 2.000 metres sobre el mar. quir-

guisos de la plana i quirguisos que estan

establerts a més de 3.000 metres a la

serralada de Pamir.

Els resultats obtinguts a partir de

l'anàlisi de seqüències del DNA mitocon-

drial ens mostren que les quatre po

blacions estudiades tenen molècules de

mtDNA molt similars i que fins i tot indi

vidus de diferents poblacions compartei

xen unes seqüències idèntiques. Es pot

parlar. doncs. d'homogeneïtat genètica en

els llinatges femenins de les quatre pobla

cions estudiades. Per contra. l'anàlisi dels

marcadors del cromosoma Y ens confir

ma que els llinatges masculins estan molt



diferenciats. són molt heterogenis. fins i

tot entre regions geogràficament properes.

La conclusió a la qual han arribat

els autors de l'estudi és que les diferències

entre els llinatges masculí i femení de

mostren que els homes i les dones han

tingut una història diferent a l'Àsia cen

tral. Els patrons migratoris masculins i

femenins hi han estat molt diferents i s'hi

detecta clarament una major mobilitat

femenina al llarg del temps. Aquesta mi

gració femenina més intensa ha provocat

que els llinatges femenins (mtDNA) si

guin molt similars entre les diverses po

blacions de l'Àsia central. mentre que els

llinatges masculins (cromosoma Y) s'han

mantingut més aïllats i. per tant. són més

diferents entre els pobles que habiten

aquest territori. Els autors atribueixen

aquesta major mobilitat femenina al cos

tum (vigent en moltes més cultures) del

matrimoni patrilocal. en el qual la núvia

va a viure al poble d'on és originari el

nuvi. Aquest és un exemple de com un

comportament social deixa la seva petja

da en el genoma humà.

Estudi biològic de l'almesquera

(Galemys pyrenaicus Geoffroy, 1811)

(Inseetivora. Talpidae) a Catalunya

Director: Joaquim Gosàlbez i Noguera

Tot i la seva singularitat. l'almesquera

no ha estat objecte d'estudis que en des

criguin detalladament la biologia. Hi ha

una manca important d'informació que

impedeix desenvolupar estratègies de

conservació relacionades amb aquest

endemisme ibèric. La finalitat del pro

jecte és estudiar el comportament social

i espacial de l'espècie i la seva viabilitat

genètica a diferents nivells. Pel que fa

al comportament social. es pretén des

criure-hi l'estructura social de la pobla

ció i els seus ritmes d'activitat. així com

obtenir dades sobre els paràmetres de

mogràfics referents a les poblacions es

tudiades. També s'hi estudia la distri

bució espacial dels animals. posant un

èmfasi especial en els processos disper-

sius que permeten la colonització de

noves àrees. L'estudi de la variabilitat

genètica es dirigeix. per una banda. a

establir les relacions de parentiu entre

els diferents membres d'una població i.

per una altra. en segon terme. a la de

terminació de la variabilitat interpobla-

cional de l espècie.

Estat de desenvolupament

L'estudi dels aspectes esmentats ha estat

iniciat en dos afluents del riu Bidasoa

emprant -hi com a metodologia bàsica el

radioseguiment. Ha estat molt complicat

posar a punt aquesta metodologia. te

nint en compte les petites dimensions de

l'almesquera i el seu caràcter d'animal

semiaquàtic. De moment. els estudis fets

han permès aconseguir els resultats se

güents:
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— L'obtenció d'observacions del

comportament social que permeten

afirmar que és molt més complex que el

que indiquen els treballs realitzats fins

al present. En concret. el sistema d'a

parellament i les relacions entre els

components de la població consideren

moltes situacions diferents de les des

crites fins ara a la bibliografía. La con

tinuïtat dels treballs permetrà descriure

amb tots els detalls i amb un nombre

d'observacions suficient l'estructura so

cial de l'espècie.

— El coneixement de quins són

els factors que determinen la distribució

a escala local (microhàbitat) de l'espè

cie. La distribució de l'almesquera sem

bla que és més condicionada per la

disponibilitat de refugi que per la d ali

ment. La continuïtat dels treballs sobre

aquesta població permetrà obtenir prou

dades per a poder discriminar amb més

detall quines són les característiques de

1 hàbitat que en condicionen la pre

sència.

— La posada en marxa darrera

ment de la fase per a obtenir mostres de

sang. pèl i teixits per tal d'iniciar l'estu

di de la variabilitat genètica.

Publicacions

Com a resultat dels treballs realitzats.

s'ha publicat un article:

GoNZÀi.EZ-EsTEBAN. J.: C.VSTtEN. E.: Go-

sú.bez. J. «Morphological and colour

variat ion in the Pvrenean desman

Galemys pyrenaicus Geoffroy.

181 1 ». Zeitscrift für Saugetierkun-

f/e.mím. tH (1999). p. 1-11.

I li ha dos articles més en procés

le publicació.

Estratègia catalana

per a la conservació i l'ús sostenible

de la diversitat biològica

Directors: Joaquim Maluquer i Sostres

Joandomènec Ros i Aragonès

La finalitat del projecte és l'elaboració

d'una estratègia que. aplicant les previ

sions establertes en el Conveni sobre la

Biodiversitat. i basant-se en un procés

participatiu que tingui en compte els di

ferents sectors socials i àmbits territo

rials. presenti una diagnosi acurada de

la situació actual i estableixi una pro

posta d'accions que cal dur a terme per

a millorar el coneixement. Testat de con

servació i la sostenibilitat en l'ús de la

diversitat biològica.

Durant l'any 1998 s'ha treballat

en l'elaboració de la diagnosi sobre el

coneixement. la conservació i la sosteni

bilitat en l'ús de la diversitat biològica

de Catalunya. Han estat encarregats

quaranta-dos treballs en els apartats de

marc social i polític; identificació i se

guiment : conservació i ús sostenible: ús



dels recursos genètics. i investigació.

educació i informació. En total hi han

participat més de cent ) i i i i 1 i i; t n l ;t experts

en les diferents disciplines científiques i

tècniques.

Els treballs de la diagnosi han

estat lliurats al Departament de Medi

Ambient de la Generalitat de Catalunya

en les dates 31 de desembre de 1998 i

31 de març de 1999 en compliment del

protocol de col•laboració subscrit el 10

d'octubre de 1990. Atesa l'heterogeneï

tat pròpia dels treballs de diagnosi. s'ha

redactat un document de síntesi de les

dades presentades en cada un. Aquest

document de síntesi serà accessible a

través d'Internet.

Durant el mes de juliol de 1999

s'ha acabat un primer esborranv d' Ob

jectius i propostes d'actuació per a la

conseivació i l'ús sostenible de la diver

sitat biològica a Catalunya. Es tracta

d'un document que recull. organitza i

complementa les propostes d'actuació

suggerides en els diferents treballs de

diagnosi. de manera que s'han establert

ciuquanta-set objectius que cal assolir a

mig i a llarg terminis i més d'un cente

nar d'accions concretes per a dur a ter

me amb relació al coneixement. la con

servació i lús sostenible de la diversitat

biològica.

Paral•lelament als treballs de

diagnosi i a I elaboració de la proposta

d objectius i actuacions. s'han mantin

gut contactes amb més d'un centenar

de representants dels diferents sectors

socials interessats en la diversitat biolò

gica o que hi estan relacionats. Igual

ment s'ha participat en els treballs d'e

laboració de l'Estratègia espanvola per

a la conservació i l'ús sostenible de la

diversitat biològica. de l'Estratègia fo

restal nacional i del Pla Estratègic per a

la Conservació i I'l s Racional de les

Zones Humides a Espanya. documents

elaborats des del Ministeri de Medi Am

bient.

El número 2 del full informatiu

Notícies de Biodirersitat ha estat rea

litzat i distribuït. i té com a objectiu

mantenir al corrent del procés de desen

volupament de l'Estratègia totes les

persones i entitats amb les quals s'ha

anat mantenint contactes en relació

amb el coneixement. la conservació i

l'ús sostenible dels components de la di

versitat biològica.

La secretaria del projecte ha es

tat assumida per la ICHN.

S'han fet diferents conferències

i presentacions relacionades aml< l'Es

tratègia (Ajuntament de Barcelona.

DEPANA. etc.). S'ha participat en l'e

laboració de la ponència presentada

per la Direcció General de Conservació

de la Naturalesa del Ministeri de Medi

Ambient en el IV Congrés Nacional de

Medi Ambient. que tractava de les es

tratègies autonòmiques per a la biodi-

versitat i se celebrà a Madrid el mes de

novembre.
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Aspectes poblacionals i genètics

rellevants per al desenvolupament

de la biologia de la conservació

a Catalunya

Director: Jaume Terradas i Serra

Aquest programa té com a finalitat pro

moure la recerca en el camp de la biolo

gia de la conservació a Catalunya per

mitjà de l'estudi de processos ecològics i

de l'estructura genètica de poblacions

salvatges. El programa es basa en l'apli

cació de tècniques de biologia molecular

a 1 estudi i la gestió de la fauna i la flora

catalanes.

Activitats

Arxiu de DNA

L'arxiu de mostres animals s'ha expan

dit de manera considerable. tant amb

animals procedents de Catalunya com

d'uns altres llocs. En aquests moments.

tenim 294 mostres de catorze estats

diferents. convenientment catalogades.

S'han establert vies de col•laboració amb

museus i institucions catalans i estran

gers. els quals ens han proporcionat mos

tres i llistes de mostres a les quals tin

dríem accés si ens interessés.

Aïllament de DNA d'animals per mèto

des no invasius

Els resultats de l'amplificació de DNA a

partir del semen de macaco van ésser

presentats a la tesi doctoral del becari.

que ja ha estat distribuïda en forma de

microfitxa. A la primavera de 1998 ja

s'intentà l'extracció de DNA a partir de

secrecions renals de teixons.

Desenvolupament i aplicació de la tec

nologia microsatèl•lit en carnívors cata

lans

Hem continuat dissenvant i provant

marcadors microsatèl•lit en espècies de

mustèlids. En aquests moments tenim

set marcadors polimòrfics en el teixó i

quatre més de monomòrfics en aquesta

espècie però que presenten al•lels dife

rents en unes altres espècies de mustè

lids. El projecte avança cap a dues línies

de resultats: l'una ens ha de donar els

valors d heterozigosi i nombre dal•lels

detectats per a cada marcador. i l'altra

ha de donar informació sobre l'evolució

d'aquestes regions microsatèl•lit en els

mustèlids. Aquesta darrera línia podria

ajudar a aclarir la filogènia dels Mnsteli-

dae. que presenta encara molts interro

gants.

Aplicació de la tecnologia microsatèl•Iit

a la gestió de la flora

En aquesta línia. es van recollir mostres

de Zea diploperennis a la Reserva de la

Biosfera de Sierra de Manantlàn. i tam

bé mostres de pins i alzines sureres a Ca

talunva. S'ha aconseguit l'aïllament de

DNA d'algunes d'aquestes mostres. però

encara no s'han amplificat regions mi

crosatèl•lit.



Publicacions

Publicacions científiques

DomeVgo-Roura. X.; Jacorson. H. A.: Weav-

er. R. F. «Ses linkage of minisatellite

bands in Bobcats (Felis mfus)». .1. of

Hendity, 88 (6) (1997), p. 527-530.

Domtnco-Roura, X.; López-Giràlnez, T.;

Shinonara. M.: Takenaka, 0. «Hyper-

variable microsatellite Ioci in the Ja-

panese Macaque (Macaca fuscata)

conserved in related species». Am. J.

Primatology. 43 (1997), p. 357-360.

Domingo-Roura, D.: MacDonaln, W.;

Roy, M. S.; Wavne, R. K.; Terranas. J.

«Marcadores microsatélites en el te-

jón (meles meles)». III Jornadas Es-

panolas de Conservación y Estudio

de Mamíferos. I Jornadas Ibéricas so-

bre Ia Nutria. Parc Natural dels Ai

guamolls de l'Empordà, Castelló

d'Empúries. SECEM. 1997, p. 23

Sninonara. M.: Domtngo-Roura, X.: l'a

kenaka. 0. «Microsatellites in the bot-

denose dophin Tursiops truncatus».

Mol. Eco/., 6 (1997), p. 695-696.

Soltis, J.; Mrrsunaga, F.; Shdhzc, K.; No-

zakis. M.; Yanaginara, Y.: Domin

go, X.: Takenaka. O. «Sexual selection

in Japanese macaques II: female mate

choice and male-male competítion».

Anim. Behav., 54 (1997), p. 737-746.

Ponències

Terradas. J. «Espais naturals i territori:

els reptes de la conservació a finals

de segle». Conferència dels espais

naturals de la plana del Vallès. Ter-

rasssa. 7-8 de març. Sabadell:

ADENC, 1998, p. 11-16.

Terradas. J. «La dinàmica de la vegeta-

ción y los puntos de vista actuales de

la ecologia en relación a la gestión

del medio natural». A: La gestión

sostenible de los bosques. Solsona:

Centre Tecnològic Forestal de Cata

lunya. 1998, p. 17-28.

Terradas. J. «La transició ambiental que

necessitem, entre lEstat del benestar

i el futur». Premis Fundació Caixa

de Sabadell. Fundació Caixa de Sa

badell. 1998, p. .5-0.

També s ban fet més ponències.

que encara no s'han publicat:

rerradas. J. «Valoracions ètiques i po

lítiques de la diversitat». I Jornada

Transdisciplinària: Biolinguodiver-

sitat: similituds i diferencies. Centre

Universitari de Sociolingüística i Co

municació. I niversitat de Barcelona,

25 de maig de 1998. Ponència invi

tada.

Terradas. J. «El desenvolupament soste

nible i els boscos». Fòrum Agenda

21. Departament de Medi Ambient.

Generalitat de Catalunya. 9 de de

sembre de I00;'>. Ponència invitada.

Terradas. J. «Servicios ambientales de

los bosques derivados de su estructu

ra v función». Jornada Bosques del
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Siglo XXI. Universitat d'Alcalà de

Henares. 11 de desembre de 1998.

Ponència invitada.

Premis

El senvor Jaume Terradas ha obtingut el

Premi de Medi Ambient del Departa

ment de Medi Ambient de la Generalitat

de Catalunva 1998.

Diccionari de les Ciències Ambientals

Director: Pere Riera i Micaló

Ponent: Mercè Durfort i Coll

Durant la primera meitat de l'any 1999.

el projecte de diccionari es va desenvo

lupar tal com s'havia previst. Es a dir.

un conjunt de quinze experts van anar

revisant el primer esborrany complet de

diccionari elaborat al llarg dels exer

cicis anteriors. Els experts ho són en

camps de coneixement específics dins

dels sis grans àmbits definits inicial

ment: tecnologies: ciències socials i jurí

diques: ciències humanes i del territori:

ciències naturals; ciències físiques. quí

miques. geològiques i exactes. i ciències

de la salut

Després de la revisió dels experts.

el volum de veus s'ha incrementat en el

20 %. aproximadament. i moltes de les

definicions han millorat. S'han recollit

també uns quants suggeriments en as

pectes concrets o generals del diccionari

que la Comissió Coordinadora va discu

tint i resolent.

El mes de juliol es va entrar en la

darrera fase de la confecció del dicciona

ri. que és la de la unificació formal de

l'estil i del format de totes les definicions.

Aquesta fase és previst que duri. al

menvs. tota la resta de l'any 1999. A més

del treball continu de la Comissió Coordi

nadora. es compta amb els serveis d'una

persona experta en els aspectes formals

de confecció de diccionaris. la senyora

Rut Vidal. i amb l'assessorament dels

serveis tècnics del mateix 1EC.

El format de treball ha canviat en

aquesta darrera fase i ha passat del for

mat de base de dades al de processador

de text. similar en aspecte al que tindrà

el diccionari una vegada publicat.

Així. doncs. els objectius plante

jats inicialment es compleixen. tot i que

amb un cert retard temporal. La previ

sió era finalitzar tot el treball el mes de

desembre de 1999; ara sembla més rea

lista esperar que s acabarà durant el pri

mer semestre de l'anv 2000.

Centre Català de la Nutrició de l'IEC

(CCNIEC)

Director: Màrius Foz i Sala

La finalitat d aquest projecte és crear un

centre que desenvolupi les tasques se

güents:



1. Coordinar els esforços indivi

duals i col•lectius dels grups de recerca

per poder resoldre els problemes nutri-

cionals dels ciutadans.

2. Actuar com a element dina-

mitzador i coordinador de projectes de

recerca bàsics i/o clínics relacionats amb

la nutrició.

3. Fomentar i difondre missat

ges d'educació nutricional correcta a la

població.

4. Assessorar els mitjans de co

municació perquè fomentin missatges

nutricionals correctes.

5. Assessorar la indústria ali

mentària amb relació a les seves activi

tats que poden tenir repercussions nutri

cionals sobre la població.

0. Contribuir a la lluita contra

els trastorns de la conducta alimentària.

d'acord amb el Pla interdepartamental

relatiu als trastorns del comportament

alimentari (abril de 1999) i a la lluita

contra l'obesitat. d'acord amb la Decla

ració de Milà (juny de 1999).

7. Contribuir a la lluita contra

la malnutrició energetieoproteica de la

població de risc. com ara la gent gran

institucionalitzada. i unes altres altera

cions nutricionals. com el dèficit din-

gesta de iode en la població del Pi-

rineu.

8. Contribuir al debat. amb sò

lida base científica. en tots els temes de

nutrició. tant en l'àmbit científic com en

el d'interès general.

9. Assessorar en diferents as

pectes les administracions públiques en

els complexos problemes relacionats

amb la docència en nutrició en el pre-

grau i en el postgrau.

10. Desenvolupar coordinada

ment iniciatives formatives per a do

cents en aspectes relacionats amb la nu

trició.

1 1 . Estimular iniciatives for

matives de professionals. en col•labora

ció amb les universitats. mitjançant cur

sos. màsters o titulacions específiques.

12. Assessorar les administra

cions públiques en els diferents proble

mes relatius a la competència i a l'e

xercici professional en l'àmbit de la

nutrició clínica.

Estat de desenvolupament del projecte

— Creació per l'IEC. el dia 1 de gener

de 1999. del Centre Català de la Nutri

ció de l'IEC (CCNIEC).

— Elaboració dels Estatuts del

CCNIEC. que van ser aprovats el dia 2 1

de gener de 1999 pel Consell Permanent

de l'IEC.

— Signatura. el dia 25 de març

de 1999. del document d'inici de les ac

tuacions del CCNIEC pels senyors Ma

nuel Castellet. president de l'IEC: Abel

Mariné, coordinador de la Xarxa Temà

tica en Nutrició. i Màrius Foz. membre

de la Secció de Ciències Biològiques de

l'IEC. En aquest document. els signants

acorden col•laborar en la direcció i els
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treballs del CCNIEC i iniciar les activi

tats del Centre reunint tots els grups. eo-

mcnçant els treballs per a la proposta

d nu director i elaborant un progra

ma d'activitats del Centre.

— El dia 14 d'abril de 1999 va

tenir lloc la constitució del CCNIEC. Hi

assistiren els senvors Manuel Castellet.

president de I IEC. i Lluís Salleras. di

rector general de Salnt Pública. i la se

nyora Mercè Durfort. presidenta de la

Secció de Ciències Biològil |ues de HEC.

així com representants dels deu grups de

recerca que constitueixen el Centre. En

el curs d'aquesta reunió es va procedir a

l'elecció del director del CCNIEC. Fou

elegit el senyor Màrius Foz. El director

va proposar com a secretària del Centre

la senvora Montserrat Barbauv i la pro

posta va ser acceptada per unanimitat.

Realitzacions concretes

Com a conseqüència dels acords presos

en la reunió constitutiva del CCNIEC.

s'han fet una sèrie d'activitats i reunions

destinades a l'elaboració del Reglament

de règim intern del CCNIEC i a l'establi

ment d'un conveni amb la Direcció Ge

neral de Salut Pública de la Generalitat

de Cataluuva.

En la reunió del Consell General

del CCNIEC. que s'esdevingué el dia 30

de junv de 1999. es va aprovar el Regla

ment de règim intern del CCNIEC. que

està pendent de I aprovació de l'assesso

ria jurídica i del Consell Permanent de

l'IEC. En la mateixa reunió es va proce

dir a la constitució de la Comissió Perma

nent del CCNIEC. integrada pel senyor

Màrius Foz. director: per la senvora

Montserrat Barbauv. secretària; i pels se

nyors Abel Mariné. del Grup de Nutrició i

Bromatologia del Departament de Nutri

ció i Bromatologia de la Universitat de

Barcelona: Marià Alemanv. del Grup Ni-

trogen-Obesitat del Departament de Bio

química i Biologia Molecular de la Uni

versitat de Barcelona. i Jordi Salas. del

Grup de Recerca en Nutrició de la Facul

tat de Medicina i Ciències de la Salut de

Reus de la Universitat Rovira i Virgili.

Estudi comparatiu-evolutio

de les espècies d'interès biològic

i pesquer a la costa catalana

Director: Carles Bas i Peired

Durant els primers mesos de l'any 1999

s'ha continuat la confecció del banc de

dades a partir de l'abundosa informació

de què es disposava. corresponent a les

captures de les espècies d'interès pes

quer procedents dels ports de Blanes i

Barcelona durant els anys 1950-1957.

Paral•lelament. es van arxivant

les dades corresponents a l'actualitat a fi

de poder dur a terme l'estudi de les va

riacions observades. La gran quantitat

d informació acumulada és la causa de

perllongar molt el temps emprat en la



confecció del banc de dades a fi de po-

der-les manipular de manera útil.

Amh independència de la tasca

bàsica duta a terme i que està a punt d'a-

cabar. hom ha començat la metodologia

adient per tal de fer evidents les diferèn

cies observades. La publicació d'aquest

estudi. prevista per a finals de l'any

2000. aportarà informació de molta utili

tat i rellevància en el coneixement de

l'impacte humà pel que fa a l'explotació

pesquera en l'estructura demogràfica de

les poblacions marines explotades.

Textos clàssics de la ciència

Director: Antoni Malet i Tomàs

Ponents: Mercè Durfort i Coll

David Jou i Mirabent

Aquest projecte vol oferir al públic de

llengua catalana una col•lecció de clàssics

de la ciència moderna i contemporània.

amb la finalitat: «) d'acostar els clàssics

de la ciència al lector culte però no ne

cessàriament especialitzat en una ciència;

b) de proporcionar bibliografia en català

per a l'ensenyament universitari d histò

ria i filosofia de la ciència. i c) d'ampliar

els referents en llengua catalana dins el

camp de l'alta cultura científica.

Estat de desenvolupament

Els dos volums següents han estat lliu

rats a la impremta i les segones galera

des ja han estat corregides. Se'n preveu

l'aparició a les llibreries a la tardor.

Kelvtn {et al]. El segon principi de la

termodinàmica. Curador: David Jou.

Descartes. La geometria. duradors:

P. Viader i J. Pla.

Han estat encarregats i estan en

fase de preparació els volums següents:

Etnstetn. La teoria de la relativitat . Cu-

rador: Xavier Roque.

Copèrntc. Sobre les revolucions dels orbes

celestes. Curador: Víctor Navarro.

Cuvter. Sobre les revolucions del globus

terrestre. Curador: Ramon Parés.

Lavotster. Tractat de química. Curador:

Agustí Nieto.

Kt.t't.f.n. L'òptica: Paralipomenes a 1 i-

tel•lió. Curador: Antoni Malet.

La ciència en la història

dels Països Catalans

Director: Ramon Parés i Farràs

La finalitat del projecte és fer un llibre

sobre el significat del corrent científic en

l'evolució històrica de la societat i la cul

tura catalanes. Vol ser una aportació ri

gorosa i novella. més enllà d'allò que és el

límit dels gèneres didàctic i de divulgació.

El període comprès va de la Catalunya

comtal a la Guerra Civil del nostre segle.

3-
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El llibre constarà de set parts.

que poden distribuir-se en dos volums:

Vol. I: Dels àrabs a la revolució

científica

I. Les remors àrabs a ht Cata

lunya comtal.

II. Del temps de les universi

tats i l'escolàstica.

III. EI Renaixement als Països

Catalans.

Vol. II: De l'Imperi Habsburg a

la fi de la Segona República espanyola

IV. El naixement de la ciència

moderna.

V. La Il•lustració.

VI. L'època de la industrialit

zació.

VII. El desenvolupament de

l'autonomia.

El llibre tindrà una extensió

aproximada de dues mil pàgines de for

mat DIN A-4 de processador de textos

(d'uns dos mil caràcters per pàgina). mil

pàgines per volum. Pot haver-hi taules.

gràfics i fotografies.

S'ha constituït el comitè de re

dacció. que ha quedat format per Joan

Vernet. Julio Samsó. Antoni Roca. Josep

M. Camarasa i Ramon Parés (director

del projecte).

I lom ha estructurat les tres parts

del primer volum (925 p.): la primera

amb sis capítols (195 p.). la segona amb

dotze (420 p.) i la tercera amb onze

(.'510 p.). Shan triat els autors tant dels

capítols específics com dels introducto

ris. aquests darrers responsables també

de la coordinació de cada part. Shan

signat els contractes corresponents a di

vuit autors dins un àmbit d especialis

tes catalans. valencians i d'uns altres

països. Es preveu un termini de lliura

ment dels textos per al 31 de desembre

de 1999.

Es va elaborant el segon volum.

Es preveu tenir-lo llest a finals de l'anv

1999 i poder recollir els textos el 2000.



Societats filials

Institució Catalana d'Estudis Agraris

Junta Directiva

President:

\ icepresident:

Secretari:

Tresorer:

Joan Pere VnA i I Ions

Ramon Lli ís LletIós i Castei.ls

Alrert Tenàs i Puic

Josep Argemí i Relat

t loordinadors: Enuarn AlcaSiz i Balnellou

Joan Bassets i Pagès

Ignast Castelló i Vinal

Joan Isart i Sarí

Josep Montaner i Giró

Josep Montasell i Dorna

Josep M. Putggròs i Jové

Jorni Ttcó i Maluquer

Vocals: Clauni Barrerà i Gavoso

Anna Jacas i Benages

Josefina Plaixats i Botxanera

Joan Saus i Ari's

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Josep Vtgo i Bonana

432

En l'Assemblea del dia 10 de desembre

de 1W8 es renovaren els membres de la

Junta Directiva de la manera següent:

Albert Tehàs i Puig, secretari: Eva Pujol

i Roig, coordinadora de la Secció de Fo

restal: Joan Bassets i Pagès. coordinador

de la Secció de Ramaderia, i Josefina

Plaixats i Boixadera, vocal.

La Institució Catalana d Estudis

Agraris (ICEA) té vuit seccions. que són

les següents:

— Secció d'Agricultura

— Secció d'Estudis Rurals

— Secció d'Ornamentals

— Secció de Forestal



— Secció de Protecció Vegetal

— Secció de Ramaderia

— Secció de Sòls

— Secció de Viticultura i Eno

logia.

Cursos

XV MONOGRAFIES DE PAISATGISME

I JARDINERIA

Coordinades pel senyor Josep Montaner

i Giró. coordinador de la Secció d'Orna-

mentals de la ICEA. Institut d'Estudis

Catalans. del 2 de març al 4 de maig de

1999.

Castellví. doctor arquitecte. cap del Ser

vei de Ptncs Naturals de la Diputació de

Barcelona; Patrícia Falcone. arquitecta.

cap de l'Àrea de Projectes i Obres de

l'Institut Municipal de Parcs i Jardins

de Barcelona: Josep M. Montaner i Mar

torell. doctor arquitecte. professor ti

tular de l'Escola d'Arquitectura de Bar

celona. expresident del Fòrum Cívic

Barcelona Sostenible i comissari de l'ex

posició «Barcelona 1979-2004». i Ma

rian Sardà i Rico. enginvera tècnica

agrícola. tècnica de Medi Ambient de

l'Ajuntament de Castelldefels.

ï
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Monogràftc I. La flor en jardineria

Professorat: Lluís Abad i Garcia. tècnic

especialista en jardineria. mestre jardi

ner i professor de jardineria; Josep Mon

taner i Giró. enginyer tècnic agrícola. co

ordinador de la Secció d'Ornamentals de

la ICEA; Carmina Montón i Romans. lli

cenciada en ciències biològiques. del Ser

vei de Protecció dels Vegetals del Depar

tament d'Agricultura. Ramaderia i Pesca

de la Generalitat de Catalunya. i Josep

Salamero i Banos. enginyer tècnic agrí

cola. dels Vivers Comafreda de Breda.

Monogràftc II. Parcs i sostenibilitat

Professorat: Josep Antequera i Baiget.

biòleg. membre del Fòrum Cívic Barce

lona Sostenible: Ramon Arandes Renu.

enginyer de camins. canals i ports. di

rector del projecte Nivell Freàtic de l'A

juntament de Barcelona: Jordi Bertran i

Monogràftc lll. Xerojardineria

Professorat: Sílvia Burés i Pastor. docto

ra enginvera agrònoma de la Universitat

de Geòrgia (Estats Units d'Amèrica);

Pere Cabot i Roig. enginyer agrònom.

del Departament de Tecnologia Hortíco

la de I IRTA. i Josep Cirera i Clotet. en

ginver agrònom. de Semillas Fitó.

( onferències

Ventura Bertran Castelló. enginyer fo

restal: Tipologia i hàbitats dels lepidòp

ters diürns. Institut d'Estudis Catalans.

17 de novembre de 199íi.

Josep M. Vives de Ouadras. cap

del Servei de Protecció dels Vegetals del

Departament d'Agricultura. Ramaderia

i Pesca de la Generalitat de Catalunva:

15 anys després delfoc. L'evolució de la

zona cremada a Seca- Taradell l'any

1983. Institut d'Estudis Catalans. 10 de



desembre de 1998 (Assemblea General

de socis).

Francesc Garcia. del Laboratori

de Sanitat Vegetal del Departament d'A

gricultura. Ramaderia i Pesca de la Ge

neralitat de Catalunya. i Delfín Reinoso.

del Servei de Protecció dels Vegetals del

Departament d'Agricultura. Ramaderia i

Pesca de la Generalitat de Catalunya: La

utilització dlnternet en sanitat vegetal.

Escola Superior d'Agricultura de Barce

lona. 27 d'abril de 1999.

Seminaris

Seminari sobre els espais d'interès agrari

L'anv 19%. la ICEA.va iniciar una sèrie

de seminaris orientats a l'anàlisi amb

profunditat dels espais d'interès agraris .

des de diferents perspectives. El primer

seminari va tractar del concepte d'espais

d'interès agrari; en el segon. el tema de

debat fou el paper de les administra

cions locals en la gestió dels espais d'in

terès agrari. i el tercer versà sobre el

tractament jurídic d'aquests espais d'in

terès agrari.

De tots tres seminaris s'han ela

borat unes conclusions que han estat po

sades a consideració del conjunt de per

sones convocades en algun dels seminaris

que hem organitzat. Amb el conjunt d'a-

portacions s'ha elaborat una nova pro

posta de conclusions.

El senyor Jordi Bertran. coordi

nador de l'Àrea d'Espais Naturals de la

Diputació de Barcelona. pronuncià la

conferència «El paper dels espais agraris

en el projecte de l'Anella Verda».

Aquest seminari ha estat convo

cat per la Secció d'Estudis Rurals amb el

suport del Servei d'Acció Territorial de la

Diputació de Barcelona. Diputació de Bar

celona. 5 de febrer de 1999.

Jornada tècnica

Podem estalviar producte fitosanitari?

Vers tma major eficiència dels tracta

ments. Fou organitzada per la ICEA i la

Fira de Lleida. amb la col•laboració del

Departament d'Agricultura. Ramaderia

i Pesca de la Generalitat de Catalunva.

Celebrada en el marc de les Jornades

Tècniques de la Fira de Sant Miquel.

26 de setembre de 1998.

— «Evolució del consum de fito-

sanitaris en els darrers deu anvs». Po

nent: Jordi Tifó. coordinador de la Sec

ció de Protecció Vegetal de la ICEA.

— «Increasing efficiencv of pes-

ticide application». Ponent: George R.

Ramsey. Dupont Agricultural-Products.

— «Projectes sobre la gestió in

tegrada de cultius». Ponents: Jorge Mar-

quínez i Josep M. Inglés. Novartis Agro.

— «La utilització de coadjuvants.

com a via d'estalvi de producte fitosanita-

ri». Ponent: André Miralles. CEMAGREF

(França).

— «El dissenv de les màquines

o l'eficiència de les aplicacions». Po-
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nent: Josep M. Barrufet. Hardi Interna

tional A/S.

— «Racionalització del control

químic de plagues i malalties en frui

ters». Ponent: Rosa Llnmbart. Agrupa

ció de Defensa Vegetal.

—Taula rodona / col•loqui. Mo

derador: Santiago Planas. Departament

d'Agricultura. Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunya. Centre de Me

canització Agrària.

Cloenda

A càrrec del conseller d'Agricultura. Ra

maderia i Pesca de la Generalitat de Ca

talunya. Hble. Sr. Francesc Xavier Ma

rimon. i del president de la ICEA. senvor

Joan Pere Vilà i Hors.

Jornades

II Jornada de Substrats. Organitzada

per la Secció de Sòls de la ICEA i el Grup

de Treball de Substrats. Mas Badia. Ca

net de la Tallada (Baix Empordà). 17 de

novembre de 1998.

Ponèncta 1

«L especial significació en la història de

l'agricultura dels conreus sense sòl». Po

nent: Joan Ràfols i Casamada. geògraf i

enginyer tècnic agrícola.

Presentació de comunicacions.

Ponèncta 2

«Sustratos v medio ambiente». Ponent:

Javier Ansorena Miner. cap del Servei de

Medi Ambient de la Diputació Foral de

Guipúscoa.

Taula rodona: «Cultiu en subs

trats. producció viverística i medi am

bient».

III JORNADA DE PROTECCIÓ

VEGETAL

Organitzada per la Secció de Protecció

Vegetal de la ICEA. Institut d'Estudis

Catalans. 20 de novembre de 1998.

Els objectius de la Jornada van

ser els següents:

— Facilitar el contacte personal

entre tothom qui es dedica a la Protecció

Vegetal.

— Conèixer els nous problemes.

les noves solucions i els seus mitjans de

control.

— Deixar constància de l'esforç

científic i tècnic dels comunicants mit

jançant la seva publicació.

Conferèncta tnaugural

A càrrec del senvor Alexandre Checchi i

Lang. director de Sanitat dels Vegetals

i Animals de la Direcció General d'Agri

cultura de la Unió Europea: Protecció

vegetal i registre de productes fttosani-

taris: perspectives a la Unió Europea.

Presentació de comunicacions.

Taula rodona: «Les plagues i

malalties perilloses. Programes d'eradi

cació i control. Els casos de la ronya ber-

rugosa de la patata. de la flavescència

daurada i del foc bacterià». Ponents:



Josep M. Vives. Jaume Serra i Joaquim

Garcia de Otazo. Moderador: Claudi Bar

berà.

LA RAMADERIA EN LA GESTIÓ

DELS ESPAIS NATURALS

PROTEGITS

Organitzada per la Secció de Ramaderia

de la ICEA. Institut d'Estudis Catalans.

3 de desembre de 1998.

— «La protecció vegetal integra

da: l'agricultura sostenible». Ponent: Jor

di Ticó i Maluquer. coordinador de la Sec

ció de Protecció dels Vegetals de la ICEA

— «La mejora vegetal: biología

en la producción integrada». Ponent:

José Ignacio Cubero Salmerón. professor

del Departament de Genètica de l'Escola

Tècnica Superior d'Enginvers Agrònoms

i Forestals de la Universitat de Còrdova.

— «El Parc de l'Albera. Expe

riències amb la vaca fagina». Ponent:

Sebastià Delclòs.

— «Els aiguamolls de l'Em

pordà. l na experiència amb cavalls».

Ponent: Jordi Sargatal. de la Fundació

Territori i Paisatge.

— «El Parc de Collserola: les ca

bres i la prevenció d incendis». Ponent:

Lluís Cabanero.

— «Petits remugants en zones

protegides». Ponent: P. Astra. del Servei

Forestal. Perpinyà.

Taula rodona. Moderadora: Jose

fina Plaixats. del Departament de Pato

logia i Producció Animals de la UAB

LA PROTECCIÓ VEGETAL

INTEGRADA

Organitzada per la Secció de Protecció

Vegetal de la ICEA. amb la col•laboració

d'IMPEVIC i de la Universitat de Vic.

Auditori Marià Vila d'Abadal. Fira del

Ram de Vic. 23 de març de 1999.

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

XIV Jornada d'Agricultura a Prada. La

biotecnologia aplicada a l'agricultura.

Liceu Renouvier. Prada de Conflent.

21 d'agost de 1999.

Obertura

A càrrec del conseller d'Agricultura. Ra

maderia i Pesca de la Generalitat de Ca-

talunva. Hble. Sr. Francesc Xavier Ma

rimon.

— «Plantes transgèniques». Po

nent: Pere Puigdomènech. professor in

vestigador del CISC (conjuntament amb

la Societat Catalana de Biologia).

— «La investigació a Catalunya

sobre plantes transgèniques». Ponent:

Enric Melé. investigador de l'IRTA.

— Punt de vista de les empreses.

Ponents: Delfí Biosca. director general

de Novartis Seed. SA. i Jaume Costa. di

rector tècnic de Monsanto.

— Punt de vista del sector pro

ductor. Ponent: Joan Gomà Casellas.
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responsable del Sector Herbacis. Unió

de Pagesos.

Presentació de llibces

Lèxic de les plagues i malalties dels con

reus de Catalunya. elaborat per Claudi

Barberà. membre de la ICEA. amb la

col•laboració del TERMCAT. Acte presi-

dit pel conseller d Agricultura de la Ge

neralitat de Catalunya. Hble. Sr. Fran

cesc Xavier Marimon. Auditori del

Departament d'Agricultura. Ramaderia

i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

24 de febrer de 1999.

Premi per a estudiants

Al Premi per a estudiants de la Institució

Catalana d'Estudis Agraris convocat el

l99í5 s'hi van presentar quatre treballs.

El jurat. format pels senyors Ramon

Lluís Lletjós. Josep Montasell i Joan

Pere Vilà i Hors. va proposar a la Junta

Directiva de la ICEA d'atorgar el premi

al senyor Josep Rosera i Simó. alumne

de l'Escola Tècnica Superior d'Enginye

ria Agrària de la Universitat de Lleida.

pel treball Efecte de la disponihilitat hí-

drica sobre els continguts minerals. la

qualitat organolèptica i l'aptitud per a

la conservació de la poma Golden en la

zona fructícola de Lleida. Campunya

199tr. i d'atorgar un accèssit a la senyo

ra Eulàlia Garcia Domingo. de l'Escola

Superior d'Agricultura de Barcelona i

l'Escola Tècnica Superior d'Enginveria

Agrària de la Universitat de Lleida. pel

treball L 'agricultura familiar i l'agricul

tura a temps parcial. Presentació d'un

cas empíric a Sant Joan de les Abadesses

(el Ripollès).

Publicacions

Barrerà. Claudi. Lèxic de les plagues i

malalties dels conreus de Catalunya.

[Amb la col•laboració del TERMCAT]

Quaderns Agraris. núm. 23.



Institució Catalana d'Història Natural

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Joaqutm Maluquer t Sostres

Ferran Rodà t df. Llanza

Josep Gf.rmatn t Otzet

Joan Ptno t Vtlalta

Ignast Cebrtàn t Ester

Gutllem Chacón t Cabas

Joan Mtr t Puvuelo

Jordt Ptetx t Colom

Andreu Salvat t Sat.adrtc.as

Delegat de l'IEC: Ortol Rtba t Ardertu

Nombre de socis: 902

25 de gener de 1999. Assemblea ordinà

ria. amb renovació de càrrecs de la Jun

ta Directiva.

Activitats

28 de setembre de 1998. Debat sobre els

continguts del Pla Estratègic sobre l'Es

tratègia Forestal Espanyola.

13 d'octubre de 1998. Presenta

ció dels resultats del grup de treball 6

«Medi ambient. La situació a Catalunya:

a la recerca d'una estratègia articulada

amb les exigències de la competitivitat i

l'Estat del benestar». les conclusions del

qual se centren principalment en tres

grans propostes: la redacció d'un llibre

blanc del medi ambient a Catalunya. la

creació duna comissió interdepartamen-

tal de medi ambient i la creació d'un

consell assessor en matèria de medi am

bient. Col•legi d'Enginyers Industrials de

Catalunva. dins el marc del procés Ca

talunya Demà. en el qual ha participat

la ICHN.

14 d'octubre de 1998. Sessió

inaugural del curs 1998-1999: Per què

cal conservar la diversitat biològica?. a

càrrec de Xavier Bellés. professor d in

vestigació del Departament de Fisiologia

i Diversitat Molecular del CSIC. Tingu

da a HEC.

4 de novembre de 1998. Sessió

científica: Diversitat d'ecosistemes. Com

podem mesurar-la? Com podem conser

var-la?. a càrrec de Ferran Rodà. ca

tedràtic del Departament de Biologia
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Animal. Biologia Vegetal i Ecologia

de la UAB i director del Centre de Re

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals

(CREAF). Tinguda a l'IEC.

T'i» de novembre de 1998. V Se

minari de Gestió Ambiental: Per a una

gestió integrada. sostenible i coordinada

de l'aiguabarveig del tInca i el Segre.

Organitzat conjuntament per la ICI IN.

llnstittu d'Estudis del Baix Cinca i la

Universitat de Lleida. Hi intervingue

ren: Narcís Prat (l niversitat de Barce

lona). Xavier Font (Universitat de Bar

celona). José Antonio Cuchí (Escola

Politècnica d'Osca). Antoni Palau (Uni

versitat de Lleida). Josep Antoni Conesa

(Universitat de Lleida). José Luis Eseuer

(Institut d'Ensenvament Secundari.

Fraga). Guillem Chacón (Estació Orni

tològica del Baix Cinca). David Badia

(Escola Politècnica d'Osca). Francesc

Arola (Universitat de Lleida). Esther

Faulo (Ajuntament de Lleida). Carles

Balasch (sotsdelegat del Govern a Llei

da). Antoni Freixes (Junta d Aigües. Ge

neralitat de Catalunva). Pedro Arrojo.

(Universitat de Saragossa). Pere Por

ta (Universitat de Lleida). Robert Vilà

(consultor turístic). Ezequiel Usón (ar

quitecte). Maria Pery (ICHN). Paloma

Barrachina (Sotsdirecció del Medi Am

bient del Servei Provincial d'Agricultura

i Medi Ambient d'Osca). Xavier Carce

ller (Universitat Politècnica de Catalu

nva) i Fèlix Gracia. inspector de Serveis

de la DGA.

El seminari va acabar amb una

taula rodona en la qual van participar

els alcaldes dels municipis de la Granja

d'Escarp. Massalcoreig. Mequinensa i

Torrent de Cinca. Se celebrà a Mequi

nensa. amb la col•laboració de l'Ajunta

ment de la Granja d'Escarp. l'Ajunta

ment de Torrent de Cinca. l'Ajuntament

de Massalcoreig. la Caixa Rural d'Osca.

la Fundació Pública Institut d'Estudis

llerdencs de la Diputació de Lleida. I Es

tació Ornitològica del Baix Cinca i la

Mancomunitat de Municipis del Baix

Cinca.

25 de novembre de 199í<. Sessió

científica: La conservació de la diversi

tat vegetal. El cas de les plantes su

pertors i de les comuuitats. a càrrec de

Ramon M. Masalles. catedràtic del De

partament de Biologia Vegetal de la UB.

Tinguda a TIEt I.

10 de desembre de I 99{5. Sessió

científica: Els vertebrats a Catalunya.

Estatus. selecció d'indicadors i conser

vació. a càrrec de Joan Real. professor

del Departament de Biologia Animal de

la UB. Tinguda a l'IEC.

1.'5 de gener de 1999. Sessió cien

tífica: La conseivació de la divevsitat

genètica. EI paper dels bancs de germo-

plasma. a càrrec de Cèsar Blanché, pro

fessor del Departament de Productes

Naturals. Biologia i Ivlafologia de la UB.

Tinguda a l'IEC.

30 i 31 de gener de 1999. Curs

naturalista: Gestió de les aigües al Parc



Xatural de la Zona I olcànica de la Gar

rotxa. a càrrec de Marta Puiguriguer.

geòloga. i Emili Bassols. biòleg. Tingut a

Olot.

4. 5i6defebrer de 1999. 5è Sim

posi sobre l'Ensenyament de les Ciències

de la Xatmalesa. Tingut a Manresa. Atès

que la ICHN pertanv al comitè organit

zador d'aquests simposis. el Consell Di

rectiu va fer la proposta que la ICHN en

fos l'entitat organitzadora. conjuntament

amb l'Escola Universitària Politècnica de

Manresa. la UPC i el Col•legi de Doctors i

Llicenciats.

6 i 7 de febrer de 1999. Curs na

turalista: ucologia i comportament hi

vernal dels ocells en boscos subalpins:

estratègies evolutives i tècniques d'estu

di. a càrrec de Unís Brotons. biòleg.

Tingut a Bagà.

10 de febrer de 1 999. Sessió

científica: La conservació de la diversi

tat in situ. Criteris per a la protecció i

recuperació de la Jauna als espais natu

rals. a càrrec de Jordi Ruiz. cap del Ser

vei de Protecció i Gestió de la Fauna del

Departament d'Agricultura. Ramaderia

i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

22. 23. 24. 25 i 27 de febrer de

1999. Jornades sobre l'aigua: Aigua: risc

i recurs per al desenvolupament de les

terres de Lleida. Organitzades per l'Ins

titut d'Estudis Ilerdencs. la Universi

tat de Lleida. l'Associació Internacional

d'Hidrogeòlegs Grup Espanyol i la ICH.Y

Tingudes a Lleida.

1 1 de març de 1999. Sessió cien

tífica: La conservació de la diversitat ex

situ. La recuperació de fauna en perill

d'extinció. a càrrec de Manel Pomarol.

cap de la Secció de Foment d'Espècies

Protegides del Departament d'Agricul

tura. Ramaderia i Pesca de la Generali

tat de Catalunya. Tinguda a l'IEC.

20 i 21 de març de 1999. Cus

naturalista: Estudi de comunitats i po

blacions d'ocells. Mètodes i aplicacions

a la gesttó dels ecosistemes forestals. a

càrrec de Jordi Camprodon. biòleg. Tin

gut a Gombrèn.

10 i 11 d'abril de 1999. Curs na

turalista: Les aus liinicoles: aspectes

ecològics i identiftcació de les espècies

presents a la Mediterrània occidental. a

càrrec de Jordi Martí. ornitòleg. Parc

Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Tingut a Figueres.

12 d'abril de 1999. Curs sobre el

medi natural i el paisatge a Terrassa:

Geologia: la importància paleontologica

del Vallès: el cas del jaciment paleon

tològic de can Guardiola (Terrassa). a

càrrec de Salvador Movà Solà. de l'Insti

tut de Paleontologia Miquel Crusafont

de Sabadell. Tingut a la Fundació Cul

tura i Comunicació de Terrassa.

13 d'abril de 1999. Sessió acadè

mica: Les posstbtlitats de participacio t

les aportacions de la comunitat científt

ca en els òrgans públics encarregats de

la gestió del medi natural a Catalunya.

Organitzada per l'IEC i la ICHN.

2
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14 d'abril de 1999. Curs sobre el

medi natural i el paisatge a Terrassa:

Paisatge i vegetació: els hàbitats d'in

terès comunitari presents al Valles Occi

dental. Josep Pinto i Fusalba. de la Sec

ció de Geografia de la Universitat de

Girona. Tingut a la Fundació Cultura i

Comunicació de Terrassa.

14 d'abril de 1999. Sessió cien

tífica: Cal abordar la protecció de la

diversitat geològica a Catalunya?. a

càrrec de Josep M. Mata. catedràtic

d'Investigació i Prospecció Minera del

Departament d'Enginveria Minera i de

cursos Naturals de la UPC. Tinguda a

l'IEC.

17 i 18 d'abril de 1999. Curs na

turalista: Reintroduccions defauna: una

eina per a la conservació de les espècies.

a càrrec de Deli Saavedra. biòleg. Tingut ci

Castelló d Empúries.

19 d'abril de 1999. Curs sobre el

medi natural i el paisatge a Terrassa:

Flora: criteris per a la conservació de les

espècies endèmiques i singulars presents

en el terme terrassenc. a càrrec d'Àngel

M. Hernandez Cardona. doctor en biolo

gia. Tingut a la Fundació Cultura i Co

municació de Terrassa.

21 d'abril de 1999. Curs sobre el

medi natural i el paisatge a Terrassa:

Fauna: els invertebrats com a indica

dors de l'estat de conservació del medi

naturaI. a càrrec d'Antoni Serra i Sorri

bes. del Departament de Biologia Ani

mal de la Facultat de Biologia de la Uni

versitat de Barcelona. Tingut a la Fun

dació Cultura i Comunicació de Ter

rassa .

17 de maig de 1999. Commemo

ració del centenari de la ICHN. dins la

sessió plenària de l'IEC. amb els parla

ments de Manuel Castellet. president de

l'IEC; Joaquim Maluquer. president

de la ICHN. i Ramon Folch i Guillèn.

membre de la Secció de Ciències Biolò

giques. que pronuncià la conferència

La Institució Catalana d'Història Na

tural: present i futur amb cent anys

d'història.

22 i 23 de maig de 1999. Curs

naturalista: Tècniques de conservació

de la diversitat floristica. a càrrec de

Pere Aymerich. del Parc Natural Cadí-

Moixeró. Tingut a Bagà.

19 i 20 de juny de lfi99. Curs

naturalista: Introducció a la flora i la

vegetació d'alta muntanya. a càrrec de

Gerard Giménez. biòleg del Parc Na

cional d Aigüestortes i Estanv de Sant

Maurici. Tingut a Boi.

1 0 i 1 1 de juliol de 1999. Curs na

turalista: Programes de seguiment de co

munitats de lepidòpters. a càrrec de Cons

tantí Stefanescu. biòleg. Tingut a Olot.

Premi per a estudiants

El Premi per a estudiants d enguanv

s'ha atorgat al treball Anàlisi integrada

sobre dues formes ecològiques de Culex

(Culex) pipiens Linné 175S (Diptera:

Culicidae) al Baix Llobregat. de Roger



Eritja i Mathieu. Així mateix. s'ha con

cedit un accèssit al treball Estudi ta

xonòmic. paleoecològic i estratigràfic

de les biofàcies de coralls plons de l'an -

ticlinal de Sant Corneli (Cretaci su

perior. unitat sud-pirinenca central).

de Francesc Xavier Valldeperas i Her-

nandez.

Publicacions

Butlletí de la Institució Catalana d'His

tòria Natural. núm. 66 ( 1 998). 1 56 p.

Guia d'espais d'interès natural del Ba

ges. la impr.. rev. Barcelona. 1999.

295 p. (Guies; 1) [Coedició amb el

Centre d Estudis del Bages]

Noticies de la Institució. núm. 19-24.

Notícies de Biodiversitat. núm. 2.

Edició de les propostes d'actuació arran

del Seminari de Gestió Ambiental a

Mequinensa.

Edició de les actes del 5è Simposi sobre

l'Ensenyament de les Ciències de la

Naturalesa.

Estratègia per a la diversitat biològica

Durant l'any 1998. els treballs s'han cen

trat a diagnosticar el nivell de conei

xements. l'estat de conservació i l'ús

sostenible de la diversitat biològica a Ca

talunya. així com a redactar un primer

esborrany dobjectius que s'han d'assolir.

En total. han estat cinquanta-

cinc els temes que han estat desenvolu

pats per diferents grups de treball. en la

redacció dels quals han col•laborat més

de cent trenta experts pertanvents a les

diferents universitats catalanes i als di

versos centres de recerca. a diferents ins

titucions i empreses i a l'Administració.

Participació i assessorament

— Estratègia Nacional per a la Conser

vació i Us Sostenible de la Diversitat

Biològica. Participació en la Taula Sec

torial d'Investigadors i Universitats.

— Estratègia Forestal Espanyo

la. Participació en la taula d'organitza

cions científiques.

— Pla Estratègic per a la Con

servació i l'Ús Racional de les Zones Hu

mides d'Espanva. Presentació de sugge

riments i esmenes.

— Participació i assessorament

en el Pla de Protecció del Medi Natural i

del Paisatge del Bages.

— Participació en el Fòrum Ter-

rassenc per a la protecció i l'ordenació

del medi natural i del paisatge.

— Membre del comitè tècnic de

la Fundació Fòrum Ambiental.

— Participació en la xarxa temà

tica per a l'estudi de la biodiversitat.

— Presentació d'una ponència

al IV Congrés Nacional de Medi Am

bient. conjuntament amb el Ministeri de

Medi Ambient.

— Realització de conferències

(Universitat de Girona. DEPANA. Uni

versitat Autònoma de Barcelona. Centre

>T~ 3



r

5

Excursionista de Molins de Rei. etc.) i

participació en diversos programes de

ràdio i televisió.

— Presentació del projecte Alba-

Ter.

— Comissió d'Espais Naturals de

l'IEC. La Institució s'ocupa de la coordi-

Delegació del Bages

Jt<NTA DiRECTtVV

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Sessions científiques

25 de març de 1998. Presentació de la

col•lecció Josep Closes i Miralles de mi

nerals.

22 de maig de 1998. El règim de

cabals al riu Cardener. Estudi de les

avingudes. a càrrec de Teresa Clotet.

geòloga.

Sortides naturalistes guiades

15 de març de 1998. El corredor na

tural del meandre de Castellbell. guia

da per Jordi Badia i Jordi Morató. biò

legs.

nació del grup encarregat d elaborar una

proposta per a millorar la participació de

l'IEC en els diferents organismes relacio

nats amb la conservació de la natura i de

l'organització d'una sessió acadèmica so

bre la participació de les societats cientí

fiques en els organismes públics.

