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L a present memòria reflecteix amb 

detall l’activitat de l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC) al llarg del curs 

2017-2018, per mitjà de la qual es duen 

a terme les missions estatutàries: l’estudi 

de la llengua i l’establiment de la norma-

tiva; el desenvolupament i la difusió de la 

recerca en els diferents àmbits científics, 

i l’assessorament dels poders públics i 

d’altres institucions.

L’Institut estén l’àmbit d’actuació 

a tots els territoris dels Països Catalans, 

per mitjà de seus i delegacions —Perpi-

nyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, 

València, Palma i l’Alguer—, i impulsa la  

presència i la influència de la cultura ca-

talana en l’àmbit internacional, especial-

ment amb la Unió Acadèmica Internacio-

nal i l’ALLEA (All European Academies), 

dues entitats de les quals és membre.

Tot just reprès el curs, l’IEC cele-

brà l’acte commemoratiu de la Diada 

Nacional de Catalunya, en què Carles 

Boix, membre corresponent de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, pronuncià 

la conferència «Catalunya, subjecte sobi-

rà, a la recerca de garanties polítiques: el 

referèndum de l’1 d’octubre».

El segon acte que marcà el nou 

curs fou la sessió inaugural, que tingué 

com a convidat especial el conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Lluís Puig i Gordi, i Pere J. Quetglas, 

membre de la Secció Filològica, hi impar-

tí la lliçó «La literatura furtiva». 

El lliurament dels Premis Sant 

Jordi de l’IEC 2018, que han arribat a la 

vuitanta-setena edició, constà de quaran-

ta-vuit modalitats entre premis i borses 

d’estudi, premis que reconeixien els estu-

diosos de tots els camps del saber que 

s’expressen en llengua catalana.

L’IEC promogué diversos home-

natges i commemoracions, entre els quals 

voldria destacar els dedicats a celebrar el 

cent cinquantè aniversari del naixement 

de Pompeu Fabra, que havia començat a 

l’inici del 2017, així com la participació 

en els homenatges a Prudenci i Aurora 

Bertrana, Manuel de Pedrolo i Mircea 

Cărtărescu, i les sessions en memòria dels 

antics membres de l’IEC Jordi Carbonell 

i de Ballester, Lluís Casassas i Simó, Pere 

Verdaguer i Juanola i Josep M. Llompart 

i de la Peña.

La recerca centra l’activitat habi-

tual de la nostra institució. Els resultats 

dels diferents projectes es difonen per 

mitjà de les publicacions, en format elec-

trònic o en paper, i, a final del curs 2017-

2018, sumaren més d’un centenar de tí-

tols. El fons de publicacions periòdiques, 

per la seva banda, el formen una quaran-

tena de revistes científiques. Actualment, 

hi ha en funcionament una seixantena de 

programes que, a l’empara de les cinc 
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seccions i de la Presidència, avancen en 

l’assoliment dels seus objectius.

L’Institut s’ha manifestat institu-

cionalment quan els interessos o drets del 

país han estat qüestionats o s’han vist 

amenaçats. El curs 2017-2018 impulsà 

el «Manifest de l’Institut d’Estudis Cata-

lans en defensa de les institucions catala-

nes, dels càrrecs públics i dels ciutadans» 

(21 de setembre de 2017) i l’adhesió a  

la «IV Declaració del Consell Social de la 

Llengua Catalana en defensa del model 

lingüístic i pedagògic de l’educació a 

Catalunya» (16 d’octubre de 2017), així 

com adhesions i mostres de suport amb 

motiu dels fets derivats del procés inde-

pendentista a Catalunya.

Al llarg del curs, ingressaren nous 

membres numeraris i membres correspo-

nents, i l’IEC hagué de lamentar el traspàs 

dels membres Josep M. Font i Rius, Eva 

Serra i Puig, Joaquim Garriga i Riera, 

Josep Castells i Guardiola, Gabriel Llom-

part i Moragues, Jordi Joaquim Costa i 

Costa i Antoni Nughes. Sigui per a ells el 

nostre record més sincer. 

La descripció extensa i detallada 

de l’activitat de l’IEC que conté aquest 

volum ret comptes de la feina feta, que ha 

estat possible gràcies a la dedicació de 

totes les persones que formen part de la 

institució o que hi estan vinculades: mem-

bres de l’IEC, de les societats filials, de les 

fundacions, de les delegacions, treballa-

dors i col·laboradors. A tots elles, adrecem 

el nostre agraïment. 

L’activitat musical serví per a 

tancar l’activitat acadèmica del curs 

2017-2018, amb l’inici, al juliol, del 

tradicional cicle Música al claustre, dedi-

cat als «Cent anys del llegat científic i 

musical de Felip Pedrell».

Josep enric LLebot

Secretari general
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