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Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans en defensa dels membres 
del Govern legítim de la Generalitat de Catalunya

L’ Institut d’Estudis Catalans manifesta el seu ferm rebuig a l’empresonament dels 

membres del Govern de la Generalitat de Catalunya escollit pel Parlament, així 

com al dels presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana. 

Després del continu menyspreu a les opinions polítiques que té una part molt 

important de la població catalana, de l’aplicació duríssima de l’article 155 de la Consti-

tució, de la intervenció —anterior a aquesta aplicació— de les finances de la Generalitat, 

de la destitució de tot el Govern i de la dissolució del Parlament de Catalunya, semblava 

que la convocatòria d’eleccions autonòmiques podria apaivagar relativament la tensió 

política entre Catalunya i l’Estat espanyol.

L’empresonament del Govern català ha tornat a encendre els ànims. Oimés quan 

es tracta de presó «provisional» i que el veredicte final, que pot trigar encara, es preveu 

molt dur.

L’Institut, com malauradament ha hagut de fer diverses vegades durant els darrers 

mesos, denuncia els despropòsits de tota classe en relació amb un afer que ha de tenir, 

necessàriament, una solució exclusivament política.

Barcelona, 7 de novembre de 2017

Comunicat de l’Institut d’Estudis Catalans en defensa de la 
legítima propietat de les obres procedents de Sixena i el seu 
manteniment a Catalunya, sense dispersions ni disgregacions 

D avant les notícies que apunten que les obres del Museu de Lleida Diocesà i Co-

marcal procedents de l’antic monestir de Santa Maria de Sixena puguin ser 

traslladades a aquesta població aragonesa, l’Institut d’Estudis Catalans insisteix en el fet 

que aquestes obres, que van ser adquirides legítimament als seus propietaris entre els anys 

1983 i 1994, formen part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català i, per tant, s’haurien 

de mantenir a Catalunya sota la tutela de la Generalitat, sense dispersions ni disgregacions. 

L’IEC recorda que el juny de l’any passat va fer públic un informe elaborat per la 

Secció Històrico-Arqueològica en què es pronunciava sobre els objectes del Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya (MNAC) i del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal procedents de 

l’antic monestir de Santa Maria de Sixena, i instava el Govern de la Generalitat a defensar 
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