Ramon Solà t Fertier

Florenct Vallès t Sala

Jordt Badta t Guttart

Marc Vtlarmau t Masferrer

Josep Btosca t Munts

Josep M. Gasol

Josep Illa t Anttch

Jordt Morató t FarReRas

26 d'abril de 1998. La vall de

Marfà. guiada per Pilar Clapers. biòloga.

31 de maig de 1998. Iat plana de

les Torres. guiada per Josep Illa i Marc

Vilarmau. biòlegs.

7 de novembre de 1998. La ca

nal de les Teixoneres. guiada per Flo

renci Vallès. biòleg.

La Delegació del Bages de la Ins

titució Catalana d'Història Natural és

membre del comitè organitzador del Sim

posi sobre I Ensenvament de les Ciències

Naturals.



Activitats del centenari

— Constitució de la comissió assesso

ra. formada pels antics presidents i se

cretaris del Consell Directiu de la Insti

tució.

— Elaboració del programa d'ac

tivitats. tant en l'aspecte commemoratiu

com de reflexió. Encàrrec d'un treball

sohre la història de la Institució.

— Creació duna comissió con

sultiva de socis que fan el seguiment i

l'organització dels actes.

— Encàrrec d'un treball sobre el

context històric de la Institució.

— La Institució ha estat guardo

nada amb el Premi Medi Ambient i la

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de

Catalunya.

Convenis de col•laboració

— Acord de cessió del fons bibliogràfic

de la Institució Catalana d'Història Na

tural. filial de l'Institut d'Estudis Cata

lans. a la biblioteca de la Facultat de

Ciències Ambientals de la Universitat

de Girona.

— Conveni de cooperació entre

la Institució Catalana d'Història Natu

ral. filial de l'Institut d'Estudis Cata

lans. i el Consell Comarcal del Bages en

relació amb el Pla de Protecció del Medi

Natural i del Paisatge del Bages.
3
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Societat Catalana de Biologia

Junta Directiva

President:

Vicepresident Ir:

Vicepresideut 2n:

Secretària General:

\ icesecretària:

Tresorera:

Vocal lr. Lexicografia:

Vocal 2n. Recerca:

Vocal 3r. Sessions:

Vocal 4t. Relacions Exteriors:

\'ocal "<è. Publicacions:

Vocal 6è. Estudiants:

Delegat de NEC:

Nombre de socis:

Ramon Bartrons i Bacn

Ju me Bertraxpetit i Busquets

Lluís Cornunella i Mir

Cristina Junvent i Ronríguez

Cèlta Marrasé i Pena

Montserrat Aguané i Porres

Mercè Ptqueras i Carrasco

Emtlt Itarte i Fresquet

Montserrat Vennrell i Ru s

Xavier Pastor i Duran

Anna Maria Gómez-Foix

Mar t lareza-JaimeIuan

Carles Bas i Peiren

1.476

La Societat Catalana de Biologia conté

les seccions especialitzades següents:

— Secció d'Antropologia Biolò

gica

— Secció de Biofísica

— Secció de Biologia del Desen

volupament

— Secció de Biologia de la Re

producció

— Secció de Biologia Molecular

— Secció d Ecologia

— Secció d'Endocrinologia Ex

perimental

— Secció d Enzimologia i Regu

lació Metabòlica

— Secció de Fisiologia Vegetal

— Secció d I lepatologia Bàsica i

Experimental

— Secció d Immunologia Expe

rimental

— Secció de Microbiologia

— Secció de Neurobiologia Ex

perimental

— Secció d Oncologia Experi

mental

— Secció d'Estudiants

— Secció de la SCB a Lleida

— Secció de la St lB a les t lomar-

ques de l'arragona

— Secció de la SCB a València.



Sessió inaugural del curs 1998-1999

The origins oflife on the Earth. Stanley L.

Miller. Universitat de Califòrnia. San Die

go. EUA. Institut d Estudis Catalans. Sala

Prat de la Riba. 16 de novembre de 1998.

t onfevències

— Etpresión del gen Fgf\ y regionaliza-

ción nenral temprana. Salvador Martínez.

Departament de Ciències Morfològiques.

Facultat de Medicina. Universitat de Múr

cia. Aula de graus. Facultat de Biologia.

UB. Barcelona. 1 d'octubre de 1998.

— Gens de la familía HO.X als

equinoderms. Pere Martínez. Centre Na

cional de Biotecnologia. CSIC. Madrid.

Aula de graus. Facultat de Biologia. UB.

Barcelona. 23 d'octubre de 1998.

— La electroforesis capilar en

analisis de metabolitos secundarios

en plantas. Sn uso combinada con reso-

nancia magnética nuclear. Luis Eduar-

do Díaz. Departament de Química Ana

lítica Instrumental. Facultat de Farmà

cia i Bioquímica. l niversitat Nacional

de Buenos Aires. Aula de Fisiologia.

Facultat de Farmàcia. IB. Barcelona.

26 d'octubre de 1998.

— Adrecció d'aigües d'origen

continental al llarg del talós com a me

canisme d'exportació de larves de seitó.

J. Salat. A. Sabatés i M. P. Olivar. ICM.

CSIC. Sala d'actes de l'ICM. CSIC. Bar

celona. 30 d'octubre de 1998.

— Hormones. neurotransmis-

sors i esquizojrènia. Joan Salvà. Servei

d'Hormonologia. I ICP. Barcelona. Aula

del Servei de Ginecologia. Servei d'Uor

monologia. HCP. Barcelona. 4 de no

vembre de 1998.

— Tac helicoidal: tècnica i imat

ge, L•na aproximació tridimensional a la

patologia. Tomàs Sempere. Uuitat d Ana

tomia Humana i Embriologia. URV.

Reus. Aula Magna. Facultat de Medicina

i Ciències de la Salut. I RV. Reus. 5 de

novembre de 1998.

— Los intrones del gen c-H-ras

humana permiten la regulación post-

transcripcional Intcia vias menos tnmo-

rogénicas. Montserrat Bach. IIBB-CSIC.

Barcelona. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. UB. Barcelona. 6 de no

vembre de 1998.

— Small and big scale junction-

al genomics. 'l'amara Maes. CID-CSIC.

Barcelona. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. IB. Barcelona. 13 de

novembre de 1998.

— Actualització en antomatit

zació d'immunoanàlisi. Joan Gava. Ser

vei d I lormonologia. HCP. Barcelona.

Aula del Servei de Ginecologia. Servei

d'I lormonologia. I ICP. Barcelona. 18 de

novembre de 1998.

— Proteïnes que interaccionen

amb el DNA al llarg de l'espermatogène-

si: un enfocament bioquímic i estructural.

Carme Càceres. Departament d Enginye

ria Química. ETSEI. UPV. València.
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Aula del Departament de 15i<x |nímica i

Biologia Molecular. Facultat de Química.

I B. Barcelona. 20 de novembre de 1998.

— Variabilitat espaciotemporal

f/e l'acoblament fito-zooplàncton al

Mediterrani occidental. Miquel Alca

raz. ICM. CSIC. Barcelona. Sala d'ac

tes de l•ICM. CSIC. Barcelona. 20 de

novembre de 1998.

— Mecanismos de activación

linfocitaria y replicación del l'lll. José

Alcamí. Hospital 12 d'Octubre. Madrid.

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Quí

mica. UB. Barcelona. 27 de novembre

de 1998.

— Expresión de genes ho.r en el

desarrollo indirecta de los erizos de mar

e implicaciones en la «explosión del

Cómbríco». César Arenas-Mena. Institut

de Tecnologia de Califòrnia. Pasadena.

EUA. Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelo

na. 27 de novembre de 1998.

— Ilormontd and tissue-speciftc

expression of ritellogenic genes in the

mosquito. Alexander S. Raikhel. Depar

tament d'Entomologia. Universitat de

l'Estat de Michigan. Wisconsin. EUA.

Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelona. 2 de

desembre de 1998.

— Biosynthesis ofplant cell wall

polvsaccharides. Natasha Raikhel. La

boratori del Grup de Recerca. Universi

tat de l'Estat de Michigan. Wisconsin.

EUA. Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelo

na. 3 de desembre de 1998.

— Control de la expresión géni-

ca en la oxidación de acidos grasos. Pe

dro F. Marrero. Departament de Bioquí

mica i Biologia Molecular. UB. Aula del

Departament de Bioquímica i Biologia

Molecular. Facultat de Química. UB.

Barcelona. 4 de desembre de 1998.

— Filter-feeding in marine

macro-invertebrates. Topics: biological

filter-pumps & grazing impact of

benthic filter-feeders. H. U. Riisgaard.

Institut de Biologia. Odense. Dinamarca.

Sala d'actes de l'ICM. CSIC. Barcelona.

4 de desembre de 1998.

— Descripció d'un codi de gens

hox a planaries (Platihelmints). Fun

cions durant la regeneració i impli

cacions evolutives. José Ramon Bayas-

cas. Facultat de Medicina. UdL. Lleida.

Sala de reunions del DCMB. Facultat de

Medicina. UdL. Lleida. 4 de desembre

de 1998.

— Manglars del nord de Brasil:

entre riuades i marees. Carles Martínez

Ruiz. Universitat Federal de Maranhao.

Brasil. Aula de graus. Facultat de Bio

logia. UB. Barcelona. 9 de desembre

de 1998.

— Agents aquarètics en el trac

tament de la retenció aquosa en la cirro-

si. Marta Bosch. l nitat de Patologia.

HCP. Barcelona. Aula del Servei de Gi

necologia. Servei d'Hormonologia. I ICP.

Barcelona. 10 de desembre de 1998.

— Activació transcripcional per

Raplp: un cas de regulació gènica



<d•lostèrica? Benjamí Pina. CID-CSIC.

Bar<-elona. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul-

tat de Química. UB. Barcelona. 1 1 de

desembre de 1998.

— ERS-2 SAR wind retrievals

versus HIRLAM output: a two way

ralidation by comparison . Marcos Por-

tabella. Sea Ice and Ocean Unit. Di

visió de Ciències de la Terra. ESTEC.

ESA. Utrecht. Holanda. Sala d'actes de

l'ICM. CSIC. Barcelona. 1 1 de desembre

de 1998.

— Procés d'automedicació a les

portes del segle XXI. Josep M. Comelles.

Departament d Antropologia i Filoso

fia. URV. Reus. Aula Magna. Facultat

de Medicina i Ciències de la Salut. URV.

Reus. 16 de desembre de 1998.

— Generación de una rata

transgcnica modelo de deftciencia grare

de insulina en ansencia de insulitis. Vic

toria Esser. Universitat de Texas South-

Western. Centre Mèdic de Dallas. Texas.

EUA. Aula del Departament de Bioquí

mica i Biologia Molecular. Facultat de

Química. UB. Barcelona. 18 de desem

bre de 1998.

— Estudi de l'estructura i dinà

mica del bentos antàrtic (mar de II eddel)

mitjançant anàlisi d'imatge (projecte . 1 II I-

ICM). Núria Teixidó. ICM. CSIC. Barce

lona. Sala d'actes de l'ICM. CSIC. Bar

celona. 18 de desembre de 1998.

— Què és el sexe?Lvtnt Margulis.

Universitat de Massachusetts-Amherst

(EUA). Amb mtnin de la presentació del

llibre ,/ÇW es el sexoï. de Lynn Margulis

i Dorion Sagau. Museu de la Ciència de

la Fundació La Caixa. Barcelona. 7 de ge

ner de 1999.

— Sikkim: un regne perdut a

l'Himàlaia. Joaquim Montoriol. geòleg.

Aula Magna. Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut. URV. Reus. l't de

gener de 1999.

— Interacción entre proteínas y

la repercusión de la nueva injormación

genómica. Alfonso \ alencia. CNB-UAM.

Madrid. Aula del Departament de Bio

química i Biologia Molecular. Facultat

de Química. UB. Barcelona. 15 de ge

ner de 1999.

— Marcadors moleculars en el

càncer de pròstata. Ivón Cusco. Servei

dl lormonologia. HCP. Barcelona. Aula

del Servei de Ginecologia. Servei d'l lor

monologia. 1 1CP. Barcelona. 21 de gener

de l999.

— Biodegradación de lignina.

un proceso bioquímica peculiary com-

plejo. Rafael Vicuíia. Pontifícia Uni

versitat Catòlica de Xile. Santiago de

Xile. Aula del Departament de Bioquí

mica i Biologia Molecular. Facultat de

Química. UB. Barcelona. 22 de gener

de 1999.

— Mapat ft de gens de resistèn

cia a patògens en plantes: Ry. resistència

extrema a PITen la patata. Jordi Garcia.

IRTA. Cabrils. Sala d'actes. CID-CSIC.

Barcelona. 29 de gener de 1999.
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— Restricciones en las respues-

tas metabólicus impuestas par la este-

quiometría de la redy las leyes cinéticas

de las enzimas. Luis Acerenza. Institut

de Biofísica. Universitat de la República

(Uruguai). Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. UB. Barcelona. 29 de

gener de 1999.

— Leptina: una hormona. dife

rents funcions. Roser Casamitjana. Ser

vei d Hormonologia. HCP. Barcelona.

Aula del Servei de Ginecologia. Servei

d'Hormonologia. HCP. Barcelona. 4 de

febrer de 1999.

— Relació entre estructura i

funció en l'enzim alcohol deshidrogena-

sa (ADfl) de Drosophila. Sílvia Atrian.

Departament de Genètica. UB. Sala de

reunions del DCMB. Facultat de Medici

na. UdL. Lleida. 4 de febrer de 1999.

— Sistemas de transporte de

acidos biliares: utilidad en la vectoria-

lización de drogas. José Juan García

Marín. Departament de Fisiologia i

Farmacologia. Universitat de Salaman

ca. Aula del Departament de Bioquí

mica i Biologia Molecular. Facultat de

Química. UB. Barcelona. 5 de febrer

de 1999.

— Mecanismos de mducctón de

apoptosis por los linjocitos T citotóxi-

cos: fas ligando. perforina/granzimas y

granulisina. Alberto Anel. Departa

ment de Bioquímica i Biologia Molecu

lar i Cel•lular. Universitat de Saragossa.

Aula 001. Campus de Bellvitge. UB.

L Hospitalet de Llobregat. .") de febrer

de 1999.

— Apoptosi en neurodegenera-

ció. Isidre Ferrer. Departament de Bio

logia Cel•lular i Anatomia Patològica.

UB. Aula 001. Campus de Bellvitge. UB.

L'Hospitalet de Llobregat. 1 1 de febrer

de 1999.

— Apoptosis en macrófagos. An-

tonin Celada. Departament de Fisiologia.

UB. Aula 001. Campus de Bellvitge. UB.

L'Hospitalet de Llobregat. 12 de febrer

de 1999.

— Molecular mechanisms of

nucleoside transport across cell mem

branes. Stephen Baldwin. ICscola de Bio

química i Biologia Moleculars. Univer

sitat de Leeds (Gran Bretanva). Aula del

Departament de Bioquímica i Biologia

Molecular. Facultat de Química. UB. Bar

celona. 12 de febrer de 1999.

— Modulación de la diferen-

ciación muscular por proteoglicanos de

heparún sulfato. Eurique Brandan. De

partament de Biologia Cel•lular i Molecu

lar. Facultat de Ciències Biològiques. Uni

versitat Catòlica de Xile. Santiago de Xile.

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Quími

ca. UB. Barcelona. 1» de febrer de 1999.

— Determinants moleculars de

la hipertensió arterial i les seves compli

cacions. Daniel Gonzàlez. Servei d'Hor

monologia i Servei de Nefrologia. HCP.

Barcelona. Aula del Servei de Ginecolo



gia. Servei d'Hormonologia. HCP. Bar

celona. 18 de febrer de 1999.

— Estudios estructura/función

del cotvansportador Na+/glucosa: mu-

taciones y utilización de conjugados de

glucosa. M. Pilar Lostao. Departament

de Fisiologia i Nutrició. Facultat de

Farmàcia. Universitat de Navarra. Anla

del Departament de Bioquímica i Biolo

gia Molecular. Facultat de Química. UB.

Barcelona. 19 de febrer de 1999.

— Estudio de glicosiltransferasas

involucvadas en la biosíntesis de polisa-

càridos bacterianos. Roberto A. Geremia.

Centre de Recerques de Macromolècules

Vegetals (CNRS). Grenoble (França).

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Química.

UB. Barcelona. 26 de febrer de 1999.

— Biosíntesi d'isoprenoides en

plantes: caracterització de la farnesildi-

fosfat sintasa f/'Arabidopsis thaliana.

Albert Ferrer. Departament de Bioquí

mica i Biologia Molecular. Facultat de

Farmàcia. UB. Sala d'actes. CID-CSIC.

Barcelona. 3 de març de 1999.

— Expressió diferencial de gens

en el múscul esquelètic en la resistència

a la insulina. Daniel Bach. Servei d'Hor-

monologia. HCP. Barcelona. Aula del

Servei de Ginecologia. Servei d'Hor-

monologia. HCP. Barcelona. 4 de març

de 1999.

— Projecte Genoma Humà. Ra

fael Oliva. Facultat de Medicina. UB.

Aula Magna. Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut. URV. Reus. 4 de

març de 1999.

— Tensioactivos geminales de

arginina: nuevos compuestos biocom-

patibles de elevada eficacia. M. Rosa

Infante. Departament de Tecnologia

de Tensioactius. CID-CSIC. Barcelona.

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Quími

ca. UB. Barcelona. 5 de març de 1999.

— Evolució del comportament

reològic. Marc Barracó. Departament de

Mecànica de Fluids. ETSEI. UPC. Aula

de Reologia. Departament de Mecàni

ca de Fluids. ETSEI. UPC. Barcelona.

5 de març de 1999.

— La biologia molecular en la

medicina forense. Emili Huguet. Facul

tat de Medicina. UB. Aula Magna. Fa

cultat de Medicina i Ciències de la Salut.

URV. Reus. 5 de març de 1999.

— Els missatges biomèdics i la

publicitat. Mercè Durfort. Departament

de Biologia Cel•lular. Facultat de Biolo

gia. UB. Area del Mar. UPF. Barcelona.

5 de març de 1999.

— Uso combinada de diferentes

microscopias para el analisis estructural

de agregados macromoleculares. José L.

Carrascosa. CNB. CSIC. Madrid. Aula

del Departament de Bioquímica i Biolo

gia Molecular. Facultat de Química. UB.

Barcelona. 12 de març de 1999.

— Establecimiento del patrón

dorso-ventral y diferenciación de moto-

neuronas en el sistema nervioso central
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de vertebrados. Elisa Martí, Institut

Ramón v Cajal de Neurobiologia, CSIC.

Madrid. Sala d actes. CID-CSIC. Barce

lona, 12 de marc de 1999.

— Interacció entre els receptors

hormonals nuclears i les rutes de trans-

ducció de senyals de les MAPKs. Carme

Caelles, Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Farmà

cia, l 15. Sala d'actes. CID-CSIC. Barce

lona, 17 de març de 1999.

— Nous gens diana del factor

HNFla. Jorge Ferrer. Servei d'Endo-

crinologia. HCI*. Barcelona. Aula del

Servei de Ginecologia, Servei d'Hor-

monologia. HCP. Barcelona, 18 de març

de 1990.

— Signaling cascades which

regulate the biological actions of inter-

ferons. Andrew Larticr. Clínica de tlleve-

land, Ohio. El A. Aula del Departament

de Bioquímica i Biologia Molecular, Fa

cultat de Química, UB. Barcelona, 19 de

març de 1999.

— Polifosfats d'adennsina. un

nou tipus de neurotransiuissor. M. Tere

sa Miras. Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular l\ . Facultat de Ve-

terinària, Universitat Complutense de

Madrid, Madrid. Aulari de Bellvitge, Fa

cultat de Medicina. I B. L I lospitalet de

Llobregat. 24 de març de 1999.

— Iloic chromatin is remodeled

in vivo. Wolfram Hòrz, Universitat de

Munic. Uemanya. Sala d actes. CID-

CSIC. Barcelona. 25 de març de 1999.

— Fisiopatologia del capbussa

ment. José Antouio Pradillo, Hospital de

Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona. Aula

Magna. Facultat de Medicina i t liències de

la Salut, URV. Reus. 25 de març de 1999.

— Anàlisi molecular del farne-

silpirofosfat sintusu //'Arabidopsis tha-

liana. Albert Ferrer. Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Farmàcia, l B. Aula del Departa

ment de Bioquímica i Biologia Molecu

lar. Facultat de Química, l B. Barcelona.

2o de març de 1999.

— Expedició a l'Everest: proble

mes mèdics. Joan Tomàs Gebelli, I lospi-

tal de Sant Pau i Santa Tecla. Tarrago

na. Aula Magna. Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut. URV. Reus. 8 d'a

bril de 1999.

— Estudios sobre estructura v

estabilidad de triples hèlices de ADN.

Jnan Luis Asensio. CSIC. Madrid. Aula

del Departament de Bioquímica i Biolo

gia Molecular. Facultat de Química, l'B.

Barcelona. 9 d'abril de 1999.

— Exemples de transport d'ele

ments per fases col·loïdals en sistemes

aquàtics (rius i aigües marines). Hélène

Grout. Geociènces Marines. Facultat de

Geologia, UB, Barcelona. Sala d ac

tes de l'ICM, CSIC. Barcelona, 9 d'abril

de 1990.

— Quantes reserres són necessà

ries per a la conservació d una població?

Jordi Bascompte, Centre Nacional per a

Anàlisis i Síntesis Ecològiques (NCEAS).



Santa Barbara. Califòrnia. EUA. Aula

Magna de la Facultat de Biologia. UB.

Barcelona. 13 d abril de 1999.

— Biologia de GAS6 (growth

arvest specific gene 6). un guardiàn del

endotelio vascular. Pablo García de Fru-

tos. Departament de Química Clínica.

Universitat de Lund. Suècia. Sala d'actes.

CID-CSIC. Barcelona. 14 d'abril de 1999.

— Diabetis tipus MODY: hetero

geneïtat clínica i genètica. Angels Costa

i Mònica Beseós. Servei d Endocrinolo-

gia. HCP. Barcelona. Aula del Servei de

Ginecologia. Servei d Hormonologia.

HCP. Barcelona. 15 d'abril de 1999.

— Interaccions entre receptors

d'adenosina i de dopamina en el sistema

nerviós central. Implicacions en el trac

tament de la malaltia de Parkinson i de

l'esquizofrènia. Sergi Ferré. IIBB-CSIC.

Barcelona. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. UB. Barcelona. 16 d'a

bril de 1999.

— Experiments lagrangians per

a l'estudi de la variabilitat de proces

sos bioget.xpn'mics: el cas del DMS (sul

fur de dimetil) a l'Atlàntic Nord Ra

fel Simó. ICM. CSIC. Barcelona. Sala

d'actes de l'ICM. CSIC. Barcelona. 16 d'a

bril de 1999.

— El fenotipo mutador de mi-

crosatélites en càncer de colon: la se-

gunda via mutadora hacia el càncer.

Manuel Perucho. Institut Burnbam. La

Jolla. Califòrnia. EUA. Sala de graus.

Campus de Bellvitge. UB. L'Hospitalet

de Llobregat. 20 d'abril de 1999.

— Control del transporte a la

supeificie celular del factor de crecimien-

to transformante alpha (TGF-alpha).

Joaquim Arribas. Laboratori de Recerca

Oncològica. Hospital de la Vall d'He-

bron. Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelo

na. 21 d'abril de 1999.

— Valoració hovmonal i metabò

lica en les pacients amb hiperandrogè-

nia ovàrica funcional (ovari poliquístic) .

M. José Martínez. Servei d'Hormonolo-

gia. HCP. Barcelona. i Xavier Navarro.

Servei de Bioquímica. HCP. Barcelona.

Aula del Servei de Ginecologia. Ser

vei d'HormonoIogia. HCP. Barcelona.

22 d'abril de 1999.

— Importancia fisiológica de la

regulación alostérica de PFK-2 de Es-

cherichia coli. Vickv Guixé. Universitat

de Xile. Santiago de Xile. Aula del De

partament de Bioquímica i Biologia Mo

lecular. Facultat de Química. UB. Barce

lona. 23 d'abril de 1999.

— Functional analvsis of the

paraneoplastic neurological disease anti-

gen Nova: an essential role for Nova in

neuronal RNA processing. Kirk Jensen.

I 'niversitat Rockefeller. Nova York. EUA.

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Química.

UB. Barcelona. 28 d'abril de 1999.

— The light-switch mechanism

ofara C action. Robert Schleif. Univer

sitat Jolm Hopkins. Baltimore. Marv-
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land, EUA. Sala d'actes. CID-CSIC.

Barcelona, 28 d'abril de 1999.

— Role of the mTOR signaling

pathway in insulin action. John C.

Lawrence. Jr., Departament de Farma

cologia. Universitat de Virgínia. Virgí

nia, EUA. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química, UB. Barcelona. 30 d'a

bril de 1999.

— El Nino: observacions i pre

diccions amb un model acoblat oceà/at-

mosfera. Joaquim Ballabrera, Laboratori

per a Processos Hidrosfèrics. Greenbelt.

MD, EUA. Sala d actes de l'ICM, CSIC.

Barcelona, 30 d'abril de 1999.

— Origen i evolució dels ecosiste

mes procariòtics. Ricard Guerrero, De-

partament de Microbiologia. Facultat de

Biologia. UB. Sala de reunions del DCMB.

Facultat de Medicina, UdL. Lleida, 30

d'abril de 1999.

— Sehalizaciónyrepresión trans-

cripcional en el embrión de Drosophila.

Gerardo Jiménez. IIBB-CS1C. Barcelona.

Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelona. 5 de

maig de 1999.

— Metilació en gens supressors

de tumoració. Josep Oriola. Servei d'Hor-

monologia. HCP, Barcelona. Aula del

Servei de Ginecologia, Servei d'Hor-

monologia, HCP. Barcelona, 6 de maig

de 1999.

— Transducció de senyal en

resposta a l'estrès asmàtic en llerats.

Francesc Posas. Departament de Bio

química i Biologia Molecular. UAB, Be-

llaterra. Aula del Departament de Bio

química i Biologia Molecular, Facul

tat de Química, UB. Barcelona. 7 de maig

de 1999.

— Estudis ecofisiològics i canvi

global. Josep Perïuelas. CREAF, UAB,

Bellaterra. Sala d'actes. CID-CSIC. Bar

celona. 12 de maig de 1999.

— El mar Mort: història de la

vida i història dels humans. Aharon

Oren. Universitat Hebrea de Jerusalem.

Israel. Presentació: Ricard Guerrero. En

col·laboració amb el Museu de la Ciència

de la Fundació La Caixa dins el progra

ma «Fils vespres del Museu». Museu de la

Ciència. Barcelona. 12 de maig de 1999.

— Función y estructura de los

proyectos genoma. Xavier de la Cruz,

Col·legi Universitari de Londres. Anglatei

ra. Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Química.

UB. Barcelona. 14 de maig de 1999.

— Estima de la producció fito-

planctònica de POC i DOC mitjançant

experiments de cinètica d'incorporació

de C-14. Xosé A. G. Morón, ICM, CSIC,

Barcelona. Sala d'actes de l'ICM,

CSIC. Barcelona. 14 de maig de 1999.

— A deep look into eye morpho-

genesis and the evolution. Walter Geh-

ring. Departament de Biologia Cel·lu

lar. Centre de Biologia, Universitat de

Basilea, Suïssa. Aula de graus. Facul

tat de Biologia, UB. Barcelona, 17 de

maig de 1999.



— Prenilación y localización sub-

celular de proteíuas: el caso de CaM53.

una calmodulina de plantas. Manuel Ro

dríguez. Universitat de Califòrnia a Ber-

keley. EUA. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. UB. Barcelona. 21 de

maig de 1999.

— El paper dels zoologies en la

eonservació de primats. Maria Teresa

Abelló. Parc Zoològic de Barcelona.

Barcelona. Aula 1 23. edifici Area del

Mar. UPF. Barcelona. 21 de maig de

1999.

— Gens reguladors del desen

volupament en els Platihelmints: un

exemple de la eonservació funcional

al llarg de l'evolució. Emili Saló. De

partament de Genètica. UB. Barcelona.

Sala de reunions del DCMB. Facultat de

Medicina. UdL. Lleida. 20 de maig

de 1999.

— The role of IGF. IGF recep

tovs. and IGF-binding proteins in skele-

tal myogenesis. Lebris S. Quinn. Univer

sitat de Washington. Seattle. EUA. Aula

del Departament de Bioquímica i Biolo

gia Molecular. Facultat de Química. UB.

Barcelona. 28 de maig de 1999.

— El proto-oncogén Ret y las ne-

oplasias endocrinas múltiples de tipo II.

M. Jesús Lorenzo Benayas. Departament

de Bioquímica i Biologia Molecular. Uni

versitat d'Alcala. Alcala de Henares. Sala

de reunions del DCMB. Facultat de Medi

cina. IdL. Lleida. 2 de juny de 1999.

— Xarxes de senyalització cel•lu

lar: integració de vies Smad. Stat i

Ras. Joan Massagué, Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center. Nova York.

EUA. Aula Magna. Facultat de Biologia.

Barcelona. 4 de juny de 1999.

— Estudi de dietes antigues a

partir de l'anàlisi d'elements traça en

restes òssies. M. Angels Gallego. De

partament de Biologia Animal. Vege

tal i Ecologia. UAB. Bellaterra. i SCB.

Sala Eduard Fontserè. Institut d'Es

tudis Catalans. Barcelona. 9 de junv

de 1999.

— Els bacteris magnetotuctics:

el principi d'una personalitat magnè

tica. Dennis A. Bazvlinski. Universitat

de l'Estat de Iowa. EUA. En col•labora

ció amb el Museu de la Ciència de la

Fundació La Caixa dins el programa

«Els vespres del Museu». Museu de la

Ciència. Barcelona. 10 de juny de 1999.

— Ezrin and ERM proteins in

cell adhesion and cortical morphogene-

sis. Paul Mangeat. Universitat de Mont-

peller II i CNRS. Montpeller. Franca.

Aula del Departament de Bioquímica i

Biologia Molecular. Facultat de Quími

ca. IB. Barcelona. 11 de juny de 1999.

— Mecanismos moleculares que

regulan la muerte celular programada

(apoptosis). Gabriel Níííiez. Escola Mèdi

ca de la Universitat de Michigan. EUA.

Sala de graus. Campus de Bellvitge. UB.

L Hospitalet de Llobregat. 11 de junv

de 1999.
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— El papel de las quimioquinas

en la migrución leucocitariayla preven-

ción de la infección por el virus VIH-1.

Carlos Martínez, Centre Nacional de Bio-

tecnologia. CSIC. Madrid. Sala d'actes.

CID-CSIC. Barcelona, 16 de juny de 1999.

— Anàlisi computacionat de ge-

nomes. Roderic Guigó, IMIMB. Barce

lona. Sala de reunions del DCMB, Fa

cultat de Medicina. UdL. Lleida, 16 de

juny de 1999.

— L'Antàrtida: una porta als

estudis de la vida en ambients extrems.

Lvnda Goff, l niversitat de Califòrnia -

Santa Cruz. EUA. En col·laboració amb

el Museu de la Ciència de la Fundació

La Caixa dins el programa «Els vespres

del Museu». Museu de la Ciència. Barce

lona. 17 de juny de 1999.

— Proteasa líder del rii us de la

febre aftosa. Alba Guarné, CID-CSIC,

Barcelona. Aula del Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular. Facul

tat de Química. UB. Barcelona. 18 de

juny de 1999.

— Proteoglucans i senyalització

cel·lular. Senén Vilaró, Departament de

Biologia Cel·lular. I B. Sala de reunions

del DCMB. Facultat de Medicina. UdL.

Lleida. 18 de juny de 1999.

— Metabolic engineering: a

strategy to increase planí secondary

metaboUte production. Robert Verpoorte,

Universitat de Leiden. Holanda. Aula

Magna. Facultat de Farmàcia, UB. Bar

celona, 29 de juny de 1999.

— Ilidroacústicu en ciencias ma-

rinas: posibles aplicaciones l. ejemplos

practicos. Patrick Schneider, Departa

ment de Recursos Marins Renovables.

ICM-CSIC. Sala d'actes de HCM, CSIC.

Barcelona. 2 de juliol de 1999.

— Modulació» de la localiza-

ción subcelular de proteínas mediante

su modificación postraduccional con in-

termediarios metabólicos en plantas.

Manuel Rodríguez Concepción, Univer

sitat de Califòrnia a Berkeley, EUA.

Sala d'actes. CID-CSIC. Barcelona. 0 de

juliol de 1999.

Congressos i simposis

— // Simposi de Neurobiologia Experi

mental

Palau de les Heures. Barcelona,

14 i 15 de desembre de 1990. Coordina

dors: Jordi Alberch, UB; Joan Comella,

UdL; l'ina Garcia, l AB; Cristina Suñol.

CSIC. i Teresa Vilaró, CSIC. Organitzat

per la Secció de Neurobiologia Experi

mental de la SCB

En les sessions hom tractà dels

temes següents (comunicacions orals i

pòsters):

— «Mecanismes d'alliberament

i recaptació de neurotransmissors».

— «Receptors i transducció de

senyals en cèl·lules nervioses».

— «Desenvolupament i regene

ració tumoral».

— «Mort neuronal: regulació i

protecció».



— The stoiy of o spanish re-

seavch paperfrom fivst draft to publica-

tion in englislt

Escola Universitària d'Enginye

ria Tècnica en Teixits de Punt. Canet de

Mar. 9 de setembre de 1999. Coordinat

per l'Associació Europea d'Editors Cien

tífics (EASE) dins del III Congrés Inter

nacional sobre Llengües per a Finalitats

Específiques. organitzat per la Universi

tat de Barcelona i la Universitat Interna

cional de Catalunya.

Cursos

ASSAIGS BIOLÒGICS

EN INVESTIGACIÓ

DE PRODUCTES NATURALS

Aula S0I de la Facultat de Farmàcia.

UB. Barcelona. del 25 al 29 de gener de

1999. Coordinador: Carles Codina. Curs

teòric i pràctic.

ACTUALITZACIÓ DE LES BASES

BIOLÒGIQUES DE L'ESQUIZOFRÈNIA

I LA DEPRESSIÓ

Aula de graus de la Facultat de Biologia.

UB. Barcelona. de 11 al 5 de febrer de

1999. Coordinadora: Lourdes Fananas.

Organitzat per la Secció d'Antropologia

de la SCB. l'IEC i la CIRIT.

CURS D'ACTUALITZACIÓ

EN BIOLOGIA MOLECULAR

Aula Magna. Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut. URV. Reus. del

25 de febrer al 5 de marc de 1999.

Organitzat per la Unitat de Bioquímica.

DCMB. URV. Reus. amb la col•laboració

de la SCB.

X CURS SOBRE AVENÇOS

EN L'ESTUDI DEL METABOLISME

Del 12 al 23 d'abril de 1999. Coordina

dors: Ramon Bartrons. Emili Itarte. Ma

nuel Palacín. Xavier Testar i Antoni

Zorzano.

XIX CURS AVANÇAT

D'ECOLOGIA MICROBIANA

L'Aldea (Baix Ebre). del 14 al 17 de

juny de 1999. A càrrec dels professors

Lynn Margulis. de la Universitat de

Massachusetts-Amherst. EUA: Lynda

Goff. de la Universitat de Califòrnia -

Santa Cruz. EUA; Dennis A. Bazylinsky.

de la Universitat de l'Estat de Iowa. EUA;

Marie-Odile Gobillard. del Laboratori

Aragó. CNRS. Banyuls de la Marenda

(Catalunva Nord). i Isabel Esteve. de la

UAB. Coordinador: Ricard Guerrero. UB.

Seminaris

SEMINARI DE NEUROCIÈNCIES

Sala de graus. Facultat de Biologia. UB.

Barcelona. 29 d'octubre de 1998. Coor

dinador: Eduardo Soriano. Facultat de

Biologia. UB.

«Los receptores de neutrofinas v

su función en la supervivencia de neuro-

nas asociadas a una modalidad senso

rial específica». a càrrec d'Immaculada

Silos-Santiago. del Departament de Neu-
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robiologia. Millenium Pharmaceuticals

Inc.. Cambridge. Regne Unit

NEUROGENÈTICA: DESCODIFICANT

ELS SECRETS DEL SISTEMA

NERVIÓS

Sala d'actes de la Facultat de Cièn

cies de la UAB. Barcelona. de març a

juny de 1999.

Organitzat per l'Associació d'Es

tudiants de Neurociències de la UAB

(AENC-UAB)

SIRIA. UNA CRUÏLLA

DE CIVILITZACIONS

21 d'abril de 1999. A càrrec de Joaquim

Montoriol. Facultat de Geologia. Uni

versitat de Barcelona.

VII SEMINARI CONJUNT

DE LES SECCIONS DE BIOLOGIA

MOLECULAR I DE BIOLOGIA

DEL DESENVOLUPAMENT

Saló d'Or. Palau Maricel. Sitges. 2 i 3 de

iunv de 1999.
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ASPECTES GENERALS

I D'INVESTIGACIÓ BÀSICA

EN CÀNCER DE MAMA

Biblioteca de la Unitat de Fisiologia Mè

dica. Facultat de Medicina. UAB. Sant

Jordi 1999. Aula Magna de la Facultat

de Biologia de la UB. Barcelona. de març.

a juny de 1999. Conferències organitza

des per la xarxa temàtica «Estudi càncer

de mama»

ELS MISSATGES BIOSANITARIS

I LA PUBLICITAT

19 d'abril de 1999. A càrrec de Mercè

Durfort. Departament de Biologia Cel•lu

lar. UB.

HISTÒRIES NATURALS

IMPOSSIBLES. UNA LECTURA

ZOOLÒGICA DEL BESTIARI

MEDIEVAL

20 d'abril de 1999. A càrrec de Xavier

Bellés. CSIC. Barcelona.

TRACTAMENT ANTITUMORAL:

PROBLEMES DERIVATS

DE LA RESISTÈNCIA A FÀRMACS

Aula de graus. Facultat de Biologia. UB.

Barcelona. 9 de juny de 1999.

SEMINARI DE BIOLOGIA CEL•LULAR

Sala d actes. Hospital Clínic. Barcelona.

9 de juny de 1999. Organitzat pel De

partament de Biologia Cel•lular. Facul

tat de Medicina. UB.

«Separating sister chromatids».

a càrrec de Kim Nashmyth. Viena. Àus

tria.

Jornades

XII JORNADA D'ACTUALITZACIONS

1 AVENÇOS EN IMMUNOLOGIA

Auditori Novartis. Barcelona. 20 de

desembre de 1999. Organitzat per la

Societat Catalana d'Immunologia i

la Secció d'Immunologia Experimental

de la SCB.



JORNADES DE NEUROBIOLOGIA:

UNA APROXIMACIÓ CLÍNICA

I EXPERIMENTAL

Aula Magna. Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut. URV. Reus. 11 i 12

de març de 1999. Organitzat per la Sec

ció de la SCB a les Comarques de Tarra

gona.

JORNADES SOBRE SÍNTESI

I TEORIA EN ECOLOGIA

I EVOLUCIÓ

Aula de graus de la Facultat de Bio

logia. UB. Barcelona. 2. .'5 i 4 de maig

de 1999. Coordinadors: Mar Cabeza-

Jaimejuan. Universitat d'Hèlsinki: Fede

Bartumeus. Jaume Piera i Salvador

Pueyo. UB. i David Alonso. Grup de Sis

temes Complexos. UPC. Amb el suport

de la Societat Catalana de Biologia. el

Grup de Sistemes Complexos (UPC) i

els departaments de Genètica i d Ecolo

gia de la UB.

III JORNADES SOBRE CICLE

CEL•LULAR I CÀNCER

Aula 1. Facultat de Medicina. UB. Bar

celona. 7 i 8 de juny de 1999. Organitzat

per les xarxes temàtiques «Proliferació

cel•lular» i «Tumors sòlids».

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU -

VIII JORNADA DE BIOLOGIA

Prada de Conflent (Catalunya Nord). del

21 al 25 d'agost de 1999. Coordinador:

Ramon Bartrons i Jaume Bertranpetit.

Gens i societat. progressos i aph

cacions per al segle XXI. Sessió organit

zada per la SCB.

Altres activitats

III CONCURS FOTOGRÀFIC

SOBRE LACTÀNCIA MATERNA

Març de 1999. Organitzat pel Servei de Pe

diatria de l'I lospital Marina Alta de Dénia.

Hi col•labora el diari Canfali Ma

rina Alta.

z
-
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VI JORNADA DE BIOLOGIA

DE LA REPRODUCCIÓ

Aula Magna de la Facultat de Ciències.

Universitat de Girona. Campus de Mon-

tilivi. Girona. 15 de juliol de 1999. Co

ordinador: Sergi Bonet

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de Bio

logia. mim. 48 (1998): Dinàmica es

tructural de macromolècules. [Edi

tor: Lluís Cornudella]

Treballs de la Societat Catalana de Bio

logia. mim. 49 (1999): Patologia mo

lecular. [Editor: Ramon Bartrons]





Secció de Ciències i Tecnologia

En el moment actual. la Secció de Ciències

i Tecnologia té divuit membres numeraris.

deu membres emèrits. un membre super-

numerari i deu membres corresponents.

Els membres numeraris actuals

cobreixen les àrees científiques següents:

matemàtiques. física. química. geologia.

enginyeria industrial. telecomunicacions

i agronomia.

Contribueixen a equilibrar fins a

un cert punt les disciplines representades

en la Secció els qui ara en són membies

emèrits. entre els quals figuren enginvers

industrials. un arquitecte urbanista. geò

legs i <munies.

S'ha constituït el nou Consell de

Govern de la Secció amb els càrrecs sor

gits de les eleccions celebrades abans de

l'estiu. que són els següents: Manuel Ribas

i Piera. president: Joaquim Casal i Fàbre

ga. vicepresident; Joan Girbau i Badó. tre

sorer. i Salvador Alegret i Sanromà. secre

tari. El nou Consell de Govertt començà

a actuar a partir del dia 1 de setembre

de 1998. data de l'inici del curs acadèmic.

Reunions

La Secció de Ciències i Tecnologia ha tin

gut reunions ordinàries cada mes (excepte

a l'agost). els dies 29 de setembre. 19 d'oc

tubre. 9 de novembre i 15 de desembre

de 1998. i 1 1 de gener. 15 de febrer. 16 de

març. 15 d'abril. 10 de maig. 8 de juny i

12 de juliol de 1999.

Les reunions dels dies 9 de no

vembre de 1998. 15 de febrer i 10 de

maig de 1999 foren conjuntes amb la

Secció de Ciències Biològiques.

Cal explicar que. d'ençà de la di

visió en dues noves seccions continuado

res del que fou Secció de Ciències de

l'Institut. les seccions de Ciències Biolò

giques i de Ciències i Tecnologia es reu

neixen conjuntament cada quatre ses

sions. és a dir. cada quatre mesos. amb

la presidència alternativa de l'una secció

i l'altra. D'aquesta manera. perviu I ori

gen comú d'ambdues.

Com és habitual. en cada reunió

de la Secció el president ha presentat un

informe oral sobre els temes discutits en

les reunions del Consell Permanent i els

acords que s'hi han pres que tenen algu

na relació amb la vida o els interessos de

la Secció. A més. a les reunions s'han dut

a terme. segons que ha correspost. les

activitats de tràmit. de crònica. d'execu

ció i de revisió d'acords. de seguiment

dels treballs dels programes de recerca

que depenen de la Secció. de discussió i

seguiment del pressupost. de gestió ad

ministrativa. de discussió de consultes

sobre terminologia i unes altres consul

tes cientificotèeniques. de preparació de

publicacions i de relació exterior.

S'ha continuat amb l'exigència

de començar sempre amb una breu co

municació científica (de trenta a qua-
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ranta-cinc minuts) a càrrec dels mem

bres o. excepcionalment. d'algun convi

dat. Hom proposa des d'ara. quan pràcti

cament tots els membres han fet la seva

primera aportació. continuar el costum

acadèmic de celebrar una lliçó inau

gural a càrrec de cada nou membre nu

merari.

( 'omunicacions científiques

i presentació de llibres

— Models no clàssics de transport de

calor. a càrrec del senvor David Jou.

29 de setembre de 1998.

— Antecedents i objectius de la

Societat Catalana d'Història de la Cièn

cia i de la Tècnica. a càrrec del senyor

Antoni Roca. 29 de setembre de 1998.

— Sessió pública de recepció del

membre numerari de la Secció senvor

Damià Barceló: Anàlisi i transformació

ambiental de plaguicides al delte de l'E

bre. 19 d'octubre de 1998.

— Notícia de l'Associació Ca

talana de Ciències de l'Alimentació. a

càrrec de la senvora Mercè Centrieh.

19 d'octubre de 1998.

— DNA i societat. a càrrec del

senyor Jaume Bertranpetit. 9 de novem

bre de 1998.

— La farga catalana. a càrrec

del senyor Estanislau Tomàs. 15 de de

sembre de 1998.

— Codis autocorrectors: algorit

mes i programes. a càrrec del senyor Se

bastià Xambó. 11 de gener de 1999.

— Informe sobre Testat i el pro

cés de preparació de la segona edició del

DIEC. a càrrec del senvor Manuel Caste

llet. president de l'IEC. i del senyor Joan

A. Argenter. president de la Secció Fi

lològica. 11 de gener de 1999.

— L'actitud emprenedora a la

Universitat, a càrrec de Jaume Pagès.

15 de febrer de 1999.

— Naturalesa problemàtica de

la creativitat de l'enginyer davant un

canvi cultural que la realitat imposarà.

a càrrec del senvor Enric Ras. 15 de març

de 1999.

— Sessió pública de presentació

del llibre Estructures territorials. urba

nisme i arquitectura poliorcètics a la Ca-

talunya preindustvial. del senyor Lluís

Cortada i Colomer. 13 d'abril de 1999.

— Són enzims els àcids ribonu-

cleics amb activitat catalítica? Un possi

ble canvi d'un paradigma biològic. a càr

rec del senyor Josep Carreras. 10 de maig

de 1999.

— Retòrica i dialèctica de la

formació i definició de conceptes. a càr

rec del senyor Eduard Bonet. 8 de junv

de 1999.

— Redreçar l'estructura d'una

ciutat: Barcelona. 1992-1714. a càrrec

del senyor Manuel Ribas i Piera. 12 de

juliol de 1999.

Jornades científiques

La urbanística moderna: la construcció

d'una disciplina. L'experiència catalana



vs. l'experiència internacional. Jornades

Científiques de l'IEC. 15 i 16 d'octubre

de 1998.

Aquestes Jornades van comptar

amb la participació de destacats espe

cialistes en la matèria. els quals van

aprofundir l'estudi dels primers plans i

projectes de modernització de la ciutat

industrial i les formulacions modernes

de l'urbanisme de principis de segle: el

renaixement de l'interès per l'ordenació

del territori i el sorgiment de les preocu

pacions ambientals; i. finalment. l'im

pacte català en el debat internacional

sobre la construcció i la reconstrucció de

la ciutat contemporània. Aquestes Jor

nades assoliren un gran èxit de públic

entre estudiants. professionals i persones

interessades en la matèria.

Programes de recerca

Programes finançats amb el pressupost

general de l'IEC

— Aportacions catalanes en el camp de

l'urbanisme i l'ordenació del territori en

els darrers cent anys: director. Manuel

Ribas i Piera.

— Física i geometria: directors.

David Jou (IEC) i Sebastià Xambó (SCM).

— Estudi i desenvolupament de

microsensors per a l'estimulació elèctri

ca funcional: director. Josep Amat.

Programes de recerca de la Secció

— Centre d'Estudis de Risc Tecnològic

(CERTEC): director. Joaquim Casal.

— Grup de Física Matemàtica:

director. Josep Llosa.

— Grup de Física de les Radia

cions: director. Francesc Salvat.

— La Farga Catalana: director.

Estanislau Tomàs i Morera.

— Grup d'Història de la Ciència

i de la Tècnica: director. Antoni Roca.

Nomenaments i distincions

El senvor Francesc Serra i Mestres ha es

tat guardonat amb el Premi de la Fun

dació Catalana per a la Recerca (octubre

de 1998).

El senyor Josep Amat i Girbau ha

rebut el Premi Jaume I (octubre de 1998).

EI senvor Manuel Ribas i Piera

ha estat nomenat acadèmic honorífic

de l'Acadèmia Catalana de Belles Arts de

Sant Jordi (juny de 1999).

La Secció té l'orgull de comptar

amb un nou doctor honoris causa. El

mes de juliol de 1999. el senvor Carles

Solà i Ferrando fou investit doctor hono

ris causa per la Universitat de Sout-

hampton.

Publicacions

Cortada t Colomer. Lluís. Estructures

territorials. urbanisme i arquitectu

ra poliorcètics a la Catalunya prein-

dustrial. Vol. I i II. 1999.

Planas Cucht. Eulàlia. Incendis d'hi

drocarburs. efectes sobre equips de

procés. 1998. [Premi Rafael Campa-

lans 1997]
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Centre d'Estudis de Risc Tecnològic

Director: Joaquim Casal i Fàbrega

El Centre d'Estudis de Risc Tecnològic

(CERTEC) ha continuat treballant en

diversos projectes de recerca: estudi

d'incendis d'hidrocarburs. anàlisi de la

situació mediambiental en ports de mar.

operació de llits fluïditzats en condicions

segures. etc.

Programes de recerca

— Estudi experimental i modelització

d'hidrocarburs. Projecte subvencionat

per la CICYT. S'ha acabat la fase ex

perimental. havent-se dut a terme in

cendis de bases d'hidrocarbur de tres

diàmetres diferents. amb una superfície

màxima de 13 m2. S'han mesurat les

temperatures en el foc. tant mitjançant

sistemes de termoaparells com filmació

amb càmera infraroja. També s'ha fil

mat la dispersió atmosfèrica dels fums.

— ECO-htformation in European

Ports. S'ha acabat el disseny d'una nova

metodologia per a l'avaluació i l'anàlisi de

la situació mediambiental en ports de mar.

També hom n'ha dut a terme la imple-

mentació informàtica i n'ha provat la uti

litat mitjancant l'aplicació a vuit ports.

Això n'ha permès la millora i actualment

es considera llesta per a l'aplicació.

— Operació de llits fluïditzats

en condicions segures. S'ha continuat

treballant en la definició de les condi

cions òptimes d'operació d'aquest tipus

d'instal•lacions per actuar sense perill de

deflagració. S'ha modelitzat matemàti

cament la variació dels límits d'inflama-

bilitat en funció de la pressió i la tem

peratura.

— Elaboració d'un sistema in

formàtic per a la predicció de fuites i

vessaments de productes perillosos. Hom

ha acabat aquest projecte. havent-se

produït finalment una eina informàtica

que permet predir en temps real l'evolu

ció de determinats accidents.

Conferències

— Avaluació de la situació ambiental en

ports de mar. a càrrec de Xavier Pércz-

Alavedra i Joaquim Casal. Societat Cata

lana de Tecnologia. maig de 1999.

Arti/•les

Arnaldos. J.; Casal. J.: Monttel. H.;

Sànchez-Carrtcondo. M.; Vílchez.

J. A. «Design of a computer tool for

the evaluation of the consequences

of accidental gas releases in distribu-

tion pipes». Journal ofLoss Preren-

tion in the Process Industries. vol. 11.

mim. 2 (1998). p. 135-148.

Monttel. H.; Vílchez. J. A.; Casal. J.;

Arnaldos. J. «Fidgas: prediction of

jet-fire hazards by accidental gas re

leases». .'V'i European Svmposium on



Fire Safety through Design, Engi-

neerina and Management. Eurofire

Conference-98 Proceedings (en CD-

ROM) (1998).

— «Mathematical modelling "I acci

dental gas releases». Journal ofHaz-

ardous Materials, vol. 59, núm. 23

(1998). p. 211-233.

Planas. E.; Casal, J. «Flame temperatu

ra distribution in a pool fire». Jour

nal ofHazardous Materials, núm. 62

(1998). p. 231-241.

— «Modelization of temperature evolu-

tíon in equipment engulfed in a pool-

fire». Fire Safety Journal. vol. 30,

núm. 3 (1998). p. 251-268.

— «Modelling oi fire effects on ei m i | > -

ment engulfed in fire». A: Prevention

of hazardous fires and explosions.

Kluwer Academic Publishers. 1998.

— «The effects of hydrocarbon pool

fires on process equipment». 3 Eu-

ropean Symposium on Fire Safety

Through Design, Engineering and

Management. Eurofire Conference-98

Proceedings (1998). [En CD-ROM]

Planas, E.; Vílcliez. J. A.: Pérez-Alave-

nra. X.; Casal, J. «Effects of fire on a

container storage system. Case study».

Journal of Loss Prevention in the

Process Industries, núm. 11 (1998),

p. 323-331.

Vílcnez, J. A.: Pérez-Alavenra, X.: Cis-

teró, J.: Solé. X.; Rovira. S.: Ca

sal, J. «The problem of fire in ships

transporting chemicals». A: Loss

prevention and safety promotion in

the process industries. Vol. III. B:ir-

celona: AEIC, 1998. p. 1047-1056.

Grup d'Ensenyament de la Física

Directors: Roser Pintó

Santiago Surinach

Les activitats del Grup d'Ensenyament

de la l ísica de la Societat Catalana de

Física durant el curs 1998-1999 han es

tat localitzades en dos temes molt con

crets: l'estudi sobre el treball experi

mental en les titulacions de física a

Catalunya i l'organització de la confe

rencia internacional «Physics Teachers

Training Beyond 2000: Textbooks and

other new didactical resources».

Respecte a la primera activitat,

cal remarcar qtie és àmpliament accepta

da la idea que cal esmerçar nous esforços

en la formació de titulats en ciències. i en

particular en física. El replanteig dels es

tudis que s'ha portat a terme en aquests

darrers anys arran de l'elaboració dels

nous plans d'estudis ha permès posar en

relleu la insatisfacció de molts professors

pels resultats aconseguits en la carrera.

Per una altra banda, alguns estudiants

han manifestat també el desig de comp

tar amb uns estudis que acompleixin un

doble objectiu: que els resultin interes

sants i fins i tot engrescadors pel contin

gut i per la manera d'impartir-los. i. a la
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vegada. els possibilitin i facilitin l'entra

da a llocs de treball adequats a la seva

formació. Els nous titulats han d'incor

porar-se a un mercat de trchall europeu

en el qual el nivell de preparació serà al

menys tan exigent com l'actual.

La preocupació per aconseguir

una bona qualitat de la docència a les

nostres universitats és cada dia més este

sa. En són mostra fefaent les inacabables

revisions dels plans d'estudi. les propostes

de millora d'assignatures. les avaluacions

generalitzades de la qualitat de la docèn

cia. etc. En les titulacions de ciències no

cal dir que el treball de laboratori n'és un

pilar important. En el treball experimen

tal s'hi solen posar moltes esperances. tot

i que acostumen a estar poc explicitades. i

s'hi solen aportar recursos abundants.

però no sempre se'n coneix l'eficàcia.

L'estudi engegat va dirigit a ana

litzar el treball experimental que es rea

litza en els diferents laboratoris de física

que reben alumnes de les diverses car

reres científiques. Unes quantes facetes

centren la nostra atenció. Podríem sinte-

titzar-les en les següents:

a) Aspectes de la formació científtca

als quids Int de contributr cl trelxdl

de laboratori

Per mitjà del treball experimental es vo

len aconseguir algunes fites que no sem

pre es formulen explícitament:

— Model de ciència que s'ha de

comunicar.

— Processos científics que s'han

d'adquirir.

— Suport a la formació teòrica

previst.

b) Recursos i condicions

per a la utilització dels laboratoris

Sembla clar que les condicions en les

quals es realitza un treball determinat

contribueixen a donar uns fruits o uns

altres. Algunes reflexions sobre les con

dicions de contorn del treball experi

mental ens semblem especialment útils

si ens en proposem la millora:

— Tipus de treball que cal pro

posar d'acord amb el grau d'autonomia

dels estudiants i d'acord amb la interac

ció professor-alumnes prevista.

— Organització i gestió del tre

ball dins del laboratori.

— Incorporació de noves tecno

logies.

La preocupació pel treball expe

rimental en els laboratoris és comparti

da per la major part dels departaments

de física d arreu d Europa. com s'ha

pogut comprovar mitjancant totes les

comunicacions fluides amb diversos de

partaments de física a través de la xar

xa temàtica europea European Physics

Education Network (EUPEN). que té el

suport de la DGXXII de la Comissió Eu

ropea i de la Societat de Física Europea.

En aquesta primera etapa del pre

sent projecte es duen a terme uns quants



objectius. El primer és la definició pe

dagògica i científica de la finalitat de les

sessions experimentals proposades en els

laboratoris de física. Així mateix. es pro

cedeix a fer una revisió global dels guions

de pràctiques de laboratori per adequar

los als seus continguts científics i pedagò

gics. Finalment. es pretén definir l'esque

ma bàsic dels mecanismes d'avaluació de

les sessions de laboratori en una titulació

experimental. Es obvi que les conclusions

aconseguides en el present projecte po

dran ser exportables fàcilment al treball

de laboratori d'unes altres disciplines.

Respecte a l'organització de la con

ferència internacional «Pbvsics Teachers

Training Beyond 2000: Textbooks and

other new didactical resources». cal dir

que del 28 d'agost al 2 de setembre del

proper any 2000 se celebrarà a Barcelona

la divuitena edició del Congrés Interna

cional del Grup Internacional de Recerca

de l'Ensenvament de la Física (GIREP).

que compta amb el suport de la Comissió

Internacional per a l'Educació de Físics

(ICPE). La ICPE. comissió dedicada a

l'educació dins la International Union of

Pure and Applied Pysics (IUPAP). i la

GIREP. associació constituïda fa més

de trenta anys per físics interessats en

la docència. treballen estretament per

a la realització d'aquest congrés bianual.

El Congrés proporciona un mare

que uneix especialistes de diferents camps:

els dedicats a l'ensenvament de la física

en els diversos nivells i els dedicats a la

formació de professors de física. Donar

l'oportunitat de trobar-se els interessats

per discutir l'estat de la qüestió i les no

ves formes per a plantar cara a la forma

ció de professors i a l'ensenvament de la

física és extremament útil i enriquidor

per a ambdós col•lectius.

A més de possibilitar l'intercanvi

d'idees i el coneixement de diverses inves

tigacions i estudis realitzats. el Congrés té

també com a objectiu mantenir i potenciar

la xarxa de col•laboracions entre experts

en la temàtica i nous professors de física.

El coneixement personal de més col•legues

i de personalitats de prestigi en aquest

camp ajuda a l'enfortiment de les relacions

entre les institucions dels diferents països.

Crup de Física Matemàtica

Director: Josep Llosa i Carrasco

Ponent: Enric Casassas i Simó

L'equip és constituït per investigadors

dels Departaments de Física Fonamen

tal de la Universitat de Barcelona i de

Física Aplicada i Energia Nuclear de la

Universitat Politècnica de Catalunya.

El treball se centra en diversos

temes de la relativitat general:

— Els problemes relacionats amb

la detecció d'ones gravitatòries.

— La cosmologia relat i vista.

— Les solucions de les equa

cions d'Einstein.
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— La geometria de les congruèn

cies temporals i els sistemes de referència.

— L'aplicació de les àlgebres de

Clifford a la física relativista.

— El desenvolupament d'un pa-

<|uet de càlcul tensorial.

El treball també tracta d'uns al

tres temes de física matemàtica. com ara

l'estudi dels sistemes estocàstics: trans

port en medis desordenats i activació

ressonant estocàstiea.

— Aplicacions a la física mèdi

ca: radioteràpia amb feixos d'electrons.

braquiteràpia. dosimetria.

— Microanàlisi amb feixos d'e

lectrons i fluorescència de raigs X. Estu

di de materials porosos. Determinació de

seccions eficaces d'ionització per impac

te electrònic.

El grup manté col•laboracions

actives amb les universitats de Montpe-

ller II. Córdoba (Argentina). Estocolm i

Michigan.

3
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Grup de Fisica de les Radiacions

Director: Francesc Salvat i Gavaldà

Ponent: Enric Casassas i Simó

El grup és constituït per investigadors de

la Facultat de Física de la Universitat

de Barcelona. l'Hospital Clínic Provincial

i l'Institut de Tècniques Energètiques de

la Universitat Politècnica de Catalunya.

Línies de vecevca

El grup treballa en les línies de recerca

següents:

— Interaccions de partícules car

regades amb sistemes microscòpics

(àtoms. molècules) i amb medis materials.

— Interacció de radiacions X i

gamma amb la matèria.

— Simulació Monte Carlo del

transport de les radiacions en sistemes

geomètrics complexos. Simulació de la

resposta de detectors.

La Farga Catalana

Director: Estanislau Tomàs i Morera

S'ha procedit a la preparació de provetes

metal•logràfiques a partir de mostres

d'escòries recollides a la tardor de l'any

1998 a la part alta del bosc de Virós de la

Vallferrera (Pallars Sobirà). on havien

existit antigues fargues de muntanya.

Aquestes provetes han estat objecte d ob

servació al microscopi i han estat sotmeses

a anàlisi semiquantitativa. En manipular

les mostres esmentades. s'han trobat par

tícules de carbó que han estat preparades

per a ésser sotmeses a datació per mitjà

del mètode del carboni 14 i així poder de

terminar l' antiguitat dels jaciments.

Els dies 5 i 6 de juny de 1999 se

celebraren a Sant Joan de les Abadesses les

Jornades sobre Sant Joan i la Farga. orga



nitzades per la xarxa temàtica «L'home i

el ferro a Catalunya» i l'Ajuntament de la

vila. Els membres del grup de treball sobre

Ia farga participaren en l'organització de

les Jornades i pronunciaren conferències

sobre la tecnologia i la història de la farga.

Els dies I 1 i li* del mateix mes de

juny. el director del programa assistí a

Lastors (Aude. França) a unes operacions

experimentals de producció de ferro per

reducció directa en forns baixos romans

del tipus de «Les Martvs» (segle t aC). in

vitat pel Comitè Científic d'Organització

dels experiments (CNRS de la Universitat

de Tolosa - Ee Mirail). L'assistència a

aquestes jornades experimentals fou una

bona ocasió per a mantenir i renovar els

contactes i els intercanvis amb els espe

cialistes francesos en arqucometal•lúrgica.

Grup de Treball d'Història

de la Ciència

Directors: Antoni Roca i Rosell

Josep M. Camarasa i Castillo

Recordem que el Grup de Treball d'l lis-

tòria de la Ciència fou creat el 198.") per a

donar aixopluc a investigadors lliures en

aquest camp i promoure el desenvolupa

ment de la història de la ciència i de la

tècnica. En funció d'aquests orígens i d'a

questa definició inicial. no existeix un

programa conjunt de treball dels mem

bres del grup. tot i que han portat a ter

me estudis en comú en unes quantes oca

sions. Amb el temps. la posició dels dife

rents components va variant. En aquest

curs 1W8-1Wi. destaquem el retorn de

J. M. Camarasa a la Generalitat després

d'estar uns quants anvs en una empresa

privada editorial i el retorn a Barcelona

de J. Chabàs. incorporat ara a la Univer

sitat Pompeu Fabra. Pel que fa als tre

balls en curs. F. Barca porta a terme ac

tualment un estudi sobre els orígens de

l'enginveria nuclear a Barcelona. Per la

seva banda. J. M. Camarasa ha anat pre

parant i té gairebé a punt una història de

la Institució Catalana d'Història Natural

redactada per a commemorar-ne el cen

tenari i. recentment. ha estat nomenat

membre del consell de redacció de la re

vista Idees. Així mateix. A. Roca ha coor

dinat un llibre juntament amb Agustí

Nieto i Galàu sobre la I listòria de la Reial

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

J. Chabàs. per la seva banda. té a punt un

llibre juntament amb B. Goldstein sobre

l'astronomia d'Abraham Zacut. Cal des

tacar. en aquest sentit. la participació de

J. M. Camarasa i d'A. Roca en el comitè

editorial del projecte de 1'If'.C «La ciència

en la història dels Països Catalans».

Des de la creació. el 1991. de la

Societat Catalana d'Història de la Ciència

i de la Tècnica. alguns dels principals càr

recs de responsabilitat de la Societat han

recaigut en membres d'aquest Grup de

Treball. Una concreció molt destacada

de la tasca de promoure la recerca en
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història de la ciència i de la tècnica va ser

cl reconeixement per la Direcció General

de Recerca de la Generalitat de Catalunya

duna Xarxa Temàtica d'Història de la

Ciència i de la Tècnica. formada per setze

grups de diverses universitats i centres de

recerca dels Països Catalans. el grup pro

motor de la qual és el Grup de Treball

d'Història de la Ciència. amb Antoni

Roca Rosell. president actual de la Socie

tat. com a responsable. La Direcció Gene

ral de Recerca comunicà aquest reconei

xement el desembre de 1997. Amb aquest

ajut de la Generalitat. s'han desenvolupat

un important nombre d'activitats de pro

moció de la investigació i de contacte en

tre grups en el marc de la Societat Catala

na d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

a la memòria de la qual ens remetem.

Publicacions principals

Cuabas. J.; Goldstetn. B. R. «Some as-

tronomical tables of Abraham Zacut

preserved in Segovia». Pkysis. vol. 35

(1998). fase. l.p. 1-10.

Lusa. G.; Roca Roseli.. A. «Doscientos

anos de técnica en Barcelona. La téc

nica científica académica». Qua

derns d'Història de l'Enginyeria.

vol. m (1999). p. 101-130.

Roca Rosell. A. «La recepció del pensa

ment d Einstein a Catalunva». fte-

vista de Física. vol. 2. núm. 5 (2n se

mestre 1998). p. 12-17.

— «Esteve Terradas i Illa: cultura tècni

ca. física i matemàtica». A: Memòria:

Curs 1997-1998 Barcelona: Institut

d'Estudis Catalans. 1999. p. 83-90.

Roca Rosell. A.; Lusa. G. «Un altre 98?

Ciència i tècnica al tombant de 1900».

Afers. nnm. 31 (1998). p. 009-626.

Física i Geometria

Director: David Jou i Mirabent

Aquest programa va néixer com a prolon

gació de les Jornades sobre Física i Geo

metria que tingueren lloc a l'LEC el de

sembre de 1996. Els seus objectius són

promoure les relacions entre els diversos

investigadors de les universitats catalanes

que estan interessats en aquest camp de

la física matemàtica. que és d'una gran

actualitat a causa dels progressos recents

en àrees com ara les teories topològiques

de camps. la geometria fractal dels atrac-

tors estranys o els estudis sobre defectes

topològies en models cosmològies.

Conferències

Institut d'Estudis Catalans. 9 d'abril

de 1999.

— The geometty and physics of

classical particles. a càrrec del senvor

Michael Atiyah. de la Universitat d'E-

dimburg (Escòcia).

— El teorema KAM: estat actual

i perspectives. a càrrec del senyor A. Jor

ba. de la Universitat Politècnica de Ca-

talunva.



Societats filials

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Junta Dtrecttva

Presidenta:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretària:

Vocals:

Delegat de HEC:

Nombre de socis:

Mercè Centrtch t Sureda

Andreu Sànchez t Sortano

Rtcard Zarzuelo t Arnal

M. Antònta Pladellorens t Ibarz

Jordt Carronell t Casas

Francesc Centrtch t Escarpenter

Andreu Ferran t Codtna

Josep Antont Mateos t Guàrdta

Montserrat Pérez t Suana

Jaume Serra t Ferró

Josep Castells t Guardtola

344

Conferències

El vi al llarg de la història. a càrrec del

senyor Lluís Ràfols. enòleg de Caves Co

dorniu i membre de l'Associació Catala

na d'Enòlegs. Organitzada conjuntament

amb aquesta entitat. 20 de maig de 1999.

Taules rodones

Anorèxia ibulímia. 21 d'octubre de 1998.

Ponents: Gemma Revuelta. pro

fessora de la Facultat de Riologia de la

Universitat Pompeu Fabra i coordinado

ra de l'Observatori de Comunicació Cien

tífica de la Universitat Pompeu Fabra;

Carmina Saldaria. catedràtica de Modifi

cació de Conducta de la Facultat de Psi

cologia de la Universitat de Barcelona. i

Josep Toro. professor titular de psiquia

tria de la Universitat de Barcelona i cap

de la Secció de Psiquiatria Infantil i Juve

nil de l'Hospital Clínic i Provincial. Mo

derador: Jaume Serra. membre de la Jun

ta Directiva de l'Associació Catalana de

Ciències de l'Alimentació (ACCA).

Màrqueting en l'alimentació. 2 de desem

bre de 1998.

Ponents: Brand Marketer. de Da

none. SA i professor del Departament
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d'Economia de I Empresa de la Facultat

de Ciències Econòmiques i Empresa

rials de la Universitat de Barcelona: Jordi

Basso Cano. de Nutrexpa. SA. i Oriol Solé

Rnbiella. de Casa Santiveri. SA. Modera

dor: Pere Puig Bastard. vicepresident de la

Societat Catalana d'Economia i professor

del Departament d'Economia d'ESADE.

Suplements nutricionals. 28 de gener

de 1 9i)<).

Organitzada conjuntament amb

la Societat Catalana d'Economia. Po

nents: Pere Puig. cap de la Unitat de Nu

trició del Departament de Fisiologia de

l'Esport del Centre d Alt Rendiment de

Sant Cugat del Vallès; Joan D. Fcrnàndez

i Ballart. professor de medicina preven

tiva i salut pública de la Facultat de Me

dicina i Ciències de la Salut de Heus de la

Universitat Rovira i Virgili. i Josep M. Ra

mon. professor titular de salut pública de

la Facultat de Medicina de la Universitat

de Barcelona. Moderador: Andreu Ferran.

membre de la Junta Directiva de IACCA.

El cafe i la salm. 18 de febrer de l999.

Organitzada amb la col•laboració

del Fòrum Cultural del Cafè i del Centre

d'Ensenyament Superior de Nutrició i

Dietètica (CESNID). adscrit a la Univer

sitat de Barcelona. Ponents: Jordi Codina.

gerent de Calés Únic i sotspresident del

Grani de Torradors de Cafès de Catalu

nya; Mercè Carbonell. professora ajudant

del CESNID: María Antonia Lizarraga.

professora agregada del CESNID. i Sal

vador Sans. propietari de Cafés El Mag

nifico. Moderadora: Pilar Cervera. di

rectora del CESNID.

Alimentació en l'esport. 18 de marc

de 1999.

Ponents: Ramon Segura. catedrà

tic del Departament de Ciències Fisiològi

ques I (Unitat de Metabolisme i Nutrició)

de la Facultat de Medicina de la Universi

tat de Barcelona: Joan Ramon Barbanv.

professor titular de fisiologia de l'Institut

Nacional d'Educació Física de Catalunva

(lNEFC) i de la Facultat de Medicina de

la Universitat de Barcelona. i Victòria

Pons. metgessa del Departament de Fisio

logia i Valoració Funcional del Centre

d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del

Vallès. Moderador: Jaume Serra. membre

de la Junta Directiva de IACCA.

Obesitat. 29 d'abril de 1 i)<)9.

Ponents: Marià Alcmanv, ca

tedràtic de Bioquímica i Biologia Mole

cular de la Facultat de Biologia de la

Universitat de Barcelona: Rosa Zuleta.

de Merck Farma v Química. SA. i Mi

quel Rull. metge de l'Hospital Germans

Trias i Pujol. Servei de Cirurgia. Unitat

de Transtorns de l'Alimentació.

Aliments pvebiòtics i pvobiòtics. 10 de

juny de 1i)<)<).

Ponents: Pere López Alegret. di

rector de R+D d Agrovic i professor asso



ciat de ciència i tecnologia d'aliments a la

Facultat de Farmàcia de la Universitat de

Barcelona: Francesc Xavier Dorca. espe

cialista en nutrició i dietètica de Nestlé Es-

paíia. SA. i Margarita Garriga. investiga

dora del Centre de Tecnologia de la t .'arn

(Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-

mentàries). Moderador: Andreu Ferran.

membre de la Junta Directiva de l'ACCA.

Altres activitats

— L'ACCA va estrenar el setembre de

1998 la seva nova pàgina web a Internet.

que ba estat creada i és periòdicament

actualitzada pel senyor Ivan Boronat.

La web es divideix en els apartats se

güents: «Informació». «Notícies». «Agen

da». «Taules rodones». «Altres webs».

«Recull de premsa» i «TECA». Aquest úl

tim incorpora la versió electrònica de la

revista del mateix nom.

— Per tal de donar a conèixer

l'ACCA. impulsar-ne les activitats i cap

tar nous socis. la Junta Directiva va no

menar gerent el senyor Josep Calderón el

mes de juny.

Publicacions

Tecnologia i Ciència dels Aliments

[TECA]. mim. 2 (juliol 1998). 88 p.

Tecnologia i Ciència dels Aliments

[TECA]. mim. 3 (gener 1999). 76 p.
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Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Junta Directiva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Antoni Roca i Rosell

Jon Arrizaralaga Valruena

Xavier Roqué i Ronríguez

Pere Grapí i Vilumara

Francesc X. Barca i Salom

Josep L. Barona i Vilar

Pasqual Bernat i López

Georgina Blanes i Nanal

Àngel Calvo i Calvo

Josep M. Camarasa i Castillo

Marina Castells i Llavanera

Iris Figuerola i Pulol

Pere ne la Fuente i Cullell

Jaume Josa i Llorca

Antoni Malet i l'omàs

Agustí Nieto i Galan

Josep M. Parra i Serra

José Parno Tomas

Roser Puig i Aguilar

Carles Puig i Pla

Vicente Salavert i Fariani

Josep M. Vinal i Hernannez

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Davin Jou i Mirarent

233

L'U de juny de l099. l'Assemblea Ge

neral de socis renovà per meitats el

Consell Directiu. Els membres escollits

en la darrera elecció són Jon Arriza-

balaga (vicepresident), Xavier Roqné

(secretari), i Pasqual Bernat. Àngel

Calvo, Josep M. Camarasa, Iris Figue

rola. Vicente Salavert, Agustí Nieto,

Josep M. Parra, José Pardo i Roser Puig

(vocals).



Activitats

L'activitat principal de la Societat Cata

lana d'Història de la Ciència i de la Tèc

nica (SCHCT) al llarg del curs ha estat.

un any més. els Col•loquis d'Història de

la Ciència i de la Tècnica. que consti

tueixen l'activitat mensual de la Socie

tat. A la vegada. els col•loquis són l acti

vitat principal de la Xarxa Temàtica

d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

que formen setze grups vertebrats en la

Societat.

En aquest curs. els col•loquis es

van obrir amb una taula rodona d home

natge a Antoni Quintana i Marí (1907-

1998). soci honorari de la SCHCT. re

centment desaparegut. Els participants

(Enric Cassassas. Pere Grapí. Francisco

Marquez i Antoni Roca. moderats per

Agustí Nieto) van tractar de la vida i l'o

bra d'aquest científic. pioner de la histò

ria de la ciència a Catalunya (vegeu

Memòria: Curs 1997-199S). El primer

col•loqui pròpiament dit va tenir lloc el

6 de novembre i el va pronunciar Abigail

Lustig. professora visitant del Centre

d'Estudis d'Història de les Ciències (Uni

versitat Autònoma de Barcelona). que

tractà del desenvolupament de la botàni

ca a l'Anglaterra del segle xtx,

Es destaquen aquest any els ac

tes que es van celebrar els dies 17 i 19 de

novembre. coincidint amb la Setmana

de la Ciència. com a commemoració del

setanta-cinquè aniversari de la visita d'Al

bert Einstein a Barcelona. l'any 1923. Els

actes. organitzats conjuntament amb la

Societat Catalana de Física. van consis

tir en una sèrie de conferències al Mu

seu de la Ciència i a HEC. i en l'edició.

a càrrec de la Revista de Física. del fullet

Einstein en català. Els tres cèlebres arti

cles de 1905 publicats amb motiu del

75è aniversari de la seva visita a Barce

lona. amb traduccions d'Oliver Strunck

i de Xavier Roqué. En Tacte del Museu

de la Ciència (17 de novembre) hi van

participar Karl von Meyenn (Institut de

Física Max-Planck. Munic) i Luis Na

varro Veguillas (Universitat de Barcelo

na. UB). mentre que en el de l'IEC (19 de

novembre) hi van participar Thoinas F.

Glick (Universitat de Boston). Josep Llo

sa (UB) i José María Martín Senovilla

(UB). Einstein va fer justícia a la seva

popularitat i tots dos actes van ser molt

concorreguts.

De l'l1 al 13 de desembre ce

lebràrem a les Terres de l'Ebre les nostres

V Trobades. La seu de les Trobades va

ser l'Observatori de l'Ebre. Roquetes.

una instal•lació científica històrica (va

ser creat el 1904). el futur del qual està

en discussió. Celebrar-hi les Trobades

va voler representar una reivindicació

del valor patrimonial que l'Observato

ri té per als historiadors de la ciència.

Les sessions van tenir lloc a Roquetes

(a l'Observatori i a HES de Roquetes). a

Tortosa (als Reials Col•legis) i a Ampos

ta (al Museu del Montsià). El nombre

d'inscrits s'acostà als dos-cents. la qual

c

c
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cosa representa la consolidació d'aques

tes reunions científiques. L'acollida de

la comarca i de les seves autoritats va ser

molt calorosa. I na de les novetats d'a

questes Trobades ha estat la presència.

per primer cop numèricament impor

tant. d una sessió pòster. amb vint co

municacions. Molts dels pòsters respo

nien al tema «Instruments científics».

una qüestió que com més va més re

llevància té en la nostra comunitat cien

tífica i tecnològica. cada vegada més

conscient del seu patrimoni en instru

mentació. Pel que fa als dos simposis

convocats. del primer. sobre cronologia

de la història de la ciència en l'Espanya

contemporània. en sortí una declaració

conjunta que serà publicada propera

ment; el segon simpòsium. sobre l'ús de

casos històrics en l'ensenvament de la

ciència. responia a una demanda molt

sentida en la Societat sobre les aplica

cions de la història de la ciència en l'en

senyament. De fet. en I Assemblea Gene

ral que tingué lloc a Tortosa el dia 12.

s'acordà crear una comissió que tracti

permanentment d'aquestes qüestions.

La comissió va ser creada per acord del

Consell Directiu en la reunió de 11 de

març de 1 9<i9.

El mes de gener intervingué en

els col•loquis el professor Àlvar Martí

nez. de la l AB. que tractà de la biogra

fia d'un metge de la cort espanvola del

segle xvn. Juan Muíioz Peralta. El mes

de febrer fou el torn d'Alfredo Menéndez

Navarro. de la l niversitat de Granada.

que dissertà sobre internacionalisme i

ciència a Llatinoamèrica. El mes de

març estigué a Barcelona el professor

GeolTrev E. R. Llovd. de la Universitat

de Cambridge. un dels grans historia

dors de la ciència clàssica. per exposar-

hi en dues conferències diversos aspectes

de les seves investigacions. Aquestes ses

sions foren organitzades conjuntament

amb la Societat Catalana d'Estudis

Clàssics. en una col•laboració que podria

tenir continuïtat donada la possibilitat

de convergència d'interessos. A més.

11EC ha concedit un ajut en la convo

catòria de projectes de 1 999 per a publi

car en català alguns treballs representa

tius del professor Llovd.

El mateix mes de març. convidà

rem el professor Beruard R. Goldstein.

de la l niversitat de Pittsburgh. a pro

nunciar dues conferències (l'una al De

partament d Arab de la l niversitat de

Barcelona. i l'altra a l'IEC) aprofitant

la seva estada a Barcelona. on té uns

quants col•laboradors. Com és sabut.

Goldstein és una de les figures princi

pals de la història de l'astronomia me

dieval. principalment en les comunitats

jueves. EI mes d abril intervingué Merce

des Arrovo. de la l niversitat de Barcelo

na. que ha completat recentment un tre

ball sobre la història del gas a Barcelona

i que actualment dun a terme una com

paració entre Barcelona i unes altres ciu

tats espanvoles. La recerca d Arrovo s in



clou en un projecte d'interpretació de les

xarxes urbanes de base tecnològica.

Els dies 31 de maig i 1 de junv

organitzàrem un curs de postgrau sobre

la ciència als països perifèrics d'Europa

amb la presència d'un grup d'investiga

dors que. a més de la celebració de ht

trobada. es reuniren per constituir un

grup de recerca amb voluntat de tenir

reconeixement de les institucions euro

pees. El curs comptà amb prop de qua

ranta participants. Aquest és el segon

any que es convoca un curs d'aquest ti

pus. aprofitant la convocatòria de la

CIRIT. Així s'esdevé una oportunitat

inestimable de promoure nous projectes

de recerca aprofitant la concentració

d'especialistes. El curs d'aquest any fou

resultat duna col•laboració amb la Uni

versitat Autònoma de Barcelona i l'Ins

titut d'Estudis Documentals i Histò

rics sobre la Ciència de la Universitat de

València - CSIC. i ha comptat amb el

suport de l'IEC dins la convocatòria de

projectes de 1 999.

La sèrie de col•loquis del curs va

culminar amb la presència a Barcelona

d'I. Bernard Cohen. de la Universitat de

Harvard. que es trobava convidat a

València i acceptà de fer una conferèn

cia a Barcelona. Cohen, deixeble de

George Sarton. fou el primer catedràtic

d'Història de la Ciència als Estats Units

i figura entre els fundadors de la disci

plina. Tot i la seva edat. la conferència

sobre els orígens de la història de la

ciència com a disciplina i els seus co

mentaris sobre la situació actual d'a

questa quedaran en el record de molts

dels qui assistiren a l'acte.

El Consell Directiu considera

que. amb la sèrie dels col•loquis. va

aconseguint d'impulsar activitats d'in

terès creixent. algunes de les quals han

tingut aquest curs un caràcter singular.

com ara la presència del professor Co

hen. Amb vista als cursos vinents hom

estudia la possibilitat d'estendre algunes

activitats fora de Barcelona. Fins ara.

amb l'excepció notable de les Trobades

biennals. la major part dels actes hi te

nen lloc.

Pel que fa a unes altres activitats

del curs. assenyalem la inclusió d'una

pàgina web de la Societat. preparada

perJ. M. Parra i inclosa dins la URL de

l'IEC. que està pendent d'estructuració

més definitiva quan l'IEC n'organitzi la

gestió global. Dins les novetats del curs.

hem de destacar també l'edició de la

Guia de la Societat. a cura de Roser

Puig. que inclou un directori de socis.

una selecció de les seves publicacions

principals. un recull de memòries de di

ferents grups de recerca dels Països Ca

talans i. finalment. una descripció dels

principals museus d'interès historico-

científic.

El Consell Directiu de la Societat

s'ha reunit amb regularitat al llarg del

curs. aproximadament un cop al mes.

tot i que la densitat del programa d'acti-
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vitats d'aquest curs hagi obligat a es

paiar nua mica Ies reunions. Des del curs

passat. hom celebra el mes de juny una

reunió extraordinària juntament amb els

responsables de grups de recerca de la

Xarxa Temàtica d'Història de la Cièn

cia. I lom valora aquestes reunions per la

possibilitat que obren de reflexió sobre

la situació actual i les perspectives de la

disciplina.

Un dels projectes que ha anat

preparant durant aquest curs. però que

s'haurà de desenvolupar en els se

güents. és la creació d'un Servei d'Ar

xius de Ciència. conjuntament amb el

Centre d'Estudis d'Història de les Cièn

cies (CEHIC) de la UAB. Aquest Servei

tindrà com a objectiu primordial la pre

servació i la difusió del material darxiu

dels científics catalans. així com la inte

gració en el grup CASE (Cooperació

d Arxius de Ciència a Europa). amb el

qual s'ha establert ja un contacte preli

minar. En aquest context. el senvor Xa

vier Roque ha estat proposat com a re

presentant de la Societat en la Comissió

de Bibliografia i Documentació de la Di

visió per a la Història de la Ciència.

A partir d'una proposta del rec

torat de la Universitat de Vic. el Consell

Directiu ha aprovat que les VI Trobades

de la Societat se celebrin en aquesta ciu

tat. El 22 de maig tingué lloc la primera

reunió preparatòria i el setembre seran

constituïts els comitès local. organitza

dor i científic.

Xarxa Temàtica d'Història

de la Ciència i de la Tecnica

La Xarxa Temàtica d Història de la

Ciència i de la Tècnica fou aprovada

per la Direcció General de Recerca de la

Generalitat de Catalunva el desembre

de 1997. La constitueixen setze grups de

recerca. que són els següents: Grup Co

ordinador: SCHCT: responsable: Antoni

Roca Rosell: Grups de la Xarxa: Centre

de Recerca d Història de les Ciències.

UAB. Maunel Garcia Doncel; Centre de

Recerca per a la Història de la Tècnica.

l'PC. Guillermo Lusa Monforte: Depar

tament d'Història de la Ciència. CSIC.

Josep Pardo Tomàs: Geografia Histò

rica. Universitat de Lleida. Jordi Martí

Henneberg: Grup Jeroni Munvós d'His

tòria de la Ciència. Universitat de Va

lència. Víctor Navarro: Grup Balmis

d Història de la Salut. Universitat d Ala

cant - Universitat de València. Josep

Lluís Barona: Grup d'Història de l'Edu

cació Científica i Matemàtica. UB. Mari

na Castells; Grup Paracels. UB. Joan Es

teva de Sagrera; Història de la Física.

UB. Lluís Navarro Veguillas: Història de

la Bioquímica. URV. Antoni Romeu Fi

guerola: Història de la Ciència. UPF.

Antoni Malct: Història de la Ciència i de

la Tècnica. UB. Santiago Riera: Histò

ria de la Geografia i de les Ciències de

la Terra. UB. Horacio Capel; Institut

Millàs Vallicrosa d'Història de la Cièn

cia Arab. UB. Joan Vernet: i Area d'His

tòria de la Ciència i de la Tècnica. I Ini



vcrsitat Politècnica de València. Lluís

Garrigós.

La Xarxa Temàtica té per objec

tiu coordinar i promoure la col•laboració

entre grups de recerca en història de la

ciència i de la tècnica dels Països Cata

lans. La Societat n'és l'eix vertebrador i

hem de considerar les seves activitats

com a manifestacions de l'activitat de la

Xarxa. En descriure-les a l'apartat ante

rior. hem vist com moltes de les activi

tats realitzades han estat fruits concrets

de treballs de col•laboració entre grups

determinats. Tanmateix. les Trobades

que se celebren cada dos anys són una

expressió molt clara de la interacció en

tre les diferents línies de recerca presents

als Països Catalans. Es clar que haver

estat constituïts com a xarxa temàtica ha

estat un element de consolidació de les

activitats en història de la ciència i de la

tècnica.

Col•loquis d'Història de la Ciència

i ile la Tècnica

l'aula rodona: Homenatge a Antoni

Quintana i Marí (I907-199S). in me-

moriam.

Moderador: Agustí Nieto. de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

23 d'octubre de 1998.

— Enric Cassassas. de la Univer

sitat de Barcelona: «Antoni Quintana i les

institucions científiques barcelonines».

— Pere Grapí. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Un recorregut

per la historiografia de la revolució quí

mica » .

— Francisco Marquez. de la So

cietat Catalana de Ciències de 1 Alimen

tació: «Antoni Quintana y la química ce-

realista».

— Antoni Roca. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva: «Antoni

Quintana i la historiografia de la ciència

als anvs trenta».

Abigail Lustig. del CEHIC. UAB:

«Botanv deeplv implanted». 0 de no

vembre de 1998.

Einstein a Barcelona

Celebració del setanta-cinquè aniversari

de la visita d'Albert Einstein a Barcelona

el 1923.

— 17 de novembre de 1998: Mu

seu de la Ciència - Fundació La Caixa.

Participants: Karl vou Mevenn (Institut de

Física Max-Planck. Munic) i Luis Navarro

Veguillas (Universitat de Barcelona).

— 19 de novembre de 1998:

Institut d'Estudis Catalans. Partici

pants: Thomas F. Glick (Universitat de

Boston). Josep Llosa i Carrasco (UB) i

José María Martín Senovilla (UB).

/ Trobades d'Història de la Ciència

i de la Tècnica

Observatori de l'Ebre. Roquetes. 11. 12

i 13 de desembre de 1998. Conferen

ciants convidats: Graziano Ferrari

(SGA. Storia Geofísica Ambiente s. r. 1.).

-
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Josep Bernabeu (Universitat d Alacant) i

Matthias Dòrries (Deutsche Museum,

Munic).

— Àlvar Martínez Vidal (CE1 DC,

Universitat Autònoma de Barcelona):

«Un metge en la cort. Una "re-construc-

ci<V biogràfica de Juan Munoz y Peralta

(ca. 1664-1746)». 22 de gener de 1999.

— Alfredo Menéndez Navarro

(Universitat de Granada): «Interna-

cionalismo v ciencia en Latinoamérica:

la integración de México, Chile v Argen

tina en los proyectos documentales con-

temporaneos». 10 de febrer de 1900.

— Geoffrey E. R. L·1oyd (Univer

sitat de Cambridge): «Filosofia v medici

na en la Grecia antigua: modelos de co-

nocitniento v sus repercusiones». 1 1 de

març de 1990. «La comparación entre la

ciencia gríega v la chína». 1- de març de

1999. Organitzat conjuntament amb la

Societat Catalana d'Estudis Clàssics.

— Bernard R. Goldstein, del De

partament d Història i Filosofia de la

Ciència, Universitat de Pittsburgh; Insti

tut per a la Recerca en l· ilosofia Clàssica

i Ciència. Pittsburgh: «Astronomy and

the Jewish community in earlv Islam».

5 de març de 1999; «Astronomy in me

dieval Spanish-Jewish communities»,

19 de marc de 1999.

— Mercedes Arroyo, de la Uni

versitat de Barcelona: «El gas de Barce

lona, una excepció en el panorama ga-

sista espanyol del segle xix». 16 d'abril

de 1900.

Curs de postgrau: Science in the

European periphery. From the Enlight-

enment to the 20th century.

— Kostas Gavroglu. de l'Insti

tuí Dibner, Cambridge, Massachusetts. i

la Universitat d'Atenes: «Introduction:

issues on the historv of science of the

European periphery».

— Berna Kilinc Edeum. de la

Universitat d Istanbul: «1 listorical epis-

temology and Ottoman science studies».

— Manolis Patiniotis. de la Uni

versitat d'Atenes: «The historiography

of the Greek scientific thought of the

18th and the earlv 19th centuries».

— Irina Gouzévitch i Dimitri

Gouzévitch, del Centre Alexander Kov-

ré. París: «The Academv of Science of

Saint-Petersburg in the 18th century, or

how to organize a Europcan-like re-

search in au illiterate country».

— Anders Lundgren, de la Uni

versitat d'Uppsala: «The center and the

periphery —is a demarcation line? Re-

flection front the Swedish cases».

— Artte Hessenbruch, de l'Insti

tuí Dibner. Cambridge, Massachusetts:

«Scandinavian historv of science»

— Antonio García-Behnar i José

Ramon Bertomeu. de la Universitat de

València: «The transmission of science

in the Spanish historiography. Scientific

trips and the Chemical Revolution».

— Ana Simoes. Maria Paula

Diogo i Ana Carneiro, de la Universitat

de Lisboa: «Issues in the historiography



of science in Portugal. From the Enlight-

enment to the 20th century».

— Marco Beretta. del Museu

d'Història de la Ciència, de Florència:

«Concluding remarks». 31 de maig -

1 de juny.

— Bernard Cohen. de la Univer

sitat de Harvard: « l'he development of

history of science as a discipline, witb

special reference to the Harvard Depart

ment». 1 1 de juny dc I 999.

Publicacions

Blanes, Georgina; Garrigós, Lluís: Se

rastià, Rafael. Antecedentes de la

Escuda Industrial de Alcoi: El esta-

blecimiento científico-artístico de la

real lúbrica de puños de Alcoi. Al

coi, 1997. 77 p.

Einstein en eatalà. Els tres cèlebres arti

cles de 1905 publicats amb motiu

del 75è aniversari de la seva visita a

Barcelona. Barcelona: Edicions de la

Revista de Física. 1998. 77 p. [Tra

ducció d'Oliver Strunck i Xavier Ro-

qué Rodríguez]

duia. Barcelona: Societat Catalana

d'l Iistòria de la Ciència i de la Tèc

nica. 1999. 139 p. [Coordinadora:

Roser Puig]

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d'Història de la Ciència i de la Tèc

nica, núm. 10 (octubre 1998) i 11

(maig 1999).
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La Societat Catalana de Física col•labora

actualment amb el Laboratori de Física

Matemàtica. el Laboratori de Física de

les Radiacions i el Laboratori d'Estudis

Geofísics Eduard Fontserè.

El 20 de gener de 1999 es va ce

lebrar I Assemblea General de socis de la

Societat. A part de donar compte de les

activitats portades a terme i de les acti

vitats programades per al curs actual. va

tenir lloc l'acte de votació de la candida

tura per a renovar la meitat dels càrrecs

directius de la Junta de Govern. Aquesta

candidatura. que era I única. va obtenir

quaranta vots favorables i és la indicada

més amunt.

Activitats

— Publicació de la Rcrista dc

Física.

— Organització de les Trobades

Científiques de la Mediterrània.

— Concessió del Premi Jordi

Porta i Jué,

— Organització de l'Olimpíada

de Física: sessions de preparació i rea



lització de la fase catalana i de la fase

estatal.

— Organització del cicle de con

ferències Fístca oberta.

— Participació en la publicació

del Butlletí de les Societats Catalanes de

Física. Química. Matemàtiques i Tecno

logia.

Trobades

XIV Trobades Científiques de la Medi

terrània: Fenòmens d'intercanvi estra-

tosfera-troposfera. Organitzades per la

Societat Catalana de Física i la Secció de

Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí

d'Estudis. Maó. 9. 10 i 11 de setembre

de 1998.

En aquesta ocasió. les Trobades

van estar dedicades a un tema de tanta

actualitat com la dinàmica de l'ozó a

l'atmosfera. Amb el títol Fenòmens d'in

tercanvi estratosfera-troposfera s'hi va

tractar fonamentalment dels processos

que donen lloc a l'intercanvi de l'ozó en

tre aquestes dues capes atmosfèriques.

Aquests processos són clau per a la mo-

delització de la distribució d'ozó. un gas

molt actiu des del punt de vista del medi

ambient: a més de ser un contaminant

atmosfèric del qual se segueix l'evolució.

l'ozó. gràcies a les importants bandes de

Hartley i de Huggins. absorbeix gran

part de la radiació solar ultraviolada i

impedeix que arribi a la superfície ter

restre. on produeix efectes biològics per

judicials. Si a tot això afegim el fet que

l'ozó també presenta bandes d'absorció

a l'infraroig. i contribueix. per tant. a

l'efecte d'hivernacle. es comprèn l'in

terès a estudiar-lo en meteorologia.

Van participar en aquestes jorna

des investigadors de prestigi internacional.

com ara Jos Lelieved. de l'Institut per a la

Recerca Marina i Atmosfèrica. amb seu a

l trecht; Alan Thorpe, del Departament de

Meteorologia de Reading (Oran Breta

nya); Klaus-Peter Hoinka. del DLR ale-

manv: Manuel Gil. de l'Institut Nacional

de Tècnica Aeroespacial. i Emilio Cuevas.

de l'Institut Nacional de Meteorologia.

L'interessant col•loqui que va seguir les

presentacions va mostrar les nombroses

implicacions entre les reaccions químiques

que causen la destrucció de l'ozó estra-

tosfèric i les pertorbacions atmosfèriques.

Olimpíada de Física

A finals del mes d'abril es va celebrar

la fase final de la X Olimpíada Espa

nyola de Física. fase de classificació de

la XXX Olimpíada Internacional de Físi

ca. Aquesta desena edició tingué lloc a la

ciutat de Castelló i fou organitzada per

la Universitat Jaume I. Com ja és ben co

negut. a la fase final es presenten els es

tudiants seleccionats a cada fase local. la

qual és organitzada per cada districte

universitari.

A Catalunya. la Societat Catalana

de Física. amb la Coordinació de Física

de les Proves d'Aptitud i Accés a la Uni

versitat (PAAU) i gràcies al finançament
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de la Generalitat de Catalunya. va orga

nitzar la fase local catalana. En aqnesta

edició. les proves de selecció es van cele

brar a mitjan mes de febrer a la Facultat

de Física i Química de la Universitat de

Barcelona. S'hi van presentar cent es

tudiants. pertanvents a setanta centres

d'ensenyament secundari de Catalunya.

Després d'una acurada revisió de

les proves realitzades pels estudiants

presentats. la comissió catalana va selec

cionar. per a la fase final. quinze estu

diants com a representants de les uni

versitats catalanes.

Els estudiants seleccionats van

rebre de mans del president de la Socie

tat Catalana de Física. en un acte públic

celebrat el dia 8 d'abril a la seu de l'IEC.

el diploma acreditatiu de la seva selecció

i també un petit obsequi consistent en un

lot de llibres de física que serviran per a

ajudar a complementar-ne la formació

en el seu futur ensenvament universitari.

Cadascun dels set primers classi

ficats rebé la quantitat de cinquanta mil

pessetes de mans de les autoritats del Mi

nisteri d'Educació i Cultura el dia de lliu

rament de premis de la fase final. quanti

tat que fou de trenta-cinc mil pessetes pet

als set classificats següents i de vint-i-

cinc mil per a la resta de seleccionats.

En les proves de la fase final de

l'Olimpíada de Física van competir més

d un centenar d'estudiants pertanvents

a trenta-nou universitats repartides per

tot el territori de l'Estat espanvol. Les

proves van consistir en la resolució de

tres problemes pràctics i d'un problema

experimental.

L'actuació dels estudiants cata

lans va ser molt bona. ja que van acon

seguir dues medalles d'or (primer i cin

què). Aquest resultats han permès que

els estudiants Edgar Gonzàlez Pellicer.

del col•legi Madres Concepcionistas. Bar

celona. i Eduard Viladesau Franquesa.

de l'Escola Aula de Barcelona. represen

tin els estudiants catalans a Pàdua (Ità

lia). on a primers de juliol s'ha celebrat

l'Olimpíada Internacional.

Es digne d'esmentar el bon am

bient que va dominar entre tots els estu

diants que es van desplaçar a Castelló.

així com les experiències adquirides per

aquests. que van servir per a fomentar

encara més els seus sentiments envers la

física.

Conferències

— El debut energètic. a càrrec d'Antoni

Lloret. Sala Prat de la Riba. Institut d'Es

tudis Catalans. novembre de l998.

— Holografia. física y geome

tria. a càrrec de Lnis Alvarez Gaumé. de

la Divisió Teòrica del CERN. Sala Prat

de la Riba. Institut d'Estudis Catalans.

3 de novembre de 1998.

— Un físic en un museu: altres

formes de recerca científica. a càrrec de

Jorge \\ ageusberg. Sala de graus de la

Facultat de Física de la Universitat de

Barcelona. 10 de març de 1Wi.



— Meteorologia: la física de dia

en dia. a càrrec de Jordi Conillera. del

Servei de Meteorologia de Catalunya. Sala

de graus de la Facultat de Física de la Uni

versitat de Barcelona. 29 d'abril de IWi.

Jornades

Einstein a Barcelona. 75è aniversari de

la visita d'Albert Einstein a Barcelona

el 1923.

Curs organitzat conjuntament

per la Societat Catalana de Física i la

Societat Catalana d'Història de la Cièn

cia i de la Tècnica. que han considerat

l'oportunitat de reflexionar una altra ve

gada sobre les aportacions i la projecció

d'Einstein al món d'avui. 17 i 19 de no

vembre de 1998.

— Karl von Meyenn. de la Uni

versitat de Munic: «Albert Einstein y la

historiografía moderna».

— Luis Navarro Veguillas. de la

Universitat de Barcelona: «Rasgos de

creativitat en Einstein».

— Thomas F. Glick. de la Uni

versitat de Boston: «La personalitat pú

blica d'Einstein: entre la física i la poli

tica cultural».

— Josep Llosa i Carrasco. de la

Universitat de Barcelona: «La relativitat

espacial: evidència acumulada i estat ac

tual».

— José M. Martín Senovilla. de

la Universitat de Barcelona: «La relati

vitat general i el naixement de la cosmo

logia científica».

Elfutur de l'ensenyament de la física a

la universitat: les implicacions del nou

batxillerat

Sala de graus de la Facultat de

Física de la Universitat de Barcelona.

20 de novembre de 1998.

— «La física al nou batxillerat».

a càrrec de Francesc Vidal.

— «Les PAAU. Quins coneixe

ments en física garanteixen ?». a càrrec

deJ. A. Padró. coordinador del COU i de

les PAAU.

— «Què s espera des de la uni

versitat?». a càrrec de Santi Surinyach.

de la UAB. i J. A. Gorri. de la UPC.

Taula rodona amb la partici

pació dels ponents. Moderador: J. Ortín.

de la UB.

Premi per a estudiants

La Societat Catalana de Física ha ator

gat el Premi Jordi Porta i Jué 1999 a

Francesc Ferrer i Escursell pel treball

Forces de llarg al)ast degudes a l'inter

canvi de pseudoescalars.

Revista de Física

La Societat Catalana de Física publica dos

números cada any de la Revista de Física.

Aquesta revista d'alta divulgació de la fí

sica. que fa vuit anys que s'edita. té un alt

grau d acceptació entre tots els físics de

parla catalana i ha permès una connexió

més gran entre la nostra comunitat. com

també un coneixement acurat del que fan

companvs escampats pertot arreu. Un al-
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tre aspecte que cal assenyalar és que la

continuïtat i la seriositat de la publicació

han servit per a donar a conèixer la Socie

tat Catalana de Física a llocs i persones als

quals no hauria estat fàcil arribar per uns

altres camins.

El contingut de la Rcrista de Fí

sica daquest darrer any. a més de les

ressenyes bibliogràfiques. de les cròni

ques. de l'editorial i de les seccions fixes

«D ací i d'allà» i «La rebotiga». consis

teix en els articles següents:

Número 15

Editorial: «Nobels. ciències pures i apli

cades».

E. del Barco. J. M. Hernàndez.

J. Tejada i R. F. Ziolo. «Efecte túnel res

sonant del moment magnètic».

Antoni Roca i Rosell. «La recep

ció del pensament d Einstein a Cata

lunya».

Marina Martínez-Garcia. «Una

visió general del sistema de posieiona-

ment global (GPS)».

Romà Albiol i Esther Muns.

«LInstitut Cartogràfic de Catalunya».

M. Teresa Morató. Lluís Nadal i

Francesc Vidal. «El Centre de Docu

mentació i Experimentació de Ciències».

Rafael García Molina. «Física

per a regalar».

Vicent F. Soler-Selva i Albert

Gars-Martí. «Laboratori assistit amb

calculadora gràfica (LACG)».

Joan Bordas Orpinell. «Galvani.

Frankenstein i la llum de sincrotró».

Julio Pellicer. M. Jesús Hernàn

dez i Vicente M. Aguilell. «El llenguatge

de la física».

Antoni Lloret. «Canvi de segle.

canvi de mil•lenni».

Número 16

Editorial: «L'efecte 2000?».

Josep Ferré, Santiago Vallmitja-

na i Salvador Bosch. «La lògica difusa i

la seva aplicació al reconeixement de

formes per correlació».

Josep Graclls i Carme Martí. «Una

anàlisi dels fonaments dinàmics de la ter-

modinàmica relativista de l'equilibri».

Jaime Gómez Rivas. «Propagació

de la llum en medis tèrbols».

Xavier Bohigas i Javier Tejada.

«La refrigeració magnètica. Els mate

rials més idonis».

David Jou. «D'ací. d allà».

Angel López i Emili Hernàndez.

«Institut de Ciències de la Terra Jaume

Mmera».

Antonio J. Barbero i Gonzalo

\ ergara. «Pèndol físic. teorema de Stei-

ner i moments d inèrcia».

Publicacions

Rcvista de Física. núm. 15 (segon se

mestre de 1998).

Revista de Física. núm. 10 (primer se

mestre de 1999).



Societat Catalana de Matemàtiques

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretària:

Tresorer:

Vocals:

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Sebasttà Xambó t Descamps

Joaqutm Ortega t Aramburu

Anna Río t Doval

Xavter Martínez de At.bentz

Jaume Aguadé t Bover

Claudt Aguadé t Brutx

Antont Gomà t Nasarre

Josep Grané t Manlleu

Anna Pol t Masioan

Agustí Reventós t Tarrtda

Pelegrí Vtader t Canals

Xavter Vtlella Mtró

Joan Girrau t Badó

958

Sumari d'activitats

Un dels apartats d'aquesta memòrta es

dedica a exposar la tasca del Comitè

Executiu i del Comitè Organitzador del

Tercer Congrés Europeu de Matemà

tiques (3ECM-Barcelona 2000) perquè

la Societat Catalana de Matemàtiques

(SCM) espera que la celebració del Con

grés serà un esdeveniment des del punt

de vista institucional i ciutadà.

També amb la intenció de fer

cada vegada més viva una identitat

matemàtica a casa nostra. aquest any

s'ha celebrat la Segona Trobada Ma

temàtica.

Cal destacar els cursos Introduc

ció a la matemàtica de les operacions fi

nanceres (dos grups) i Fonaments d'es

tadística i ús del programa de Minitab.

Per tal d'incrementar el gust per

les matemàtiques entre els alumnes i les

alumnes de secundària. s'han desenvo

lupat dos concursos de problemes:

— XXXV Olimpíada Matemàti

ca: sessions de preparació. publicació re

lativa al tema i realització de la fase ca

talana.

— Organització de la quarta

edició catalana de les Proves Cangur per

a alumnes de secundària. en el marc de
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r organització europea Le Kangourou

sans Frontières. i publicació dun recull

de problemes per a ajudar a la prepara

ció de les proves.

Com a activitat encaminada a la

captació de socis entre els estudiants. el

dia de Sant Jordi es va muntar. a cadas

cuna de les tres universitats on es fan es

tudis de matemàtiques. una parada per

a fer conèixer les activitats i les publica

cions de la SCM.

S'han celebrat intercanvis amb

unes altres institucions i uns altres orga

nismes.

S'han publicat i organitzat con

ferències i cursos de caràcter divulgatiu.

S'han establert convenis de reci

procitat amb diverses societats matemà

tiques d'arreu: Societat Matemàtica Eu

ropea (EMS). Reial Societat Matemàtica

Espanyola (RSME). Societat Matemà

tica Suïssa (SMG). Societat Matemàtica

Americana.

sota la presidència del professor Sir Mi-

chael Atiyah. Els acords presos pel Co

mitè Científic van ser els següents: l'elec

ció dels noms dels trenta conferenciants

invitats a les sessions paral•leles del con

grés. que s'afegiran als nou conferen

ciants plenaris. i l'elecció dels deu temes

per als minisimposis i dels noms corres

ponents dels coordinadors.

La reunió del Comitè de Taules

Rodones s'esdevingué a l'Institut d'Estu

dis Catalans els dies 4 i 5 de juny. sota la

presidència del professor Miguel de Guz-

màn. Els acords presos pel Comitè de

Taules Rodones van ser l'elecció dels te

mes de les set taules i dels noms correspo-

nents de moderadors i ponents. Alhora. el

Comitè Executiu ha dut a terme les seves

tasques segons la programació prevista:

tancament d'acords amb patrocinadors.

aprovació de congressos satèl•lit. tramesa

del primer anunci i del pòster i actualit

zació contínua de la pàgina web.

Tevcer Congrés Europeu

de Matemàtiques 3ECM -

Barcelona 2000

Les principals actuacions del Comitè

Executiu i del Comitè Organitzador du

rant el curs 1998-1999 van ser l'orga

nització de la segona reunió del Comitè

Científic i la reunió del Comitè de Tau

les Rodones.

La segona reunió del Comitè

Científic va tenir lloc a l'Institut d Estu

dis Catalans del 9 a l'I 1 d'abril de 1999>

XXXV Olimpíada Matemàtica

Per tal de millorar la qualitat dels parti

cipants catalans en les Olimpíades Ma

temàtiques. la SCM edita una publicació

amb orientacions teòriques i pràctiques

sobre temes diversos. problemes resolts i

molts més de plantejats. i. alhora. orga

nitza a Barcelona unes sessions de pre

paració i dóna suport a unes altres que

es fan en diferents llocs de Catahmva.

La fase catalana de la XXXV

Olimpíada Matemàtica es va celebrar els



dies 11 i 12 de desembre de 1998 i s'hi

van presentar 88 alumnes (62 a Barcelo

na. 3 a Girona. 9 a Lleida i 14 a Tarra

gona). El tribunal qualificador va deci

dir d'atorgar vuit premis que es detallen

a l'apartat corresponent d'aquesta memò

rta. Els alumnes premiats van participar

en la fase estatal de l'Olimpíada. cele

brada a Granada.

Les Proves Cangur

Aquesta ha estat la quarta edició de les

Proves Cangur de la SCM. Enguany.

sota els auspicis de 1 Institut Joan Lluís

Vives. s'ha celebrat també a les illes Ba

lears i en alguns centres de Castelló. Ens

complau constatar-hi un augment de

participació. any rere any. tant pel que

fa al nombre de centres com al nombre

d'alumnes. En concret. enguany s'hi van

inscriure un total de 4.475 alumnes de

239 centres d'educació secundària d'ar

reu de Catalunva i 131 alumnes de 8 cen

tres del País Valencià.

Per a l'organització es va comptar

amb el suport fonamental del professorat

responsable en els diversos centres i. des

d'un punt de vista econòmic. de l'IEC i del

Departament d'Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya. així com de les diver

ses universitats catalanes i de l'empresa

Pont Reyes. SA. distribuïdora oficial de

l lewlett Packard. que hi va col•laborar per

poder oferir uns premis interessants.

Durant el curs 1996-1997. un

equip de professors i professores va ela

borar un recull de problemes agrupats

en «pàgines de problemes» per facilitar

als centres participants la tasca de pre

paració del seu alumnat. Durant els cur

sos següents. aquest recull Cangur ha es

tat actualitzat i ampliat.

Les Proves Cangur 1999 es van

celebrar el dia 18 de març de 1999. La

participació va ser de 4.142 alumnes.

780 dels quals eren de la ciutat de Bar

celona. 1 .885 de la província de Barce

lona. 656 de la província de Girona.

331 de la província de Lleida. 393 de la

província de Tarragona i 97 de la de

Castelló.

Per nivells. els participants es

van distribuir així: 1.663 de primer ni

vell. 1 .323 de segon nivell. 742 de tercer

nivell i 4l4 de COU. Cadascun dels par-

tieipants va rebre una insígnia i un di

ploma commemoratiu.

En cada categoria s'atorgaren

deu diplomes de premiat. Els tres pri

mers classificats de cada nivell van ser

obsequiats amb un viatge a Future-

scope. que es va celebrar del 25 al 30 de

jtmv de 1999. i la resta de premiats van

obtenir calculadores HP amb presta

cions elevades i unes quantes publica

cions per a completar el premi.

El repartiment de premis es va

fer el dia 18 de maig de 1999 en un acte

solemne que tingué lloc a la Sala Prat de

la Riba de l'IEC i que fou presidit pel

president de l'Institut d'Estudis Cata

lans. Van ésser-hi convidats a repartir
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Finalment, es fan constar els participants més destacats de cada categoria a les

Proves Cangur 1999:

Prtmer ntvell:

Primer premi, ex aequo:

Secon MvF.i.i.:

Primer premi, ex aetlnir.

Tercer premi:

I't R< i R MM I i :

Primer premi:

Segon premi:

Tercer premi:

Qt'art NtveLL:

Primer premi:

Segon premi:

Tercer premi:

Ignasi Ahió Roig (Col·legi Dauradell. Badalona),

Carles Basallo Plaza (Col·legi Claver, Lleida).

Lama Bosch Farrés (IES Montserrat. Barcelona).

Daniel Roig Barba (IES de l'Arboç).

Martí Prats Soler (IES Montserrat. Barcelona).

Albert Tresserras Ferrer (IES Pere Calders. Cerdanyola del

Vallès).

Josep Planclles Bort (IES Jaume I. Borriana, la Plana Baixa).

Enoc Altabàs Felipo (IES Ramon Cid, Benicarló. Baix

Maestrat).

Xavier Martínez Palau (IES l'orras i Bages. l'Hospitalet de

I Jobregat).

Albert Herrero Casas (IES Samucl Gili i Gava, Lleida).

Edgar Gonzalez Pellicer (Madres Concepcionistas. Barce

lona).

Ivan Barems Garcia (IES Salvador \ ilaseca. Reus).

Fèlix Campelo Aubarell (IES Eugeni d'Ors. Vilafranca del

Penedès).

Als alumnes Edgar Gonzalez i Ivan Barenys se'ls va atorgar la insígnia de plata

del t langur pel fet d haver estat guanyadors en totes quatre edicions del t langtir.
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Conferències

— Organizing large mathematical con-

ferences: pleasure or nightmareP. a càr

rec del professor Marl in Gròtschel.

president del Comitè Organitzador del

Congrés Internacional de Matemàtics

(ICM98. Berlín). Sessió inaugural del

curs 1998-1999. Facultat de Matemà

tiques de la Universitat de Barcelona.

2 de desembre de 1998.

— Segona Trobada Matemàtica.

Institut d'Estudis Catalans. Sala Prat de

la Riba. 12 de marc de 1999.

«L'espai de moduli de corbes». a

càrrec de Sebastià del Baíio (Universitat

Politècnica de Catalunya).

«Caràcters de grups finits». a càr

rec de Gabriel Navarro (Universitat de

València).

«El conjunt de Mamlelbrot i al

tres plans de bifurcació». a càrrec de

Núria Fagella (Universitat de Barce

lona).

«Equacions en derivades par

cials. geometria i control estocàstic». a

càrrec de Xavier Cabré (Universitat Po

litècnica de Catalunya).

— L'Institut d'Estadística de

Catalunya. una porta oberta al conei

xement de l'economia. la demografia i la

societat de Catalunya. a càrrec de Jordi

Oliveres i Prats. director de l'IDESCAT.

i Alex Costa. sotsdirector de producció

d'estadístiques econòmiques. Conferèn

cia conjunta amb la Societat Catalana

d'Economia. Reial Acadèmia de Medici

na. 10 de juny de 1999.

Cursos

Sessions de preparació per a l'Olimpía

da Matemàtica. Coordinades pel profes

sor Josep Grané. de la UPC. Facultat de

Matemàtiques i Estadística de la Univer

sitat Politècnica de Catalunva. d'octubre

de 1998 a febrer de 1999.

Curs d'introducció a la matemà

tica de les operacionsfinanceres . Impar

tit pels professors Jordi Esteve Comas i

Xavier Martínez de Albéniz. de la UB.

Facultat de Ciències Econòmiques i Em

presarials de la Universitat de Barce

lona. 30 de gener i 0. 13 i 20 de febrer

de 1998.

Curs defonaments d'estadística i

ús del Programa Minitah. Impartit pel

professor Antoni Gomà Nasarre. de

l'IES Joanot Martorell. Facultat de Ma

temàtiques i Estadística de la Universi

tat Politècnica de Catalunva. 6. 13 i 20

de març i 10. 17 i 24 d'abril de 1999.

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ma

temàtiques. vol. 13. núm. 2 (desem

bre 1998). 84 p.

Butlletí de la Societat Catalana de Ma

temàtiques. vol. 14. núm. 1 (juny

1999). 120 p.

Grané. Josep [cur.]. Sessions de prepa

ració per a l'Olimpíada Matemàti

ca (octubre de 1998). 1998. 360 p.



[Seccions: «Geometria», Sebastià

Xambó; «Aritmètica». Griselda Pas

cual; «Anàlisi combinatòria» , Josep

Pla; «El principi de les caselles», Jo

sep Pla; «Probabilitat», Josep Pla;

«Polinomis». Lluís Bibiloni i Pelegrí

Viader; «Successions recurrents», Jo

sep Maria Brunat; «Desigualtats».

Ignasi Mundet; «Disseccions geomè

triques», Joan Trias; «Equacions fun

cionals», Claudi Alsina]

Itecull deproblemes Cangur 1999. 95 p.

SCM/Notícies, núm. 9 (novembre 1998).

38 p.

SCM/Notícies. núm. 10 (març 1999).

34 p.

SCM/Notícies. núm. 11 (juliol 1999).

34 p.



Societat Catalana de Química
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Junta Dtrecttva

Presidenta:

Secretari:

Tresorer:

Publicacions:

Vocals:

Deleirat de l'IEC:

Ptlar Gonzàlez t Duarte

Jaume Oltvella t Nello

Xavter Domènech t Antúnez

Ortol Rossell t Alfonso

Pere Alemanv t Cahner

Rtcard Boqué t Martí

Mtquel Esteban t Cortada

Jaume Farràs t Soler

Josep Font t Cterco

Montserrat Gómez t Stmón

Jaume Puv t Llorens

Lídta Rodrtgo t Llotms

Mtquel Solà t Putg

Xavter Solans t Montfort

Gregort Valèncta t Parera

Antònta M. Vtdal t Andreu

Salvador Alegret t Sanromà

Nombre de socis: ."<.")0

L'Assemblea General de socis de la So

cietat es reuní el 28 de gener de 1999

per procedir a la votació per a la renova

ció de la Junta de Govern. que quedà

constituïda de la manera indicada més

amunt.

L'actual Junta de la Societat Ca

talana de Química ha volgut continuar

la línia d'actuació que s'havia traçat du

rant el curs anterior i en aquest curs ha

continuat les seves activitats encamina

des a la difusió i al desenvolupament de

la química. principalment amb l'orga

nització de conferències i debats.

Cal remarcar I èxit d assistència i

el nivell científic assolit en els Debats de

Química. Els debats que anaven espe

cialment dedicats als professors d'ense

nyament secundari van tenir una acollida

molt bona. Volem assenyalar l'entusias-

me i l'interès que ens ha fet arribar el

col•lectiu d'ensenyants. el qual demana



que els debats es puguin celebrar també

en el curs vinent.

t onfcrèncics

Quantum mechanical studv of the elec-

tron tvansfer veaction. a càrrec dlsidore

Last. de l'Escola de Química. Universitat

de Tel-Aviv. 28 de setembre de 1998.

Parúmetros tcrmodinamicos y

cambios de volumen resueltos en el tiem-

po enfotosensores biológicos. Rodopsina

y rodopsina sensora de bacterias. a càr

rec de la professora Silvia Braslavskv. de

l'Institut per a la Química Radioactiva

Max-Planck. Alemanya. 16 de novem

bre de 1998.

S'anuncia un nou cicle de con

ferències. dirigit a tots els professionals

de la química. que té com a finalitat do

nar a conèixer les direccions que va pre

nent la química avui. La química s'a

propa acceleradament a unes altres

branques de la ciència i el futur proper

situarà necessàriament el químic en ter

renys interdisciplinaris. Sembla. doncs.

convenient dedicar un segon cicle a fer

conèixer els nous horitzons de la quími

ca i el seu paper en aquestes àrees fron

tereres.

Les diverses conferències que

constitueixen aquest cicle s'impartiran

al llarg dels dos propers cursos acadè

mics. una cada trimestre. La primera.

però. es dedica a la química combinatò

ria. la qual es va consolidant com una

eina de gran utilitat per al descobriment

de compostos bioactius. La química com

binatòria es basa en la síntesi simul

tània. d'una manera senzilla i ràpida.

de milers de compostos en quantitats de

monograms. La identificació dels com

postos bioactius dins de la sèrie combi

natòria es fa per mitjà de mètodes ana

lítics específics. Dins de l'àmbit de la

indústria farmacèntica. hi ha un acord

gairebé unànime que un dels pilars bà

sics per al seu desenvolupament és la

química combinatòria.

Química combinatòria. Sala d ac

tes de la Residència d'Investigadors del

CSIC. 21 de juny de 1999. Cent vint-i-

cinc assistents..

Presentació. a càrrec de Pilar

Gonzàlez. presidenta de la Societat.

«Els inicis de la química combi

natòria: quimioteques de pèptids d alta

diversitat». a càrrec d'Enrique Pérez-

Pavà. professor titular de bioquímica de

la Universitat de València.

«Fase sòlida: des dels pèptids

fins a les molècules petites». a càrrec de

Fernando Albericio. catedràtic de Quí

mica Orgànica de la Universitat de Bar

celona.

«Química combinatòria de molè

cules orgàniques». a càrrec d'Àngel Mes-

seguer. professor d'investigació del CSIC.

«Química combinatòria en la in

dústria farmacèutica». a càrrec de Do

lors Fernàndez. directora del programa

de Química Combinatòria. Laboratoris

Almirall Prodesfarma.
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Taula rodona. Moderador: Josep

Font. catedràtic de Química Orgànica de

la UAB.

Debats

Sisè debat de <mímica. Sala de graus de

la Facultat de Biologia de la Universitat

de Barcelona. 2 de desembre de 1998.

Noranta inscrits.

Fou dedicat a les diferents mane

res d'introduir la geometria molecular.

qüestió bàsica per a fer prediccions sobre

propietats com la polaritat. la solubilitat

o l'estat físic de les substàncies. Se sospe

sen els avantatges i els inconvenients de

la introducció de la geometria molecular

a partir del mètode d'enllaç de valència

(hibridació d'orbitals) o del mètode de

l'orbital molecular. així com de l'ús d'un

model molt senzill basat en la mínima re

pulsió dels parells d'electrons de la capa

de valència (regles de Gillespie).

«Geometria d'espècies quími

ques senzilles. Teoria de la repulsió dels

parells d'electrons de la capa de valèn

cia». a càrrec de Pilar Gonzàlez. de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

«Enllaç de valència versus orbi-

tals moleculars. Hibridació d'orbitals.

Teoria de l'orbital molecular». a càrrec

de Juan Carlos Paniagua. de la Universi

tat de Barcelona.

Se centrà en el segon principi de

la termodinàmica i 1 equilibri químic.

Tot i que el segon principi no sempre és

ben entès. no deixa de ser un principi

fascinant que depassa els sistemes quí

mics. que juga amb la probabilitat i que

és evocat en parlar de temes filosòfics.

en predir la irreversabilitat del temps. la

mort tèrmica de l'univers i. potser. l'ex

pansió d'aquest...

«Abast i limitacions del segon

principi de la termodinàmica». a càrrec

de David Jou. de la Universitat Autòno

ma de Barcelona.

«Revisió de diferents maneres

d'introduir l'equilibri químic». a càrrec

de Jaume Puv. de la Universitat de Lleida.

Altres

A la pàgina web de la Societat Catalana

de Química trobem tota la informació re

lacionada amb les activitats de la Socie

tat. així com el Diccionari de vocabulari

químic. Consisteix en un conjunt de mots

ordenats en un fitxer ASCII. concebut per

a ser utilitzat com a diccionari comple

mentari d'un processador de textos que

pot esdevenir una bona eina de normalit

zació de la terminologia química. Es trac

ta d'un primer document que podrà ac

tualitzar-se. tant des del punt de vista

lingüístic com des de l'informàtic

Setè debat. Institut d'Estudis Ca

talans. Sala Prat de la Riba. 16 de març

de 1999. Vuitanta assistents.

Premis per a estudiants

El premi de la Societat Catalana de Quí

mica 1999 fou atorgat a la senyora Sílvia



Cerezo Gàlvez pel treball Creació d'en

llaços carboni-carboni i carboni-nitro-

gen sota catulisi per Pd(0). Així mateix.

es van concedir dos accèssits: l'un. a la

senyora Lourdes Cucurull Sanehez pel

treball Cup a la modelització de proteï

nes de coure: factors f//tc estabilitzen els

tiolats de coure(II). i Taltre. a la senvora

Berta Ballesteros i Serra. pel treball Des-

envolupament de tècniques immunoquí-

miques per a l'anàlisi de pesticides de ti

pus s-triazina en matrius ambientals

Publicacions

Butlletí de les Societats Catalanes de Fí

sica. Química. Matemàtiques i Tec

nologia (1999): Iat química al llin

dar del segle XXI.
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Societat Catalana de Tecnologia

Junta Dtrecttva

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Estantslau Tomàs t Morera

Marc Barracó t Serra

Ortot. Izart< t Badta

Joaqutm Casal t Fàbrega

Josep Amat t Gtrrau

M. Clara Torrents t Mazzet

Josep Arnaldos t Viger

Alícta Casals t Gelpí

Rtcard Bosch t Tots

Josep M. Fuertes t Armengol

Delegat de l'IEC: Enrtc Fretxa t Pedrals

Nombre de socis: 102

g 332

t onferencies

Francesc Daumal. doctor arquitecte.

professor del Departament de Construc

cions Arquitectòniques de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Grans audito

ris barcelonins: una anàlisi acústica.

Institut d'Estudis Catalans. 12 de no

vembre de 1998.

Carles Santolaria. professor de

la Universitat de Oviedo: Aeroacústi-

ca a aerogeneradors. Aula capella de

l'ETSEIB. 25 de novembre de 1998.

Acte organitzat conjuntament amb l'Es

cola Tècnica Superior d' Eugin vers In

dustrials de Barcelona.

Antonio Luis Sànchez Pérez.

professor de la Universitat Carles III de

Madrid: Comlutstiótt de hidrógeno. Aula

capella de l'ETSEIB. 26 de novembre

de 1998. Acte organitzat conjuntament

amb l'Escola Tècnica Superior d'Engi

nyers Industrials de Barcelona.

Carme Torras. investigadora de

l'Institut de Robòtica i Informàtica In

dustrial —IRII (Universitat Politècnica

de Catalunya - Consell Superior d'In

vestigacions Científiques)—: Control de

robots mitjançant xarxes neuronals.

Institut d'Estudis Catalans. 17 de febrer

de 1999.

Jordi Corominas i Dulcet. doctor

en ciències geològiques i professor d'en

ginyeria geològica a l'ETSCCP de la

UPC: Impacte ambient<d de les obres



viàries. Reial Acadèmia de Medicina.

23 de març de 1999.

Pau Busquets i Gil. de l'Escola

Tècnica Superior d'Enginvers Industrials

de Barcelona: Aeroelasticitat aplicada

a turbines. Aula capella de l'ETSEIB.

14 d'abril de 1999. Acte organitzat con

juntament amb l'Escola Tècnica Supe

rior d'Enginyers Industrials de Barce

lona.

Xavier Pérez Alavedra. del Centre

d'Estudis de Risc Tecnològic (CERTEC):

Anàlisi de l'impacte mediambiental en

ports de mar. Institut d'Estudis Cata

lans. 28 d'abril de 1999.

Geroni Xampeny. enginyer in

dustrial: La xarxa de distribució d'ener

gia elèctrica de Catalunya. La problemà

tica i el seu futur. Institut d'Estudis

Catalans. 8 de juny de 1999.

Jornades

Tecnoètica. Institut d'Estudis Catalans.

12 de gener de 1999.

Albert Sabala i Duran. director

general de Consum i Seguretat Indus

trial: «La seguretat i l'accidentabilidat a

la indústria química».

Xavier Ortega i Aramburu. de

la Universitat Politècnica de Catalunya:

«Aspectes ètics de l'aplicació radiològica».

Miquel Barceló i Garcia. de la

Universitat Politècnica de Catalunya:

«L'ètica de la societat de la informació».

Josep M. Esquirol i Calaf. de la

Universitat de Barcelona: «Tecnologia.

ètica i humanisme».

Premi per a estudiants

El Premi per a estudiants de la Societat

Catalana de Tecnologia 1998 ha estat

concedit al treball Estudi i simulació del

sistema de control actiu del primari seg

mentat d'un gran telescopi. de Miquel

Cots i Torrelles. Així mateix. es va con

cedir un accèssit al treball Sistema in

formàtic de control d'un pèndol invertit.

de Jaume Figueras i Jové,
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Secció Filològica

La Secció Filològica de l'Institut d'Estu

dis Catalans té actualment disset mem

bres numeraris. deu membres emèrits i

catorze membres corresponents. En el Ple

de l'Institut del 14 de desembre de 1998

fou elegit com a membre numerari de

l'IEC. adscrit a la Secció Filològica. el se

nyor Ramon Sistac i Vicén. El Consell de

Govern de la Secció Filològica (elegit el

3 de juliol de 1998) és constituït pels se

nyors Joan A. Argenter. president. Isidor

Marí. secretari. i Vicent Pitarch. tresorer.

La Secció Filològica ha hagut de

lamentar profundament el traspàs de la

seva vicepresidenta. la senvora M. Àn

gels Anglada i d'Abadal. que morí a Fi

gueres el dia 23 d'abril. En senyal de

dol. aquesta Secció acordà no nomenar

un nou vicepresident fins al curs vinent.

Així mateix. el 2ó de maig l'IEC de

dicà una sessió a la seva memòria. En

Tacte. convocat pel president de l'IEC

i pel president de la Secció Filològica i que

comptà amb la presència del conseller de

Cultura. participaren el senyor Carles

Miralles i la senyora Marta Pessarrodona.

en la part acadèmica. i la senvora Rosa

Cadafalch i el senyor Josep Tero. en la

part artística. (Vegeu el snbapartat «Ne-

crologies». dins l'apartat «El Ple».)

Durant aquest curs. el Ple de la

Secció Filològica s'ha reunit els dies 18 de

setembre. 2 d'octubre. 13 de novembre i

11 de desembre de 1998. i 15 de gener.

12 de febrer. 12 de març. 16 d'abril.

14 de maig. 11 de juny i 2 de juliol

de 1999. Pel que fa a les comissions de

la Secció. la Comissió de Lexicografia ha

fet tretze reunions; la Comissió de Gramà

tica. deu reunions; la Comissió de Català

Estàndard (formada per les subcomis

sions de sintaxi i de lèxic). divuit reunions.

i la Comissió d'Onomàstica (que tot just

enceta una nova etapa). una reunió.

Quant a les distincions. el senyor

Enric Valor i Vives. membre correspo

nent de la Secció Filològica a València.

rebé el 26 de febrer el grau de doctor ho

noris causa de la Universitat Jaume I. El

dia 5 de novembre de 1998 fou lliurada

al senyor Joaquim Mallafrè la Creu de

Sant Jordi de la Generalitat de Catalu

nya. i el 3 de febrer de 1999 l'Ajunta

ment de Barcelona concedí al senyor

Josep Moran i Ocerinjauregui la Medalla

d'Honor de Barcelona. El senyor Joan

Martí rebé la Medalla de la Ciutat de Tar

ragona el 30 d'abril. L'Escola de Mallor

quí de l'Ajuntament de Manacor reté un

homenatge al senvor Joan Venv el 5 de

juny en reconeixement dels seus mèrits.

Aquest mateix dia fou concedit al senyor

Josep Vallverdú el premi Comte Jaume

d'Urgell de la ciutat de Balaguer.

Els treballs de la Secció Filològi

ca. en general. i de les comissions. en

particular. s'han dedicat als projectes

normatius següents:

:«.)
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— Segona edició del Diccionari

de la llengua catalana.

— Nova gramàtica de l'IEC.

— Fascicles de sintaxi i de lèxic

de la Proposta per a un estàndard oral de

la llengua catalana.

— Diccionari manual de la llen

gua cotalona.

— Nomenclàtor oftcial de la to

ponímia major de Catalunya.

En l'apartat d'activitats norma

tives. convé destacar les iniciatives se

güents:

— Criteris per a l'aplicació al

català dels principis de representació

gràftca dels sons de l'Associació Fonèti

ca Internacional. El Ple de la Secció Fi

lològica acordà. en la seva sessió ordinà

ria del dia 18 d'abril de 1997. d'adoptar

l'alfabet fonètic internacional per a la

representació dels sons amb criteris fo

nètics. En compliment d'aquest acord. el

dia 1 1 de desembre de 1998 el Ple de la

Secció aprovà els criteris per a l'aplicació

al català dels principis de l'Associació

Fonètica Internacional per a la represen

tació gràfica dels sons. Aquests criteris

poden ser consultats a través d'Internet

en el web de l'IEC i també se n'ha prepa

rat l'edició en un opuscle. Posteriorment.

seran publicats en el volum quart dels

Documents de la Secció Filològica.

— Proposta de transcripció i

transliteració de l'hebreu al català. La

Secció Filològica ha encarregat a la So

cietat Catalana d'Estudis Hebraics la

preparació d un primer esborranv d'a

questa proposta per tal que la Comissió

de Transcripció i Transliteració de la

Secció Filològica pugui elevar un text a

la Secció per a la seva aprovació. Quan

aquest text haurà estat aprovat. serà pu

blicat en el pròxim volum dels Docu

ments de la Secció Filològica. tal com es

féu amb la proposta de transcripció dels

noms àrabs i amb la dels noms russos.

Quant a la col•laboració amb unes

altres institucions i entitats en activitats

de normalització i elaboració lingüís

tiques. la Secció Filològica participa en

el Consell Supervisor del TERMCAT i

en deté la presidència. i també és pre

sent en el Consell de Direcció.

Des de 1990. la Secció Filològi

ca celebra cada any unes jornades en

un indret diferent dels Països Catalans.

Aquest curs n'han coincidit dues: les

jornades de 1998. fetes l'octubre a Elx

i a la Universitat d'Alacant. i les de 1999.

celebrades el juny a Tortosa. Pel que

fa a les primeres. el dia 16 d'octubre

de 1998 a la tarda tingué lloc a la sala de

graus de la Universitat d'Alacant una

sessió acadèmica. que fou inaugurada

amb parlaments del senvor Armand Al-

berola. vicerector d'Estudis de la Uni

versitat d'Alacant: del senyor Joan A.

Argenter. president de la Secció Filo

lògica. i de la senyora Llúcia Martín.

directora del Departament de Filolo



gia Catalana de la Universitat d Ala

cant. Posteriorment. presentaren les se

ves ponències els senvors Manuel Pérez

Saldanya. Josep Martines. Branli Mon

toya i Joan A. Argenter. Les Jornades es

traslladaren l'endemà. 17 d'octubre. a

Elx, En Tacte acadèmic. celebrat al

matí a la Sala de Plens de l'Ajunta

ment. després d'un parlament fet per la

senyora Angels Candela. tinenta d'al

calde de Foment i Turisme. hi intervin

gueren els senyors Joan Veny. Jordi Co-

lomina i Abelard Saragossà. Totes dues

sessions acadèmiques es clogueren amb

un col•loqui en què participà el públic

assistent. Cal destacar la important

col•laboració i l'excel•lent tracte que la

Secció Filològica rebé dels represen

tants de la Universitat d'Alacant. dels

ajuntaments d'Elx i de Sant Vicent del

Raspeig i de les associacions cíviques de

la zona. especialment del Tempir d'Elx,

Els dies 5 i 0 de juny de 1999 la

Secció Filològica visità Tortosa. Les ses

sions acadèmiques. que se celebraren el

dia 5 a la tarda i el dia 6 al matí a la Sala

del Rei dels Reials Col•legis. foren inaugu

rades el primer dia amb parlaments dels

senyors Marià Curto. alcalde de Tortosa;

Joan A. Argenter. president de la Secció

Filològica. i Manuel Pérez Bonfill. A con

tiunació hi intervingueren els senvors

Gerard Vergés. Albert Aragonès. Andreu

Subirats i Ricard Fité, En la sessió del

dia 0 participaren els senyors Vicent Pi

tarch. Carles Duarte. Lluís Gimeno i Joa

quim Mallafrè. Les ponències foren se

guides. com és habitual. de col•loqui. La

Secció Filològica ha valorat molt positi

vament el desenvolupament d aquestes

Jornades. que han estat possibles grà

cies a la col•laboració de l'Ajuntament

de Tortosa. del Centre de Normalització

Lingüística de les Terres de l'Ebre i de la

Delegació de Cultura de la Generalitat

de Catalunya a Tortosa.

Per commemorar el cinquantè

aniversari de la mort de Pompeu Fabra.

la Secció Filològica celebrà els dies 20 i

27 de novembre de 1998 les Jornades

Científiques Simposi Pompeu Fabra.

Aquestes Jornades foren dedicades a l'es

tudi de l'obra de Fabra com a lingüista i

com a codificador de la llengua catalana.

i també a l'estudi de la vigència. del des

envolupament i del sentit de la planifi

cació i la codificació lingüístiques en el

món actual. Hi participaren com a po

nents membres de la Secció Filològica i

uns altres estudiosos de l'àmbit cultural

català i estrangers. Per l'IEC hi intervin

gueren els senvors Joan A. Argenter. An

toni Ferrando. Joan Miralles. Carles Mi

ralles. Lluís B. Polanco. Joan Venv i

Joseph Gulsov (que n'és membre corres

ponent). Com a convidats externs partici

paren en el Simposi els senvors Jean-

Claude Boulanger. de la Universitat

Laval. Quebec; Anthonv E. Crowlev. de

la Universitat de Manchester; Kas De-

prez. de la Universitat d'Anvers: Henrike

Knorr. d'Euskaltzaindia; Xavier Lamue-
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la. de la Universitat de Tolosa; Joan Me

lià. de la l niversitat de les Illes Balears:

Josep Murgades. de la l niversitat de Bar

celona: Moshe Nahir. de la Universitat de

Manitoba: Abelard Saragossà. de la l ni

versitat de València; Mihi Segarra. de la

Universitat Autònoma de Barcelona: Ra

mon Sistac. de la Universitat de Lleida

(encara no havia estat nomenat membre

de l'IEC). i Paul Videsott. de la Universi

tat d Innsbruck.

Així mateix. la Secció Filològica

ha contribuit a homenatjar la memòria

del Mestre amb la publicació facsímil de

la Miscel•lània Fabra. La presentació d'a

questa obra fou feta pel senvor Antoni

M. Badia i Margarit. responsable de Te-

dició. en Tacte de cloenda del Simposi.

També s'ha produït un vídeo de contin

gut evocatiu sobre la figura de Fabra. el

qual ha estat elaborat per l'Àrea de Re

cerca i Creació Audiovisual dels Estudis

de Conumicació Audiovisual de la Uni

versitat Pompeu Fabra. Aquest vídeo es

projectà en la sessió de cloenda de les

Jornades.

En compliment d'un acord del

Consell Permanent. la Secció Filològica ha

nomenat els consells dels pvojectes de més

gran abast: Atles Lingüístic del Domini

Català. Diccionari del Català Contempo

rani i PatRom. La finalitat d'aquests con

sells és fixar les línies generals de desenvo

lupament dels projectes. Formen part del

consell de l'Atles Lingüístic del Domini

Català els senyors Joan Venv (IEC. Barce

lona). Ramon Sistac (IEC. Lleida) i Mi-

chel Contini (Grenoble) i la senyora Lídia

Pons (UB/IEC. Barcelona). Els integrants

del consell del Diccionari del Català Con

temporani són els senvors Joaquim Rafel

(IEC. Barcelona). Germà Colón (IEC. Ba

silea). Maunel Pérez Saldanya (IEC.

València) i José Antonio Pascual (membre

corresponent de I IEC. Salamanca-París).

El consell del Pat Rom és constituït pels se

nyors Antoni M. Badia i Margarit (IEC.

Barcelona). Joan Miralles (IEC. Palma).

Emili Casanova (UV. València) i Jean

Germain (Lovaina la Nova).

Publicacions

Aplicació al català dels principis de

transcripció de l'Associació Fonètica

Internacional.

Pons. Lídia; Venv. Joan: Atles lingüístic

del domini català. Etnotextos del ca

talà oriental.

Rabella t Rtbas. Joan Anton: / tt matrimo

ni desavingut i un gat metzinat: Pro

cés criminal barceloní del segle XIV.

S han rceditat els llibres se

güents:

Instttut d'Estudts Catalans. Secctó Ft

lològtca. Proposta per a un estàndard

oval de la llengua catalana. I: Fonèti

ca. la reimpr. de la 3a ed.. I999.

Instttut d'Estudts Catalans. Secctó Ft

lològtca. Proposta pera un estàndard

oral de la llengua catalana, II: Moifo

logia. la veimpr. de la 4a ed.. 1W8.



Observatori de Neologia

Directora: M. Teresa Cabré i Castellví

Activitats

1. Buidatge de premsa catalana (Al VI.

El Periódico i El Temps) editada du

rant el curs i automatització a la base

de dades corresponent —BUITCAT98 i

BUITCAT99.

— Total de registres correspo

nents a aquest període continguts a la

base BUITCAT98: 4.364. El total de ne

ologismes corresponents al buidatge de

1998 ha estat 5.814.

— Total de registres correspo

nents a aquest període continguts a la

base BUITCAT99: 602.

2. Detecció semiautomàtica de

neologismes mitjançant la implementa-

ció del Sistema d Extracció Automàtica

de Neologismes (SEXTAN). en col•labo

ració amb Jordi Vivaldi i Jesús Carrasco.

de l'lULA. Es tracta d'un sistema de de

tecció i extracció de neologismes. a par

tir de criteris lexicogràfics. que aprofita

la metodologia de corpus de 1 IULA

(marcatge i etiquetatge) per a la detec

ció. aplicable a la neologia lèxica formal

monolexemàtica. Actualment es disposa

d'un total de 1 .957 registres de neologis

mes catalans corresponents a premsa de

1999. que se sumen al buidatge manual.

3. Primera aproximació al bui

datge de neologismes provinents de tex-

Programes de recerca

tos orals dels mitjans de comunicació

(informatius i debats radiofònics). Ade

quació de la metodologia de treball (fit

xa de buidatge i protocol) a les carac

terístiques diferencials dels textos orals

respecte als textos escrits.

4. Elaboració del Diccionari de

neologismes (vegeu l'apartat «Publica

cions») amb els neologismes catalans

més freqüents documentats al llarg del

període 1989-1996. Consta de 1.028

entrades. ordenades alfabèticament. que

contenen les informacions següents: ca

tegoria gramatical. definició. contextos

d'ús. remissions internes a sinònims i

variants formals i més informacions de

caràcter pragmàtic.

5. Seminari d'anàlisi i discussió.

Elaboració de recerques a partir de dades

de l'Observatori amb l'objectiu de con

trastar algunes de les unitats neològiques

—formades bàsicament per sufixació i

prefixació— amb la descripció d'aquests

processos recollits a les gramàtiques per

tal de posar de manifest com es materia

litza la vitalitat interna de les llengües

(català i castellà).

6. Difusió del projecte i inter

canvi amb uns altres projectes de neo

logia. Presentació del projecte a la Fa

cultat de Traducció i Interpretació de

la Universitat Autònoma de Barcelona

(24 de març de 1999). Col•laboració amb

la Facultat d'Humanitats de la Universi-
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tat de Vigo en la creació d'un projecte

sobre neologia per al gallec.

7. Organització del / Simposi so

bre Neologia. d'àmbit internacional. Uni

versitat Pompeu Fabra. 18 de desembre

de 1998. Objectius: promoure els estudis

de neologia lèxica. amb una atenció espe

cial a la neologia de la llengua general. i

mostrar un panorama de la investigació

en aquest àmbit. S'hi presentaren un se

guit de comunicacions i ponències sobre

aspectes teòrics. descriptius i pràctics de

la neologia. i tres conferències plenàries a

càrrec del senyor Antoni M. Badia i Mar-

garit (lEC). la senyora M. Teresa Cabré

(UPF) i el senyor Jolm Humbley (Univer

sitat París XIII).

«Risc i certesa de la neologia». a

càrrec d'Antoni M. Badia i Margarit.

«Neologia i formació de gènere».

a càrrec de Xavier Solé,

«La innovació lèxica en la prem

sa: un repte per a la lingüística». a càr

rec de Teresa Vallès.

«Innovació lèxica. futbol i mit

jans de comunicació». a càrrec de Neus

Faura.

«Neologismos entre los zoóni-

mos: revisión de la lexicografía espaiïola

del siglo xx». a càrrec de P. Battaner i

Laura Borràs.

«Ultimas tendencias neológicas

en la prensa económica». a càrrec de Jo-

sefa Gómez de Entertía.

«Vitalitat interna de les llen

gües». a càrrec de M. Teresa Cabré,

«La innovació terminològica i

l'actualització de la llengua». a càrrec

d'Ester Franquesa.

«Els neologismes en un servei

lingüístic: problemes i solucions». a càr

rec d'Àngels Egea i Marta Juncadella.

«La neología de préstamo en la

prensa gallega». a càrrec de Raúl Arava

i Xosé María Gómez.

«Problentas de la neología àra-

be». a càrrec d'Ouissem Touhami.

«Neologia descriptiva i aplica

cions lexicogràfiques: el Diccionari de

paraules noves». a càrrec de Judit Frei

xa i Elisabet Solé,

«SEXTAN: prototip del sistema

d'extracció de neologia». a càrrec de Jor

di Vivaldi.

«La néologie: avenir des langues».

a càrrec de John I lumblcv.

Publicacions

Observatort de Neologta. Diccionari de

paraules nores: Neologismes recollits

a la premsa. Barcelona: Enciclopè

dia Catalana. 1998. 239 p. [Coor

dinació de M. T. Cabré, J. Freixa i

E. Solé]

— Neologismes documentats a la prem

sa en català (199S). Barcelona: Ins

titut Universitari de Lingüística Apli

cada. 1999. 151 p. (Papers de l'IULA.

Sèrie Informes; 26)

— Neologismes documentats a la prem

sa en castellà (1998). Barcelona:

Institut Universitari de Lingüística



Aplicada. 1999. 154 p. (Papers de

l'IULA. Sèrie Informes; 27)

Aíles Lingüístic del Domini Català

Directors: Lídia Pons i Griera

Joan Veny i Clar

Les finalitats d'aquest projecte són les

següents:

a) Formació d una base de da

des que contingui les respostes a un

qüestionari lingüístic de 2.452 pregun

tes. en formes codificades convertibles a

transcripció fonètica i en formes orto

gràfiques. corresponents a 190 pobla

cions de tot el domini lingüístic.

b) Explotació cartogràfica dels

materials de la susdita base de dades.

c) Com a part complementària.

constitució d'un recull detnotextos del

català oriental i occidental. enregistrats

en cinta magnetofònica durant les en

questes. en transcripció fonètica i nor

malitzada i amb il•lustracions de cultura

material.

ISnse de dades

a) S'han normalitzat i introduït les 28

darreres enquestes. corresponents a

Aguiló. Aiguaviva de Bergantes. Albalat

de la Ribera. Alberic. l'Alcúdia de Car

let. l'Alqueria de la Comtessa. l'Ametlla

de Mar. Barberà del Vallès. Bellmunt de

Mesquí. Benigànim. Cabanes de l'Arc.

Cerler. Eressué. Fondeguilla. Fraga. la

Ginebrosa. Lleida. la Llosa de la Pla

na. Montesa. les Paüls. Sallent de Xàti

va. Santa Coloma de Queralt. Sort. To

rís. la Torre de Vilella. Vall-de-roures.

Valljunquera i Xiva de Morella. Així.

doncs. queda conclosa la base de dades.

que consta d'un total de 190 enquestes.

amb 466.955 registres. 131.508 dels

quals són respostes diferents. amb una

forma fonètica o fonètica i lèxica dife

rent.

6) S'ha procedit a la revisió i

la resolució de dubtes referents a les

473 preguntes dels capítols t a nt de to

tes les enquestes i a la introducció a la

base de dades de les esmenes correspo

nents.

c) S'hi han incorporat 19 noves

preguntes extretes de diversos contex

tos del qüestionari i s'hi han introduït

les respostes corresponents a 121 loca

litats.

d) Es van elaborant les dades de

la part introductòria. corresponents a

dades generals de les localitats i a la fi

liació dels informadors. amb vista a la

publicació del primer volum de YAtles

Lingüístic del Domini Català.

Explotació cartogràfica

a) S'ha preparat el fons de mapa

amb la numeració de les localitats. del

relleu i dels rius.

6) S'ha fet un assaig cartogràfic

amb la pregunta 4 («Fer un petó»).

341



c) S'han estudiat els problemes

relatius a la presentació de les respostes

secundàries. dels comentaris i de la in-

formació complementària lligada a la

pregunta o a la resposta.

Minoritarias v Variedades Dialectales en

la Espaíia Actual. organitzades per la

Institució Ferran el Catòlic de la Diputa-

ció Provincial de Saragossa i la Universi

tat de Saragossa (novembre de 1998).

M2

Etnotertos

a) S'ha publicat el volum Atles

lingüístic del domini català: Etnotextos

del català oriental. Barcelona. Institut

d'Estudis Catalans. 1998. «Biblioteca de

Dialectologia i Sociolingüística». 5. que

conté 152 etnotextos amb un glossari

dialectal. il•lustracions i una introducció;

va acompanyat d'una casset amb 31

mostres dels dialectes orientals.

b) Hom ha fet el muntatge en

casset de textos nord-occidentals d'in

terès lingüístic i una primera transcrip

ció fonètica de 100 etnotextos.

Altres

S ha ampliat 1 arxiu d il•lustracions amb

noves fotografies i dibuixos.

Ponències

— Joan Venv: Le relazioni cata-

lano-genovesi e i loro riflessi lingnistici.

dins el col•loqui internacional «Una lin-

gua del mare. II genovese tra Liguria e

Meditertaneo. I" Convegno Internaziona-

le di Studi» (Gènova-Arenzano. 21-22 de

novembre de 1998).

— Lídia Pons: Aspectos de la

variación sintàctica en el catalàn ac

tuaI. dins les Jornadas sobre Lenguas

Publicacions

Pons. Lídia. «Pronoms personals i pos

sessius en català». A: Rt<ftno. G. [ed.].

Atti del XXI Congresso Internazionale

di Linguística e Filologia Romanza

(Palermo 1995). Vol. II. Tübingen:

Max Niemeyer. 1998. p. 679-691.

Venv. Joan. Aproximació al dialecte ei-

vissene. Palma: Moll. 1999.

— «L'alguerès i la llengua estàndard».

A: Mantncheddu. P. [ed.]. La Sar-

degna e la presenza catalana nel

Mediterraneo. Atti del II Congresso

(111 Internazionale) deWAssociazionc

Italiana di Studi Catalani (t 'agliari

11-25 ottobre 1995). Càller: Coope

rativa Universitaria Cagliaritana. I.

1999. p. 555-566.

— «Tradición e innovación en los nom

bres catalanes del Eiyobotria japo-

nica y su fruto». A: Ruftno. G. [ed.].

Atti del XXI Congresso Internaziona

le di Linguística e lilologia Romanza

(Palermo 1995). Vol. III. Tübingen:

Max Niemeyer. 1998. p. 927-940.

— «Scripta i projecció dialectal en ca

talà». A: Brtesemetster. D.; Schon-

berger. A. [ed.]. Ex nobiliphilologo-

rnm offtcio. Festschrift fiir Heinrich

Bihler zn seinem S0. Gebnrtstag.



Berlín: Domus Editoria Europaea.

1998. p. 881-891.

— «La gcolingüística catalana. ahir i

avui». Caplletra. mim. 25 (1998).

p. 109-134.

— «Diatopismes en la poesia de Damià

Huguet»: A: Damià Huguet. home

de call vermell. Binissalem. 1998.

p. 134-144.

Venv. Joan; Pons. Lídia. Atles lingüístic

del domini català: Etnotextos del

català oriental. Barcelona: Institut

d'Estudis Catalans. 1998. (Bibliote

ca de Dialectologia i Sociolingüís

tica; 5)

Glossarium IVlediae Latinitatis

Cataloniae (segles tx. x i xt)

Director: Joan Bastardas i Parera

L'objectin del programa Glossarinm Me-

diae Latinitatis Cataloniae (GMLC).

d'acord amb el conveni establert amb la

Institució Milà i Fontanals. del Consell

Superior d'Investigacions Científiques.

és l'elaboració d'un amplíssim diccionari

en què són consignats críticament les in

novacions lèxiques i semàntiques del

llatí medieval de l'alta edat mitjana cata

lana i també el lèxic pertanyent a la ma

teixa llengua catalana d'aquest període

(han estat publicades les lletres A-D).

Els treballs del projecte GMLC

en el curs 1 998- 1 999 han estat portats a

terme en la línia programada. que con

sisteix en la confecció d un fitxer in

formàtic que ha de ser la base per a la

redacció de nous articles.

Actualment. enllestida la redac

ció dels articles corresponents a les lletres

F i G. se'n prepara l'edició del CD-ROM

i s'ha iniciat la redacció de la lletra E.

El projecte disposa d'una sub

venció de la DGES. destinada principal

ment a material informàtic.

Publicacions

Bastardas. Joan. «Fabra encara avui».

Rerista de Catalunya [Barcelona].

núni. 133 (octubre 1998). [Nova

etapa]

Proposta per a un estàndard

oral lèxic

Director: Joan Veny i Clar

La Comissió. a partir de les dades forni

des pels diccionaris del català bàsic de

Llobera i de Mnmté, dels dos mil mots de

major freqüència enregistrats al Corpus

Textual del Català Contemporani. de l'a

carament de mots amb el Diccionari de la

llengua catalana de l'Institut d'Estudis

Catalans i de la pròpia competència lin

güística segons la procedència dels mem

bres de la Comissió. procedeix actual

ment a l'elaboració duna proposta d'es

tàndard oral lèxic que. d'acord amb els

i.
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mateixos principis que han regit la for

mació de l' estàndard fonètic i morfològic.

comprèn. al costat de mots d'àmbit gene

ral. uns altres mots d'àmbit restringit en

qualitat de sinònims territorials.

L'inventari provisional és gaire

bé complet: només hi falten els mots cor

responents a les lletres C i D.

l•ormen la Comissió els senyors

Antoni Ferrando. Josep Gifreu. Carles

Miralles. Joan Miralles. Ramon Sistac

(en substitució de la senyora M. Angels

Anglada. traspassada el mes d'abril) i

Joan Venv.

Gramàtica Catalana

Director: Joan A. Argenter i Giralt

1 /objectiu central d'aquest projecte és

l'elaboració d'una nova gramàtica nor

mativa del català. adequada a la pers

pectiva científica i als avenços tecnolò

gics dels temps actuals. a la realitat

social de la llengua i a les necessitats bà

siques d'usuaris i professionals. La nova

gramàtica s'insereix en el procés d'ac

tualització de la normativa impulsat per

IIEC en els darrers anys. completa el

panorama normatiu actual amb el DIEC

i la Proposta per a un estàndard oral i

relleva. en aquest paper. la Gramàtica

catalana de Pompeu Fabra publicada

per l'IEC el 1918 i revisada per darrer

cop el 1933.

La compleció progressiva de la

fase preliminar de plantejament i docu

mentació dels diversos apartats de la

gramàtica i la integració de la resolució

dels principals problemes gramaticals

analitzats han permès avançar en la re

dacció efectiva del text. que ha assolit

una primera versió provisional de pràc

ticament les tres quartes parts de la

gramàtica.

La planificació i la recopilació de

dades s'han concentrat durant el curs

1998-1999 en l'apartat de sintaxi i han

significat el plantejament de l'organitza

ció de contingut en índexs de treball suc

cessius. la recopilació. el contrast i la

síntesi de la informació gramatical ex

treta de la bibliografia de referència. i

l'inventari. la classificació i la caracte

vització sintàctica de mots i construc

cions.

Pel que fa a la redacció. s'hi ha

introduït un canvi d orientació substan

cial dels criteris i dels procediments

aplicats. fet que ha incidit principalment

sobre els apartats d'ortografia i de fo

nètica i fonologia. les versions ja elabo

rades dels quals han requerit un esforç

important d'adaptació i actualització.

Ultra això. en aquest període lobjectiu

prioritari de la redacció ha estat la part

relativa a la morfologia. N'ha estat el re

sultat un primer esborram de conjunt

de la flexió nominal i verbal. amb un an

nex dedicat a l'exposició dels models de

conjugació. Aquest text està en procés



d'avaluació per la Secció Filològica. A

at|nest material cal afegir la part de for

mació de mots. sobre una primera versió

de la <mal treballa actualment la Comis

sió de Gramàtica.

1/íre.s

J. A. Argenter: I. Marí: taula rodona

«La redacció de la nova gramàtica

de l'IEC». dins el cicle L'obra de

Pompeu Fabra i les illes Balears.

Universitat de les Illes Balears. .'50 d'a

bril de 1999.

Contribució a l'elaboració

del diccionari d'antroponímia

catalana: normalització de materials

Director: Antoni M. Badia i Margarit

L'objectiu últim d'aquest projecte és l'e

laboració del diccionari d'antroponímia

catalana. Atès que es tracta d'una obra

complexa i de llarga durada. el projecte

ha estat distribuït en uns <mants plans

parcials. la concreció dels quals. pel que

fa al curs 1998-1999. s'ha orientat vers

l'inici de la redacció del diccionari. co

mençant pels articles de base lexical. és

a dir. els antropònims que tenen el seu

origen en un element del lèxic comú ca

talà.

El Centre Català de PatRom

existeix des de l'any 1988. Fou concebut

com l'aportació catalana al projecte in

ternacional de recerca Patronymica Ro

manica. nascut arran d'una reunió cele

brada a la Universitat de Trèveris

(Alemanya) el desembre de 1987 amb

l'objectiu de redactar un diccionari de

l'antroponímia romànica i que l'Institut

d'Estudis Catalans acollí des dels seus

inicis dins de la Secció Filològica.

Fruit del treball dut a terme en

els darrers anys. el Centre Català de

PatRom disposa d'un fons copiós de for

mes antroponímiques en gran part ja

sotmeses a un procés de normalització

que permet que siguin integrades en els

articles del diccionari.

Fins a juny de 1999. els col•labo

radors del Centre Català han redactat

les gairebé tres-centes síntesis catalanes

que han de ser integrades en els articles

corresponents del diccionari romànic.

Aquestes síntesis constituiran la base

d altres tants articles del diccionari ca

talà. Així mateix. s'han discutit i esta

blert definitivament els criteris científics

i de contingut (nomenclatura) per a la

redacció dels articles del diccionari ca

talà. i també s'han establert les normes

formals de redacció dels articles. Fruit

d'aquest treball. es disposa ja d'una sè

rie d'articles de mostra del diccionari ca

talà.

Realitzacions concretes

S'ha publicat el volum de presenta

ció del projecte de diccionari romànic

(D. Kremer fcoord.l. Dictionnaire his-
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torique de l'anthroponymie romane

[Patltom]. Présentation d'un projet. Tü-

bingen. Niemeyer. 1997). A partir d'a

quí s'inicia la publicació del diccionari.

la qual es concretarà l'any 2000 amb

l'aparició del primer volum. que. ultra la

introducció i la presentació del projecte.

contindrà la publicació de les normes de

redacció cotm a clau per a la lectura i la

bibliografia de fonts documentals del

projecte i. doncs. també les del domini

lingüístic català. Els col•laboradors del

Centre fan actualment en aquest mo

ment la darrera revisió d'aquesta biblio

grafia.

Tots els col•laboradors del Centre

hauran de realitzar la revisió dels arti

cles panromànics que es publicaran en el

primer volum pròpiament dit del diccio

nari. que seguirà immediatament el que

hem esmentat al paràgraf anterior. Així

mateix. cal esmentar que alguns col•la

boradors del Centre Català són respon

sables de la redacció d'alguns dels arti

cles panromànics. Tanmateix. el treball

principal consistirà en la preparació del

volum de presentació del diccionari ca

talà.

Hi ha prevista també la partici

pació d'uns quants col•laboradors del

projecte en el proper Congrés Interna

cional de Ciències Onomàstiques. que se

celebrarà a Santiago de Compostel•la del

20 al 20 de setembre de 1999. En les se

ves comunicacions s'exposaran els resul

tats del projecte.

Caracterització experimental

i descriptiva de les tendències

fonètiques del català dialectal

(Laboratori de Fonètica)

Director: Daniel Recasens i Vives

Aquest projecte és un estudi de les carac

terístiques articulatòries i acústiques i de

les tendències de canvi fonològic del català

dialectal. La investigació en curs permetrà

d'elaborar una Fonètica dialectal i històri

ca del català en el marc de les altres llen

gües romàniques. de proposar una millora

del sistema de transcripció de sons aïllats i

en contacte en aquesta llengüa. d'imple

mentar un model sobre els mecanismes de

producció de sons i d'aprofundir en les re

lacions entre fonètica i fonologia.

Estat de desenvolupament

Ha estat completada la prospecció de

material descriptiu sobre variació dia

lectal i canvi fonològic relatiu al conso-

nautisme que. conjuntament amb les

dades descriptives sobre vocalisme pro

cessades anteriorment. constitueix la

base sobre la qual bastirem la Fonètica

dialectal i històrica del català. Les da

des obtingudes refermen la teoria que un

bon nombre de característiques i de pro

cessos dialectals de naturalesa fonètica

progressen en direcció nord-sud en el

domini català. així com la possibilitai

que alguns trets fonètics estructurals de

dialectes posteriors com el valencià si-

ünin de naturalesa substratística.



També han estat enllestides les

tasques de recerca indicades a la memòria

anterior, si bé només parcialment pel

que fa al primer punt (dades de movi

ment lingual corresponents a un cata

lanoparlant enregistrat amb el magne-

tòmetre Carstens). Foren enregistrades

dades electropalatogràfíques d'un cor

pus fonètic representatiu de valencià i de

mallorquí amb participació de quatre in-

formants procedents de Pedreguer. Pi

cassent. Palma i Santanyí, per als quals

foren confeccionats paladars artificials

amb pressupost del projecte MEC/DGES

PB96-0103. Foren completades l'anàlisi

de dades de moviment articulatori relati

ves a les consonants del català central pel

llicenciat en ciències físiques Albert Quilis

amb Ions del projecte de I EC i del Grup

de Recerca de la Generalitat 1997GR

titi20ti (setembre de 1998 - febrer de

l000). i l'anàlisi de dades electropala-

togràfiques sobre seqüències consonànti

ques del català a càrrec de l'estudiant en

pràctiques de matemàtiques Raquel San-

chez (octubre de 1998 - maig de 1999) i

de la llicenciada en psicologia Maria Do

lors Pallarès (maig-juny de 1999) amb

fons del projecte de IIFC. Les dades ob-

tingudes han servit per a elaborar el pri

mer informe anual del projecte, que serà

lliurat properament, i una publicació in

ternacional i milloren la proposta de

transcripció fonètica de seqüències con

sonàntiques presentada a D. Recasens.

Fonètica i fonologia (Barcelona. Enci

clopèdia Catalana. 1993). Els resultats

de la investigació deixen entreveure la

conveniència d'establir una divisió de

les consonants alveolars en anteriors

(/n/. /I/) i posteriors (/s/. Ivf) i de postu

lar els processos següents d'adaptació

contextual poc coneguts fins ara: ante-

riorització de les consonants alveolopala-

tals davant de consonant dental o alveo

lar anterior: assimilació de les consonants

dentals i alveolars anteriors (/d/, /n/. I\f)

a una ròtica vibrant Ivf següent; domini

de les consonants emeses amb un cert

descens predorsal (/I/ fosca, vibrant Ivf.

fricativa Isf) sobre les consonants an

tagòniques alveolopalatals.

Publicacions

Recasens. D. « A production and percep-

tual account ot vocalic insertions in

VC and C\ sequences in the Romance

languages». A: Bertinetto, P. M.;

Ctoni, L. [ed.]. Atti delle Se Giorna-

tc di Studio del Gruppo di Fonetica

Sperimentale. Pisa: Scuola Normale

Superiore di Pisa. 1998, p. 1 14-127.

[t lomunicació invitada]

— «Fonètica articulatòria experimen

tal». A: Prantlla, M. A. [ed]. l'J món

dels sons. Benicarló: Alambor. 1998,

p. 98-113.

Recasens. D.: Pallarès. M. D.: Fontnevi-

la, J. «An EPG and acoustic study of

temporal coarticulation for Catalan

dark /1/ and German clear/1/». Pho-

netica. núm. 1-2 (1998). p. 58-79.
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Diccionari del Català Contemporani

(DCC)

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

L'objectiu general de la segona fase del

projecte DCC és l'elaboració d'un diccio

nari descriptiu de la llengua catalana con

temporània a partir de 1 anàlisi i de I ex

plotació del Corpus Textual Informatitzat

de la Llengua Catalana (CTILC) com a

font principal d'informació lexicogràfica.

EI projecte de diccionari descriptiu pretén

d'incorporar els darrers avenços meto

dològics i tecnològics que s'han acomplert

en el camp de la lexicografia. Com a con

seqüència d'això. el resultat fonamental

del projecte serà un diccionari electrònic

que. per una banda. ha de servir de base

per a l'elaboració. en paper i en CD-ROM.

duu dieeionari adequat per a un usuari

comú o especialitzat i. per una altra. es

configura com un recurs lingüístic multi-

funcioual capaç de permetre el desenvolu

pament d'aplicacions diverses en el camp

de l'enginyeria lingüística.

Ustat de desenvolupament

La selecció de la nomenclatura ha estat

una de les operacions prèvies més im

portants per al desenvolupament de les

fases successives del projecte. EI CTILC

ha estat utilitzat com a base de prospec

ció. i s'han seleccionat sobre bases esta

dístiques i formals els lemes que cal tenir

en compte en el Diccionari descriptiu de

la llengua catalana (DDl .( '■).

També s'ha dut a terme la con

creció dels diferents criteris lexicogràfics

i formals per a la redacció del dicciona

ri. Aquests criteris s articulen en forma

d'un document titulat Criteris de redac

ció que recull tots els aspectes rellevants

de la redacció del DDLC a partir de ca

dascun dels elements estructurals que

formen part del diccionari.

D'acord amb el pla de treball del

projecte. s'ha portat a terme la redacció

d'un conjunt de 650 articles lexicogrà

fics de prova. Aquesta tasca específica

tenia la doble finalitat de simular el pro

cés de redacció sistemàtica de la fase

següent i. alhora. de constituir un banc

de proves dels criteris adoptats per a

l'elaboració del diccionari descriptiu.

Paral•lelament a la redacció d'aquests

articles. s'ha implementat l'estructura

relacional del DDLC a la base de dades

que és utilitzada per a la redacció sis

temàtica dels articles del diccionari.

Aquesta base de dades constitueix el nu

eli de la denominada estació de treball

lexicogràfica. que reuneix en un mateix

entorn de treball interactiu les dades de

referència per a la redacció dels articles

del diccionari. Dins de Tanv 1990 han

començat els treballs de redacció sis

temàtica d'articles del DDLC.

S'ha redactat un informe complet

sobre el DDLt '. en què es recullen tant els

criteris seguits en l'obra com Testat d'e

xecució del pla de treball: aquest informe

ha estat aprovat per la Secció Filològica.



Publicacions

Rafel t Fontanals. Joaqutm [dir.]. Dic

cionari defreqiiències. 2: Llengua li

terària. Barcelona: Institut d'Estudis

Catalans. 1998.

— Diccionari de freqüències. 3: Dades

globals. Barcelona: Institut d'Estudis

Catalans. 1998. [Conté un CD-ROM]

SIMPLE (Semantic Information l'or

Multifunctional PInrilingual Lcxica)

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

L'objectin principal d'aquest projecte és

lafegiment de la informació semàntica als

lèxics constituïts en el marc del projecte

PAROLE. Hom preveu la codificació d'u

nes 20.000 unitats semàntiques. la qual

cosa significarà la codificació d'una part

de les entrades lèxiques que van ésser des

crites morfològicament i sintàcticament

en el projecte PAROLE (aproximadament

entre 3.000 i 4.000 entrades lèxiques se

ran anotades semànticament). A fi de po

sar les bases per a una explotació multi-

lingüe dels recursos. s'ha determinat un

cert grau d homogeneïtat en la selecció

dels mots que cal codificar.

Estat de desenvolu|ximent

El projecte SIMPLE preveia una fase ini

cial de dissenv d'una sèrie d'especifi

cacions lingüístiques destinades a establir

el model de codificació de la informació

semàntica. El grup de l'IEC entrà a for

mar part de la comissió d'especificacions

lingüístiques i hi ha tingut una partici

pació activa. especialment en els treballs

d'establiment de la correspondència entre

el model relacional de GENELEX i el mo

del basat en estructures de tipus que ha

servit de base per a la codificació de SIM

PLE. En l'aspecte informàtic. el grup de

l'IEC ha treballat en l'elaboració d'eines

informàtiques per a la codificació de les

unitats semàntiques. les quals són utilit

zades per uns altres grups del projecte.

Malgrat l'orientació eminentment

aplicada del projecte SIMPLE. que s'ins

criu en el marc de la producció de recur

sos lingüístics. ha calgut aprofundir uns

determinats aspectes teòrics de la des

cripció del lèxic. L'estratègia de codifica

ció semàntica es basa en els models de le-

xicons generatius. amb aportacions de

teories lexicalistes d'unificació que recu

llen informació lèxica subespecificada.

Des del punt de vista pràctic. doncs. el

projecte ha representat també la primera

implementació sistemàtica d'un lèxic

computacional basat en templatcs que es

tructuren el lèxic multidimensionalment.

El desenvolupament dels treballs

del projecte avança d'acord amb els ter

minis establerts en el contracte amb la

Comissió Europea. que preveu per al mes

d'agost de 1999 un total de 3.300 unitats

semàntiques codificades. entre les quals

n'hi ha d haver 300 de tipus esdeveni-

mental.
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Realitzacions concretes

Dins de les activitats previstes en la divul

gació dels resultats del projecte hi ha la

pnhlicacióen forina de llibre d'uns quants

articles sobre els projectes PAROLE i

SIMPLE. Aquestes contribucions trac

taran dels diferents aspectes de la descrip

ció dels recursos lingüístics constituïts i

del model amb què s'han implementat.

i de les especificacions lingüístiques que

han calgut per al desenvolupament har

monitzat dels recursos lingüístics consti

tuïts per a les catorze llengües europees

que fornten part del projecte.

El projecte SIMPLE presentarà els

seus resultats de manera integrada durant

el proper congrés de LREC (Language Re

sources and Evaluation Conference). que

se celebrarà a Grècia a l'estiu del 2000.

La flexió verbal en els dialectes

catalans

Director: Josep Moran i Ocerinjau regui

Les tasques desenvolupades en el marc

del projecte «La flexió verbal en els

dialectes catalans» durant el curs 1998

i 1998 han consistit a preparar l'edició

en paper i en suport magnètic de les

dades verbals que apareixen en els

quatre volums de Im flexió verbal en

els dialectes catalans. publicats per

l'Oficina Romànica de Lingüística i Li

teratura. del 1928 al 19H2. i dels mate

rials que consten en els dotze quaderns

de camp que A. M. Alcover utilitzà per

a aplegar els resultats de les seves en

questes i que completen l'obra editada.

Aquestes dades havien estat prèvia

ment processades. revisades i incloses

en una base de dades. L'edició en pa

per consistirà en dos volums que con

tindran unes <|uantes taules que pre

senten la conjugació completa dels

diversos verbs enquestats. L'edició

en suport magnètic consistirà en un

CD-ROM que contindrà un programa

informàtic que permetrà fer consultes

—simples i complexes— sobre les for

mes verbals —-unes 470.000— que in

tegren la base de dades. És previst que

el projecte es clogui. amb l'edició defi

nitiva en ambdós suports. el mes de no

vembre de 1999.



Oficines de la Secció Filològica

Oficina d'Onomàstica

Director: Josep Moran i Ocerinjauregui

Activitats

Atenció de consultes

L activitat principal de l'Oficina d Ono

màstica és atendre i respondre les con

sultes onomàstiques. tant de toponímia

com dantroponímia. adreçades a 1 Insti

tut d'Estudis Catalans. Durant aquest

curs s'han rebut més de tres-centes cin

quanta consultes. algunes de les quals

són simples (la forma ortogràfica correc

ta d'un antropònim. per exemple) i unes

altres múltiples (el nomenclàtor dels car

rers de Badalona. amb més de 800 noms.

per exemple).

Les consultes provenen dels cen

tres de Normalització Lingüística del

Consorci per a la Normalització Lingüís

tica. de diversos departaments de la Ge

neralitat de Catalunya (Política Territo

rial i Obres Públiques. Justícia. Medi

Ambient. Cultura. etc.). dels serveis de

Català dels ajuntaments i de les univer

sitats (com la de les Illes Balears i la de

València). d'algunes entitats públiques i

privades (com ara associacions. edito

rials.... i també molt sovint dels mitjans

de comunicació —premsa i ràdio) i de

particulars.

Secció Filològica: acords i informes

sobre onomàstica

En la reunió del 12 de març de 1999. Jo

sep Moran va informar la Secció Filològi-

ca sobre el projecte del Nomenclàtor ofi

cial de la toponímia major de Catalunya.

La Secció Filològica ha pres els

acords següents: emprar preferentment

la forma original dels exotopònims (d'a

cord amb les recomanacions de les Na

cions Unides sobre noms geogràfics). ex

cepte en els casos que tinguin una forma

catalana diferent d'ús tradicional i ha

bitual. com en el cas de Londres o Te

rol (18 de setembre de 1998); considerar

com a preferent la forma Cambray per a

aquest topònim francès. però admetre

també la forma Cambrai. que ha tingut

també algun ús en relació amb fets histò

rics (18 de setembre de 1998); incloure

el topònim lensilló a la llista de topò

nims de la Franja aprovada per la Secció

Filològica en la reunió del 15 de desem

bre de 1995 (15 de gener de 1999). i

mantenir la forma catalana lingüística

ment correcta del topònim Arànser (Lles

de Cerdanya) (15 de gener de 1999).

Durant aquest darrer curs. a més

dels casos que han generat un acord de la

Secció Filològica. l'Oficina d'Onomàstica

també ha presentat el report de caràcter

informatiu sobre el topònim el Vilosell

(Garrigues).

351



r 35:

I

Comissió d 'Onomàstica

Durant aquest curs s'ha portat a terme la

reunió de constitució de la Comissió d'O

nomàstica (1 de juliol de 1999). Aquesta

Comissió. que presideix el director de

l'Oficina d'Onomàstica. Josep Moran i

Ocerinjauregui. és integrada pels mem

bres de la Secció Filològica Jordi Carbo

nell i de Ballester. lsidor Marí i Mayans.

Joan Miralles i Montserrat. Lluís B. Po-

laneo i Roig i Ramon Sistac i Vicén.

Durant aquesta reunió inicial. a

més de la presentació de l'Oficina d'O

nomàstica i de les seves activitats als mem

bres de la Comissió d'Onomàstica. també

es va tractar del projecte del Nomenclàtor

oficial de la toponímia major de Catalu

nya i es van analitzar els «Criteris per a

l'aplicació de la normativa lingüística en la

toponímia». que durant el curs següent es

presentaran a la Secció Filològica.

Nomenclàtor oficial de la toponímia

major de Catalunya

1. Descripció del projecte

La Resolució 563/V del Parlament de

Catalunya (7 de maig de 1998) encarre

gà al Govern l'elaboració. amb la col•la

boració de l'Institut d'Estudis Catalans.

d'un Nomenclàtor oftcial de la toponí

mia major de Catalunya. que. a més

dels noms de caràcter territorial (comar

ques. parcs naturals). comprèn princi

palment els nuclis de població (munici

pis i veïnats). els elements arquitectònics

singulars de caràcter monumental (per

exemple. monestir de Poblet. castell de

Requesens). els orònims (el Montsec) i

els hidrònims (el Segre) més importants.

i també les vies de comunicació bàsiques

(túnel del Cadí. aeroport de Barcelona).

Participen en aquest projecte

l'Institut d Estudis Catalans per mitjà

de l'Oficina d'Onomàstica de la Secció

Filològica; els departaments de Cultura.

de Governació. d'Economia i de Política

Territorial i Obres Públiques de la Gene

ralitat de Catalunva: el Consorci per a la

Normalització Lingüística. l'Associació

Catalana de Municipis i la Federació Ca

talana de Municipis.

2. Objectiu

El Nomenclàtor oftcial de Catalunya in

clourà aproximadament 37.000 topò

nims i té com a termini de realització el

mes de maig de l'any 2000. Aquesta to

ponímia serà oficial a partir del moment

de la seva publicació. per la qual cosa el

Govern emprendrà les mesures necessà

ries perquè la toponímia de tota la carto

grafia. de les obres de referència. dels lli

bres de text i de la retolació s'ajusti a la

denominació que figuri al nomenclàtor.

3. Desenvolupament del treball

del Nomenclàtor

3. 1 . Material rebut i distribució

Els darrers dies de març de 1999 es va

acabar de rebre de l'Institut Cartogràfic



de Catalunya tot el material relacionat

amb el Nomenclàtor oftcial de la toponí

mia major de Catalunya. és a dir. les

llistes comarcals que inclouen els prop

de 37.000 topònims qne integraran

aquest nomenclàtor i els mapes en què

se situen aquests noms propis de lloc.

Durant aquest curs. l'Oficina

d'Onomàstica ha fet divuit reunions a fi

de repartir aquest material als centres de

Normalització Lingüística (CAL) i per

tal d'explicar la tasca que els tècnics del

Consorci han de realitzar. a més de la

reunió inicial amb els directors de tots

els CNL (27 d'octubre de 1998).

3.2. Tasca realitzada

Durant aquest curs. l'Oficina d'Ono

màstica ha anat fent l'estudi bibliogràfic

de la toponímia inclosa en aquest pro

jecte. mentre que els tècnics del Consor

ci per a la Normalització Lingüística han

realitzat la feina de camp (comprovació

de 1 existènciadels topònims. de la seva

pronúncia. de la localització. etc.).

A partir dels mesos de maig i

juny ha començat a arribar la informa

ció dels diversos centres de Normalit

zació. a partir de la qual es proposaran

les correccions necessàries a la informa

ció de base de I Institut t Cartogràfic de

Catalunya (ICC).

Fins al mes de juliol de 1999

hom ha rebut la informació completa de

les comarques de Garraf. de l'Alt Pe

nedès i del Maresme. i bona part de la

informació de les del Baix Llobregat. del

Barcelonès i del Vallès Oriental.

3.3. Segona tanda de reunions

amb el Consorci

En la realització de la feina de camp dels

tècnics del Consorci han sorgit. però.

dubtes i consultes diversos. per la qual

cosa s'han organitzat unes noves reu

nions de treball en què. a més de l'Ofici

na d'Onomàstica. també participa l'Ins

titut Cartogràfic de Catalunya. ja que

molts d'aquests dubtes es relacionen

amb criteris cartogràfics.

3.4. Revisions acabades

i darreres reunions

Ja s'ha fet la darrera reunió amb el CNL

de Garraf. en la qual s'han solucionat els

dubtes i els casos problemàtics de la to

ponímia d'aquella comarca. i finalment

se n'ha acabat la correcció definitiva.

A les comarques de l'Alt Penedès i

del Maresme s'està pendent de fer la reu

nió que permeti resoldre els darrers casos

problemàtics i poder lliurar les correccions

a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Es preveu que entre els mesos de

juliol i setembre de 1999 els CNL hau

ran acabat la feina de camp.

Normalització de l'antroponímia

catalana

L'expedició de certificats per a la norma

lització de la grafia dels noms i. sobretot.

dels cognoms. que durant el darrer curs
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es va incrementar significativament a

partir de la promulgació de la Llei

1/1998. de 7 de gener. de política lin

güística —i concretament a partir de l'ar

ticle 19. «L'antroponímia». del capítol n.

«L'onomàstica»—. ha continuat creixent

com a conseqüència de la promulgació

del Decret 208/1998. de 30 de juliol. pel

qual es regula lacreditació de la correc

ció lingüística dels noms i dels cognoms.

Aquesta nova situació en el pro

cés de normalització pel que fa a l'o

nomàstica va fer necessària una reunió

(2 d'octubre de 1998) entre membres de

la Direcció General de Política Lingüís

tica de la Generalitat de Catalunya i de

l'Oficina d'Onomàstica —ja que ambdós

organismes són els encarregats d'expedir

aquests certificats— per tal d'establir-

ne els criteris. la qual cosa va portar a la

publicació de la Instrucció de 20 d'octu

bre de 1998 sobre l'expedició dels certi

ficats que acrediten la correcció ortogrà

fica dels cognoms catalans a l'empara

del Decret 208/1998. de 30 de juliol.

La complexitat del procés de nor

malització onomàstica també ha fet que.

posteriorment (19 de maig de 1999). es

redactés per a la Secció Filològica un

«Informe sobre el marc legal de la cor

recció i del canvi dels prenoms i cog

noms».

tica. que va tenir lloc a Sagunt (Camp de

Morvedre) els dies 26 i 27 de febrer

de 1999. amb la ponència «Toponímia:

problemes i mètodes».

Assessorament en els reculls

toponímics i ajuts a la recerca

S'han fet unes quantes reunions amb

la intenció d estimular i d assessorar la

realització de reculls toponímics i. tam

bé. amb la voluntat de provar de facili

tar-ne la publicació. Com a resultat d'a

questes gestions. Ramon Amigó i Ramon

Pere han iniciat el recull d'onomàstica

de l'Albi. que compta amb l'ajut d'a

questa Oficina per a les despeses de rea

lització.

Oficina de Consultes

Director: Joan Veny i Clar

Activitats

Durant el curs 1998-1999. el volum de

consultes adreçades a l'Oficina de Con

sultes (OC). tenint en compte el període

que abasta. s'ha mantingut aproxima

dament estable amb relació al curs ante

rior. L'atenció d aquestes consultes i to

tes les feines que se n'han derivat han

estat les tasques principals de l'OC.

Col•loquis

Joan Anton Rabella va participar en el

XXV Col•loqui de la Societat d'Onomàs-

1. Organització ifuncionament

— Manteniment de l'alimentació i la

gestió informàtica de la base de dades de



TOC (BADOC) amb les fitxes de consulta

(senzilla i complexa). els estudis adreçats

a les diferents comissions. les respostes i

els registres de control de cada grup de

documents.

— Des de l'inici del curs. arxiva-

ment informàtic de les consultes a mesu

ra que arriben a l'OC. Pel que fa a les

fitxes manuals dels cursos anteriors. se

n'ha informatitzat el 50 % aproxima

dament.

— Elaboració d'informes i estu

dis (consultes. suggeriments. propostes

d'esmena) per a les comissions correspo

nents. per a especialistes externs. etc.

Redacció de reports mensuals amb les

dades estadístiques i les activitats de

l'OC per a la Secció Filològica.

— Incrementació del cabal de

documentació provinent d'Internet tant

pel que fa a adreces d'interès lingüístic.

eines i recursos diversos. com pel que fa

a documents pròpiament dits. els quals

han estat emmagatzemats de manera

provisional. mentre esperem de poder-

los introduir en el gestor documental de

Topic.

— Tasca conjunta de TOC amb

les altres oficines de la Secció Filològica

en el manteniment i l'adequació de la

unitat compartida amb vista a facilitar a

cada instància l'accés a la informació

d'interès general i. així. enriquir i rendi-

bilitzar les feines pròpies de cada ofici

na. També s'ha alimentat la unitat Q.

compartida per tot el personal de l'IEC.

amb els acords normatius presos per la

Secció Filològica i amb alguns docu

ments d'interès general.

2. Atenció de consultes.

dades estadístiques

Les consultes adreçades a l'OC durant el

curs 1998-1999 han estat rebudes per

telèfon. per carta. per fax i. cada dia

més. mitjançant el correu electrònic. Se

gons les diferents classificacions esta

blertes. se'n desprenen les dades estadís

tiques següents:

— Consultes rebudes: 357. 330

de les quals han estat resoltes o estan pen

dents de la decisió d'alguna altra instàn

cia (comissions. Secció Filològica). D'a

questes 330. 165 han originat una fitxa

de recerca per a fer-ne el seguiment i re-

soldre-les.

— Estudis i informes elaborats

per l'OC: 29 (11 d'adreçats a la Comis

sió de Lexicografia. 17 a les Oficines Le

xicogràfiques i 1 al Ple de la Secció Fi

lològica).

— Isuaris (per ordre d'impor

tància quantitativa):

• Serveis lingüístics institucio

nals i universitaris (aproximadament.

el 22. 0 %): Direcció General de Política

Lingüística. Consorci per a la Normalit

zació Lingüística. Comissió Assessora de

Llenguatge Administratiu. TERMCAT.

Servei de Llengua Catalana de la Uni

versitat de Barcelona. ESADE. serveis

lingüístics de bona part de les univer-
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sitats dels Països Catalans. departa

ments de la Generalitat de Catalunva.

Generalitat \ aleneiana. consells co-

marcals. serveis locals de català. ajun

taments. etc.

• Professionals de la llengua

(aproximadament. el 22 %): correctors.

assessors. tècnics lingüístics. traductors.

escriptors. etc.

• Internes de l'IEC (aproxima

dament. el 19.5 %): personal dels dife

rents serveis de la Secció Filològica i de

HEC en general.

• Particulars (aproximadament.

el 14.8 %): corresponen majoritàriament

a les consultes puntuals. classificades sen

se fitxa de recerca.

• Sector de lensenvament en ge

neral (aproximadament. 11 1.5 %): esco

les. instituts. estudiants estrangers. etc.

• Mitjans de comunicació (apro

ximadament. el 5.5 %): TVC. Agència

EFE. TV2. a més de la col•laboració re

gular amb El Periódico. que tramet a

IOC les preguntes sobre llengua que li

adrecen els seus lectors.

• Empreses (aproximadament.

el 4.5 %): caixes i bancs. editorials. em

preses de serveis. etc.

— Procedència geogràfica:

• Països Catalans. Estat espa

nyol. UE. ElA. el Japó. Finlàndia. etc.

— Continguts:

• Consultes: 252.

• Demanda d informació i de

dictàmens: 59.

• Suggeriments i comentaris di

versos: 6.

• Classificació temàtica:

Lèxic i terminologia 122

Morfosintaxi 48

DIEC 25

Onomàstica i toponímia 21

Ortografia 29

Convencions 13

Fraseologia 5

Informació general 49

Altres (sense especificar) 22

3. Altres activitats

— La responsable de I Oficina de Con

sultes ha assistit al Simposi Fabra. or

ganitzat per l'IEC el mes de novembre

de 1998. i a dues sessions del Col•loqui

Lingüístic de la Universitat de Barcelona

(desembre de 1998).

— Relacions amb serveis lin

güístics:

• Ha continuat I intercanvi d in

formació entre els diferents serveis insti

tucionals. tant pel que fa a consultes

puntuals com a la difusió de material

útil pera l'assessorament.

• L'OC ha tramès als serveis

lingüístics dos comunicats amb els

acords lingüístics presos per la Comis

sió de Lexicografia i la Secció Filo

lògica durant aquest curs. Aquesta tra

mesa s'ha fet extensiva al Servei de

Llengua de la Universitat de Barce

lona.



• El TERMCAT ha retornat el

llistat de mots pendents d'estudi amb

els comentaris i les precisions que resul

ten de la comparació d'aquest amb les

seves bases de dades. El Servei d' Asses

sorament Lingüístic de la DGPL enca

ra no ha enviat la seva resposta sobre

aquest llistat.

• En el marc dels acords de col•la

boració amb la DGPL. la responsable de

TOC ha assistit a conferències i cursos

de formació adreçats als assessors lingüís

tics. organitzats per la DGPL (octubre-

novembre de 1998 i maig de 1999).

Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques de les Oficines Lexicogràfi

ques (OL) durant el curs 1998-1999

s'han centrat. fonamentalment. en diver

sos projectes lexicogràfics directament re

lacionats amb el Diccionari de la llengua

catalana (DIEC) i amb la base de dades

de les Oficines Lexicogràfiques (BDOL).

1. La segona edició del Diccionari

de la llengua catalana de l'Institut

(ÜIEC)

Durant el curs 1998-1999. les OL s'han

dedicat especialment a les tasques de la

segona edició del D1EC. Aquestes tas

ques estan distribuïdes en les tres àrees

de treball següents.

1.1. Aplicació de criteris al text

delDIEC

Per a 1 elaboració de la primera edició

del DIEC. la Secció Filològica va apro

var un conjunt de criteris lexicogràfics.

Alguns d'aquests criteris. però. es varen

aplicar parcialment al text; uns altres

van quedar pendents. amb la intenció de

fer-ne l'aplicació durant el procés de la

segona edició. A més. amb vista a aques

ta segona edició. s'ha comprovat la ne

cessitat de modificar o ampliar alguns

d'aquells criteris. A continuació s'indi

quen els avenços fets per les OL cu

aquesta àrea de treball.

Pel que fa als criteris de la pri

mera edició. s'ha enllestit la reordenació

d'accepcions dels articles del DIEC que

no s'adequaven al criteri fixat per la

Secció Filològica i s'hi ha aplicat el cri

teri de supressió del punt i coma com a

separador d accepcions.

Quant a l'ajustament dels criteris

per a la segona edició. s'han elaborat

uns quants estudis i s'hi ha aplicat un

nou sistema de representació de les cate

gories gramaticals aprovat per la Secció

Filològica.

1 .'2. Tractament de les propostes

d'esmena al text del UIIX'

Des de ht publicació del DIEC. les OL

han recollit totes les propostes d'esme

na fetes al text del diccionari. tant les

que han aparegut publicades com les que

han estat trameses directament a la Sec-
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ció Filològica o a les OL per institucions

i persones de dins i de fora de l'Institut.

amb la finalitat d analitzar-les i d'incor-

porar-les al text de la segona edició del

diccionari. si escau.

En aquesta segona àrea de tre

ball s'ha enllestit la classificació tipolò

gica de les propostes. atenent les esme

nes a Ies entrades. a les definicions. a les

subentrades i als exemples. i també a

les propostes d'addició i de supressió

d'informacions.

En l'àmbit de les tasques concre

tt"- d'aquesta àrea. les t il . s'han dedicat.

sobretot. a l'elaboració d'informes que

tracten de les propostes referents a la

forma de les entrades i a la seva repre

sentació en el diccionari. Aquests infor

mes han estat objecte d'estudi i de re

solució per la Comissió de Lexicografia.

A més. s'ha iniciat l'estudi de les propos

tes d'esmena de les definicions.

E3. Revisió de la terminologia

continguda en el DIE( '

La revisió de la terminologia prevista per

a la segona edició del DIEC és dividida

en tres fases: revisió de la nomenclatura.

revisió de les definicions i revisió final

per a harmonitzar les definicions de les

àrees temàtiques afins.

Les tasques referents a la prime

ra fase d'aquesta revisió. és a dir. a la

revisió de la nomenclatura. han consis

tit. sobretot. en la introducció a la base

de dades de les indicacions i les propos

tes fetes pels especialistes de cada àrea

relatives al manteniment. a la supressió

o a l'addició de termes d'especialitat.

Actualment s'ha introduït el 80 % del

total dels llistats rebuts. Cal tenir en

compte. però. que les OL encara no han

rebut tots els llistats tramesos als es

pecialistes durant el primer trimestre

de 1998.

Un cop introduïdes les dades a

la base. les OL elaboren. a partir dels

criteris establerts per la Comissió de

Lexicografia (CL). un informe per a

cadascuna de les propostes fetes pels

especialistes. Després. la CL és l'encar

regada d analitzar-les i de sancionar

les. Actualment. s'han elaborat els in

formes corresponents a les propostes de

catorze àrees. Les propostes de cinc

d aquestes àrees ja han estat estudiades

a la CL.

Malgrat que la primera fase no

és del tot tancada. s'han iniciat les tas

ques corresponents a la segona. és a dir.

a la revisió de les definicions. En aquest

sentit. les OL han elaborat uns criteris

per a la revisió de les definicions i han

lliurat a la majoria dels especialistes de

les diferents àrees del coneixement els

llistats que els han de permetre revisar

les definicions actuals o bé d'elaborar-

ne de noves.

Concretament. a final de junv

s'han lliurat 4o llistats i es preveu que

abans de final de curs s'hauran distri

buït bona part dels restants.



2. El Diccionari manual (DM)

L'activitat bàsica en l'elaboració del

Diccionari manual ha estat la redacció

de les entrades a partir de la selecció de

la nomenclatura i de l'establiment dels

criteris de redacció. tasca feta durant el

curs anterior.

Atès que encara no es comptava

amb la nova base de dades (plataforma

Unix). la primera quarta part del DM es

va redactar amb l'editor de textos Word.

A partir del mes de febrer de 1999 ja es

va disposar del nou programa i es va

procedir a la introducció de totes les en

trades redactades fins al moment. feina

que encara no s'ha acabat.

Com que el nou sistema resul

tava massa lent per les característiques

del DM. es va proposar d'emprar en la

redacció d'aquest diccionari el progra

ma d'esmena ràpida de la BDOL adap

tat al nou sistema. A principis de juliol

s'ha disposat duna versió de proves d'a

quest programa.

També durant el mes de juliol

s'han pogut lliurar al director de les OL

les primeres entrades del DM (lletres E

i F) per tal d'ésser avaluades.

3. Participació en el Centre de

Referència d'Enginyeria Lingüística

(CREL)

Enguany. s'han enllestit la classificació i

la codificació dels arguments de comple

ment directe de tots els verbs del DIEC

i el seu etiquetatge a la base de dades

BDVER. Amb aquesta tasca. les OL

col•laboren en el projecte d'elaboració

d'un analitzador sintàctic de baix nivell.

la implementació del qual es duu a ter

me a l'Institut Universitari de Lingüís

tica Aplicada (IULA) de la Universitat

Pompeu Fabra.

En segon lloc. des de les OL s'ha

fet una descripció exhaustiva de totes

les informacions susceptibles de formar

part de la macroestructura i de la micro-

estructura d'un diccionari monolingüe

de llengua general com a col•laboració

en el dissenv duna estació lexicogràfica.

4. Base de dades lexicogràfiques

Les OL dediquen part de la seva feina

a mantenir. actualitzar i millorar la

BDOL. l'eina bàsica dels seus treballs

lexicogràfics. amb la col•laboració del

CEDI.

Durant el curs 1998-1999 hom

ha dut a terme una anàlisi de la nova ti

pografia del DIEC; concretament. dels

canvis derivats de la numeració de les

accepcions i del nou sistema de repre

sentació de les categories gramaticals i

dels valoratius lingüístics.

Per una altra part. també en

col•laboració amb el CEDI. s'ha fet el se

guiment del projecte de migració de la

base de dades de les OL a la plataforma

Unix, Igualment. s'ha elaborat un estudi

que reflecteix la temporització prevista

de les tasques de validació dels progra

mes de la dita base de dades.
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5. Altres activitats

a) Consultes lexicogràfiques

Les OL col•laboren habitualment en la

resolució de problemes relacionats amb

el lèxic i la lexicografia plantejats per

I Oficina de Consultes. la Fundació En

ciclopèdia Catalana i el Servei de Llen

gua Catalana de la Universitat de Barce

lona. entre algunes altres institucions.

6) Consell Supervisor del TERMCAT

l 'n membre de les OL participa en les

reunions que el Consell Supervisor del

TERMCAT fa amb una periodicitat

quinzenal per a resoldre casos conflic

tius de terminologia.

c) Conferències

Participació en el I Seminari de Correc

ció de Textos. organitzat pel Servei de

Correcció de l'Institut d'Estudis Cata

lans. Barcelona. 2b de març de I99<i.

S'hi impartiren les conferències se

güents:

— «El Diccionari de la llengua

catalana de l'Institut d'Estudis Catalans

com a eina en la correcció i la redacció

de textos». a càrrec de Carolina Santa

maría.

— «La fixació de la terminologia

en la correcció i la traducció de textos».

a càrrec de Maria Bozzo.

d) Publicacions

Bozzo. Maria. «La normativa lèxica del ca

talà: el diccionari de Pompeu Fabra».

ElPeriódico (25 desembre 1998).

e) Lectura de comunicacions

Participació en el col•loqui internacional

La lingüística de Pompeu Fabra. Tarra

gona. del 14 al 16 de desembre de 1998.

Les comunicacions presentades foren les

següents:

— M. Bozzo i G. Pauné: «L'or

denació i la jerarquització de les accep

cions en el Diccionari general de la llen

gua catalana. de Pompeu Fabra».

— A. Espallargas i P. Montalat:

«Aproximació als exemples de les entra

des verbals del Diccionari general de la

llengua catalana. de Pompeu Fabra: re

presentació de la sintaxi».



Societat Catalana d'Estudis Clàssics

Societats filials

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Marc Maver t Oltvé

Jaume Pòrtulas t Ambrós

Xavter Rtu t Camps

Josep Martínez Gàzquez

Josep O'Callaghan Martínez

Enrtc Roquet t Llovera

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Carles Mtralles t Solà

188

32 estudiants adherits

Conferències

— Trajano padre y el ninfeo de Mileto. a

càrrec de Geza Alfòldv. professor. Institut

d'Estudis Catalans. 15 d'octubre de 1998.

— Particularitats del llatí his-

pànic. a càrrec de Pere Canela. profes

sor. Institut d'Estudis Catalans. 20 de

gener de 1999.

— La storia di Medusa: varianti

iconiche e varianti narrative. a càrrec

d'Ezio Pellizer. professor de la Universi

tat de Trieste (Itàlia). Institut d'Estudis

Catalans. 8 de febrer de 1999.

— Filosofia y medicina en la

Grecia antigua: modelos de conocimiento

y sus repercusiones. a càrrec de Geoffrey

E. R. Lloyd. professor de la Universitat

de Cambridge. Consell Superior d'Inves

tigacions Científiques a Catalunya. 1 1 de

març de 1999. Acte organitzat conjunta

ment amb la Societat Catalana d'Història

de la Ciència i de la Tècnica.

— La comparacien entre la cien

cia griega y la china. a càrrec de Geoffrev

E. R. Lloyd. professor de la Universitat de

Cambridge. Consell Superior d'Investiga

cions Científiques a Catalunya. 12 de març

de 1999. Acte organitzat conjuntament

amb la Societat Catalana d'Història de la

Ciència i de la Tècnica. amb el suport del

Comissionat per a Universitats i Recerca.

— La llegenda artúrica a l'ha

giografia. a càrrec de Glòria Torres. pro

fessora de la Universitat de Barcelona.

Reial Acadèmia de Medicina. 1 4 d'abril

de 1999.
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— Pllgrimage to a greek island:

front Argonauts to Athenian migrants,

a canec de Margaret Kenna, professora

de la Universitat de Swansea (Gal·les).

Institut d'Estudis Catalans. 3 de maig

de 1999.

— Juan Gil de Zamoray su obro

científica, a càrrec de Càndida Ferrero,

de la Universitat Autònoma de Barce

lona. Institut d'Estudis Catalans. 18 de

maig de 1999.

— La misericordia dirina delpa-

ganismo al cristianismo, a càrrec de Da

vid Konstan, de la Universitat Brown de

Providence (EUA). Reial Acadèmia de Me

dicina de Catalunya. 17 de juny de 1999.



Societat Catalana de Llengua i Literatura

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorera:

Vocals:

August Bover t Font

Josep Massot t Muntaner

Joan Anton Rabetxa t Rtbas

Montserrat Alegre t Urgell

Josep Paré t Jtménez

Mtla Segarra t Netra

Delegat de HEC:

Nombre de socis:

Josep Moran t Ocertniauregut
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Activitats generals

La Societat Catalana de Llengua i Li

teratura (SCLL) ha continuat enguanv

la seva activitat. centrada en dos aspec

tes: la publicació anual d'un número de

la revista Llengua & Literatura i la rea

lització de col•loquis o taules rodones de

tipus monogràfic. a més de conferències

aïllades de personalitats del món de la

lingüística i la literatura.

Activitats del curs 1998-1999

— Història de la llengua: problemes i

mètodes. l Curs de Filologia Valencia

na. III Simposi de Filologia l alenciana

en honor de Joseph tïulsoy. Universi

tat de València. del 10 al 12 de novem

bre de l998. Organitzat pel Departament

de Filologia Catalana de la Universitat de

València. amb la col•laboració de la SCLL.

que. a més. va participar-hi amb tres

ponències de membres de la junta o del

consell de redacció de la revista Llengua

& Literatura:

• Conferència «Substrat i super-

estrat en l'evolució del català». a càrrec

de Josep Moran.

• Conferència «Com estudiar la

història de la llengua del segle xx». a càr

rec de Mila Segarra.

• Conferència «Les noves Regles

d'esquivar vocables: les correccions en el

gènere processal». a càrrec de Joan An

ton Rabella.

— Homenatge a Santiago Alber-

tí. Institut d'Estudis Catalans. 10 de de

sembre de 1998. Amb la intervenció de

Jordi Carbonell. membre de la Secció Fi

lològica. que va fer la presentació de Tac

te d'homenatge al filòleg i historiador. en

el qual es va repassar la tasca lexicogràfi

ca actual amb les conferències següents:
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• «Els projectes lexicogràfics de

l'Institut Universitari de Lingüística

Aplicada». a càrrec de M. Teresa Cabré,

• «El diccionari del català con

temporani: un intent de renovació meto

dològica». a càrrec de Joaquim Rafel.

— XXV Col•loqui de la Societat

d'Onomàstica. Sagunt. 26 i 27 de fe

brer de 1999. D acord amb la volun

tat de realitzar actes descentralitzats.

la SCLL va col•laborar en l'organització

del XXV Col•loqui de la Societat d'Ono

màstica. en el qual. a més. va participar

amb la ponència següent:

• Conferència «Toponímia: pro

blemes i mètodes». a càrrec de Joan An

ton Rabella.

— Acte de commemoració del

centenari del naixement de Joan Oliver.

Centre Cultural de les Corts. Barcelona.

1 2 de maig de 1 999. Josep Massot i Mun

taner. vieepresident de la SCLL. va pre

sentar Tacte. organitzat conjuntament

per la SCLL. el Centre Cultural de les

Corts i l'Arxiu Municipal del Districte de

les Corts. L'acte va consistir en tres con

ferències. a càrrec de Joaquim Molas. Ig

nasi Riera i Francesc Vallverdú. i una

lectura dramatitzada del Bestiari de Joan

Olirer. a càrrec de membres de l'IES Au-

siàs March.

Conferències

— Estat actual de l'estudi de la llengua

ibèrica. a càrrec de Javier Velaza. de la

Universitat de Barcelona. 24 de febrer

de 1999.

Publicacions

Llengua ic Literatura. núm. 9 (1998).
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Composició i estructura de Ia Secció

La Secció té la mateixa estructura que

ara fa un anv i el mateix Consell de Go

vern. format pels senvors Josep M. Mun

taner. president; Joan Vilà i Valentí. vi-

cepresident; Pere Lluís Font. secretari. i

Josep Gonzàlez-Agàpito. tresorer. Pel

que fa a la composició. el seuvor Josep

Perarnau. membre numerari. ha passat

a emèrit.

Així. doncs. la composició actual

de la Secció és de 21 membres numeraris.

8 membres emèrits. 2 membres correspo

nents i 1 membre supermunerari. els

quals estan distribuïts de la manera se

güent. segons les set àrces en què s'estruc

tura la Secció (seguint l'ordre d'incorpo

ració a l'Institut de la disciplina. o de la

primera de les disciplines. de cada àrea):

— Filosofia: 3 membres numeraris. 1 d'e

mèrit i 1 de corresponent.

— Dret: 3 membres numeraris. 1 d'emè

rit i 1 de corresponent.

— Economia: 4 membres numeraris.

— Geografia i demografia: 3 membres

numeraris i 3 d'emèrits.

— Pedagogia i psicofogia: 2 membres

numeraris. 3 demèrits i 1 de supernu-

merari.

— Comunicació i antropologia: 3 mem

bres numeraris.

— Sociologia i ciència política: 3 mem

bres numeraris.

En el Ple de l'Institut del dia 14

de juny van ser designats nous membres

numeraris. a proposta de la Secció. els

senvors Josep Lluís Blasco i Estellés (Fi

losofia). Joan Francesc Mira i Casterà

(Comunicació i antropologia) i Ricard

Torrents i Bertrana (Pedagogia i psico

logia). (Vegeu el subapartat «Nous mem

bres». dins l'apartat «El Ple».) La Secció

té, doncs. el nombre màxim de membres

numeraris previstos en els Estatuts ac

tuals de l'Institut.

Sessions duies a terme

La Secció ha celebrat onze sessions

plenàries. nou d'ordinàries i dues d'ex

traordinàries. Les sessions extraordinà

ries. el novembre i el desembre de l998,

van ser dedicades. la primera. a la pro

posta de candidats a nous membres de la

Secció. seguida de la discussió i la votació

sobre la seva idoneïtat. i. la segona. a la

presentació formal i la votació definitiva

d'aquests. Quant a les sessions ordinà

ries. en cada una hi ha hagut un punt fort

a l'ordre del dia: una comunicació acadè

mica. un debat. la discussió del pressu

post o I informe sobre els treballs de re

cerca en curs. Entre els debats duts a

terme. cal esmentar el referent a la pre

paració de la segona edició del D1EC. Les

sessions que han quedat disponibles per a

la presentació d'una comunicació acadè

mica han estat quatre: una (que ha servit
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per a acabar el projecte. de què ja es

parlava en memòries anteriors. de fer un

balanç de les disciplines científiques cor

responents a les àrces de la Secció en el

segle xx en l'àmbit dels Països Catalans)

ha versat sobre la sociologia (senyora

Carlota Solé). Les altres tres han tractat

dels temes següents: «1898: regeneracio-

nisme. societat i educació» (senvors José

M. Hernàndez. de la Universitat de Sala

manca. i Josep Gonzàlez-Agàpito). «La

gestació d'una aportació al lèxic geogrà

fic català» (senyor Marc-Aureli Vila) i

«Andorra: passat i present» (senvor Joan

Vilà i Valentí).

Altres activitats

Uns quants membres de la Secció o presi

dents de societats filials (Carles A. Gasò-

liba. Josep Jané. Pere Lluís Font. Isidre

Molas. Joaquim Muns. Josep Perarnau.

Ricard Pié. Antoni Serra Ramoneda. Jo

sep. M. Terricabras i Joan Vilà Valentí)

han format part de les ponències per a

l'adjudicació dels premis Internacional

Catalònia. Institut d Estudis Catalans

d'Economia. Institut d Estudis Cata

lans de Filosofia. Antoni Fité i Rossell de

Geografia. Història o Dret d'Andorra.

Societat Catalana d'Economia i Catalu

nya d'Urbanisme. atorgats el 1999.

El senyor Miquel de Moragas ha

coordinat la preparació de les jorna

des científiques «Els límits de l'esport: el

doping del dopatge». celebrades els dies

17 i 18 de junv.

El senyor Pere Lluís Font ha

participat en la commemoració. a Vic.

del cent cinquantè aniversari de la mort

de Balmes. dintre de les activitats de

l'«Anv Balmes».

Els senyors Josep Gonzàlez-Agà

pito i Enric Lluch han coordinat el 1998

els Reports de la recerca a Catalunya en

les àrees de «Pedagogia» i de «Geografia

i demografia». respectivament.

Distincions i homenatges

El senyor Josep Perarnau ha estat guar

donat amb la Medalla Narcís Monturiol

a la recerca científica.

El senyor Bartomeu Barceló ha

obtingut el premi del Consell Insular de

Mallorca per la seva trajectòria en tre

balls sobre urbanisme i ordenació del ter

ritori.

El senyor Octavi Fullat ha estat

distingit per la Generalitat de Catalunya

amb el premi Jaume Vicens Vives a la

qualitat docent universitària en ocasió

de la seva jubilació.

El senvor Joan Vilà i Valentí ha

estat objecte d'un homenatge de la Uni

versitat de Barcelona. que li ha dedicat

el llibre El professor Joan Vilà- Valentí i

el seu mestratge en la geografia univer

sitària.

S'ha posat el nom de Lluís Folch

i Camarasa a 1 Escola de Psicopedagogia

Familiar de Granollers.

El senyor Josep M. Vilaseca i

Marcet. que fou membre de la Secció.



ha estat homenatjat pòstumament amb

la publicació del llibre Miscel•lània en

homenatge a Josep M. Vilaseca i Mar

cet. Una contribució a l'anàlisi de la so

cietat catalana contemporània. que ha

estat presentat al Palau de la Generali

tat amb una conferència del senyor Jo

sep M. Puig Salellas titulada «Josep M.

Vilaseca i Marcet. un ciutadà exem

plar».

Publicacions

Anglès. Misericòrdia. El pensament de

F. Xavier Llorens i Barba i la filoso

fia escocesa.

Arxiu de Textos Catalans Antics. núm. 17.
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Arxiu de Textos Catalans Antics

Director: Josep Perarnau i Espelt

Articles

Josep Perarnau i Espelt. «La traducció

catalana medieval del Liber futurorum

eventnutn de Joan de Rocatalhada. Edi

ció i estudi».

Jaume Mensa i Valls. «Regles i

principis d'interpretació bíblica en les

obres autèntiques d'Arnau de Vilanova.

i en VExpositio Apocalypsis i \ Expositio

super vigesimum quartum capitulum

Matthaei».

Jaume de Puig i Oliver. «Manus

crits cimericians de la Biblioteca Capitu

lar y Colombina de Sevilla proviuents de

Girona».

Jaume de Puig i Oliver. «Docu

ments relatius a la Inquisició del Regis-

trtim Litterarum de 1 Arxiu Diocesà de

Girona (s. xtv)».

Notes i documents

Miquel Batllori i Munné, Eusebi Colomer

if'ous.S.J. (t) (1923-1997).

Angel Anglada i Anfruns. Pacià

en el manuscrit 1631 de la Bibliothèque

Mazarine de París.

Jesús Alturo i Perucho. Un altre

manuscrit del Llihre del fets del rei En

Jaume.

Josep Perarnau i Espelt. I n pa

ràgrafdel Primer del crestià de Francesc

Eiximenis inspirat en el De mysterio

eymbalorum d'Arnau de I ilanova.

Jaume de Puig i Oliver. Desocul-

tació d'un manuscrit de l'Ars lul•liana a

Barcelona. el 1396.

Lluís Monjas Marco. El qüestio

nari de Visita pastoral de Jaume Mar

quilles. 1413-1414. Edició i estudi.

Pep Vila. l'n nou document so

bre la presència de l'impressor Joan Ro-

sembach a Perpinyà.

Josep Perarnau i Espelt. Nous

autors i textos catalans antics.

Secció IIibliogràfica

Butlletí Bibliogràfic

Francesc Feliu i Torrent. L'empremta

d'Antoni de Bastero entre els seus con

temporanis i la pervivència del seu re

cord. Revisió crítica dels estudis baste-

rians.

Recensions.

Notícies bibliogràfiques:

I. Obres generals i bibliografies.

II. Estudis de referència local.

III. Estudis de referència cronològica.

IV. Sobre arxius. biblioteques i mu

seus.

Taules

I. D arxius i biblioteques.

II. De noms d autors i d obres anò

nimes.



Història de l'Educació Catalana

Director: Josep Gonzàlez-Agàpito

i Granell

Després de dos anvs d estudi. durant

l'any 1998 va quedar enllestit el perío

de 1898-1939. A més d'aquest treball

sistemàtic. cal destacar les missions de

recerca fetes a Perpinyà. a Salamanca

(Arxiu Nacional. Secció Guerra Civil) i

Madrid (Biblioteca Nacional i Reial

Acadèmia de la Història). S'ha elaborat

una síntesi que pretén ser temàticament

i territorialment equilibrada i que s'ha

estructurat en els tres apartats següents:

a) societat. cultura i pensament peda

gògic (relació de la pedagogia amb el

teixit cultural i social de l'època); /;) en

senyament. escoles i professorat (alfa

betització. ensenvament primari. escola

elemental. formació dels mestres. ense

nvament secundari i professional. en

senyament universitari. instruments i

utillatge per a l'ensenvament. i llengua

i ensenyament). i c) educació fora de l'es

cola; educació social: educació no formal

(àmbits no estrictament escolars). S'ha

intentat establir una visió comparativa

entre tots els territoris en funció de la

seva composició social. política i eco

nòmica.

Integració lingüística i cultural

dels immigrants a Catalunya.

Del coneixement a l'ús del català

Directora: Carlota Solé i Puig

Durant aquest període s'ha continuat la

tasca de cercar documentació de diver

sos arxius. biblioteques i instituts de re

cerca sobre la qüestió de la llengua de

l'àrea d'influència del català i d'institu

cions relacionades amb el tema de recer

ca. Un cop examinat com s'ha avançat

del coneixement a l'ús del català en

l'àmbit públic. s'ha tractat del problema

de posar en pràctica el que la Llei de

política lingüística estableix tant per a

1 àmbit públic com per al privat.

S ha fet. en aquest sentit. una en

questa per correu a tots els parlamenta

ris catalans per tal d'analitzar la posició

individual dels representants del poble

de Catalunva respecte a una qüestió que

afecta tan pregonament la vida quoti

diana. particular i social de les persones

que treballen i viuen a Catalunya. L'en

questa ens ocupà quatre mesos de labor

intensa. ja que hom va haver de llençar

dues vegades i enviar un segon cop els

qüestionaris a tots els parlamentaris que

no havien contestat la primera vegada.

Malgrat els nostres esforços. el nivell de

resposta d'aquesta enquesta per correu

no fou tan bo com el que es podia espe

rar d un col•lectiu qualificat com és el

dels diputats del Parlament de Cata

lunva.
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Es procedí. seguidament. a l'anà

lisi de les dades de l'enquesta. en què

es demostraren fidedignament les con

tradiccions. les coincidències i les di

vergències entre alguns membres dels

diferents partits polítics i grups parla

mentaris. S'hi aplicà. a continuació. la

teoria dels conjunts borrosos per tal d es

tablir els diversos perfils de les posicions

dels responents a les nostres preguntes

sobre la Llei de política lingüística. Es

preveu que l'Institut d'Estudis Cata

lans publiqui els resultats de l'enquesta.

a més de les consideracions teòriques

prèvies.

Diccionari Jurídic Català

Director: Josep M. Mas Solench

L'objectiu d'aquest projecte és presentar

la terminologia jurídica de l'àrea lingüís

tica del català i les seves varietats -—que

inclouen Catalunya. les comunitats de

València i les Balears. la regió del Rosse

lló (França) i I illa de Sardenya (Ità

lia)— en una obra de conjunt. tan com

pleta com sigui possible. de manera que

cada entrada o article comprengui la de

finició del terme i les seves accepcions. la

història. la doctrina. la legislació. la ju

risprudència. una bibliografia selecta i la

traducció als diversos idiomes europeus:

alemany. castellà. francès. anglès. italià i

portuguès.

Estat de desenvolupament

A l'objectiu abans assenyalat s'hi ha

acoblat també el nomenclàtor de veus de

dret del Principat d'Andorra. Els tre

balls s'han dividit segons les diverses

àrees del dret i s'ha designat un director

especialista per a cadascuna. D'acord

amb els directors esmentats. es va esta

blir un nomenclàtor definitiu. amb un

total aproximat de 2.000 articles i una

extensió de 10.000 folis. Actualment.

com s'exposa al paràgraf següent. s'ha

recollit ja un 30 % de l'original del pro

jecte i s'ha encarregat el 90 % dels arti

cles previstos.

A més. paral•lelament als treballs

indicats. hom procedeix a: a) establir

l'alfabetització informatitzada dels arti

cles a mesura de la seva recepció; /;) tra

duir certs articles que inevitablement

ens arriben en castellà: c) revisar cientí

ficament i lingüísticament els articles re

buts; d) determinar les veus de referèn

cia i els articles derivats d'un altre de

principal. i e) decidir nous articles.

Igualment. l'oficina administra

tiva s ocupa de: f/) redactar i trametre la

correspondència: b) establir els contrac

tes amb els col•laboradors i procedir a

l'ordenació dels pagaments d'honoraris:

c) realitzar les gestions i les visites ne

cessàries: d) preparar els pressupostos;

p) lliurar els documents bancaris corres

ponents; /) aconseguir el suport econò

mic necessari. i g) realitzar la liquidació

dels exercicis.



Per a una millor realització del

projecte. els encàrrecs dels articles als

diferents col•laboradors es van fent per

etapes. segons les àrees de dret en què es

divideix l'obra. D'aquí que en aquests

moments es disposi ja de les veus corres

ponents a les branques de dret constitu

cional. dret processal. dret romà. dret

administratiu i bona part de dret canò

nic. civil i mercantil. a més d'història

del dret i biografies de juristes. Fins ara

s'han fet encàrrecs a 302 col•laboradors

i s'han recollit materials. que sumen el

total de 687 articles amb un conjunt de

3.710 folis. cosa que representa aproxi

madament un terç de l'extensió de l'o

bra segons les dades de nombre d 'arti

cles i extensió que s'han previst d'acord

amb el que s'ha ressenyat a l'apartat an

terior.

Així mateix. s'ha procedit a en

carregar fins al total de 1.804 articles.

amb els contractes corresponents. Res

ten per encarregar els articles correspo

nents a dret andorrà. dret valencià i dret

balear. dels quals ja es disposa dels no

menclàtors corresponents de veus. i es

treballa també en els nomenclàtors de

dret consuetudinari i dret rossellonès i

alguerès.

El català en els mitjans

de comunicació. Situació

actual i perspectives

Director: Josep M. Martí i Martí

La finalitat d'aquest projecte és conèixer

la situació del català als mitjans de co

municació amb l'anàlisi quantitativa de

l'oferta i del consum i fent-ne una apro

ximació qualitativa amb una enquesta

als responsables dels mitjans.

L'objectiu final és estudiar les

tendències de creixement o decreixe

ment. la utilització del trilingüisme i l'e

volució de la presència del català en les

noves tecnologies de la informació i la

comunicació.

L'àmbit és el Principat. però el

projecte té un annex on s'analitza la si

tuació a la resta dels Països Catalans.

Estat de desenvolupament

En aquests moments. la part central del

treball (oferta. consum. situació a Inter

net. annex dels Països Catalans. enques

ta i índex documental) està pràcticament

acabada. Manquen les dades de l'oferta

corresponents al 1998. Com que per a la

resta tenim dades fins al maig de 1999.

creiem que hem d esperar que el Depar

tament de Cultura disposi d'aquestes da

des per a poder treure'n conclusions sig

nificatives.

A finals de setembre tindrem.

doncs. finalitzada la part central del pro

jecte i iniciarem la redacció de conclusions.
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Avanç de conclusions

Conclusions principals

1. Els estudis dels quals disposem de

Tam l998 no permeten veure un pano

rama global del consum de mitjans de

comunicació en català al Principat per

què hi manquen les dades del consum

de mitjans locals de premsa. ràdio i tele

visió.

Com més petit és l'àmbit de dis

tribució o d emissió d'un mitjà. més difí

cil és que surti en estudis de mesurament

del consum amb mostres dissenyades

per tot Catalunya. com són els que hi ha

disponibles. Per això. no existeixen da

des d'audiència o de consum global de

les nombroses revistes mensuals i setma

nals en català i de l'abundant premsa

comarcal del Principat. Així mateix. les

dades de televisió local —que en teo

ria és en català— són recollides per

SOFRES. però les xifres només són in

dicatives. ja que la mostra no és re

presentativa. Només hi apareixen tres o

quatre televisions locals. però amb po

ques mencions perquè les xifres siguin

representatives.

2. Disposem d estudis sobre el

consum de mitjans de comunicació lo

cals realitzats durant Tany l9°)8 que

s'han fet a petició d'una organització de

terminada. però són estudis puntuals

que només reflecteixen el sector i les

qüestions que interessen els qui han pa

trocinat l'estudi.

Aquest és el cas de l'estudi sobre

la premsa comarcal encarregat a l'Insti

tut OPINA. SA per l'Associació Catala

na de Premsa Comarcal i de l'encarre

gat per l'Associació Catalana de Premsa

Gratuïta.

3. Segons l'Estudi General de

Mitjans (EGV1). la meitat dels catalans

consumeixen diaris en castellà. una

<marta part en català i la resta llegeixen

El Periódico. L estudi no separa els qui

llegeixen la versió catalana de la caste

llana d'aquest diari bilingüe: per tant.

en realitat són més els lectors de castellà

i català. Aquests diaris que apareixen a

l'EGM són diaris d'informació general.

econòmics i esportius que es distribuei

xen per tot el Principat. en grans ciutats

o en més d'una comarca.

■i. En canvi. gairebé tots els ca

talans. el 02 %. llegeixen els suplements

setmanals del diari en castellà i només

una minoria. el 8 %. ho fan en català.

5. Al costat d'això. un estudi de

llnstitut OPINA. SA encarregat per l'As

sociació Catalana de Premsa Comarcal

indica que gairebé el 90 % dels catalans

que llegeixen diaris llegeixen premsa co

marcal. que majoritàriament és en ca

talà.

0. El consum de ràdio és més

favorable al català: només el 13 % dels

catalans escolta ràdios que solament

emeten en castellà. En canvi. el 40 % es

colta ràdios catalanes i gairebé la mei

tat dels catalans escolta ràdios que te



nen una programació bilingüe (<les <Tu

na hora de català fins al 50 % de la pro

gramació en català). De tota manera. cal

recordar que en aquest estudi no aparei

xen les ràdios municipals. on l'oferta de

català és pràcticament majoritària.

7. Uns quants estudis realitzats

durant Tany 1998 es plantegen el tema

del consum de televisió a Catalunva.

però no n'hi ha cap que permeti tenir

una idea global del que passa. El proble

ma. una vegada més. és la dificultat de

mesurar el consum de les televisions lo

cals. però també el de les plataformes di

gitals. els canals via satèl•lit. ete.

8. Si tenim en compte només les

televisions convencionals (que emeten «en

obert») i Canal+. el consum de televisió

és majoritàriament en castellà.

Segons el mesurament d'audièn

cia de SOFRES i considerant la quota de

pantalla de les televisions convencionals

(TVE-1. La 2. Antena 3 TV. Tele-5.

TV3. Canal 33 i Canal+). el 70 % dels

catalans consumeixen televisió en cas

tellà i el 30 % en català. El consum de

català és una mica superior a l'indicat si

considerem que TVE-1 ha emès una

mitjana de 50 minuts diaris de progra

mació en català: La 2. una mitjana de

dues hores diàries. i Tele-5. 15 minuts

diaris durant l'any 1998.

9. Malgrat aquestes dades. el

consum de televisió en català és superior

a l'indicat. perquè TVE-1. La 2 i Tele-5

han emès diàriament programació en

català durant l'any 1998. A més. cal te

nir en compte el consum de televisió lo

cal en català que no es pot mesurar ade

quadament.

«) Segons la Direcció General de

RTVE. TVE-1 va emetre 507 hores de

català a la primera cadena i 833 hores a

La 2. Els programes en català de TV-1

tenen una mitjana de 230.000 especta

dors al Principat i una quota de pantalla

del 20 %. aproximadament. Els progra

mes en català de La 2 tenen una mitjana

de 70.000 espectadors i el 0.5 de quota

d'audiència.

/;) Tele-5 ha emès diàriament

15 minuts d'informació en català durant

l'any 1998. Aquests minuts s'emeten en

tre les vuit i un quart de nou del matí.

Precisament en aquesta franja hi ha una

majoria de catalans que veuen televisió en

català. Les cadenes que emeten en ca

talà tenen el total de quota de pantalla

del 00 %. mentre que les que emeten en

castellà i unes altres llengües (una resta de

la llengua de la qual no podem determi

nar) sumen el 40 % de quota d'audiència.

10. Quant al consum de televi

sió local (que considerem en català). dis

posem de les dades de SOFRES. que són

només orientatives. perquè desconeixem

l'univers real de cobertura de les ca

denes locals. Segons aquestes dades de

SOFRES. l'audiència mitjana de les te

levisions locals a Catalunya és d'unes

3.000 persones. cosa que vol dir que

cada minut del dia unes 3.000 persones
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han consumit televisió local. Això repre

senta que diàriament unes 365.000 per

sones han connectat almenvs durant un

minut amb una televisió local i una mit

jana de 2 milions de persones ho han fet

cada mes durant l'any 1998.

A més. la tendència del consum

local de televisió és ascendent.

11. Dos estudis més fets durant

1 anv 1998 fan referència al consum de te

levisió en català: el de l'EGM i el del CIS.

a) Segons l'EGM. el 32.7 % del

consum va correspondre a cadenes que

emeten en català. i el 65.4 % a les

que emeten en castellà. La resta no es

pot determinar. Segons aquest mateix es

tudi. això vol dir que els catalans van con

sumir una mitjana diària de 78 minuts

en català. i la resta. fins a 239 minuts de

visionament diari. en castellà.

6) Segons una enquesta del CIS

a les diferents comunitats autònomes per a

establir quina llengua prefereix la gent

a l'hora de veure la televisió. el 32 % pre

fereix veure-la en català: el 48 %. en ca

talà i castellà igual. i el 20 %. en caste

llà. La resta. el 36.1 %. diuen que veuen

la televisió en català i castellà igual:

el 35.4 %. més en català que en cas

tellà. i l'l.l % no contesta.

12. Finalment. un estudi sobre

el perfil de lectors de premsa gratuïta a

Catalunva. encarregat per l'Associació

Catalana de Premsa Gratuïta a l'empre

sa Market AAD. detecta el total de 235

publicacions gratuïtes.

L'estudi conclou que el 75.8 %

de catalans llegeixeu, encara que sigui de

tant en tant. premsa gratuïta. Segons els

seus càlculs. el 20 % d'aquests lectors

ho són de segur de publicacions gratuï

tes en català.

Sobre Internet

Les dades de la nostra anàlisi revelen

que el dinamisme actual de la societat

catalana en l'ús d'Internet no significa

directament un grau major d'utilització

del català en la xarxa que en uns altres

àmbits socials. Considerem sensat propo

sar la hipòtesi que la xarxa reprodueix les

tendències sociolingüístiques generals.

La comparació entre el preemi

nent ús del català en les webs de les ad

ministracions públiques catalanes en con

tra de la pobra presència del català en

les webs produïdes per institucions pri

vades (mitjans de comunicació. empre

ses) sembla donar suport a aquesta hipò

tesi: allà on regeixen les lleis del mercat

les polítiques de normalització lingüísti

ca topen amb la lògica del màxim bene

fici econòmic.

Cal. però. matisar el poc pes de

la llengua catalana en l'àmbit de les insti

tucions privades. Com hem pogut com

provar a l'anàlisi dels mitjans de comuni

cació i dels eercadors. existeixen diferents

polítiques lingüístiques segons quin sigui

l'objectiu públic del producte en línia.

Localment i comarcalment. el català és la

llengua dominant entre els mitjans. men



tre que en el cas dels cercadors també

predomina el català en els que s'especia

litzen en l'àmbit dels Països Catalans.

Aquest fet contrasta amb la pràctica

«invisibilitat» del català en els cercadors

de fora de Catalunya.

Considerem que. malgrat la glo-

balització de les comunicacions. el con

cepte d'espai de comunicació continua

essent útil en l'àmbit d'Internet precisa

ment perquè ens pot permetre explicar

les tendències lingüístiques que hem ex

posat. Els resultats de l'anàlisi suggerei

xen que la llengua catalana té una posició

important en l'anomenat «espai virtual

català». mentre que en l'espai virtual es

tatal i mundial la seva presència es pot

considerar nul•la. En l'àmbit estatal. el

castellà té una hegemonia absoluta. men

tre que a escala mundial l'anàlisi dels

cercadors ens suggereix que. malgrat que

l'anglès sigui la llengua dominant. els pro

ductes internacionals tendeixen a adap

tar-se lingüísticament a mercats prou ren

dibles (és a dir. s'adapten a la llengua

dels principals espais comunicatius re

gionals o estatals).

La manca de dades sobre el con

sum ens impedeix valorar quin pes tenen

els espais estatal i internacional respecte

al català en els hàbits dels usuaris d'In

ternet. Aquesta dada ens donaria la di

mensió real de la situació del català a la

xarxa. Però. en una primera instància.

l'existència d'un espai virtual català

prou autònom dins de la xarxa global

d'Internet no depèn dels consumidors.

sinó dels productors. Com ja hem re

marcat anteriorment. cal implementar

la creació dels continguts i dels serveis

en català a Internet que cobreixin les ne

cessitats dels usuaris dels Països Cata

lans. Només amb una oferta adequada

es podrà garantir la viabilitat de l'espai

virtual català. El desenvolupament del

pla estratègic «Catalunya en xarxa» pot

ser un primer pas sòlid per a aconseguir

aquest objectiu.

En general

— S'observen diferències entre els mit

jans que tenen estructura en cadena i els

que no en tenen. ja que els primers han

d'emprar dues llengües i els altres no.

— Els responsables de mitjans

detecten que l'ús de la llengua catalana

és força determinat per la política lin

güística del Govern de la Generalitat

(subvencions. llei del català. etc.) i tam

bé per la política lingüística de les em

preses mediàtiques. acceptin aquestes

subvencions o no.

— L'oferta del català dels mit

jans acaba generant demanda. sia en el

públic o en els anunciants que insereixen

publicitat en aquests mitjans.

Realitzacions concretes

Presentació del projecte i de les primeres

conclusions a les Jornades Anuals de la

Societat Catalana de Comunicació. Gi

rona. 5 de junv de l999.
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Arc Mediterrani. ordenació

del territori. segle xxt

Director: Ricard Pic i Ninot

Per completar cl treball «Aportacions ca

talanes en el camp de l'urbanisme i I or

denació del territori en els darrers cent

anvs». que es va cloure el mes d'octubre

de 1997 amb unes jornades científiques i

l'objectin del qual va ser estudiar la im

portància i l'impacte de Ics aportacions

realitzades des de l'obra de Cerdà fins als

Jocs Olímpics i llur transcendència exte

rior. i per tal de reflexionar sobre l'apari

ció de nous factors (canvis en l'ordre

econòmic. crisi de la societat del benes

tar. preocupació pel medi...). que obren

un nou cicle urbà i territorial. es dun a

terme l'actual seminari de recerca Arc

mediterrani. ordenació del territori. se

gle XXI. S'han celebrat fins ara nou ses

sions de treball a diferents indrets de Ca-

talunva —les darreres van tenir lloc a

Lleida. cl dia 15 de maig de 1999 («Llei

da. cruïlla de l'arc mediterrani i dels ei

xos de ponent»). i a Girona. el dia 19 de

juny de 1999 («Girona. ròtula de l'arc

mediterrani»)—. organitzades segons

dues perspectives. La primera s'ha refe

rit a temes de caràcter general: l'escenari

de convivència de la població. les noves

formes de treball i què significa. ter

ritorialment. un desenvolupament sos

tenible i competitiu. Les sessions conce

budes des de la segona perspectiva s'han

ocupat del futur dels nuclis i dels espais

estratègics del territori català: la xar

xa de ciutats i cadascun dels grans siste

mes territorials catalans (Girona. Reus-

Tarragona. Lleida i el metropolità bar

celoní) han estat analitzats tant en si

mateixos com en relació amb el seu en

torn. Pel que fa a les activitats previstes.

hi ha la intenció de fer a principis de

l'anv vinent unes jornades en què es de

batran les conclusions del seminari i el

paper de l'arc mediterrani i les seves

grans ciutats: València. Palma. Saragos

sa. Montpeller. Tolosa i Barcelona.

Missió de recerca de manuscrits

d'obres o d'autors catalans

fora de Catalunya

Director: Josep M. Perarnau i Espelt

Durant el 1998. els senvors Josep

Perarnau i Jaume de Puig han prosse

guit a Sevilla la catalogació dels manus

crits catalans de la Biblioteca Capitular i

Colombina amb els resultats següents:

Ms. 7-5-9 Antologia de Lo Crestià

d'Eiximenis. segle xv.

Ms. 7-3-17 Manuscrit factici amb di

verses obres de retòrica i

assenvaladament una cor

respondència privada en

tre secretaris reials del

temps de Pere lll i Joan I.



Ms. 5-1-19 Quaestiones supra librum

Physicorum Aristotelis. de

Joan Marbres.

Ms. 7-2-34 Sumtna de Poenitentia. de

sant Ramon de Penyafort.

i diverses poesies religioses

en català. segles xtv-xv.

Ms. 5-2-10 Practicas e custumes de la

Rectoria de Badalona. se

gle xv.

Ms. 7-4-27 Tractat de les orines. Pràc

tica de Plateari entorn de

1435.

Ms. 5-1-9 Tractat de l'esfera. Trilla.

segle xvt.

Ms. 5-5-31 Compendiimt Constitutio-

num generalium Cathalo-

nie de Narcís de Sant Dio-

nís. segle xv. provinent de

1'Arxiu Reial o posseït per

algú de la cort.

Ms. 5-3-42 Llibre de solitud. abat Isa

ac. i uns quants tractats re

ligiosos més en aragonès;

carta de sant Vicent Ferrer

a Benet Xlll sobre l'Anti-

crist i la fi del món en ara

gonès. segle xv.

Ms. 5-4-29 Diccionari de rimes de Jau

me March. segle xv.

Ms. 5-5-5 Doctrines morals de Cató.

segle xv.

Ms. 5-5-20 Obres religioses en català.

segle xv.

Així mateix. han estat estudiats

un volum de sermons de sant Vicent

Ferrer i el text de la Bíblia rimada en ca

ta là.

A Perttsa. el senvor Josep Perar-

nau ha treballat en el volum d esquemes

de sermons de sant Vicent Ferrer.

A Madrid. el senyor Jaume de

Puig va catalogar els manuscrits eixime-

nisians números 73. 1791. 10265 de la

Biblioteca Nacional (Llibre dels Angels.

Segon del Crestià. Doctrina compendio-

sa) i el 1978 de la BPR (Terç del Cres

tià. 2a part). També en va catalogar el

manuscrit 9.01.0 que conté l'Ars punc-

tandi del barceloní Francesc Armengol.

A València. el senvor Jaume de

Puig va transcriure la meitat del volum

Processos re- 7 de 1 Arxiu Municipal. fo

lis 3-117. del segle xtv. referent a Nico

lau Eimeric.
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Societat Catalana d'Economia

Societats filials

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocal d'Institucions Acadèmiques:

Vocal de Tesis i Publicacions:

Vocal Territorial:

Vocal de Promoció:

Vocal de Premsa

Josep Jané t Solà

Pere Putg t Bastard

Josep C. Vergés

Humbert Sanz t Garcta

Jordt Pascual Escutta

Joan M. Solà t Franquesa

Lluís Comas t Aràlol

Àngels Roqueta Rodríguez

Jordt Goula t Surtnvach
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Delegat de l'IEC:

Delegat a Brussel•les:

Delegat a Madrid:

Nombre de socis:

Joaqutm Muns t Albutxech

Víctor Pou t Serradell

Josep M. Nus t Badta

277

Conferències

Inauguració del curs acadèmic 1998-

1999. Conferència inaugural del curs a

càrrec d Àngel Pes. professor titular d e-

conomia espanyola de la Universitat de

Barcelona i delegat general de La CaLxa:

«Catalunya a l'Aldea Global». Institut

d'Estudis Catalans. 28 d'octubre de 1998.

Amadeu Petitbò. president del

Tribunal de Defensa de la Competència:

«Darreres actuacions del Tribunal de

Defensa de la Competència contra les

pràctiques restrictives». Institut d'Estu

dis Catalans. 17 de novembre de 1998.

Amadeu Blasco Abadal. market

ing manager de Nutrexpa: Jordi Rigual

Martínez. brand marketeer de Danone;

Rafel Santiveri Arroita. director de pu

blicitat i màrqueting de Casa Santiveri;

Pere Puig Bastard. professor d'ESADE i

vicepresident de la Societat Catalana

d'Economia: «Màrqueting en alimenta

ció». Taula rodona organitzada conjun

tament amb l'Associació Catalana de

Ciències de l-Alimentació. 2 de desem

bre de 1998.

Acte de lliurament del II Premi

Societat Catalana d'Economia. a càrrec



del guardonat. Jordi Canals i Margalef.

director d'IESE: «Universal banking.

International comparisons and theoreti-

cal perspectives». Borsa de Barcelona.

3 de desembre de 1998.

Joaquim Ferran. assessor princi

pal de l'FMI: «La situació de l'economia

mundial: bem superat la crisi?» Insti

tut d'Estudis Catalans. 16 de desembre

de 1998.

Salvador Barberà. catedràtic de

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la

Universitat Autònoma de Barcelona:

«L'heterodòxia d'un teòric ortodox,

Amartya Sen. Premi Nobel d'Econo

mia 1998». Institut d'Estudis Catalans.

1 de febrer de 1999.

Francesc Homs. exportaveu de

temes econòmics del Grup Parlamentari

Català: «El canvi econòmic: experièn

cies d'un economista al Congrés de

Diputats». Institut d'Estudis Catalans.

4 de març de 1999.

Guillem López Casasnovas. ca

tedràtic d'Economia Pública de la Uni

versitat Pompeu Fabra: «La provisió

pública de béns privats al tombant del

segle xxt: la sanitat a Catalunya». Ins

titut d'Estudis Catalans. 23 de març

de 1999.

Francesc Xavier Mena. director

del Departament d'Economia d'ESADE:

«Hi ha crisi mundial? Xina. bananes i el

futur del comerç». Institut d'Estudis Ca

talans. 28 d'abril de 1999.

Acte de lliurament del VI Premi

Ferran Armengol i Tubaa, a càrrec del

guardonat. Ramon Morral Soldevila.

professor de dret mercantil de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: «El segu-

ro de crédito. Especial referencia a la li-

mitación de riesgo». Sala Winterthur.

edifici de l'Illa. 19 de maig de 1999.

Jordi Oliveres i Prats. director de

l'Institut d'Estadística de Catalunya. i

Àlex Costa. subdirector de Producció

d'Estadístiques Econòmiques: «L'Insti

tut d'Estadística de Catalunya. una por

ta oberta al coneixement de l'economia.

la demografia i la societat de Catalu-

nya». Institut d'Estudis Catalans. 10 de

juny de 1999. Acte organitzat conjunta

ment amb la Societat Catalana de Ma

temàtiques.

Conferència de clausura del curs

acadèmic 1998-1999. a càrrec d'Eugeni

Domingo Solans. membre del Comitè

Executiu del Banc Central Europeu: «La

política monetària del BCE». Institut

d'Estudis Catalans. 2 de juliol de 1999.

Premis

Convocatòria del VI Premi Ferran Ar

mengol i Tubau. Desembre de 1998.

Convocatòria del VII Premi Ca-

talunva d'Economia. Maig de 1999.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana d'Eco

nomia. vol. 15 (1998).
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Societat Catalana d'Kstttdis Jurídics

Jt nta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Josep M. Mas t Solench

Ramon F. Pou t Serradell

Josep Cruanves t Tor

Xavter Genover t I Iuguet

Josep Alfons López t Tena

Martà Capella t Ptfarré

Jordt Oltveras t Badta

Delegat de HEC: Josep M. Prtg t Salellas

Nombre de socis:
•t.-<

I
5

ictivitats generals

La Societat Catalana d'Estudis Jurídics .

ggg (SCEJ) aplega estudiosos de tots els àm

bits professionals del dret de totes les ter

res de llengua i cultura catalanes amb la

finalitat de conrear. d'estudiar i d investi

gar el dret. Per això. la SCEJ promou es

tudis del dret en general i específicament

del dret català. entenent com a tal el dret

produït a les terres del seu àmbit d'actua

ció. i. des d'ací. l'estudi de tot el dret eu

ropeu i de tot l'àmbit internacional.

La Societat vol ser també una

plataforma permanent de conferències en

les quals s'exposin els temes més actuals

de debat del dret. Així mateix. la SCEJ

promou simposis i algunes altres activi

tats. i està pendent la primera publicació

dels estudis i dels debats realitzats fins

ara en aquesta nova etapa de la Societat

per tal d afavorir-ne la difusió.

t 'onferències

Reflexions sobre la Constitnció des de

Catalunya. a càrrec del senyor Miquel

Roca i Junyent. Conferència celebrada

amb motiu de la sessió inaugural del curs.

Institut d'Estudis Catalans. 27 d'octubre

de 1998.

L'accés a la documentació. un

dretfonamental a la informació i a la re

cerca. a càrrec del senyor Josep Cruanyes

i Tor. Institut d'Estudis Catalans. 12 de

maig de 1999.

Llengua. dret comunitari i lliure

circulació de mercaderies. a càrrec del se

nyor Carles Prat i Massip. Col•legi d'Ad

vocats de Barcelona. 16 de juny de 1999.



Societat Catalana d'Ordenació del Territori

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorera:

Vocals:

Rtcard Pté t Ntnot

Ortol Nello t Colom

Robert Vergés t Fernandez

Àngels Gtl-Vernet

Margartda Castaner t Vtvas

Jordt Canas t Sala

Francesc Santacana t Portella

Delegat de HEC:

Nombre de socis:

Josep M. Muntaner t Pascual

303

Activitats generals

Les activitats de la Societat Catalana

d Ordenació del Territori (SCOT) se cen

tren en l'organització de conferències i

jornades de debat adreçades a tots aquells

qui hi estiguin interessats. així com en la

coorganització i la difusió d'uns altres ac

tes relacionats amb el món de l'ordenació

territorial en tots els seus vessants. Amb

una periodicitat anual. es publiquen al

guns dels actes celebrats anteriorment.

Activitats del cuvs 1998-1999

Seminari recerca Arc Mediterrani.

ordenació del territori. segle XXI

Poblament i immigració: l'escenari de

convivència del segle XXI. Institut d'Es

tudis Catalans. 18 de setembre de 1998.

— «Miratges demogràfics a la

Mediterrània». a càrrec d'Andreu Domin

go. del Centre d'Estudis Demogràfics.

— «Les migracions interiors a

Espanya a finals del segle xx». a càrrec

d'Isabel Pujadas. de la Universitat de

Barcelona.

— «Migracions metropolitanes i

desconcentració demogràfica». a càrrec

de Josep Serra. de la Mancomunitat de

Municipis de l'Area Metropolitana de

Barcelona.

La urbanística moderna: la construcció

d'una disciplina. L'experiència catala

na vs. l'experiència internacional. Insti

tut d'Estudis Catalans. 15 i 16 d'octubre

de 1998.

— «Una interpretació compren

siva de l'evolució del pensament urba-
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nístic i territorial a Catalunya». a càrrec

de Ricard Pié. de la Universitat Politèc

nica de Catalunya. i Manuel Ribas Piera.

membre de HEC.

— «L'impacte en el naixement

de la disciplina». a càrrec de Christiane

Collins-Crasemann. historiadora de la ur

banística. i Giorgio Piccinato. de la Uni

versitat Roma 3.

— «El sorgiment del debat am

biental». a càrrec de Jolm Celecia. de

la Divisió de Ciències Ecològiques de la

UNESCO.

— «Construcció i reconstrucció

de la ciutat contemporània». a càrrec

d'Eduardo Leira. arquitecte. i David

Mangin. de l'Escola d'Arquitectura de

Versalles.

Oci i medi ambient. El projecte social

per a un desenvolupament sostenible.

Institut Municipal de Promoció de la

Ciutat. Olot. 14 de novembre de 1998.

— «ls sostenible dels recursos

naturals i estat de conservació dels eco

sistemes terrestres a Catalunva». a càrrec

de Francisco Lloret. del Centre de Recer

ca Ecològica i Aplicacions Forestals.

— «El paisatge i els sistemes ur

bans». a càrrec de Rosa Barba. de la

Universitat Politècnica de Catalunya.

— «Oci i noves demandes del

turisme. Cap a un model de turisme sos

tenible». a càrrec de José Antonio Do-

naire. de l'Escola Oficial de Turisme de

Catalunva

ínfraestructures estratègiques en la

competència internacional. Centre Cívic

Jardins de la Pau. el Prat de Llobregat.

12 de desembre de 1998.

— «Els ports de Marsella. Barce

lona. Tarragona i València: complemen-

tarietat o competència». a càrrec de Joan

Alemany. de la Universitat de Barcelona.

— «La vialitat: una infraestruc-

tura amb una insuficiència crònica». a

càrrec de Manuel Herce. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva.

— «La xarxa ferroviària: un sis

tema bàsic o una xarxa complementà

ria». a càrrec de Jordi Julià. de Barcelo

na Regional.

Les novesformes de treball en l'era de la

informació. Escola Universitària Politèc

nica de Mataró. 23 de gener de 1999.

— «La Catalunva regió versus la

Catalunya xarxa». a càrrec de Miquel Puig

Raposo. comissionat per a la Societat.

— «Xarxes de comunicació i

equilibri territorial». a càrrec de Ramon

García Bragado. del Consorci Localret.

— «Municipalisme i xarxa: el

pla director de Mataró». a càrrec de Jau

me Teodoro. del Consorci Localret.

El sistema urbà català. la xarxa territo

rial per al futur. Col•legi d'Arquitectes

de Catalunya. Delegació del Bages i Ber

guedà. Manresa. 20 de febrer de 1999.

— «El pas de les xarxes jeràr

quiques a les xarxes complementàries».



a càrrec de Giuseppe Dematteis. de la

Universitat Politècnica de Torí.

— «De la Catalunya-ciutat a la

Catalunya de les ciutats». a càrrec de

Joan Vicente. de la Universitat de Gi

rona.

— «Manresa. capital de la Cata

lunya central o Regió Metropolitana?». a

càrrec de Jordi Ludevid. del Col•legi d'Ar

quitectes de Catalunva. i Rafel Llusà. de

la Universitat de Girona.

Les ciutats emergents de la regió metro

politana de Barcelona. Centre Cultural

La Marineta. Mollet del Vallès. 20 de

març de 1999.

— «La transformació del terri

tori metropolità: tendències recents». a

càrrec d'Antoni Font. de la Universitat

Politècnica de Catalunva.

— «El sistema de ciutats metro

polità». a càrrec de Joaquim Clusa. de

Barcelona Regional.

— «El paper dels equipaments i

els espais oberts: Cerdanyola i Mollet del

Vallès com a exemple». a càrrec de Ma

nuel Larrosa. arquitecte.

— «Els espais econòmics emer

gents: l'exemple del sistema Sant Sadur

ní - Gelida». a càrrec de Joan Roselló. al

calde de Gelida.

Turisme i indústria. els factors de la

metropolitanització del Camp. Col•legi

d'Arquitectes de Tarragona. 17 d'abril

de 1999.

— «Indústria del Camp de Tar

ragona». a càrrec d'Antoni Pujol. ar

quitecte.

— «Urbanització i turisme a

1 Arc Mediterrani». a càrrec de Fernan

do J. Vera. de la Universitat d Alacant.

— «Fent la metròpoli. imatges

de la transformació». a càrrec de Jordi

Blav. de la Universitat Rovira i Virgili.

Lleida. cruïlla de l'arc mediterrani i dels

eixos de ponent. Col•legi d'Arquitectes

de Lleida. 15 de maig de 1999.

— «El paper de Lleida en l'arti

culació de les terres de Ponent». a càrrec

de Josep M. Llop. de l'Ajuntament de

Lleida.

— «El eje del Ebro como ele-

mento articulador del arco mediterrà-

neo v el sistema Cantàbrico v central». a

càrrec de Félix de los Ríos. de la Diputa

ció General d Aragó.

— «El sistema urbà de les terres

de Lleida amb relació a la depressió de

l'Ebre». a càrrec d'Ignasi Aldoma. geò

graf.

Girona. ròtula de l'arc mediterrani.

Centre Cultural de la Mercè. Girona.

19 de juny de 1999.

— «Ciutats mitjanes i arc medi

terrani». a càrrec de Céline Rozenblat.

de la Casa de la Geografia. Montpeller.

— «Girona en l'economia regio

nal». a càrrec de Josep Oliver. de la Uni

versitat Autònoma de Barcelona.
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— «Girona. ciutat mitjana?». a

càrrec de Joan Vicente. de la Universitat

de Girona.

— «Girona i les xarxes econòmi

ques». a càrrec de Manel Xifra. de Co-

mexi. Girona.

Altres seminaris ijornades

Unió Internacional d'Arquitectes (UIA).

Seminari internacional Ciutats intermè

dies. arquitectura i urbanisme. Lleida.

del 15 al 18 de febrer; Barcelona. 19 de

febrer de 1999. Document de treball:

document inicial del programa del tre

ball de la UIA 99 sobre les ciutats in

termèdies i el procés d'urbanització

mundial.

Jornada de debat Cal una verte

brada regional del camp de Tarragona?

Salou. 10 d'abril de 1999.

S



Societat Catalana de Comunicació

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresidenta:

Secretari:

Tresorera:

Vocals:

Josep M. Martí t Martí

Imma Tubella t Casadevall

Antont Esteve t Avtlés

Montserrat Bonet t Bagant

Marta Coromtnas t Ptulats

Lluís Costa t Fernandez

Llúcta Oltva de la Esperanza

Delegat de HEC: Josep M. Muntaner t Pascual

Nombre de socis: 111

Assemblea General ordinària

El 26 de gener de 1999 va tenir lloc la

votació de la candidatura presentada

per a la renovació parcial de la Junta Di

rectiva en els càrrecs de president. secre

tari i dos vocals. Tal com estableixen els

Estatuts de la Societat. els nous càrrecs

van prendre possessió en la reunió se

güent de la Junta Directiva. que se ce

lebrà a finals del mes de febrer. La nova

Junta va quedar integrada finalment de

la manera indicada més amunt.

En el decurs de l'Assemblea es

van aprovar el tancament econòmic del

1998. els pressupostos per al 1999 i el

pla d'activitats per al 1999. En Assem

blea General extraordinària es proposa

ren algunes modificacions dels Estatuts.

que s'aprovaren per unanimitat en sego

na convocatòria celebrada a la seu de

l'IEC el 23 de febrer. Les esmenes pro

posades foren aprovades pel Consell

Permanent el 13 de juliol i falta que si

guin aprovades pel Ple de l'Institut.

Activitats generals

— Assemblea General ordinària. Ins

titut d'Estudis Catalans. 26 de gener

de 1999.

— Assemblea General extraor

dinària per a l'admissió de socis nous.

Van ser acceptades totes les candi

datures de socis nous: Manuel Cusachs

i Corredor. Matilde Delgado i Reina.

Francesc Escribano i Rovo. Immacula

da Haro i Mata i Bernat López i López.

Institut d'Estudis Catalans. 26 de gener

de 1999.

— Assemblea General extraor

dinària per a la modificació dels Esta-

~

?
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tuts. Institut d'Estudis Catalans. 23 de

febrer de 1999.

— Projecte de recerca El català

en els mitjans de comunicació. Situació

actual i perspectives .

— Sessions científiques: presen

tació pels investigadors de la seva darre

ra tesi o dels seus treballs de recerca.

— Manteniment i ampliació dels

continguts de la pàgina web de la Societat

(inauguració: 28 d'octubre de 1997: dar

rera actualització: desembre de 1999).

Conferències

— Jornada anual dels periodistes cata

lans i de la Societat Catalana de Comu

nicació: La ràdio i la televisió públi

ques al segle XXI. 11 i 1 2 de desembre

de 1998.

Inauguració a càrrec de Josep M.

Martí. president de la Societat Catala

na de Comunicació. i Salvador Alsius.

degà del Col•legi de Periodistes de Ca

talunya. A continuació. Imma Tubella.

directora de Relacions Internacionals.

Estudis i Continguts de la Corporació

Catalana de Ràdio i Televisió presidí la

taula i moderà la sessió. 1 1 de desem

bre de 1998.

— La ràdio- televisió públiques

en un context multicanal. Una visió in

ternacional. a càrrec d Emili Prado. ca

tedràtic de Comunicació Audiovisual de

la UAB.

— La télévision de service publi-

que face au nouvel environnement con-

currentiel: risques et opportunités. a càr

rec de Paolo Baldi. responsable del Ser

vei d'Informació Estratègica (UER).

— La situació de la televisió

pública a Espanya: entre el buit i l'in

compliment. a càrrec d'Alejandro Pera-

les. professor de la Universitat Ramon

Llull i subdirector general de Contex-

to. SA

— Between audit and the mar-

ket; recent transforinations of the BBC.

a càrrec de Georgina E. M. Born. profes

sora de la Universitat de Cambridge.

Taula rodona Els partits pohtics i

el finançament. la gestió i el control de

les RTI públiques. Antoni Esteve. direc

tor de Lavínia TV i professor de la Uni

versitat Pompeu Fabra. presidí la taula i

moderà la sessió. Hi participaren porta

veus de les sis forces polítiques amb re

presentació al Parlament i que. a més.

formen part de la Comissió de Control

parlamentari de l'actuació de la CCRTV:

Benet Togues. Grup Mixt: Pep Bargalló.

ERC: Jordi Guillot. IC; Jacint Vilardaga.

PP. Josep M. Carbonell. PSC. i Enric

Castellnou. CiU. president del Consell

Assessor de RTVE a Catalunya i presi

dent de la Comissió d Estudi sobre la mo

dificació de la Llei 10/1983. de creació

de l'ens públic CCRTV. La fila zero fou

formada per membres de la Comissió

d'Estudi del Col•legi de Periodistes sobre

la gestió i el control dels mitjans públics.

11 de desembre de 1998.



Taula rodona Responsables de

mitjans públics a Catalunya. Milagros

Pérez Oliva. vieedegana del Col•legi de

Periodistes de Catalunva. presidí la taula

i moderà la sessió. l li participaren Anto

ni Vidal. snbdirector de RNE; Jordi Joan

Català. <ap de programes de Catalunya

Ràdio: Enric Sopena. director de COMRà-

dio; Enric Frigola. director en funcions de

TVE a Catalunva. i Albert Broggi. direc

tor de l'Institut de Comunicació de Bar

celona i responsable de l'organisme qtie

porta BTV. 11 de desembre de 1998.

Els serveis públics de comunica

ció a la societat de la informació. a càr

rec de Miquel de Moragas. director de

l'Institut de la Comunicació de la UAB.

12 de desembre de 1998.

Taula rodona La societat ciril i

la televisió pública. Montserrat Llinés.

vïcerectora de Tecnologies de la Infor

mació i de la Comunicació de la UAB.

presidí la taula i moderà la sessió. Hi

participaren Lluís de Carreras. presi

dent del Consell de l'Audiovisual de Ca

talunva; Josep M. Múgica. responsable

de redacció de l'Organització de Consu

midors i Usuaris: Albert Sàez. professor

de la Universitat Ramon Llull: Marc Ca

rrillo. catedràtic de Dret Constitucional

de la Universitat Pompeu Fabra. i Ma

nuel Andreu. president de la Federació

d'Associacions de Veïns de Barcelona.

12 de desembre de 1998.

Els imperatius d'un nou servei

públic català. a càrrec de Josep Gifreu.

degà dels Estudis de Comunicació Au-

diovisual de la Universitat Pompeu Fa

bra. 12 de desembre de 1998.

Taula rodona Els periodistes i els

mitjans públics. Neus Bonet. membre de

la Junta de Govern del Col•legi de Perio

distes de Catalunya. presidí la taula i la

sessió. Hi participaren Carles Francino.

TV3: David Barbero. ETB: Montser

rat Minobis. RNE-Ràdio 4; Josep Ctmí.

COMRàdio: Llucia Oliva. TVE. i Julià

Alvaro. Canal 9.

— Sessions científiques: presen

tació pels investigadors de la seva darre

ra tesi o dels seus treballs de recerca:

• Convergència tecnològica i re

volució digital. a càrrec d Emili Prado i

Picó. Institut d'Estudis Catalans. 20 d'a

bril de 1999.

• Presentació de l'Institut de la

Comunicació (INCOM). a càrrec de Mi

quel de Moragas i Spà. Institut d'Estudis

Catalans. 20 de maig de 1999.

— II Col•loqui: Política heme-

rogràfica a Catalunya. En col•laboració

amb la Universitat Pompeu Fabra i l'As

sociació d'Arxivers de Catalunya. Univer

sitat Pompeu Fabra. 31 de maig de 1999.

— IX Conferència anual a Giro

na. Girona. 5 de junv de 1999.
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• Presentació del projecte de re

cerca El català en els mitjans de comu

nicació. Situació actual i perspectives. a

càrrec d'Imma Tubella. Presentació de

les conclusions pels directors d'equips

del treball de recerca. Debat.

• Presentació de tesis (introduc

ció: Montse Bonet) i de comunicacions

pels socis (introducció: Llúcia Oliva).

• Informe sobre VEstat de la co

municació. a càrrec de Lluís de Carreras.

• Presentació del número 11 de

Treballs de Comunicació.

• Visita facultativa al Museu del

Cinema.

Publicacions

Treballs de Comunicació. núm. 9 i 10.



Societat Catalana de Filosofia

Junta Directiva

President: Jorni Sales i t lonercn

Vicepresident:

Secretari:

Salvt Turró

Ignast Roviró i Alemanv

Tresorer: Rorert Veciana Tormo

Vocals: Maria Rosa Borràs i Borràs

Antoni Boscn Veciana

Jaume Casals i Pons

Marta Ramon Curelles i Bartolomé

José Manuel Díaz Fouces

Víctor Gómez Pin

Joan Gonzalez Guarniola

Annreu Gr u i Arau

Xavter Iranez i Puig

Fkanctsco ne Lara López

Carme Mercnan Cantos

Josep monsi.rrat Molas

Joan Nom i i i Merlo

Josep Olestt Vila

Josep M. Porta i Farregat

Antont Prevostt Monclús

Jornt Ramírez i Asensto

Manuel Satué Su i i l

Delegat de l'IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 315

Activitats generals

Els dies « i 9 d'octubre de 1998, la So-

nogràfiques entorn dels àmbits següents

del tema La cultura: a) «La cultura i el

mite»; b) «La cultura i la cultura po

pular»; i c) «La cultura i Ies institu

cions» .

cietat va participar en I organització

d una nova edició dels Col·loquis de Vic.

que van consistir en tres sessions mo-
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El dia 30 d'octubre de 1998. el

senvor Salvador de Brocà i Tella. profes

sor de la Universitat Rovira i Virgili. va

pronunciar la lliçó inaugural del curs

1998-1999. que duia per títol El Ro

manticisme i nosaltres.

Activitats de les seccions

La Societat Catalana de Filosofia ha

continuat canalitzant el gruix de la

seva activitat a través de les seccions.

Cal destacar la creació. aquest curs. de

la Secció d'Estudis Fenomenològics.

que es va presentar el dia 14 de ge

ner de 1999. A continuació es detallen

les activitats de cadascuna de les sec-

Secció d'Hermenèutica i Platonisme

— Comentari de l'obra del professor

Charles Kalm Plato and the Socratic

Dialogue. The philosophical use of a

literaty form. 19 de novembre de 1998.

— Lliçó del professor Thomas

Robinson: «Los rasgos definitorios del

dualismo mente-cuerpo en los escritos

de Platón». 23 de novembre de 1998.

— Preparació del seminari del

professor Gonzàlez: lectura del Protàgo-

res. 17 de desembre de 1998 i 21 de ge

ner i 18 de febrer de 1999.

— Seminari dedicat a la lectura

del Protàgores. a càrrec de Francisco J.

Gonzàlez. professor del Col•legi Skid-

more de Nova York. 17. 18 i 19 de març

de 1999.

— Balanç de la lectura del Pro

tàgores. 22 d'abril de 1999.

— Balanç del curs 1998-1999 i

programació del curs 1999-2000. 20 de

maig de 1999.

La Secció ha participat activa

ment en el Simposi Internacional de Pla-

tonistes celebrat a Toronto.

Secció de Filosofia Moderna

— Presentació de la traducció catalana

de Descartes. Regulae ad Directionem

Ingenu. a càrrec de Salvi Turro. 18 de

novembre de 1998.

— «Les quatre dimensions de la

moral cartesiana». a càrrec de Josep M.

Porta. 16 de desembre de 1998.

— «La forma estètica a la Crí

tica del Judici (paràgrafs 10-11)». a

càrrec de Marcel Real. 20 de gener

de 1999.

— «Filosofia i teologia a Male-

branche». a càrrec de Jordi Sales. 17 de

febrer de 1999.

— Presentació de la traducció al

català de G. W. Leibniz. Nouveaux es-

sais snr l'entendement humain. a càrrec

de Josep Olesti. 17 de març de 1999.

— «La noció d'Endzweck a la

KpV i el problema de la història».

a càrrec de Jordi Ferrer. 21 d'abril

de 1999.

— «Les tres branques de l'arbre

de la filosofia de Descartes: mecànica.

medicina i moral». a càrrec de Josep M.

Porta. 9 de juny de 1999.



Secció de Filosofia Medieval

Aquesta Secció va celebrar els dies 26.

27 i 28 de maig de 1999 un seminari so

bre el tema Quatre visions aristotèliques

de temps (Aristòtil. Tomàs d'Aquino.

Guillem d'Ockham. Thomas Hobbes).

Hi van presentar ponències els senyors

Miguel Candel. Antoni Prevosti. Fran

cesc Fortuny i Bartomeu Forteza.

mentari de La teoria dels sentiments

morals. d'Adam Smith.

Secció d'Estudis Fenomenològics

Aquesta Secció es va estrenar amb el semi

nari Fenomenologia realista. 1900-1927.

impartit per Kevin Mulligan. professor de

la l niversitat de Ginebra. durant la set

mana del .'51 de maig al 4 de junv.

Secció de Filosofta Pràctica

Aquesta Secció ba dedicat el curs a fer.

al llarg de deu sessions. la lectura i el co-

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana de Filo

sofia. núm. 9 (1997). 194 p.

i
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Societat Catalana de Geografia

Junta Dtrecttva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorera:

\ ocal primer:

Vocal segon:

Vocal tercer:

Vocal quart:

Vocal cinquè:

Vocal sisè:

Vtcenç Btete t Farré

Josep Oltveras t Samttter

Enrtc Bertran t Gonzalez

Montserrat Cuxart t Tremps

Joaqt'tm Cabeza t Valls

Pau Alegre t Nadal

Jesús Burgueno t Rtvero

Francesc Nadal t Ptqué

Joan Tori t Donada

Enrtc Mendtzabal t Rtera

Deleiiat de l'IEC: Marc-At rllt Vtla t Comaposada

Nombre de socis: 471

392

[ssemblett General ordinària

El 16 de juny de 1998 se celebrà l'As

semblea General ordinària de socis de la

Societat Catalana de Geografia (SCG).

corresponent al curs 1997-1998. En

aquesta Assemblea s'aprovaren Tacta de

l'anterior Assemblea General ordinària.

la Memòria d'activitats del curs 1997-

1998. l'estat de comptes de l'any 1997 i

el pressupost de l'any 1998. i s'efectuà

la renovació reglamentària de la Junta

de Govern. que restà constituïda de la

manera indicada més amunt.

Moviment de socis

En acabar el curs 1997-1998. el nombre

de membres de la SCG era -K<7: d'alesho

res ençà. lii ha hagut 17 altes i 13 baixes.

Ara. per tant. en tancar l'exercici 1998-

1999. el nombre d'associats és 471. dels

quals 1 4 són honoraris i 457 són numera

ris IIi .

ictivitats científiques

t 'onferències

El curs 1998-1999 començà oficialment

el 13 d'octubre de 1998. data en què el

senyor Joan Vilà i Valentí. professor

emèrit de la l niversitat de Barcelona i

membre de l'IEC. presentà el llibre

Aportació a la terminologia geogràfica

catalana. del qual és autor el senvor

Marc-Aureli Vila i Comaposada. mem



luc de I IEC. que tot seguit pronuncià

una conferència sobre Formació de la

terminologia geogràftca .

HI 20 d'octubre de 1998. el se

nvor Serge Courville. director del Labo

ratori de Geografia Històrica de la Uni

versitat Laval del Quebec. tractà del

tema Du pays perçu au pays vécu: la

campague <ptébecoise au W siècle.

Aquest acte es féu en col•laboració amb

el Centre d'Estudis Canadencs de la

Universitat de Barcelona.

El 1» de novembre de 1998. el

senyor Joan-Eugeni Sànchez. professor

del Departament de Geografia Humana

de la Universitat de Barcelona. parlà de

Dependència i concentració de la gran

empresa a Espanya.

El 15 de desembre de 1998. el

senyor Jordi Oliveras Samitier. professor

de l'Escola d' Arquitectura de Barcelo

na de la Universitat Politècnica de Cata

lunya. dissertà sobre Les noves pobla

cions de la Il•lustració.

El 20 de gener de 1999. el se-

nvor Rafel Pujol i Marigot. cap del Ga

binet d'Estudis de la Diputació de Bar

celona. pronuncià una conferència sobre

L'administració local a Catalunya. Pro

posta de model d'organització territo

rial.

El 17 de febrer de 1999. la se

nyora Mireia Baylina Farré. professora

de la Universitat Autònoma de Barcelo

na. tractà del tema Precarització ifemi-

nització: el treball a domicili.

El 9 de marc de 1999. el senyor

Carlos Nmtes Silva. professor del Centre

d'Estudis Geogràfics de la Universitat de

Lisboa. pronuncià una conferència titu

lada . Us- regiòes administrativas em Por

tugal: reforço da desentrtdizaçào ou

Jragmentaçao do Estada.

El 28 d'abril de 1999. la senyora

Cindi Katz. professora de la Universitat

de la Ciutat de Nova York. dissertà so

bre Desintegrating developments: exca-

rating historical geographies of change

in rural Sudan and New York city.

El 19 de maig de 1999. el senyor

Joan Ganau. professor del Departament

de Geografia i Sociologia de la Universi

tat de Lleida. parlà sobre El naixement

de les politit|ues conserracionistes en els

centres històrics de les ciutats cattdanes.

1900-1930.

El 2 de juny de 1999. el senyor

Vicenç M. Rosselló Verger. professor

de la Universitat de València i membre de

l'IEC. pronuncià la lliçó científica que

serví de cloenda al curs 1 998- 1 999 i que

versà sobre Les cartes portolanes medie

vals: una glòria catalana.

Totes les conferències del curs

foren pronunciades a la seu de l'IEC.

Sortides d 'estudi

El 7 de novembre de 1998 es féu una

sortida d'estudi al Priorat. coordinada

pels senyors Narcís Rucabado i Joaquim

Cabeza. Al matí. el senyor Joan Tort.

professor de la Universitat de Barcelona.

.''.'i.! -
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donà una lliçó sobre l'aspecte físic i l'e

volució humana de la comarca. després

de la qual hom efectuà una visita a les

ruïnes de la cartoixa d'Escaladei. A la

tarda. hom visità el celler Costers del

Siurana.

El 17 d'abril de 1999 es féu una

sortida d'estudi a Tortosa. coordinada

pels senvors Narcís Rucabado i Joaquim

Cabeza. Al matí. hom féu una visita a

l'Observatori de l Ebre. al municipi de

Roquetes. A la tarda. hi hagué una taula

rodona i un col•loqui posterior. amb la

participació com a ponents d'Alfons

Garcia i Rodríguez. geògraf de la Unitat

de Geografia de la Universitat Rovira i

Virgili. que parlà de L'expansió de la

ciutat contemporania. Les actuacions

pendents- Jesús Sorribes i Montserrat.

sociòleg i tècnic de l'Institut per al Des

envolupament de les Comarques de 1'E-

bre. que tractà de La societat tortosina.

Anàlisi sociodemogràftca. i Teresa Mova

i Giné, geòloga i directora del mateix

institut. que dissertà sobre Els reptes de

futur. El pla territorial parcial de les ter

res de l'Ebre.

Durant aquest curs. i amb la co

ordinació del senvor Joan Tort. profes

sor de la Universitat de Barcelona. s'ha

organitzat el / Cicle de Descobertes Ur

banes. que en tres matins de dissabte

ha iniciat I estudi de sengles realitats

urbanes de Catalunva. La primera.

efectuada a Sant Joan Despí. el 28 de

novembre de 1998. fou organitzada

pels senyors Joan Tort i Pere Tobaruela

i es dedicà a copsar l'evolució del seu

paisatge urbà al llarg del temps. La se

gona. feta a Vic. el 20 de marc de 1999.

fou organitzada pels senvors Joan Tort i

Vicenç Biete i comptà amb el guiatge de

la senyora Maria del Carme Montaner.

Aquesta sortida s'orientà a l'estudi dels

aspectes més rellevants de les trans

formacions urbanes internes de la ciu

tat. La darrera. centrada en l'antiga vila

de Gràcia. es dugué a terme el 29 de

maig de 1999. Sota la direcció dels se

nyors Joan Tort i Joan Lafarga. es féu

un recorregut que dedicà atenció a di

versos aspectes històrics. arquitectònics.

urbanístics i relacionats amb la tradi

ció associativa d'aquest barri de Bar

celona.

Altres actuacions

FA 23 de febrer de 1999 se celebrà. or

ganitzat per la Universitat de Barce

lona. l'editorial Oikos-Tau i la SCG.

Tacte de presentació del llibre La for

mació de les xarxes de transport a

Catalunya. 1761- 1035. del qual és

autor Jaume Font i Garolera. professor

de la Universitat de Barcelona i soci de

la SCG.

La setmana santa d'enguany. de

I'l al 8 d'abril de 1999. es féu un viatge

al Marroc. organitzat per ARAC (A la

Recerca d'Altres Cultures) i l'Associació

Cultural de Viatges. sota els auspicis de

la SCG.



Premi IAnís Casassas i Simó

per a estudiants

EI 22 d'abril de 1999 fou lliurat el quart

Premi Lluís Casassas i Simó al senyor

Francesc Romagosa Casals pel treball

Les zones humides: una aproximació des

de la geografia. Així mateix. es donà un

accèssit al senvor Xavier Ferré Sahun pel

treball Cooperativisme agrari a Lleida

els anys noranta. El jurat era format pels

senvors Pau Alegre. Jesús Burgueno i

Juan Antonio Módenes.

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia. núm. 46 (juny 1998). [Cor

responent al vol. xm] [Subvenció de

la Diputació de Barcelona]

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia. núm. 47 (desembre 1998).

[Corresponent al vol. xm] [Sub

venció de la Diputació de Barce

lona]
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Societat Catalana de Pedagogia

Junta Directiva

President:

Vicepresident:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Delegat de l'IEC:

Nombre de socis:

Jorni Galí i Herrera

Ricarn Torrents i Bertrana

Josep M. Boixareu i Cortina

Alrert Sangrà i Morer

Francesc Penró i Garcia

Josep M. Mominó i ne La Iclesia

Joan Trianú i Font

128

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Pe

dagogia. Monogràfic, núm. 4



Societat Catalana de Sociologia

Junta Dtrecttva

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Sebasttà Sarasa t Urdtola

Ratmon Bonal t Falgàs

Carles Prats t Maeso

Joaqutm Casal t Bataller

Anna Garcta t Hom

Carles Gtronès t Ttxé

Xavter Godàs

Encarna Herrera t Martínez

Eulàlta Solé t Romero

Josep Pont t Vtdal

Delegada de l'IEC:

Nombre de socis:

Cursos

Curs sobre La recerca sociològica

a Catalunya

Curs amb un valor de dos crèdits com a

assignatura de lliure elecció per la Uni

versitat de Barcelona. Aquest és el primer

any que s'ha celebrat aquest curs amb la

participació d'alumnes i la col•laboració

d'entitats i empreses vinculades al món

de la sociologia. Direcció i responsabili

tat: senyors Sebastià Sarasa. professor ti

tular de la Universitat Pompeu Fabra. i

Raimon Bonal. professor titular de la

Universitat de Barcelona. que assumí

l'organització i el control de tot el curs.

Del 7 de gener al 20 de maig de 1999.

Carlota Solé t Putg

211

Sessió 1. «Introducció». Recerca

fonamental - recerca aplicada; la inves

tigació sociològica en el context de l'em

presa; la teoria sociològica i la recerca

operativa; ús de materials quantitatius i

qualitatius; fonts documentals i fonts vi

ves. Institut d'Estudis Catalans.

Sessions 2 a 9. Visites guiades als

centres de recerca següents: Grup de Re

cerca Educació i Treball - UAB (GRET);

Vida Quotidiana i Treball - UAB (QUIT);

Institut de Sociofogia de la Religió - UAB

(ISOR); Institut de Ciències de l'Edu

cació: coeducació - UAB (ICE); Centre

de Recerca d'Educació d'Adults - UB

(CREA); Centre d'Investigació i Recerca

de la Mediterrània (CIREM); Centre d'Es-
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tudis i Planificació (CEP); Gabinet d'Es

tudis Socials (GES).

El programa que es va seguir a

cada centre fou el següent:

ft) Origen del centre i circums

tàncies que van afavorir-ne la creació.

b) Estratègies. dificultats i via

bilitat del projecte inicial.

c) Plantejaments teòrics i meto

dològics de la recerca que s'hi porta a

terme.

d) Exemple concret d'una recer

ca. des dels seus inicis fins al producte

final.

e) Col•loqui amb el director i/o

els treballadors del centre.

Sessió 10. Balanç comparatiu del

que ba estat observat durant el curs.

amb una anàlisi col•lectiva i dialògica

entorn de les experiències acumulades.

S'hi inclou una prova avaluativa obliga

da i escrita sobre els coneixements apre-

sos. amb el rigor i l'exigència propis i es

pecífics de qualsevol avaluació; és a dir.

un examen sobre els continguts. Institut

d'Estudis Catalans.

UI Congrés Català de Sociologia

La desigualtat a Catalunya. Cal un nou

contracte social? Lleida. 20 i 21 de març

de 1999. Participants: 4."<3. entre assis

tents. ponents. comunicants i coordina

dors de grups. Organitzat per l'Associació

Catalana de Sociologia i la Universitat de

Lleida. amb la col•laboració del Col•legi

de Doctors i Llicenciats en Ciències Polí

tiques i Sociologia de Catalunva.

1.1 III Congrés Català de Sociolo

gia ha d'ésser considerat com una fita

important; malgrat el poc temps de du

rada. té la virtut d'haver posat sobre la

taula de la societat catalana la forta

presència de la nostra disciplina en la

nostra vida col•lectiva.

Premi dejoves sociòlegs

S'ha aconseguit una «estabilització» del

premi. Es lliura un cop l'anv. i consisteix

en un premi de 200.000 pessetes per al

guanyador i la publicació de l'article a la

Revista Catalana de Sociologia . També

es concedeix un accèssit al finalista. que

consisteix en la publicació del treball a

la revista. La publicació dels articles és

un premi complementari interessant per

als joves llicenciats. Aquest premi té una

bona repercussió en els ambients univer

sitaris. ja que se'n fa una difusió molt

àmplia entre els estudiants de postgrau i

dels darrers cursos de sociologia.

Aquest any hom ha atorgat el

premi al treball La sociologia. cl relati

visme i la neutralitat valorativa. de Pau

Dito i Tubau. i ha donat un accèssit al

treball Economia. ideologia i mercat de

treball. de Josep Miquel García Vàzquez.

Altres activitats

Tutoria d'estudiants en pràctiques. Es

tracta d'estudiants de la diplomatura de



gestió i administració pública i de la lli

cenciatura de ciències polítiques de la

Universitat Pompeu Fabra que fan pràc

tiques a la nostra entitat. Aquest any

han finalitzat el període de pràctiques

una alumna de la diplomatura i tres de

la llicenciatura.

Publicacions

Butlletí de l'Associació Catalana de So

ciologia. És un full d'informació intern

per als socis. on la informació sobre la

Societat es complementa amb petits ar

ticles o comentaris. a més d'un apartat

per a les novetats bibliogràfiques vincu

lades a la nostra especialitat. Aquest anv

se n'han publicat nou números. amb un

tiratge de 250 exemplars.

Revista Catalana de Sociologia.

Té un tiratge de 500 exemplars. que es

distribueixen entre els socis. les bibliote

ques especialitzades (facultats. departa

ments de sociologia. entitats privades i

fundacions) i totes les associacions de

sociòlegs vinculades a la Federació Es-

panyola de Sociologia. Atesa la vàlua

científica de la revista. la CIRIT dóna un

punt a les persones que hi publiquen un

article en cas que l'articulista es presen

ti a unes oposicions. Durant el propers

dos anvs. i per tal de donar sortida al

material del III Congrés Català de Socio

logia. s'hauria d'ampliar el nombre de

números publicats per anv (passar dels

dos actuals a quatre). Aquest anv s'han

publicat els números 6. 7 i 8.
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Centres de FInstitut d'Estudis Catalans

Centre de Recerca Matemàtica

Consell Dtrecttu

Director:

Vocals:

Manuel Castellet t Solanas

Eduard Bonet t Gutnó

Joan Gtrrau t Badó

Josep Vaquer t Ttmoner

Sebasttà Xambó t Descamps

L objectiu del Centre de Recerca Ma

temàtica és estimular el desenvolupa

ment de la recerca matemàtica a Catalu

nya quantitativament i qualitativament.

Amb aquesta finalitat. el Centre de Re

cerca Matemàtica invita matemàtics re-

llevants a fer estades de recerca a Cata

lunya. facilita beques postdoctorals a

investigadors joves. organitza progra

mes de recerca. conferències. seminaris i

congressos i dóna publicitat als resultats

dels treballs de recerca amb una sèrie

pròpia.

En aquest curs. el Centre de Re

cerca Matemàtica ha acollit seixanta-sis

visitants. amb estades que globalment

superen els cent disset mesos.

Cursos

Advanced Course on Dynamical Sys

tems. Coordinadors: L. Alsedà. A. Gasull

i J. Llibre (UAB). Organitzat pel Centre

de Recerca Matemàtica. Bellaterra. de

I'! al 10 de setembre de 1998.

— S. van Strien. de la Universi

tat de Warwick (Regne Unit): «Complex

dynamics of real polynomials» (curs de

7.5 hores).

— R. Devanev. de la Univer

sitat de Boston (EUA): «Dynamics and

topology of entire functions» (curs de

7.5 hores).

— A. van deu Essen. de la Uni

versitat de Nijmegen (Holanda): «The

Jacobian conjecture and dvnamical svs-

tems» (curs de 7.5 hores).

Altres conferències impartides

— L. Alsedà. de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: «Dvnamics of Hub-

bard trees».

— A. Cima. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Isochronicity

of planar systems and the Jacobian con

jecture».

— N. Fagella. de la Universitat de

Barcelona: «Quasi-conformal surgery on

Herman rings of the Standard family».
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— Cl. Inninger. de la Universi

tat de Linz (Austria): «Rational func-

tíons whose Julia sets are Jordan arcs or

curves».

— X. Jarque, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Non regular

sequence for complex exponentials. The

Misiurewicz case».

— M. Lakner. de la Universi

tat de Ljubljana (Eslovènia): «The one-

equator property».

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Periodic or

bits for holomorphic maps».

— J. S. Lynch, de la Universitat

de Cornell (EUA): «The medusa algo-

ríthm and polynomíal matings».

— P. Petek. de la Universitat de

Ljubljana (Eslovènia): «Circles and per

iodic 1 <i *i i i i s in quaternionic Julia sets».

— P. Roesch, de l'Escola Nor

mal Superior de Lió (França): «Local

connectiv ity for Newton maps».

— M. Skapin, de la l 'niversitat

de Ljubljana (Eslovènia): «The dynam-

ics of X + z + exp(z)».

— Ch. Stroh, de la Universitat de

Linz (Austria): «On the connectedness of

Julia sets of rational functions».

— J. C. Valverde, de la Univer

sitat de Múrcia (Espanya): «Local bifur-

cations of one-parameter famílies of

maps under some new non-degenerated

conditions».

— J. \ tlladelprat, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: «A Poin-

caré-Hopf theorem for non-compact

manífolds».

Semestre de sistemes dinàmics. Coordi

nadors: L. Alsedà. A. Gasull i J. Llibre

(UAB). Organitzat pel Centre de Recer

ca Matemàtica. Bellaterra, del 15 de se

tembre al 15 de desembre de 1998.

t onferències impartides

— F. Gautero. de la Universitat de Niça

(França): «Dynamical CW-complexes».

— E. Pérez-Chavela, de la Uni

versitat Autònoma Metropolitana de

Mèxic: «Different kinds of potentials in

celestial mechanics».

— R. Kooij. de la Universi

tat Tecnològica de Dellt (Holanda):

«l niqueness of limit cycles in quad-

ratic systems with a weak and a strong

focus».

— E. Pérez-Chavela, de la Uni

versitat Autònoma Metropolitana de Mè

xic: «The quasihomogeneous collinear

tbrei' body problem».

— L. Cherkas. de la Universitat

de l'Estat de Bielorússia: «Dulac func

tions for polynomial vector fields».

— L. Alsedà, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Minimizing

topological entropy for continuous maps

on graphs».

— H. Giacomini, de la Universi

tat de Tours (França): «Bifurcations of

limit cycles from Hamiltonian centers

via the inverse integrating factor».



— Z, Zhifen, de la Universiat

de Pequín (Xina): «Dilferent methods

for estimating the aumber of zeros of

Abelian integrals».

— L. Weigu, de la Universitat

de Pequín (Xina): «Smooth classilica-

tíon of the germs of one-dimensional

vector fields or diffeomorphisms» .

— E. A. Lacomba, de la Univer

sitat Autònoma Metropolitana de Mèxic:

«Topologieal elassification of real cubic

surfaces in the 3-dimensionaJ spherc».

— L. Chengzhi, de la Universi

tat de Pequín (Xina): «Some new ap-

proaches in the studv of Abelian inte

grals».

— J. Guaschi, de la Universi

tat de Tolosa de Llenguadoc (França):

«Fixed point classes. braids and combs».

— J. A. Rodríguez, de la Uni

versitat d'Oviedo (Fspanva): «Coexist-

ence and persistence of infinitely maiiv

strange attractors».

— L. Cherkas. de la Universitat

de l'Estat de Bielorússia: «I nusual prob-

lems about limit cycles of quadratic sys-

tems».

— V. Mañosa, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: «Stability of

a class of planar degenerate singular

points».

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Some resuhs

and open problems about the algebraic

solutions of polynomial differential

equations».

— A. Gasull. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: «The iso-

chronicity problem for several famílies

of planar dilTerential equations»

Semestre d'anàlisi. Coordinador: A. Ni

colau (UAB). Organitzat pel Centre de

Recerca Matemàtica. Bellaterra, del 10

de gener al 15 de juliol de 1999.

t 'onferències impartides

— J. J. Donaire, de la Universitat Autò

noma de Barcelona: «Porositat Zvg-

mund d'un compacte».

— X. Massaneda, de la Univer

sitat de Barcelona: «Interpolació per es

pais de funcions enteres».

— P. Koskela. de la Universitat

de Jyvaskyla (Finlàndia): «Lusin s con-

dition N for homeomorphisms».

— J. Kuhanen, de la Universitat

de Jyvaskyla (Finlàndia): «Lusin's con-

dition N».

— L. Vega. de la Universitat del

País Basc: «El problema de valores ini-

ciales para la ecuación de Korteweg -

De Vries: resultados negativos».

— P. Thomas. de la Universi

tat de Tolosa de Llenguadoc (França):

«Sampling sets for I Iardy spaces».

— H. Pajot. de la Universitat de

Cergy-Pontoise (Franca): «Analysis on

the boundary of hypebolic building».

— C. Puente, de la Universi

tat Politècnica de Catalunya: «Antenes

fractals».



— C. Pérez, de la Universitat

Autònoma de Madrid (Espanya): «Poin-

caré = Sobolev = BMO».

— A. Olevskii, de la Universitat

de Tel-Aviv (Israel): «Hovneornorphisvns

of the circle and Fourier expansions:

some old and new results».

— K. Dvakonov, de la Univer

sitat de Barcelona: «Coinvariant sub-

spaces of the shift operator iu //''».

— I'. Paramonov, de la Univer

sitat de l'Estat de Moscou (Rússia):

«Approximation bv entire solutions of

elliptic equations on closed sets in R".

Applicatíons».

— L. Aizenberg. de la Universi

tat de Bar-Ilan: «Dualitv in complex

analysis».

— M. Cerne. de la Universitat de

Ljubljana (Eslovènia): «Perturfoatíons

of analvtic varieties».

— J. Duoandikoetxea. de la Uni

versitat del País Basc: «Normas mixtas v

operadores direccionales».

— K. Fedorovski, de la Univer

sitat de Moscou (Rússia): «On uniform

approximation of functions bv solutions

of second order elliptic equations on

plane compacts».

— S. Treil. de la Universitat de

l'Estat de Michigan (EUA): «Singular in

tegrals and a problem in robust control».

— D. Cruz-Uribe, del Col·legi de la

Trinitat, I Iartford (EUA): «The minimal

operator, the geometric maximal operator

and properties of doubling measures».

— D. Varolin. de la Universitat

d'Ann Arbour: «General shears and

automorphisms of the affine 2-quadric».

— A. Stray. de la Universitat de

Bergen (Noruega): «Joint approximation

in the Dirichlet space».

— J.-M. Wu, de la Universitat

d lllinois a Urbana (EUA): «Boundarv

Harnack principle and Martin Bound-

aries for svmmetric stable processes».

— R. Kaufman. de la Universi

tat dTllinois a Urbana (EUA): «Sobolev

spaces. dimensions and random series».

— C. Sadosky, de la Universitat

de Howard (EUA): «A scale of BMOs in

the polvdisk».

— K. Seip, de la Universitat

de Trondheim (Noruega): «Weighted

Paley-Wiener spaces».

— P. Aherti, de la Universitat de

Wisconsin-Madison (EUA): «On the ze

ros of holomorphic vector field ».

— M. Flores. de la Universitat

de La Laguna (Espanya): «On complete

holomorphic vector lields».

— D. Marshall. de la Universi

tat de Washington (EUA): «Angular

distribution of mass bv Bergman func-

tions».

— H. Farag, de la Universi

tat de Rice (EUA): «The Besicovitch

1/2-problem».

— V. Caselles. de la Universitat

de les Illes Balears: «Topographie maps.

connected operators au applicatíons to

image processing».



— C. Perevra, de la Universitat

de Nou Mèxic: «Divergence free multi-

wavelets».

— J. Duval. de la Universitat

Paul Sabatier (França): curs sobre Em

bolcalls polinomiaU i racionals i llur es

tructura (curs de vuit hores).

Matemàtiques i enseny ament: principi i

fi de la qüestió. Coordinat per N. Gorgo-

rió (UAB). Organitzat pel Centre de Re

cerca Matemàtica.

La senvora Guida de Abreu de la

Universitat de Luton (Gran Bretanya)

va impartir les conferències següents:

— «Contextos. interaccions i

aprenent at ge matemàtic » .

— «Aprenentatge matemàtic

dins i fora de l'escola des d una perspec

tiva cultural».

— «Aprenentatge matemàtic en

una escola multiètnica: explorant les

perspectives de l'alumne, el professor i

els pares».

Advanced Course on Mathematical As-

pects oflmage Processing. Coordinadors:

J. Bruna (UAB) i J. Saludes (CVC). Orga

nitzat pel Centre de Recerca Matemàtica

i el Centre de Visió per Computador. Be-

Ilaterra, del 6 al 16 de juliol de 1999.

— V. Caselles. de la Universitat

de les Illes Balears. i J. M. Morel. de l'Es

cola Normal Superior. Cachan (França):

«Mathematical models in image proe-

essing» .

— J. Serra, de l'Escola de Mines.

París: «Mathematical morphology».

— S. Mallat, de l'Escola Politèc

nica. Palaiseau (França), i Y. Meyer. de

l'Escola Normal Superior. Cachan (Fran

ça): «Signal processing with wavelets».

Congressos

VI Encuentro de Topologia. Coordina

dors: M. Castellet, A. Murillo i J. A.

Crespo. Organitzat pel Centre de Recer

ca Matemàtica. Universitat de les Illes

Balears. 5 i 6 de març de 1999.

Conferències impartides

— J. A. Crespo, de la Universitat de les

Illes Balears: «Estructura de //-espacios

modulo p con cohomología fmitamente

generada».

— W. Dicks. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Hyperbolic

punctured-torus bundles».

— Gómez Tato, de la Universitat

de Santiago de Compostel·la (Espanva):

«Invariantes de Hopf-Ganea y categoría

dèbil de Lusternik-Schnirelmann».

— M. Izquierdo, de la Univer

sitat de Malardalen (Suècia): «Formas

reales de una curva algebraica de genero

par».

— V. Mtmoz, de la Universidad

Autònoma de Madrid (Espanya): «Con-

jetnra de Atiyah-Floer».

— J. J. Nuno. de la Universitat

de València: «Propiedades topológicas de

hipersuperficies genéricas » .



Pòsters presentats

— ( .. Bastardas. de la Universitat Autò

noma de Barcelona: Una construccíón

homotópica idempotente usando grupos

simpliciales.

— M. Bruguera, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Completitud en

grupos localmente cuasi-convexos.

— C. Casacuberta. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Sobre la

existencia de eauivalencias cohomológi-

cas universales.

— N. Castellana, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una cons

truccíón homotópica de la representa-

ción adjunta.

— F. J. Díaz. de la Universitat

de La Laguna (Espanya): Categorias de

homotopía esfèrica.

— L. Espanol. de la Universitat

de La Rioja (Espanya): Lògicayconver

gencia: doble negación y topología ca

nònica en monoides relacionados cou la

convergencia de sucesiones.

— J. I. Extremiana, de la Uni

versitat de La Rioja (Espanya): Seccio

nes de Postnikov en el infmita.

— L. Fernàndez, de la Universi

tat de Lilla I (França): Espacios cuasi-

proyectivos y categoria de SJ3).

— J, M. García, de la Universi

tat de La Laguna (Espanya): Homolo-

gías para la categoria de los espacios

exteriores.

— J. A. Garvín, de la Universitat

de Màlaga (Espanya): Acotaciones de la

nilpotencia de sutoequivalencias de ho

motopía fibrada .

— L. Lechuga, de la Universitat

de Màlaga (Espanya): Peoblemos de de-

cisióny eljúntor Ext.

— M. Macho Stadler, de la Uni

versitat del País Basc: Correspondencias

de grupoides.

— M. T. Rivas. de la Universitat

de La Rioja (Espanya): Secciones de

Postnikov en el infinita.

— J. I.. Rodríguez, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Localiza-

ciones de gruposfinitos simples.

— J. I. Royo, de la Universitat

del País Basc: Sucesión de Gvsin.

— M. Salami, de la Universitat

de La Laguna: Homotopía generalizada

en categorias de cofibraciones.

— J. Scherer, del Centre de Re

cerca Matemàtica: Espacios celulares y

su grupofundamental.

The Fifth International Seminar on

the Mathematical Analysis of Algo-

rithms. Comitè Organitzador: P. Fla-

jolet, França; H. M. Mahmoud, EUA;

C. Martínez. Espanya; H. Prodinger,

Sud-àfrica; R. Sedgewick, EUA: W.

Szpankowski, EUA. t.'entre de Recer

ca Matemàtica, del 14 al 18 de juny

de 1999.

t 'onferències importnles

— R. Arratia, de la l niversitat del Sud

de Califòrnia (EUA): «Euler circuits.



DNA sequencing by hybridizatíon, and a

newgraph polynomial that counts Euler

circuit decompositions».

— R. Brent. de la Universitat

d'Oxford (Regne Unit): «Revisiting the

binary euclidean algorithm».

— P. Chassaing, de l'Instituí

Elie Cartan (França): «Phase transition

for parking blocks. Brownian excursion

and eoalescence».

— W.-M. Chen, de la Universi

tat Nacional de Taiwan: «Generalized

heap recurrence and its applícations to

the analvsis of algorithms».

— K Compton, de la Universitat

d'Aarhus (Dinamarca): «Densities of

partítion sets in munbcr systems».

— L. Devrove, de la Universi

tat McGilI (Canadà): «Random multi-

dimensional search trees».

— M. Dermota, de la Universitat

Tècnica de V iena (Austria): «Systems of

functional equations and patterns in

random trees».

— J. A. Fill. de la Universitat

Johus Hopkins (EUA): «Explícit bounds

on the distribution of runtime for quick-

sort».

— P. Flajolet, d'INRIA Roc-

quencourt (França): «A general analvsis

of trie structures».

— M. Hofri, de WPI (EUA): «An

cfficient algorithm for the approximatc

median selection problem».

— H.-K. Hwang, de l'Acadèmia

Sinica (Taiwan): «Distribution of the

number of consecutive records in ran

dom permutations».

— P. Jacquet. d'INRIA Roc-

quencourt (França): «Optimalitv ofpat-

tern matching predictors».

— S. Janson. de la Universitat

d'Uppsala (Suècia): «Linear probing

hashing, parking, random forests. Brown

ian excursions. etc».

— M. Karonski. de la Universi

tat Adama Mickiewic (Polònia): «On the

distributed complexity of computing

maximal matchings».

— R. Kemp, de la Universitat

Johann-Wolfgang-Goethe (Alemanya):

«On leftist simply generated trecs».

— C. Krattenthaler. de la Uni

versitat Tècnica de Viena (Àustria): «An

algorithm for the random generation of

plane partitions and rhombus tilings».

— J, Liebehenschel. de la Uni

versitat Johann-Wolfgang-Goethe (Ale-

manya): «Ranking and unranking oT a

generalized dyck language and the ap-

plication to the generation of random

trees».

— G. Louchard, de la Univer

sitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica):

«Analytic variations on the airy distri-

hution».

— G. Lngosi, de la Universitat

Pompeu Fabra: «A new concentration

inequality».

— H. Mahmoud, de la Univer

sitat George Washington (EUA): «On

generalized polva urtt models».



4os

I

— I.-F. Marckert. de la Uni

versitat de Nancy I (França): «Tight

botmds for the moments of the width ol

rooted labeled trees».

— C. Martínez. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: «Svstems of

divide and conquer recurrences».

— M. Nebel. de la Universitat

Johann-W olfgang-Goethe (Alemanva):

«Further results on the stack-size of

trees».

— R. Neininger. de la l niversitat

de Friburg (Alemanva): «Limit laws for

partial maten queries in random trees».

— D. Panario. de la Universitat

de Toronto (Canadà): «Smalles compo

nents in random combinatorial struc-

tures».

— P. V. Poblete. de la Universitat

de Xile: «The effect of deletions ou differ-

ent insertion disciplines for hash tables».

— H. Prodinger. de la Univer

sitat de Vi itw atersran (Sud-àfrica):

«Combinatories of geometricallv distri-

buted random variables».

— B. Reed. de la l niversitat de

Toronto (Canadà): «How tall are the

trees?».

— M. Régnier. d'INRIA Roc-

quencourt (França): «Counting patterns

in a markovian sequence».

— U. Riisler. de la Universi

tat de Kiel (Alemanya): «On the FIND

process».

— L. Rueschendorf. de la Uni

versitat de Friburg (Alemanva): «On the

internaI path length of d-dimensional

quad trees».

— 15. Salvy. d INRI A Rocquen-

court (França): «Motif statistics».

— \\. Sedgewick. de la Universi

tat de Prmceton (EUA): «Is quicksori

optimal?»

— H. Shaclmai. de TIIT (Is

rael): «Stochastic analvsis of speeulative

execution schemes».

— W. Steiger. de la Universitat

de Rutgers (El A): «An optimal algo-

rithm for the hvperplane median».

— .I.-M. Steyaert. de l'Éeole

Polyteclmiqne. Palaiseau (França): «Anal

vsis of a rewriting svstem: a question of

patienee».

— W. Szpankowski. de la Uni

versitat de Purdue (EUA): «Analytic

methods in information theorv: redun-

dance rate problem».

— T. Tsukiji. de la Universitat

de Nagova (Japó): «On the number of

outputs and the insertion depth of ran

dom recursive circuits».

— 15. Vallée. de la Universitat de

Caen (França): «A unifving famework

for the analvsis of a class of euclidean

algorithms».

— J. \ itter. de la Universitat

de Duke (EUA): «Simple randomized

mergesort».

— H. Vi ilf. de la Universitat de

Pennsilvània (EUA): «Progress and prob-

lems in generating combinatorial famí

lies».



Joint Conference oj the 5" Barcelo

na Logic Meeting and the 6 Kurt Gó-

del Colloquium. Comitè organitzador:

E. Casanovas (UB). R. Farré (UPC),

R. Jansan (UB) i V. Verdú (UB). Comitè

científic: M. Baaz (Universitat l'ècnica

de Viena). E. Casanovas (l'B). R. Farré

(UPC), R. Jansana (UB), A. Leitsch (Uni

versitat Tècnica de Viena). II. Veith

(Universitat Tècnica de Viena) i V. Ver

dú (UB). Organitzat pel Centre de Re

cerca Matemàtica, juntament amb la

Kurt-Oodel-Society. Casa de la Cari

tat de Barcelona, del 16 al I0 de jnnv

de 1999.

Conferències plenàries

— \ . Dauos. de la Universitat de Pa

rís \ II (França): «Sequent calctdus and

continuation passing stvle compilation».

— L. van deu Dries. de la Uni

versitat dTllinois a Urbana (EUA):

«Making model theory more intrinsic».

— M. Foreman. de la l niversi-

tat de Califòrnia a Irvi (EUA): «Parti-

tion relations for successor cardinals».

— I. Juhasz, de l'Acadèmia de

Ciències Hongaresa (Hongria): «Cardinal

sequences of locallv scattered spaces».

— B. Kim. deMIT (EUA): «Hy-

perimaginaries and definabilitv».

— L. Libkin, de l'ecnologies

Lucent (EUA): «Einbedded finite mod

els and constraint databases».

— V Macintvre. de Ciències

Matemàtiques (Regne Unit): «Vapnik-

Chervonenkis dimension and measure

theorv in model theorv of fields».

— 11. Ono. de JAIST (Japó):

«Algebraic analysis of logics without the

contraction rule».

— D. Pigozzi. de la Universitat

de FEstat de Iowa (EUA): «The alge

braic theorv of Gentzen calculi: an ab-

stract algebraic logic approach».

— J. P. Ressayre, de la Universi

tat de París VII (França): «Computer

science and the fine structure of Borel

sets».

Altres conferències impartides

— D. Asperó, de la Universitat de Bar

celona: «Strong versions of bounded forc-

ing axioms».

— A. Avron. de la Universitat de

Tel-Aviv (Israel): «On the expressive

power of tbree-valued and four-valued

languages».

— A. Avron. de la Universitat de

Tel-Aviv (Israel): «Safetv and limitation

of Mze in quen languages. and in set

theorv».

— M. Baaz. de la l niversitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Ferm in-

duction».

— A. Berarducci. de la Universi

tat de Pisa (Itàlia): «Interseetion theorv

for o-minimal manifolds».

— W. Carnielli. de la Univer

sitat de FEstat de Campinas (Brasil):

«Modulated logics and uncertain rea-

soning».



— W. DePauli-Schimanoric, de

la Universitat Tècnica de Viena (Àus

tria): «Calculus of winning».

— C. Fermüller. de la Universi

tat Tècnica de Viena (Austria): «A new

type of analytic calculi».

— A. Fernàndez-Margarit. de la

Universitat de Sevilla (Espanya): «A

hierarchv for A„+|(7,)-iuductiou».

— J. Flum, de la Universitat de

Friburg (Alemanya): «Model theory and

parametrízed complexity» .

— J. M. Font. de la Universitat

de Barcelona: «Combining modalitv and

four-valuedness: an abstracts algebraic

logic approach».

— A. J. Gil. de la Universitat

Pompeu Fabra: «Multseq: sequents.

equatíons. and beyond».

— M. C. Graciani, de la Uni

versitat de Sevilla (Espanya): «Initial

segments maximal (7,,-definable sets in

fragments of arithmetics».

— K. Hauser. de la l niversitat

de Humboldt (Alemanya): «Gòdel'spro-

gram revisited».

— J. Hernandez-Orallo, de la

l niversitat Politècnica de València:

«l nified information Gain measures for

inference processes».

— A. J. C. Hurkens. de la Uni

versitat de Nijmegen (Holanda): «The

relation P(x I"\y) Ç. ris well-founded».

— M. Junker. de la Universitat

de Friburg (Alemanya): «On equational

theories».

— 15. Konikowska, de l'Aca-

dèmia Polonesa de Ciències (Polònia):

«Introducing a third logical value into

reasoning about concurency».

— P. Kowalski. de la Universitat

de Wroclaw (Polònia): «Stable groups

and algebraic groups».

— F. F. Lara Martín, de la Uni

versitat de Sevilla (Espanya): «A hie

rarchv for A„ + l(r)-induction».

— P. Larson, de la Universi

tat de París VII (França): «A maximal

model for //(ü>2)».

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: «Wealdy-

Ramsey sets in Banach spaces».

— (.',. Moser. de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Term in-

duction».

— M. Pérez, de la Universitat de

Sev illa (Espanya): «Initial segments ma

ximal (T„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— D. Pierce, de MSRI (EUA):

«Differentíal fields and model comple

cions».

— N. Preining, de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): «How many

points fit on a sphere? A logical analvsis

of Schütte's proof».

— A. Romero, de la Universitat

de Sevilla (Espanya): «Initial segments

maximal o„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— J. M. Sagüillo. de la Univer

sitat de Santiago de Compostelía (Espa-



nva): «Omega-arguments in the formal-

isms of Godel. Peano and Whitehead-

Russel».

— G. Salzer. de la l niversitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Multseq:

sequents. cquations. and beyond».

— F. Sancho. de la Universitat

de Sevilla (Espanya): «lnitial segments

maximal o„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— A. l rsini. de la l niversitat de

Siena (Itàlia): «Positive classical logic».

Conferències i seminaris

Setembre

— O. Blasco. de la Universitat de

València: Funciones enteras integrables

respecto a pesos exponenciales.

— R. Krikoriau. de l'Escola Po

litècnica de París (França): The set of

reducible smooth skew-products on

V x SU(2) is (globally) dense.

— H. Broer. de la Universitat de

Groningen (Holanda): IUll's equation

tvith periodic and quasi-periodicforcing.

Octubre

— I. Cerdà. de la Universitat de Barce

lona: J. A. ítaposo i el seu treball sobre

multiplicadors de Fourier.

— VI. Lazutkin. de la Universitat

de l'Estat de Sant Petersburg i Universi

tat de Barcelona: Makingfractals fat .

— H. I lanssmann. de la Uni

versitat d'Aquisgrà (Alemanva): Bifur

cations of normallv parabolic tori in

hamiltonian systems.

— S. Wilson. de la Universitat

Jolms I lopkins: HopJ rings in algebraic

topologv' (qnatre sessions).

— J. Bagaria. de la Universitat

de Barcelona: Hounded forcing axioms

and the cardinality ofthc continunm.

— Y. Fedorov. de la Universi

tat de FEstat de Moscou i del Departa

ment de Matemàtica Aplicada II de la

Universitat Politècnica de Catalunva:

Discretization of algebraic integrable

systems.

— A. J. Maciejewski. del Centre

d'Astronomia de Toruri (Polònia): Rota-

tional motion of u rígid satellite in a cir

cular orbit —certain open problems.

— L. Meersseman. de la Univer

sitat de Lilla (França): Construcción geo

métrica de variedades complejas en di-

mensión arbitraria (dues sessions).

— R. Castano-Bernard. de la Uni

versitat de Warwick (Regne Unit) -

Universitat Autònoma de Barcelona: Fo-

liaciones lagrangianas .

— D. Yost. de la Universitat

d'Austràlia: Twisted sums of classical

Banach spaces.

— D. Bambusi. de la Universitat

de Milà (Itàlia): On long time stability in

hamiltonian perturbations of nonreso-

nttnt linear PDE's.

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Meandering and labyrinthic

rotational inrariant curres in nontwist

4l1
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area preserving maps. Genericity results

and examples (dues sessions).

— J. Ortega Cerdà, de la Uni

versitat de Barcelona: Multipliers and

interpolation.

— D. Iesan, de la Universitat

de lasi (Romania): Thermal stresses in

cyiinders.

— D. Asperó, de la Universitat

de Barcelona: The bounded Martin's

maxinuun.

— J. Los. d'INLN, del Centre

Nacional de la Recerca Científica. Niça

(França): Forcing relation and knots in

3-space.

— D. Gil. de la Universitat Au

tònoma de Barcelona: Nilvarietats

complexes sense funcions holomorfes no

constants.

Norembre

— J. Orobitg, de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: BMOpera mesures no

doblants.

— J. C. Martínez, de la Univer

sitat de Barcelona: Sobre el teorema

de Baumgartner-Shelah para àlgebras de

Boole.

— M. Levi. de la Universitat de

l'Estat de Pennsilvània (EUA): Geome-

try and physics ofaveraging with appli-

cations.

— A. Delshains. de la Univer

sitat Politècnica de Catalunya: KAM

theory and a partial justification of

Greene's criterion for non-tivist maps.

— D. Marín. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Un teorema de

rigidez pum joliaciones holomorfas.

— I. Gàlvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Àlgebres de Lie

de dimensió infmita.

— V. Olevskii. del Centre de

Recerca Matemàtica: Multipliers and

variation.

— R. Jansana, de la Universitat

de Barcelona: La versióforta d'una lògi

ca protoalgebraica.

— V. Sidorenko, de l'Instituí de

Matemàtica Aplicada de Keldysh: lu-

vestigation of stability of long-period

planar satellitc motions in a circular

orbit .

— E. Gallego, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometria in-

tegral i singularitats complexes (XII): al

gunes consideracions sobre la fórmula

de Crofton en espais hermítics.

— A. Ruiz, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Algebres de

Kac-Moody.

— J. Verdera, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Mesures amb

curvatura fmita sobre conjunts continus.

— I. Morrison, de la Universitat

de Fordham (EUA): Moduli spaces of

curves (cinc sessions).

— P. Gutiérrez, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Potencial de

splitting i teoria de Melnikor per a tors

and< bigotis en sistemes htuniltonians.

— C. Casacuberta, de la Univer



sitat Autònoma de Barcelona: Motivació

física.

— P. Viader. o!e la Universitat

Pompeu Fabra: On a problem ofAlfred

Renyi.

— P. I laissinsky, de l'Escola Nor

mal Superior de Lió (França): Parabol

ic surgery.

— N. Fagella, de la Universitat

de Barcelona: Dinàmica completa.

— D. lesan. de la Universitat de

Iasi (Romania): The methods of poten-

tial in elastostatics.

— R. Farré, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Immersions

existencialment tancades de grups abe-

lians ordenats (tres sessions).

— J. Scherer, del Centre de Re

cerca Matemàtica: L'homologia de BU.

— M. Mastylo, de la Universitat

Adama Mickiewicza de Poznaii (Polò

nia): The Dunford-Pettis propertv far

Banach spaces.

Desembre

— J. Solà-Morales. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: El sistema

molla-massa com a límit singular d'una

eilnació d'ones.

—. S. Ibàñez. de la Universitat

d'Oviedo: Bifurcaciones en nua família

de campos en R ' con divergencia cero y

una condidón de simetria.

— C. Simó, de la Universitat de

Barcelona: lUll's equation l: the periodic

case. Local vs. global.

— J. Scherer. del Centre de

Recerca Matemàtica: Àlgebres de vèr

texs.

— P. McCuIlagh, de la Universi

tat de Chicago (EUA): Quotient spaces

and statistical models.

—C. Casacuberta. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Moonshine.

— J. Ortega Aramburu, de la

Universitat de Barcelona: Embedinus

d'espais de potencials en espais IJ'.

— M. Baaz. de la Universitat

Tècnica de V iena (Àustria): Perspectives

in the derelopment of Godel logics.

— Ch. Fermüller, de la Univer

sitat Tècnica de Viena (Àustria): Many-

valued modal logics.

— G. Salzer. de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): Automatic

generation of many-calued calculi.

— C. Bonet, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Les martinga

les són honestes.

— D. Asperó. de la Universitat

de Barcelona: Stationaiy reflection.

— J. J. Morales. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva: Grupos

discretos libres y dinamica caòtica en

teoria de Galois diferencial.

— P. Ilaissinskv, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Partial

survey of 1 -dimensional complex dy-

namics.

— N. Castellana, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una repre

sentació homotòpica de DL<.



— J. J. Carmona, de la l niversi-

tat Autònoma de Barcelona: Conjunts

excepcionals numerables .

Gener

— K. Baranski, del Centre de Recerca

Matemàtica: Brennan's conjecture and

the Mandelbrot set.

— J. Ferrer. de la l niversitat

Politècnica de Catalunya: l'eoria ma

temàtica de sistemes.

— J. M. Peris. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Grups discrets

lliures i dinàmica caòtica en teoria de

Galois diferencial (II).

— A. Tonks. de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: Operades.

— F. Gautero. del Centre de Re

cerca Matemàtica: Dynamical 2-com

plexes and free-group automorphisn<s.

— A. El Kacimi, de la Universi

tat de Valenciennes (França): Cohomo-

logie des formes automorphes pour un

groupe kleinéen élémentaire.

— I. Galvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs.

— J. M. Mondelo, de la Univer

sitat de Barcelona: Mètodes refmats

d'anàlisi de Fourier.

— J, C. Tatjer. de la Universitat

de Barcelona: Difeomorfismes dissipa-

tius en dimensió -5 amb tangències ho-

moclíniques.

— \. Buff, de la Universitat de

l'olosa de Llenguadoc (França): Julia

sets in parameter planes.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometries a

la Thurston (I).

— I. Galvez, de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs (II).

Febrer

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometries a

la Thurston (II).

— I. Galvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs (III).

— J. Seade, de la Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic: Grupos

kleinianos en espacios proyectivos.

— C. Bonet, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Lcs martinga

les contmuen essent honestes.

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Simultuneous binary col·li

sions in theplanarfour bodyproblem (I).

— J. Seade. de la Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic: Libros

abiertos: singularidades reales con una

fibración de Milnor.

— C. Casacuberta, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Reticles i

àlgebres de kac-Moody generalitzades.

— D. Garba-Belko, dc la Uni

versitat de Rennes (França): Cohomo-



logia rélative de formes non exception-

nelles.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Nous resultats

sobre la teoria de la integrabilitat de

Darboux.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Sobre les dife

rents proves del teoiema de Pitàgores.

— I. Jané, de la Universitat de

Barcelona: Origen i ús dels ordinals en

cantor.

— V. Navarro. de la Universitat

de Barcelona: Variacions d'estructures de

Hodge mixtes unipotents i el teorema

de Hain-Zucker.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Mi'mster (Alemanya): Polvloga-

rithms I: introduction.

— J. Scherer. del Centre de Re

cerca Matemàtica: Espacios de torsión y

celularización de grupos.

— J. Girbau. de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: Estabilitat per

linealització de les equacions d'Enstein

en els models de Robertson - II alker (I).

— A. Gasull. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Llibre de Rous-

sarie I: un exemple de versal unfolding.

— E. Fontich. de la Universitat

de Barcelona: El teorema de la funció

implícita i linealització.

— X. Xarles. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: /:/ teorema de

Hain-Zuckerper afeixos 1-àdics mixtos

unipotents.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Mi'mster (Alemanya): Polyloga-

rithms ll.

— P. Hell. de la Universitat Si

mon Fraser (Canadà): Generalizations

ofMatching.

— J. L. Rodríguez. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Localitza

cions de grups fmits simples.

Març

— J. Girbau. de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: Estabilitat per line

alització de les eqnacions d'Enstein en

els models de Robertson- II alker (II) .

— C. Camacho. d'IMPA (Bra

sil): Una fórmula de indices para cam

pos de vectores holomorfos.

— C. Bodelon. de la Universitat

de Boston (EUA): Dinàmica simbòlica

per superfícies hiperbòliques d'àrea fi

nita.

— R. Jansana. de la Universitat

de Barcelona: Bisimulacions: lògica mo

dal i lògica de primer ordre.

— P. Pascual. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: Teoria K i re

guladors (l).

— I. Wildeshaus. de la Universi

tat de Münster (Alemanya): Polyloga-

rithms llI.

— P. Hell. de la Universitat Si

mon Fraser (Canadà): List partitions.

— B. Karpinska. de la Universi

tat de Varsòvia (Polònia): Cantor bou-

quetsfor exponential maps.
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— J. Villadelprat. de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona: Conjunts

periòdics límits (segon capítol de Llibre

de Roussarie)

— \1. Fornasiero. de la Univer

sitat de Ferrara (Itàlia): The projective

version ofMalcomson's theorem.

— J. Serra-Sagristà. de la Uni

versitat Autònoma de Barcelona: On

coordination sequences and v series of

lattices.

— J. I. Burgos. de la Universitat

de Barcelona: La conjectura de Zagier.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Münster (Alemanya): Polvloga-

rithms IV.

— J. Villadelprat. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Un teore

ma de Poincaré-Hopf per varietats no

compactes.

— L. Perko. de la Universitat

del Nord d'Arizona (EUA): Limit cycles

for bounded quadratic systems.

— E. Freire. de la Universitat de

Sevilla (Espanya): On the triple zero

degeneracy.

— E. Ponce. de la Universitat de

Sevilla (Espanva): Some generic limit

cycle bifurcations in planar piecewise

linear systems.

— J. Wildeshaus. de la Univer

sitat de Münster (Alemanya): Polv-

logarithms V

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Simultaneous binaiy col•li

sions in the planar four bodv problem.

II. Regularity ofthe regularization in the

cases reducible to 1D.

— P. Koskela. de la Universitat

de Jyviiskyla (Finlàndia): Quasiconfor-

mal mappings in Mathematics.

— J. M. Font. de la Universitat de

Barcelona: Sobre una lògica modal a qua

tre valors amb interpretació epistèmica.

— L. Schwartz. de la Universi

tat de París Nord (França): The coho-

mology ofspaces and the Krull ftltration

of the categoiy U.

— P. Malliavin. de la Universi

tat de Jussieu (França): Tangent proc

esses and theirs applications.

— J. Oesterlé, de l'Institut Henri

Poincaré (França): Torsion of elliptic

curves over numberfields.

— M. Nicolau. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Curvatura i

singularitats complexes .

— X. Cabré. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Equacions li

neals de la calor amb potencials singu

lars: existència i explosió instantània de

solucions.

— I. Permanver. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una gene

ralització del teorema de Hurewicz.

Abril

— W. Malfait. de la Universitat Catòli

ca de Lovaina (Bèlgica): Anosov diffeo-

morphisms on (infra-)nilmanifolds.

— J. Minguillón. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: A progres-



sive classification scheme for document

layout recognition.

— Cl. Valls i A. Pumarina, de la

Universitat Autònoma de Barcelona i

la Universitat d'Oviedo (Espanya): Split-

ting of separatricesfor a «iride» open set

offreqnencies.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Introducció a les

varietats geomètriques de dimensió tres.

— G. Solanes. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Conjunts con-

vexos al pla hiperbòlic.

— I'. Le Calvez, de la Universi

tat de París Nord (França): Indices of

the iierate ofan homeomorphism aj the

plane at afixed point

— J. Villadelprat, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: LimiI per

iodic sets (II).

— M. Mathieu, de la Universi

tat de Queen's a Belfast: What is non-

commutativefunctional anafysis aboutíf

— J. Rifà, de la Universitat Autò

noma de Barcelona: Quantum computin"

and quantum error-correcting codes.

— J. C. Martínez, de la Universi

tat de Barcelona: Cuestiones de consis

tencia sobre espacios inicialmente com

pactos.

— S. Chesley, de la Universitat

de Pisa (Itàlia): Close earth approaches

of ustcorids. Resonant and nonresonant

returns.

— T. M. Seara, de la Universitat

Politècnica de Catalunva: Matching

complex i mètodes KAM en el càlcul del

domini d'aiuditicitat de corbes inva-

riants.

— J. Porti, de la l niversitat Autò

noma de Barcelona: Varietats deSeifert.

— S. Kolyada, de l'Acadèmia de

Ciències Ucraïnesa: Topological entropy

ofmaps on function spaces.

— L. Snoha, de la Universitat

Matej Bel (Eslovàquia): On minímal dv-

namical systems.

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Weakly-

Ramsey sets in Banach spaces.

— P. Dehornoy, de la Universi

tat de Caen (França): From set theoryto

braids ria self-distributive algebra.

— A. N. Sbarkovskii, de l'A

cadèmia de Ciències Ucraïnesa: Bound-

ary value problems and dynamical sys

tems.

— A. Teruel. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Blowing up

and quasi-homogeneous blowing up of

singularíties for planar vectorfields .

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Weakfy-

Ramsey sets in Banach spaces.

— G. Bastardas. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria S3.

Maig

— M. Farré, de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: Moviment broicnià i

e. d. p.



— M. A. Teixeira. de la Univer

sitat de Campinas (Brasil): Hopf0 bifur-

eation ofreversible vectorfields.

— A. Teruel. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Teorema de

desingularización de Dumortier.

— J. López, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Determinacyand

II eakly-Ilamsey sets in Banach spaces.

— S. Tindel. de la Universitat de

París XIII (França): Integral foroard i

espai de llacets.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: n.

— S. Dumitrescu, de l'Escola

Normal Superior de Lió (França): Holo-

morphic geometric structures on com

plex compact manifolds.

— J. A. Rodríguez, de la Univer

sitat d'Oviedo (Espanya): Coexistencia

ypersistencia de infmitos atractores ex

tranos.

— R. Ortega, de la Universitat

de Granada: Puntos fijos establesy ais-

lados de transformaciones que conser

v<m areas.

— R. Benazic. d'IMCA, Lima:

Singularidades dicríticas de un campo

vectorial holomorfo.

— I. Permanver. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Les geome

tries S- x R i H- x R.

— K. Baranski. del Centre de

Recerca Matemàtica: Iteration of cu

bic rational maps, bifurcations of the

Mandelbrot-like sets.

— J. Torregrosa, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La ciclicitat

dels focus dèbils i dels centres.

— E. Ventura, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Interseccions

de subgrupsfixos d'un grup lliurefinita-

ment generat.

— J. Bagaria, de la Universitat

de Barcelona: On the consisteney of

«everyset is II eakly-Ramsey».

— C. Seara. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Separabilidad

de objetos en el plano.

— F. Chazal. de la Universitat

de Borgonya (França): Un teorema de

extensión de aplicaciones meromorfas.

— J. L. Rodríguez, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: La geome

tria Nil.

— J. Burillo, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona i la Uni

versitat de Tufts: Mètriques i subgrups

quasi-isomètrics dels grups de Thomp

son .

— R. Jansana. de la Universitat

de Barcelona: Dualitat de PriesUeypera

les àlgebres modals positives.

— M. Manjarín. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria SL

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: On the weak-

ened I6th Hilbertproblem (I).

— J. Torregrosa. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La ciclicitat

dels centres.



Juny

— 15. Bowditch. de la Universitat de

Southampton (Regne Unit): Planar

groups.

— A. Puiggené. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: An introduc-

tion to turbo codes.

— S. Skiena. de la Universitat de

l'Estat de Nova York a Stonv Brook

(El A): Jai-technologv-. compnters. gam-

bling. and mathematical modeling to II in.

— M. Kirkilionis. de la Universi

tat de Heidelberg (Alemanya): Struc-

tnivd population models in teclmical

applications.

— J. J. Gutiérrez. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

trta Sol.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: On the weake-

ned 16th Hilbert problem (II).

—- A. Delshams i T. Guillamon.

de la Universitat Politècnica de Catalu

nya: Funcions de Melnikov i integrals

abelianes.

— J. Hortalà. de la Borsa de

Barcelona: L'àmbit conceptual de la

borsa de valors.

— X. Vicente. de la Universitat

de Vic: Valoració d'opcionsfinanceres.

— R. J. Flores. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria //<.

— A. Guillamon. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva: Integrals

abelianes.

— F. Manosas. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Condicions de

LaSalle per estabilitat asimptòtica glo

bal per a sistemes dinàmics. discrets i

con tin n.s.

— A. Viruel. de la Universitat de

Màlaga (Espanya): Grupos finitos e in-

variantes de Dickson.

— A. Alegre. de la Universitat

de Barcelona: La investigación en mate

matica actuarial.

— M. Vinyals Fuste. subdirector

de Winterthur: Los principales retos del

sector asegurador.

Juliol

— A. Adem. de la Universitat de Wis

consin a Madison (EUA): Periodicidad.

clases de Enlery acciones de grupos.

— N. Kitchloo. de la Universitat

de Northwestern (EUA): Uniquenes of

trivial sphericalfibrations ovev BSO(3).

Publicacions

Núm. .'589: D. B. Karagueuzian. Count-

ing involutions in groups of

upper triangular matrices.

Setembre de 1998

Núm. 390: E. Doubtsov and A. Nicolau.

Symmetric and Zygmund

measures in several varia

bles. Setembre de 1998.

Núm. .'591: L. Halbeisen. Relations be-

tween some cardinals in the

absence of the Axiom of

Choice. Setembre de 1 998.

419

$

-
~



420

-

Núm. 392: V. V. Buldygin i V. Zaiats.

An symptotic behaviour of

cross-correlogram estimates Núm. 40 1 :

ofthe respons?function. Oc

tubre de 1998.

Núm. 393: J. M. Font i R. Jansana. Núm. 402:

Leibniz filters and the

strong version of a pro-

toalgebraic logic. Octubre

de 1998.

Núm. 394: D. Iesan i R. Quintanilla. Núm. 403:

On the problem ofpropaga-

tion of heat in mixtures.

Novembre de 1998. Núm. 404:

Núm. 395: F. R. Cohen i R. Levi. On

the homotopy type of in-

finite stunted projective Núm. 405:

spaccs. Novembre de 1998.

Núm. 396: P. Puig i M. A. Stephens.

Tests offit far the Laplace

distribution . Novembre

de 1998. Núm. 400:

Núm. 397: D. Iesan i R. Quintanilla. A

theoty of nonsimplc mi-

crostrett-h fluids. Desembre

de 1998. Núm. 407:

Núm. 398: D. Iesan i R. Onintanilla.

On a theoiy of thermoelas-

ticity tvith microtempera-

tures. Desembre de 1998 Núm. 408:

Núm. 399: J. V. Crespo. Structure of

ntod p H-spaces tvith ft- Núm. 409:

niteness conditions. Desem

bre de 1998.

Núm. 400: \\ . Dicks i E. Formanek.

The rank three casc ofthe

Hauna Nenmann Conjec-

ture. Gener de 1999.

I. Morrison. StabilityofHil-

bert points of generic K3

surfaces. Gener de 1999.

L. A. Cherkas i S. I. Dov-

nar. Some unexpectedprop-

erties of limit cycles of

quadratic systems in the

plane. Gener de 1999.

X. Olevskii. A note on Fou-

rier multipliers and Sobo-

lev spaces. Gener de 1999.

C. Broto i .1. M. Mòller.

Embeddings of Dl. in F4.

Febrer de 1999.

D. Cruz-Uribe. SFO i C.

Pérez. Sharp two-weight.

wcak-type norm inequali-

ties far singular integral

operators. Març de 1999.

J. L. Rodríguez i D. Sceve-

nels. Loculizations asso-

ciated to semidircet prod-

uets. Març de 1999.

J. L. Rodríguez i J. Scherer.

t ellular approximations

using Moore spaces. Abril

de 1999.

F. Gantero. Dynamical Cll-

complexes. Abril de 1999.

D. Cruz-Uribe. SFO i C.

Pérez. Tuo-weight. weak-

tvpe norm ineqnalities for

fractional integrals. Cal-

derón-Zygnnmd operators



and commutadors. Abril

de 1999.

Núm. 410: S. Kallunki i P. Koskela.

Exceptional sets for defini-

tion of quasiconformality.

Abril de 1999.

Núm. 411: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Polynomial systems: a low-

er bonndfor tlw weakened

lòth Hilbert problem. Abril

de 1999.

Núm. 412: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Linear estimation of the

number ofzeros ofAbelian

Integrals for some cnbic

isochronous centers. Maig

de 1999.

Núm. 413: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Bifnrcation of límit creles

from qnadratie isochronous

centers. Maig de 1999.

Núm. 414: M. J. Gonzàlez i P. Koske

la. Radial growth of solu

tions to Poisson eqnation.

Maig de 1999.

Núm. 415: J. J. Carmona. K. Yu. Fedo-

rovski i P. V. Paramonov.

On nniform approximation

bypolvanalvticpohnomiaL•

and the Diricfdet problem

for bianalytic functions.

Juliol de 1999.

Núm. 416: A. Adem. W. Gao. D. B. Ka-

ragueuziau i J. Minàc.

Field theoiy and the coho-

mology of some Galois

groups. Juliol de 1999.

Núm. 417: K. Baranski. On realiza-

bility of branched cover-

ings of the sphere. Juliol

de 1999.

Núm. 418: A. Adem. D. B. Karagueu-

zian i J. Minac. On the co-

homology of Galois groups

determined by lVitt rings.

Juliol de 1999.

Núm. 419: A. Nicolau. J. Pau i P. J.

Thomas. Smallness sets for

bounded holomorphicfunc

tions. Juliol de 1999.

Dins de la sèrie «Quaderns». que

aplega el contingut d'activitats especialit

zades i conté les conferències fetes durant

un semestre. curs avançat. workshop.

etc.. s'han elaborat els números següents:

Núm. 14: // Encuentro de Topologia

(febrer 1999).

Núm. 15: Sentcster on AIgcbraic To-

pology (abril 1999).
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Centre de Referència en Enginyeria Lingüística

Consell de Dtrecctó

M. Teresa Carré t Castellví

Lluís Jor t Mtrabent

Joaqutm Lltsterrt

Joaqutm Rafel t Fontanals

Jordt Vtnatxa t Serra

Consell Ctentíftc

Grup de Gramàtica Teòrica (GGT) - UAB

Grup de Lingüística Aplicada

Grup de Recerca del Diccionari del Català

Contemporani (DCC) - IEC

Grup de Recerca de les Oficines Lexicogràfiques

(OL) - IEC

Grup de Recerca de Variació del Llenguatge

(GVL) - UB

Grup de Recerca en Tractament del Llenguatge

Natural (UPC) - UB

Grup de Tractament de la Parla (GTP) - UPC

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Seminari de Filologia i Informàtica (SIT) - UAB

M. Teresa Esptnal

Salvador Oltva

Joaqutm Rafel t Fontanals

Antont M. Badta Margartt

Joaqutm Vtlaplana

Horacto Rodríguez

Cltment Nadeu

M. Teresa Cabré t Castellví

Joaqutm Lltsterrt

423 b

Centre de Referència en Enginyeria

Lingüística de la Generalitat

de Catalunya

Objectius

— Realitzar recerca i desenvolupamcm

d'alt nivell en enginyeria lingüística. lin

güística computacional i lingüística apli

cada. basant-se en la complementarie-

tat dels grups i|ue componen el Centre

de Referència en Enginyeria Lingüística

(CREL) i en l'augment de massa crítica

que la seva constitució comporta.

— Desenvolupar projectes co

muns en enginveria lingüística. lingüís

tica computacional i lingüística aplicada

sobre línies de recerca ja iniciades o no

ves que permetin l'obtenció de nous pro

ductes. serveis. mètodes o coneixements

interessants per a l'entorn socioeconò-

mic català. i contribuir. així. a la norma

lització de la llengua catalana d'acord
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amb el Pla General de Normalització

Lingüística de la Generalitat de Cata

lunya.

— Potenciar les infraestructures

de R+D en enginyeria lingüística. tot

evitant duplicacions d'instrumental i de

treball. i crear serveis de suport que dis

posin de l'adequada dotació humana i

d equipament i estiguin oberts als grups

de recerca públics i privats.

— Captar finançament exterior.

tant en l'àmbit nacional com interna

cional. i participar en xarxes nacionals

i internacionals de recerca col•laborant

amb uns altres grups nacionals i es

trangers amb uns objectius semblants

propis.

— Intervenir activament en tas

ques de formació de personal (investiga

dors o tècnics altament qualificats) i de

formació en tècniques o mètodes que

puguin ser interessants per a les empre

ses o els organismes públics de recerca.

— Desenvolupar la transferèn

cia de serveis i de tecnologia i donar a

conèixer l'oferta de recerca de CRF.L als

diferents sectors i industrials per tal d'i

dentificar àrees de col•laboració i esta

blir contractes de recerca o assessora

ment tècnic que orientin la recerca del

centre cap a objectius d'interès comú. i

assegurar al mateix temps una trans

ferència de resultats ràpida i efectiva.

— Difondre els resultats de la

recerca a tots els sectors que hi poden es

tar interessats mitjançant la realització

de publicacions i l'organització de reu

nions i congressos. jornades tècniques.

jornades de portes obertes. etc.

— Assessorar el Govern de la

Generalitat i els organismes i les institu

cions que en depenen en temes relacio

nats amb el seu àmbit d'actuació i les se

ves especialitats.

Grup de Gramàtica Teòrica

Projecte Diccionari de Sinònims de Fra

ses Fetes

1. S'ha completat el buidatge de Ras-

pall-Martí (1984) i la primera revi

sió de la totalitat de fitxes de què cons

tava a principi d'anv la base de dades

(6.900).

2. S'han completat el buidatge

de Franquesa ( 1 97 1 ) i la revisió del camp

concepte de la base de dades d'acord amb

els conceptes introduïts en aquesta obra

lexicogràfica.

3. S'ha realitzat el buidatge de

locucions i frases fetes que es recullen a

O. Bladas (1997). «Expressions lexica-

litzades. Anàlisi i comparació». Els Mar

ges. núm. 59. p. 23—H.

4. S'han iniciat el buidatge del

diccionari de l'IEC (1995) i la revisió

del camp definició i exemple d'acord amb

la informació continguda en aquesta obra

lexicogràfica.

5. S'han eliminat frases fetes

poc clares o no gens documentades. in



troduïdes arran del buidatge de Raspall-

Martí.

6. En aquests moments. la base

de dades consta de 9.600 fitxes.

Grup de Lingüística Aplicada

de la Universitat de Girona

Unitat de Fonètica

1. Anàlisi prosòdica del català. Aporta

cions a la gramàtica del català contem

porani: capítols descriptius sobre accen

tuació i entonació. La reestructuració

dels sintagmes fonològics. Descripció dels

factors que influeixen en l'agrupació

dels enunciats en unitats totals i sintag

mes fonològies: interacció entre sintaxi

i eurítmia. Experiment sobre xocs ac-

centuals.

2. Corpus prosòdic. Inici de l en

registrament d'un corpus de Telenotícies

de TV3 com a corpus representatiu del

llenguatge estàndard llegit.

3. Les neutralitzacions i la de

terminació de límits prosòdies.

4. Creació d'un sistema per a

Tautocorrecció fonètica.

Unitat de Moifologia

Anàlisi de la interfície de la morfologia

lèxica en la sintaxi. Anàlisi de les entra

des dels verbs al DIEC.

S'ha continuat analitzant la in

formació sintàctica que contenen les

entrades del DIEC corresponents als

500 verbs més freqüents que apareixen

al Corpus de Llenguatges Especialit

zats de l'IULA. S'ha construït una base

de dades en què cada accepció o grup

d'accepcions sintàcticament equivalents

constitueix una entrada. El resultat de

l'anàlisi dels 500 verbs és una base de da

des d'unes 1.800 entrades aproximada

ment. Hom va acabant un document

en què s'exposen les característiques de

la base de dades i alguns del problemes

que han sorgit en l'estudi del trac

tament de la informació sintàctica dels

verbs.

Projecte d'ampliació i actualització

del CTILC

S'ha incorporat al RACi informació so

bre lloc de publicació i editorial de les

obres que formen part del CTILC. Per

a l'actualització de nous registres al

RAO. s'ha obtingut informació exhaus

tiva en suport magnètic de la Bibliote

ca Nacional de Madrid sobre publica

cions catalanes aparegudes entre 1988

i 1998.

Conversió del Diccionari de la llengua

catalana de l'IEC (DIEC) en un diccio

nari computacional

S'ha assolit la primera fase del nou re

plantejament del projecte. amb codifica

ció i etiquetage de tots els verbs del

DIEC per subcategories en tres nivells:

— transitius / intransitius /

transitius i intransitius;

425
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— copulatius / transitius i copu

latius / intransitius i copulatius;

— pronominals / pronominals

transitius / pronominals intransitius.

La segona fase està en procés.

Grup de Variació en el Llenguatge

Projecte Corpus Oral de Variació Ge

ogràfica

S'han transcrit fonèticament i ortogrà-

ficament 42 textos. Cal assenyalar que

s'han superat el nombre de minuts

consignats (277 en lloc de 210). per

què generalment els textos seleccionats

sobrepassaven els cinc minuts de du

rada.

Projecte Corpus Oral de Variació Fun

cional

Els objectius s'han assolit totalment.

Projecte Corpus Oral de Variació Social

Els objectius s'han assolit totalment.

Grup UPC-UB-TLN

Projecte Eines per a la Preparació i

l'Anàlisi de Dades Textuals

S'han desenvolupat una sèrie d'eines i

recursos per a facilitar el control de tex

tos no restringits en català. Part de les

eines ja existien per a unes altres llen

gües i simplement s'han adaptat i modi

ficat per tal de ser aplicades al català.

Unes altres eines han estat construïdes.

Hom ha fet un esforç notable d'estan

dardització per facilitar la transportabi-

litat de les eines.

Entre les eines hi ha: segmentador

de textos. analitzador morfològic/lema-

titzador. detector de noms propis. locu

cions. dates. desambiguadors morfològics

i analitzador sintàctic superficial.

Projecte Word/Net del Català

Els objectius estan plenament assolits.

Grup de Tractament de la Parla

Projecte Corpus Oral Tipus Speechdat

— Definició i dissenv del contingut del

corpus.

— Dissenv del material fonètic:

frases i paraules.

— Reclutament d'informants.

— Enregistrament per via te

lefònica.

— Processament del material

enregistrat. transcripció i etiquetament.

— Preparació del format final

del corpus en CD-ROM.

— A partir d'un corpus textual

cedit pel grup DCC de l'IEC. s'ha dut a

terme una anàlisi de freqüència d'apari

ció d'al•lòfons més precisa que la utilit

zada en l'objectiu segon i que es po

drà fer servir en futures extensions del

corpus.



Projecte Corpus d'Extracció (TUnitats

Fonètiques

A partir de l'anàlisi del corpus ja existent.

tant des del punt de vista fonètic com des

del de qualitat de la parla produïda pel

conversor text-parla. s'ha dissenyat i s'ha

enregistrat un nou corpus més acurat.

usa tant el reconeixement de la parla

com la conversió text-parla i que es pot

consultar a la pàgina \veb. La informa

ció es pot canviar sobre la marxa ( voca

bulari flexible). ja que usa models de fo

nemes i fa transcripció fonètica de les

noves entrades.

Projecte Eines per a la Conversió de

Text a Parla

— Ampliació i millora de:

1. Transcriptor fonètic i diccio

nari fonètic d'excepcions.

2. Preprocessador lingüístic.

3. Models prosòdies: durades.

— Adaptació del sistema de con

versió text-parla a Windows i a línia te

lefònica..

— Integració a la pàgina web

/t / tp://gps- tsc. upc. es/veu/demos .

— Creació d'una eina d edició

per a estudis prosòdies.

Projecte Eines per al Reconeixement de

la Parla

1. Construcció de models de fonemes

per a aplicacions de vocabulari flexible.

2. Començament del desenvolu

pament de models per a seniifonemes

discriminatins.

3. Ampliació i millora del pro

gramari de reconeixement Ramsés.

Projecte Prototip d'Accés Oral

Muntatge d'un sistema interactiu de

consulta de notes per via telefònica que

LATRAL (Lingüística Aplicada.

Tractament del Llenguatge)

Projecte Analitzador Sintàctic Superfi

cial

L'IULA ha adquirit. amb fons propis. la

llicència de Constraint Grammar. sobre

la qual es desenvolupa l'analitzador.

Dues persones (doctorands) s'han for

mat en el mecanisme. S'han redactat les

regles per al sintagma nominal.

I li ha hagut coordinació en el des

envolupament d'aquest projecte i el de les

OL de l'IEC de conversió del diccionari

DIEC en el diccionari computacional.

Projecte Desambiguador Morfològic

{Constraint Grammar)

Desenvolupament de part de les regles

de desambiguació.

Projecte Lloc Integrat del Lexicògraf

Primera versió parcial del dissenv. cor

responent a la primera fase del treball

lexicogràfic (dissenv i maquctació del

diccionari): acabada a finals del mes de

març de 1999.

■fü 7
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Projecte Eines per al Reconeixement

d'Unitats

Publicació de Sistemes d'extracció au

tomàtica f/e (candidats a) termes: Estat

de la qüestió. de R. Estopa. J. Vivaldi i

M. T. Cabré,

Desenvolupament d'una primera

versió d'un detector automàtic de neo-

logia.

Hi ha dues tesis en marxa: l'una.

d'orientació lingüística. i l'altra. d'in

formàtica sobre extracció de termino

logia.

SFI-UAB Seminari de Filologia

i Informàtica

Projecte 3313-2 Corpus Prosòdic: Selec

ció dels Locutors i Enregistrament

Els objectius assolits són descrits a l'in-

forme corresponent a la tasca: 3133-2

Corpus prosòdic: Característi<|ues gene

rals. selecció dels locutors i enregistra

ment.

Projecte 3313-3 Corpus Prosòdic: Ano

tació Prosòdica del Corpus

Els objectius assolits són descrits a l'in-

forme corresponent a la tasca: 3313-3

Corpus prosòdic: Anotació prosòdica

del corpus: pauses i inflexions delfona

mental.

Projecte 3402 Eines de Conversió de

Text a Parla

El grup SFI-UAB ha participat en les

tasques corresponents al disseny d'un

corpus de difonemes i a la millora del

transcriptor fonètic desenvolupat per

la UPC.

Projecte 3501 Corpus de Diàleg

Projecte 3504 Lloc integrat de treball

lexicogràfic.



Laboratoris

Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè

Director: Antoni M. Correig i Blanchar

El Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard

Fontserè (LEGEF) va ésser constituït

l'any 1982 i és format per investigadors

de diferents institucions amb la finalitat

comuna de treballar en estudis en el

camp de les ciències de la Terra i divul

gar-los. Actualment. aquest laboratori

centra la seva activitat en l'estudi de la

sismicitat i l'estructura interna (litosfe-

ra) de Catalunya a partir de les dades de

les estacions que gestiona o bé fent servir

la informació proporcionada per unes al

tres institucions que treballen en el ma

teix camp.

Com a font pròpia d'informació.

les estacions sísmiques que subministren

dades de manera directa al LEGEF es

tan instal•lades a dues zones ben diferen

ciades: la Catalunya meridional. amb les

estacions de Vandellòs (VAN). del mo

nestir de Poblet (POB) i. ocasionalment.

de l'Observatori de l'Ebre (EBR). i el Pi-

rineu. on hi ha instal•lada l'estació de

banda ampla del Túnel del Cadí (CAD).

Els estudis que hom porta a terme d'a

cord amb aquestes fonts d'informació es

poden agrupar en dues parts:

a) Estudis de sismicitat local i de

detectabilitat de les dues zones abans

esmentades. amb l'emmagatzematge

d'informació dins duna base de dades

en format CD-ROM per a facilitar-ne

l'accés posterior. Aquests treballs que

den reflectits als informes o reports in

terns que anualment. semestralment o

quadrimestralment duu a terme el Labo

ratori.

/;) Mitjançant l'anàlisi de les da

des disponibles. es fan estudis dirigits a

determinar amb més precisió la localit

zació d'esdeveniments sísmics i la res

posta del terreny. temes necessaris per a

treballs posteriors de perillositat sísmi-

ca. tant pel que fa a neotectònica i en

ginyeria civil (disseny d'estructures sís

miques) com a risc sísmic. Per tal de

portar-ho a terme. es treballa a partir

de les línies iniciades ja fa temps. tal

com es reflecteixen en resums d'anvs

anteriors. Aquestes línies són les se

güents:

— Tractament digital de senyals.

— Atenuació d'ones sísmiques.

— Estudi de ressonàncies locals.

— Cinemàtica de la propagació

d'ones internes.

— Caracterització de la font sís-

mica.

— Caracterització del soroll de

fons dels punts de registre.
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A aquestes tasques cal afegir dues

línies d'investigació encetades més re

centment. que són la determinació d'es

tructures mitjançant les funcions de

transferència i de recepció. i la ressonàn

cia. la localització i la propagació caòtica.

Des del punt de vista tècnic. i re

lacionat amb l'apartat d'obtenció de da

des. el LEGEF dun a terme. de manera

contínua. optimitzacions dels sistemes

d'adquisició que gestiona. En aquest

sentit. s'ha actualitzat el sistema de co

municacions via telèfon amb les esta

cions de camp. canviant l'accés telefònic

convencional a l'estació del Túnel del

Cadí per sistemes de comunicació digital

via GSM. propietat de l'IEC. Aquesta

millora dóna una autonomia d'accés al

sistema. alhora que optimitza la trans

ferència d'informació millorant la quali

tat i la velocitat d'accés a l'estació. Tot

això sense la necessitat de modificar els

protocols d'operació amb suport TCP/IP

Slip (serial line internet protocol).

La projecció de futur d'aquest ti

pus de protocol ha fet plantejar la im-

plementació de sistemes semblants a les

altres estacions situades a la Catalu

nya meridional. Dins dels projectes que

s'han de realitzar durant el curs 1999-

2000. hi ha considerada aquesta imple-

mentació a les estacions sísmiques de Po

blet i Vandellòs i l'actualització del ser

vidor remot de l'estació del Túnel del

Cadí. Aquest fet. juntament amb el pro

jecte propi de les centrals nuclears d'As

có i Vandellòs II (propietàries de les es

tacions) d'actualització de la instrumen

tació sísmica. permetrà una unificació

de formats de registre i emmagatzemat

ge. totalment compatibles amb els em

prats a la gran majoria d'institucions del

món dins l'àmbit de les ciències de la

Terra. En previsió de la necessitat de

manipular grans volums de dades. el

LEGEF ha iniciat ja el treball de defini

ció i gestió d'una base de dades sísmi

ques on s'englobi el màxim possible

d'informació relacionada i que en per

meti la consulta i el subministrament en

temps quasi real. D'aquesta manera el

LEGEF. per mitjà de l'IEC. estarà en

disposició de subministrar informació de

manera àgil i completa. Aquest treball

es duu a terme amb l'ajut de l'ORFEUS

(Observatories and Research Facilities

for European Seismology) del Reial Ob

servatori Meteorològic Holandès.

D'altra banda. i a causa del bon

funcionament de l'estació del Túnel del

Cadí. aquesta ha estat inclosa a la Fe

deració Europea d'Estacions Sísmiques

de Banda Ampla (gestionada per

l'ORFEUS). amb les quals es dun a ter

me el control de sismicitat de l'àrea eu-

romediterrània i que complementa la de

la Federació Internacional d'Estacions

Sísmiques Digitals del Data Management

Center que gestiona el consorci nord-

americà IRIS (Incorporated Research

Institutions for Seismology) . La fitxa de

l'estació del Túnel del Cadí es pot trobar



a l'adreça de correu electrònic següent:

http/foifeus. knmi.nl/icorking.groups/irgl

/station.book/CADICAD. html.

La tasca investigadora del LEGEF

durant els ja més de quinze anvs de vida

ha estat reconeguda pel Comissionat per a

Universitats i Recerca de la Generalitat de

Catalunva. que l'ha inclòs al llibre Recer

ca a Catalunya. editat per aquest institu

ció. També cal esmentar que, des del mes

de gener de 1999, el director del LEGEF.

senyor Antoni M. Correig i Blanchar, és el

coordinador de la Xarxa Temàtica de Sis

mologia i Enginyeria Sísmica, en substitu

ció del senvor Antoni Roca Adrover. del

Servei Geològic de Catalunva.

A continuació es presenta la rela

ció d'activitats efectuades durant el curs

1998-1999.

Projectes

— «Control de la sismicitat a la zona

del Baix Ebre». Investigador principal:

Josep Vila Codina.

— «Estudis sísmics al Pirineu

oriental». Investigador principal: Josep

Vila Codina.

— «Laboratori de sismologia de

la Cerdanva: estació sísmica de banda

ampla del Túnel del Cadí». Investigador

principal: Josep Vila Codina.

Articles nacionals i internacionals

Julià, J.; Vila, J.; Macià, R.. «The receiver

structure beneath the Ebro basin.

Iberian península». Bulletin of the

Seismological Societv of America.

vol. 88, núm. 6 (1998), p. 1538-1547.

Ortiz, R.; García, A.; Aparicio, A.; Blan

co, I.; Felpeto, A.; Rev, R. del: Ville

gas. M. T.; Irànez, J.; Morales. J.;

Del Pezzo, E.; Olmenillas. M.; Astiz.

M.; Vila, J.; Ramos. M.; Viramonte,

J. G.; Rtsso, C; Caselli, A. «Monitor-

ing the volcanic activitv of Decep-

tion Island, South Shetland Islands.

Antarctica (1986-1995)». A: TheAnt-

arctic region: Geological evolution

and processes, 1997, p. 1071-1076.

Urquizí, M.; Correig, A. M. «Analysis of

seismic dvnamical svstems». Journal

of Seismologv: núm. 2 (1998).

p. 159-171.

Vila, J. « l'he broadband seismic sta-

tion CAD (Túnel del Cadí, Eastern

Pyrenees): Site characteristics and

background noise». Bulletin of the

Seismological Societv of America.

vol. 88. núm. 1 (1998), p. 297-303.

Proceed i ngs (comunicacions

publicades)

Correic, A. M.; Urquizú, M. «New evi-

dences of earthquake occurrence as

a self-organized critieallv process».

A: Proceedings of the II Meeting of

the Enrironmental and Engineering

Geophysical Societv. European Sec-

tion (Barcelona, Spain, September

14-17, 1998),\998, p. 629-631.

Julià, J.; Vila, J.; Macià, R. «Teleseismic

P-wave constraints for local structure
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beneath La Cerdanya (Eastern Pyre-

nees)». Proceedings ofthe XXVI Gen

evalAssembly ofthe European Seismo-

logical Commission (Tel Aviv. Israel.

August 23-2S. 199S).\998. p. 58-62.

Reports interns de l'Institut

d'Estudis Catalans

Vtla. Josep; Corretg. Antoni M. «Infor

me de funcionamiento n° 26 de la

estación sísmica de la Central Nu

clear Vandellós II. Período: enero

1998 - junio 1998». Report LEGEF.

núm. 98-8 (1998).

Vtla. Josep. «Selected teleseismic data

from the broadband seismic station

CAD (Túnel del Cadí [CAD-BB]). Pe-

riod of time: May 1. 1998 - August

31. 1998». Recopilació de dades en

suport òptic CD-ROM del perío

de corresponent. Report LEGEF.

núm. 98-9 (1998).

— «Informe sobre la verificación de

funcionamiento de los equipos de re

gistro sísmico IDS-3602A Terra-

Technology en aspectos relacionados

con el efecto del ano 2000». Report

LEGEF. núm. 98-10 (1998).

Vtla. Josep; Corretg. Antoni M. «Infor

me de funcionamiento n" 26 de la es

tación sísmica de la Central Nuclear

Vandellós II. Período: julio 1998 -

diciembre 1998». Report LEGEF.

núm. 99-1 (1999).

Vtla. Josep. «Informe del funciona

ment de 1 estació sísmica del mones

tir de Poblet. Període: gener 1999 -

desembre 1999». Report LEGEF.

núm. 99-2 (1999).

— «Registres sísmics de les estacions

sísmiques de Poblet. Vandellòs i

Ebre (instrumentació IDS-3602A)».

Recopilació en suport òptic CD-ROM

del període corresponent a l'any 1998.

Report LEGEF. núm. 99-3 (1999).

— «Informe del funcionament de l'esta

ció sísmica de banda ampla del Túnel

del Cadí (CAD-BB). Període: gener

1998 - desembre 1998». Recopilació

de dades en suport òptic CD-ROM

del període corresponent. Report

LEGEF. núm. 99-5(1999).

— «Selected teleseismic data from the

broadband seismic station CAD (Tú

nel del Cadí [CAD-BB]). Period of

time: September 1. 1998 - December

31. 1998». Recopilació de dades en

suport òptic CD-ROM del perío

de corresponent. Report LEGEF.

núm. 99-6 (1998).

Vtla. Josep; Corretg. Antoni M. «Infor

me recopilatorio de los eventos sís-

micos mencionados en los informes

de funcionamiento y comparación de

la estación sísmica de Vandellós

con la del Observatorio del Ebro.

Período: 1 de abril de 1994 - 31 de

diciembre de 1998». Report LEGEF.

núm. 99-7 (1998).

Vtla. Josep. «Selected teleseismic data

from the broadband seismic station

CAD (Túnel del Cadí [CAD-BB]). Pe



riod of time: Januarv 1. 1999 - Mav

31. 1998». Recopilació de dades en

suport òptic CD-ROM del perío

de corresponent. Report LEGEF.

núm. 99-8 (1999).

Comunicacions presentades

a congressos *

Corretg. A. M; Urqutzú. M. «New evi-

dences of earthquake occurrence as

a self-organized critically process».

Meeting of the Environmental and

Engineering Geophysical Society.

European Section. Barcelona. 14-17

de setembre de 1998. [O. 1998]

— «Dinamica de las series temporales de

microseísmos». Jornades científiques

«100 anos de observaciones sismoló-

gicas en San Fernando: 1898-1998».

San Fernando (Cadis). 17-18 de se

tembre de 1998. [O. 1998]

— «Microseisms: a natural chaotic time

series». XXVI General Assembly of

the European Seismological Com-

mission. Tel-Aviv (Israel). 23-28

d'agost de 1998. [O. 1998]

Corretg. A. M.; Urqutzú. M.; Vtla. J.;

Manrubta. S. C. «Aftershock series of

events February 18. 1996. An inter-

pretation in terms of self-organized

criticality». XXVI General Assembly

of the European Seismological Com-

mission. Tel-Aviv (Israel). 23-28

d'agost de 1998. [O. 1998]

Jultà. J.: Vtla. J.; Mactà. R. «Teleseismie

P-wave constraints for local struc-

ture beneath La Cerdanya (Eastern

Pyrenees)». XXVI General Assembly

of the European Seismological Com-

mission. Tel-Aviv (Israel). 23-28 d'a

gost de 1998. [P. 1998]

Estades de col•laboradors del LEGEF

l'estranger o a cursos internacionals

Espanya

Jordi Julià. Del 15 de setembre al 15 d oc

tubre de 1998 al Departament de Cièn

cies de la Terra i de l'Atmosfera de la

Universitat de Saint Louis. Saint Louis

(Missouri). EUA.

Mercè Urquizú. Del 31 d'agost al

21 de setembre de 1998 al Centre Inter

nacional de Física Teòrica (UNESCO).

Trieste (Itàlia). per assistir al curs Dv-

namics Systems.

Mercè Urquizú. Del 21 al 29 de

juliol de 1998 a la Universitat Interna

cional Menéndez y Pelayo d'El Escorial.

Madrid.

Participació de col•laboradors

del LEGEE en congressos

o assemblees nacionals

Antoni M. Correig. Ponent a les jornades

científiques «100 anos de observaciones

sismológicas en San Fernando: 1898-

1998». San Fernando (Cadis). 17-18 de

setembre de 1998.
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Josep Vila. Assistent a les V Tro

bades de la Societat Catalana d'Histò

ria de la Ciència i de la Tècnica. Roque

tes (Baix Ebre). 11-13 de desembre

de 1998.

Participació de col•laboradors

del LEGEF en congressos

o assemblees internacionals

Antoni M. Correig. Ponent a la XXVI

General Assembly of the Enropean Seis-

mological Commission. Tel-Aviv (Isra

el). 23-28 d'agost de 1998.

Antoni M. Correig. Ponent al IV

Meetins of the Environmental and Engi-

neering Geophysical Society. European

Section. Barcelona. 14-17 de setembre

de 1998.

Jordi Julià. Ponent a la XXVI

General Assembly of the European Seis-

mological Commission. Tel-Aviv (Isra

el). 23-28 d'agost del998.

Ramon Macià. Ponent a la XXVI

General Assemblv of the European Seis-

mological Commission. Tel-Aviv (Isra

el). 23-28 d'agost de 1998.

Josep Vila. Assistent al XXIV

General Assembly of the European

Geophysical Society. L'Haia (Holanda).

18-23 d'abril de 1999.



Altres programes de treball

Reports de la recerca a Catalunya

El programa Reports de la recerca a Ca

talunya consisteix en l'elaboració d'es

tudis sectorials sobre Testat de la recerca

a Catalunva. amb relació a la comunitat

científica internacional. a base d'una sè

rie d'informes periòdics sobre cada una

de les àrees en què es pot dividir l'activi

tat científica. El projecte. que s'inicià el

desembre de 1995. divideix els treballs

en l'elaboració d'informes en vint-i-cinc

àrees temàtiques fonamentades en els

àmbits i els subàmbits de la CIRIT. Cada

informe proporciona informació global

sobre els objectius generals de la recer

ca. l'evolució i les tendències. la situació

actual i una anàlisi prospectiva. Inclou

també dades sobre finançament i. en al

guns casos. índexs de productivitat del

sistema de recerca català. El projecte es

realitza amb el suport i la col•laboració

de la CIRIT.

Els informes són confiats a una

persona de prestigi que actua com a di

rector i que compta amb un grup de

col•laboradors. experts tots en l'àrea.

Durant el curs 1998-1999 s'han pre

sentat públicament els informes se

güents:

— Geografia i demografia. Co

ordinadors: Enric Lluch i Abel Albet.

Col•laboradors: Jordi Martí. Hermínia

Pujol. Anna Ribas i Vicenç M. Rosselló.

— Biologia d'organismes i siste

mes. Coordinador: Xavier Bellés. Col•la

boradors: Marina Blas. Joaquim Gosàl-

bez. Xavier Llimona. Enric Macpherson.

Joan Maluquer i Jaume Terradas.

— Pedagogia. Coordinador: Jo

sep Gonzàlez-Agàpito. Col•laboradors: Pi

lar Benejam. Antoni A. Colom. Joan Ma

teo. Joaquim Pèlach i Jaume Sarramona.

— Enginyeria industrial. Coor

dinadors: Gabriel Ferraté i Jaume Pagès.

Col•laboradors: Joaquim Casal. Josep

Coll. Joan Esteve. Albert Mitjà i Jo

sep Anton Planell.

És previst que durant el quart

trimestre de 1999 es presentin pública

ment els informes que falten. que són els

següents: Arquitectura i urbanística:

Art; Dret; Enginyeries agronòmiqnes. de

forest i alimentàries; Enginyeria civil i

enginyeria de la construcció: Filologies

i literatures antigues; Literatura catala

na; Filologia catalana; Filosofia; Psico

logia; Química i Veterinària. Posterior

ment es publicaran tots els reports junts

i s'iniciarà la segona fase. que compor

tarà l'elaboració dels reports del període

1995-2000.
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Jornades científiques

Secció de Ciències i Tecnologia

La urbanística moderna. La construc

ció d'una disciplina. L'experiència ca

talana vs. l'experiència internacional.

15 i 16 d'octubre de 1998. Coordina

dors: Manuel Ribas i Piera. Enric Lluch

i Martín. Ricard Pié i Ninot. Robert Ver

gés i Fernàndez i Oriol Nel•lo i Colom.

En les Jornades hom va voler dis

cutir la importància i l'impacte dels des

envolupaments de la urbanística i de

l'ordenació del territori a Catalunya i a

l'estranger. i aprofundir l'estudi de les

relacions i les influències mútues que

presenten. en tres camps diversos: en

primer lloc. els plans i projectes inicials

de modernització de la ciutat industrial i

les formulacions modernes de l'urbanis

me de principis de segle: en segon lloc. el

renaixement de l'interès per l'ordenació

del territori i les preocupacions ambien

tals. i. finalment. l'impacte català en el

debat internacional sobre la construcció

i la reconstrucció de la ciutat contem

porània.

El programa de les Jornades fou

el següent:

Sessió I: «Una interpretació com

prensiva de l'evolució del pensament ur

banístic i territorial a Catalunya». Confe

renciants: Ricard Pié i Ninot. arquitecte.

de la Universitat Politècnica de Catalu

nya. i Manuel Ribas i Piera. arquitecte i

membre de l'IEC.

Sessió II: «L'impacte en el nai

xement de la disciplina». Conferen

ciant: Christiane Collins-Crasemann.

historiadora de la urbanística. i Giorgio

Piccinato. arquitecte. de la Universitat

Roma 3.

Sessió III: «El sorgiment del de

bat ambiental». Conferenciants: Jolm

Celecia. biòleg. de la Divisió de Ciències

Ecològiques de la UNESCO.

Sessió IV: «Construcció i recons

trucció de la ciutat contemporània». Con

ferenciants: Eduardo Leira. arquitecte. i

David Mangin. arquitecte. de l'Escola

d'Arquitectura de Versalles.

Secció Filològica

Simposi Pompeu Fabra. 26 i 27 de no

vembre de 1998. Coordinador: Joan A.

Argenter. president de la Secció Filològi

ca de l'Institut d'Estudis Catalans.

En aquestes Jornades es va ana

litzar objectivament l'obra de Pompeu

Fabra atenent el context històric. les dis

ciplines lingüístiques i el desenvolupa

ment posterior de la planificació lingüís

tica. en el seu doble vessant teòric i

aplicat. i també les experiències contem

porànies dunes altres comunitats lin

güístiques. També s'hi va avaluar l'obra

de Fabra en el seu context local i inter

nacional amb relació a uns objectius

lingüístics i polítics determinats. i es va

reflexionar sobre la vigència de la codifi-
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cació fabriana i sobre la funció actual i

la projecció de futur de la institució

acadèmica. Les Jornades també van re

presentar un homenatge de reconei

xença a qui de llavors ençà ha rebut el

tractament de Mestre.

El programa de les Jornades fou

el següent:

Sessió I.

— «L'aportació de Pompeu Fa

bra a la fonètica històrica catalana». a

càrrec de Joseph Gulsov. de la Universi

tat de Toronto (Canadà).

— «Fabra. entre la contestació i

la institucionalització». a càrrec de Jo

sep Murgades. de la Universitat de Bar

celona.

— «Fabra i les illes Balears». a

càrrec de Joan Miralles. de la Universitat

de les Illes Balears.

— « Fabra i el País Valencià». a

càrrec d'Antoni Ferrando. de la Univer

sitat de València.

Sessió II.

— «Sentit de la codificació fa

briana entre els escriptors». a càrrec de

Carles Miralles. de la Universitat de Bar

celona.

— «L obra de Fabra: entre la te

oria i les experiències concretes de codi

ficació lingüística». Coordinador: Lluís

B. Polanco. de la Universitat de Valèn

cia. Ponents: Jean-Claude Boulanger. de

la Universitat Laval (Quebec); Anthony

E. Crowlev. de la Universitat de Man-

chester (Regne Unit); Xavier Lamuela.

de la Universitat de Tolosa lo Mirall<

(Occitània). i Paul Videsott. de la Uni

versitat d'Innsbruck (Àustria).

— «Passat. present i futur de les

codificacions lingüístiques: les persones i

les institucions». Coordinador: Joan A.

Argenter. de la Universitat Autònoma de

Barcelona. Ponents: Moshe Nahir. de la

Universitat de Manitoba (Canadà); Hen-

rike Knorr. d'Euskaltzaindia (País Basc).

i Kas Deprez. de la Universitat d'Anvers

(Bèlgica).

— Imatges de Pompeu Fabra.

— «Presentació de l'edició facsí

mil de la Miscel•lània Fabra». a càrrec

d'Antoni M. Badia. de la Universitat de

Barcelona.

Secció de Filosofin i Ciències Socials

Els límits de l'esport: el doping del do

patge. 17 i 18 de junv. Coordinador: Mi

quel de Moragas i Spà.

Les Jornades varen fer una anàli

si des de la pluridisciplinarietat del con

cepte ètic de dopatge en si mateix i in

fluenciat per les característiques de la

societat actual.

EI programa de les Jornades fou

el següent:

— Conferència inaugural: «El do

patge i l'esport en la societat actual». a

càrrec d'Otto Sehantz. de la Universitat

Marc Bloch d'Estrasburg (França).

Sessió I. «Què significa dopar-

se? Aspectes mèdics i normatius del do

patge».



— «Polítiques d'antidopatge. Les

noves línies d'actuació després de la reu

nió de Lausana sobre dopatge». a càrrec

de Barrie Houlihan. de la Universitat de

Loughborough (Regne Unit).

— «L'eficàcia dels controls an-

tidopatge». a càrrec de Jordi Segura.

membre de la Comissió Mèdica del Co

mitè Olímpic Internacional.

— «Els límits de la medicina es

portiva». a càrrec d'Esteban Gorostiaga.

membre de la Comissió Mèdica del Co

mitè Olímpic Espanyol.

— «La nova llei de l'esport a Ca-

talunva i el dopatge». a càrrec de Josep

Anton Gutiérrez. responsable de la medi

cina de l'esport a la Direcció General

d'Esports de la Generalitat de Catalunya.

— «El calendari esportiu. L'es

forç de l'alta competició i la resistència

del cos humà». a càrrec de Guillermo

Pérez. sotsdirector del Centre d'Alt Ren

diment de Sant Cugat.

Sessió II. «Aspectes sociològics i

humanístics».

— «L'ètica i el dopatge». a càr

rec de Jim Parry. de la Universitat de

Leeds (Regne Unit).

— «L'atleta i la pressió de l'alta

competició». a càrrec de Jaume Cruz.

catedràtic de Psicologia de l'Esport de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

— «Esport mediàtic i especta

cle: què ens en queda. de l'esport?». a

càrrec de Miquel de Moragas. director

del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Es

port de la Universitat Autònoma de Bar

celona.

— «La colonització econòmica

de l'esport. La pèrdua d'autonomia i

el dopatge». a càrrec de Klaus Heine-

mann. de la Universitat d'Hamburg (Ale

manya).

— «Les organitzacions europees

davant el control antidopatge. a càrrec

de Jaume Andreu. cap de la Unitat d'Es

ports de la Direcció General X de la Co

missió Europea.

Sessió III. «Els esportistes i el do

patge».

— «Quan es pot castigar un

atleta per dopatge?». a càrrec de Lauri

Tarasti. membre de la Comissió d'Es

port i Dret del Comitè Olímpic Interna

cional.

— Taula rodona d'esportistes.
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Publicacions

Monografies

Anglès Cervelló. Misericòrdia. El pensament de F. Xavier Llorens i Barba i la filosofta

escocesa. Barcelona. 1998. 351 p. (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències So

cials; 25)

Argenter. Joan A. [ed.]. Langnage. brain and verbal behavior. Neurobiological aspects

oflinguístic capacities and language pvocessing. Barcelona. 1999. 113 p. (Sèrie Jor

nades Científiques; 1)

Asenst t Botet. Francesc. Unís Alcanyís: Poeta. metge. mestre i víctima. Barcelona.

1998. 27 p. [Discurs de recepció de Francesc Asensi i Botet com a membre numera

ri de la Secció de Ciències Biològiques. llegit el dia 21 de desembre de 1998]

Balcells. Albert. Enric Prat de la Riba i l'Institut d'Estndis Catalans. Baicelona. 1998.

15 p. [Conferència pronunciada davant el Ple per Albert Balcells el dia 15 de desem

bre de 1997]

Barrerà. Claudi. Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya. Barcelona.

1998. 117 p. [Amb la col•laboració del TKRMCAT]

Barral t Altet. Xavier. Josep Pijoan: Del salvament del patrimoni artístic català a la

història general de l'art. Barcelona. 1999. 45 p. [Conferència pronunciada davant el

Ple per Xavier Barral i Altet el dia 24 de febrer de 1997]

Bolòs t Capdevtla. Oriol de. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans.

Primera compilació general. Barcelona. 1998. 2 v. 1.101 p. (ORCA; volum extraor

dinari) [Informatització i revisió: Xavier Font i Castell i Xavier Pons i Fernandez]

Bot.òs t Capdevtla. Oriol de [cur.]; Font t Castell. Xavier [cur.]; Pons t Fernandez. Xa

vier [cur.]; Vtgo t Bonada. Josep [cur.]. Atlas corològic de la flora vascular dels Paï

sos Catalans. Mapes del mim. 1520 al 18 15. Vol. 8. Barcelona. 1998.

Bosch t Dantel. Maria. Biologia de la reproducció de la tribu Delphinieae a la Me

diterrània occidental. Barcelona. 1999. 375 p. (Arxius de les Seccions de Cièn

cies; 120)

Casassas. Oriol. Miquel A. Fargas i els nous horitzons. Barcelona. 1999. 35 p. [Con

ferència pronunciada davant el Ple per Oriol Casassas el dia 14 de desembre

de 1998]

Centre de Recerca Matemàttca. Conferències 199S. Barcelona. 1998. 54 p.

— Memòria d'activitats 199S. Barcelona. 1998. 28 p.

— Record ofactivities 199S. Barcelona. 1998. 28 p.
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Cortana i Colomer. Lluís. Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics

a la Catalunya preindustrial. Barcelona, 1998. 2 v. 891 p. (Arxius de les Seccions de

Ciències; 119)

Crusafont i Sarater. Miquel. Pesals monetaris de la Corona catalanoaragonesa. Barce

lona, 1999. 280 p. (Complements d'Acta Numismàtica: 4)

Duran, Eulàlia [dir.]. Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) . Vol. I: Barcelona:

Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya. Barcelona. 1998. 391 p. (Memòries de la

Secció Històrico-Arqueològica; 50)

Durfort, Mercè [cur.]. Ciència i cultura al llindar del segle XXI. Barcelona. 1999.

185 p.

Ecozcue, Josep [cur.]; Snenfieln, Françoise [cur.]. Responses to human cloning. Barce

lona, 1999. 138 p. (Sèrie Jornades Científiques; 5)

Einstein en català. Els tres cèlebres articles de 1905 publicats amb motiu del 75è ani-

versari de la seva visita a Barcelona . Barcelona. 1998. 77 p. [Traducció d'Oliver

Strunck i Xavier Roque Rodríguez]

El TGViles ciutats mitjanes catalanes. Barcelona. 1998. 104 p. + 7 desplegables. (Qua

derns de Ia SCOT; 8)

Fontrona, Francesc. Repertori d'exposicions individuals d'art a Catalunya (fins a

l'any 193S). Barcelona, 1999. 4H p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica; 51) [Compilació a cura d'Antònia Montmany, Montserrat Navarro i Marta

Tort]

Guia de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona. 1999.

138 p.

Institut n'Estunis Catalans. Institut d'Estudis Catalans. 1997-199S. Barcelona, 1998.

32 p.

— El Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1998. 28 p.

— Estatutos. Barcelona. 1998. 10 p.

— L'Institut d'Estudis Catalans, la reimpr. de la la ed. Barcelona. 1999. 28 p.

— Llista de preus de títols disponibles (abril de 1999). Barcelona. 1999. 124 p.

— LXIX Cartell de premis i de borses d'estudi. Barcelona, 1999. 19 p.

— Memòria: Curs 1997-199S. Barcelona, 1999. 395 p.

— Premis de l'Institut d'Estudis Catalans. Sant Jordi 1999. Barcelona. 1999. 32 p.

— Statutes. Barcelona, 1998. 10 p.

— The Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1999. 23 p.

Institut n'Estunis Catalans. Secció Filològica. Aplicació al català dels principis de

transcripció de l'Associació Fonètica Internacional. Barcelona, 1999. 15 p.



— Proposta pera un estàndard oral de la llengua catalana. I: Fonetica. 1a reimpr. de

la 3a ed., rev. Barcelona. 1999. 24 p.

— Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II: Morfologia, la reimpr.

de la 4a ed., rev. Barcelona. 1999. 47 p.

Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000. Esterri d'Aneu ISl (33-9) . Barcelona. 1 998.

89 p. + mapa de vegetació. [Coedició amb l'Instituí Cartogràfic de Catalunya]

Maver. Marc. L'art de la falsificació: Falsae inscriptiones a l'epigrafía romana de Ca

talunya. Barcelona. 1998. 25 p. [Discurs llegit en la sessió inaugural del curs

1998-1999]

Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a

Pompeu Fabra. Barcelona. 1998. -MMi p. (Biblioteca Filològica; 37)

Parés i Espa.nol. Eduard. Vocabulari forestal. 2a ed. Barcelona. 1998. 421 p. (Mono

grafies de la Secció de Ciències: 5) [Amb equivalències en castellà, francès i anglès. i

amb il·lustracions]

Planas Cucm. Eulàlia. Incendis d'hidrocarburs. Efectes sobre equips de procés. Barcelo

na. 1998. 2ti6 p. (Arxius de les Seccions de Ciències; 118)

Prat ne la Rira. Enric. Obra completa. Vol. II: 1898-1905. Barcelona: coedició amb

Edicions Proa. SA. 1998. [A cura d Albert Balcells i Josep M. Ainaud de Lasarte]

Puig i Ferreté. Ignasi M. (f): Giner Molina. M. Assumpta. Index codicològic del Viaje

literario de Jaume Villanueva. Barcelona. 1998. 208 p. (Memòries de la Secció Histò-

rieo-Arqueològica; 49)

Rarella i Riras. Joan Anton. / ti matrimoni desavingut i un gat metzinat: Procés crimi

nal barceloní del segle XIV. Barcelona. 1998. 4titi p. (Biblioteca Filològica; 36)

Rafel, Joaquim [dir.]. Diccionari defreqüències, 2: Llengua literària. Barcelona. 1998.

XLVI+ 1.367 p.

— Diccionari de freqüències. 3: Dades globals. Barcelona. 1998. CXXXI + 1.476 p.

+ CD-ROM de l'obra completa.

Reports de la recerca a Catalunya: Biologia d'organismes i sistemes. Barcelona. 1998.

.">4 p. [Report redactat per Xavier Bellés. amb la col·laboració de Marina Blas. Joa

quim Gosàlbez. Xavier Llimona. Enric Macpherson. Joan Maluquer i Jaume Ter-

radas]

Reports de la recerca a Catalunya: Enginyeria industrial. Barcelona. 1999. 79 p. [Re

port elaborat per Gabriel Ferrat é i Jaume Pagès. amb la col·laboració de Joaquim Ca

sal. Josep Coll. Joan Esteve, Albert Mitjà i Josep Anton Plancll]

Reports de la recerca a Catalunya: Geografia i demografia. Barcelona. 1998. 64 p.

[Report elaborat per Enric Lluch i Martín i Abel Albet i Mas. amb la cooperació de



Jordi Martín i Henneberg, Hermínia Pujol i Estragués. Anna Ribas i Palom i Vicenç M.

Rosselló i Verger]

Reports de la recerca a Catalunya: Pedagogia. Barcelona, 1998. 40 p. [Report elaborat

per Josep Gonzàlez-Agàpito. Coordinadors: Pilar Benejam, Antoni A. Colom, Joan

Mateo. Joaquim Pèlach i Jaume Sarramona]

Sessions de preparació per a l'Olimpíada Matemàtica (Barcelona. octubre de 1997).

la reimpr. de la la ed. Barcelona. 1997. 252 p.

Sessions de preparació per a l'Olimpíada Matemàtica (Barcelona, octubre de 1998).

Barcelona, 1998. 360 p.

Solanilla i Demestre. Victòria. Tèxtils precolombins de col·leccionspúbliques catalanes.

Barcelona. 1999. 273 p. (Corpus Antiquitatum Amerieanensium) [Amb la col·labo

ració de la Unió Acadèmica Internacional]

Si'rirà i Rocamora. Manuel. Pere Domingo: Semblança biogràfica. Barcelona, 1998.

22 p. [Conferència pronunciada davant el Ple per Manuel Subirà i Rocamora el dia

17 de juny de 1996]

Venv, Joan: Pons i Griera. Lídia. Aties del domini lingüístic català: Etnotextos del català

oriental. Barcelona. 1998. 526 p. + casset. (Biblioteca de Dialectologia i Sociolin

güística; 5)

Villaronga, Leandre. Les dracmes ibèriques i llurs divisors. Barcelona. 1098. 255 p.

(Complements d'Acta Numismàtica; 3)

Xamró, Sebastià [ed.]; Jou, David [ed.]. Physics and geometry. Barcelona, 1999. 198 p.

(Sèrie Jornades Científiques; 2)

Publicacions periòdiques

Acta Numismàtica, núm. 28 (1998).

Anuari de la Societat Catalana d'Economia. núm. 15 (1998).

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, núm. 9 (1998).

Arxiu de Textos Catalans Antics. núm. 17 (1998). [Coedició amb la Facultat de Teolo

gia de Catalunya]

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. núm. 00 (1998).

Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, núm. 9 (1998,).

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 13, núm. 1 (1998). [la reimpr.

de la la ed.]

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 13. núm. 2 (1998).



Butlletíde la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 14. núm. 1 (1999).

Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia, núm. 4 (1997): La musicologia a Ca

talunya, propostes de futur.

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia. Monogràfic, núm. 4 (1999).

Butlletí de les Societats Catalanes de Física. Química. Matemàtiques i l'ecnologia.

núm. xvm (maig 1999): Lo química al llindar del segle XXI.

Dossiers Agraris, núm. 4 (1998): La Catalunya agrària en l'horitzó del 2001 .

ftaca. Quaderns Catalans d'Estudis Clàssics, núm. 12-13 (1990-1997).

Lambard. Estudis d'Art Medieval. núm. x (1997-1998).

Llengua & Literatura. núm. 9 (1998).

Quaderns Agraris, núm. 23 (desembre 1998).

Revista Catalana de Sociologia, núm. 6 (juny 1998).

Revista Catalana de Sociologia, núm. 7 (desembre 1998).

Revista Catalana de Sociologia, núm. 8 (juny 1999).

Revista de Física, núm. 15 (2n semestre 1998): Xobels. ciències pures i aplicades.

Revista de Física. núm. 16 (lr semestre 1999J: L'efecte 2000/

SCM/ Notícies, núm. 8 (octubre 1996). [1a reimpr. de la la ed.]

SCM/ Notícies, núm. 9 (desembre 1998).

SCM/ Notícies, núm. 10 (mare 1999).

SCM/ Notícies, núm. 11 (juliol 1999).

Tecnologia i Ciència dels Aliments, any m, núm. 3 (gener 1999).

Treballs de Comunicació, núm. 9 (octubre 1998).

Treballs de Comunicació, núm. 10 (desembre 1998).

Treballs de Comunicació, núm. 1 1 (juny 1998).

Treballs de la Societat Catalana de Biologia, núm. 48 (1998): Dinàmica estructural de

macromolècules.

Treballs de la Societat Catalana de Biologia, núm. 49 (1999): Patologia molecular.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 40 (juny 1998).

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 47 (desembre 1998).

Obres vinculades a l'Institut d'Estudis Catalans

Clusa, Joaquim [cur.]; Nel·lo, Oriol [cuT.]. Carreno i Piera. Lluís ( 1'993- 1'996) . Barce

lona: Ajuntament de Barcelona. 1998. 259 p. (Col·lecció Gent de la Casa tiran; 12)

[Col·laboració de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori]



Ferrer. Josep [cur.]; Puiadas. Joan [cur.]. Pompeu Fabra i Joan Coromines. La corres

pondència dels anys de l'exili. Estudi sobre l'ús del guionet en català. Llistes d'es

menes al «Diccionari General». Barcelona. 1998. 281 p. [Coedició amb la Fundació

Pere Coromines]

Obtols Salvat. Josep. Sis exercicis entre laboratoris ACCA d'anàlisi d'aliments. Barcelo

na: Generalitat de Catalunya. CIRIT. 1999. 192 p. [Exercicis organitzats per l'Asso

ciació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA)]

Rodoreda. Mercè. Un cafè i altres narracions. Barcelona. 1999. 228 p. (Arxiu Mercè Ro-

doreda; 2) [A cura de Carme Arnau] [Publicat per la Fundació Mercè Rodoreda]
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