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És membre del consell de redacció de Cercles: Revista 
d’Història Cultural i del consell assessor de Segle XX: Re-
vista Catalana d’Història.

Del 2011 al 2016 fou vicedirectora del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona 
(fundat per Jaume Vicens Vives). És coordinadora d’Índi-
ce Histórico Español (revista fundada amb aquest nom per 
Vicens Vives, orientada a publicar estats de la qüestió so-
bre temes diversos). 

Des del 2016 forma part del jurat del Premi Ferran Sol-
devila d’història que concedeix la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana.

L’any 2009 fou comissària de l’exposició «La Setmana 
Tràgica als barris de Barcelona. Motius i fets», organitza-
da per l’Institut Ramon Muntaner, de la qual va sortir el 
llibre La Setmana Tràgica de 1909: Motius i fets, publicat 
per l’IRM mateix l’any 2011.

Des de l’any 2015 és la responsable acadèmica del por-
tal de la Universitat de Barcelona sidbrint. Memòria 
Històrica de les Brigades Internacionals (Sistema d’Infor-
mació Digital sobre las Brigades Internacionales): <http://
sidbrint.ub.edu/>. 

Fou membre de la desapareguda Xarxa Mediterrània 
d’Història Cultural (1998-2001), promoguda pel Grup 
d’Estudis d’Història de la Cultura i els Intel·lectuals abans 
citat, amb la participació de deu universitats europees i 
reconeguda per la CIRIT l’any 1999.

Així doncs, Teresa Abelló, més enllà de la temàtica de 
la història de l’anarquisme, en la qual és una autoritat, 
s’ha endinsat en la història política general de Catalunya, 
tant de la institucional — l’Estatut de 1932— com de la 
biogràfica — Lluís Companys—; ha treballat en història 
cultural, com en el cas de la història de l’Ateneu Barcelo-
nès, i ha cultivat la història de la historiografia, per exem-
ple, amb l’estudi de l’obra i la personalitat del seu mestre 
Josep Termes. A més, ha cultivat tant el treball monogrà-
fic de recerca com la síntesi divulgativa. Pel que fa a con-
gressos i cicles universitaris de tercer cicle, la seva eficièn-
cia resta provada. La tasca que pugui desenvolupar a 
l’Institut d’Estudis Catalans serà molt profitosa per a la 
institució.

Albert Balcells

Montserrat Bacardí i Tomàs (1962) és professora titular 
a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1997 (va 
entrar-hi com a associada el 1992) i té l’acreditació de ca-
tedràtica (2014). Llicenciada en filologia hispànica (1985), 
doctora en filologia hispànica (1991) i llicenciada en filo-
logia catalana (1996), tots aquests títols obtinguts a la 
Universitat de Barcelona. Imparteix docència a la Facultat 
de Traducció i Interpretació de la UAB.

Des de 1986 té publicats més de seixanta articles en re-
vistes indexades nacionals i internacionals (Ausa, Bulletin 
Hispanique, Caplletra, Ínsula, Journal of Iberian and La-
tin American Studies, L’Espill, MonTI, Revista de Filología 
Románica, Rivista Italiana di Studi Catalani i The Trans-
lator, entre d’altres), deu llibres i quaranta-cinc capítols 
de llibre. Ha fet de coordinadora o editora de trenta-cinc 
obres. Entre els llibres i capítols de llibre destaquen Cent 
anys de traducció al català (1891-1990): Antologia (1998), 
Anna Murià: El vici d’escriure (2004), El Quixot en català 
(2006), Traductores (2006), Una impossibilitat possible: 
Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005) 
(2010), Diccionari de la traducció catalana (2011), La tra-
ducció catalana sota el franquisme (2012), Les traductores 
i la tradició (2013), Gràcia Bassa, poeta, periodista i tra-
ductora (2016) i Maria Dolors Orriols, viure i escriure 
(2019).

Com a investigadora, té quatre sexennis, ha participat 
en dos projectes finançats i ha estat investigadora princi-
pal de tres més. Des de 2014 és coordinadora del «Grup 
d’Estudi Consolidat de la Traducció Catalana Contempo-
rània» (aconseguit passant primer per la categoria d’emer-
gent). Aquests projectes s’han centrat en la història de la 

traducció catalana i en l’obra d’escriptors com ara Gràcia 
Bassa, Pere Calders, Joaquim Carbó, Ramon Folch i Ca-
marasa, Anna Murià, M. Dolors Orriols, Teresa Pàmies, 
Joan Sales, Rafael Tasis o Joan Triadú.

Ha participat en una cinquantena de congressos, tant 
nacionals com internacionals (un cert nombre dels quals 
a Llatinoamèrica). Ha fet estades de recerca a Buenos Ai-
res (on va treballar amb els arxius del Casal de Catalunya i 
de l’Obra Cultural Catalana) i a la Pontificia Università 
Antonianum de Roma. Ha dirigit divuit tesis doctorals 
llegides. Així mateix, té una llarga experiència en l’orga-
nització d’activitats congressuals de tota mena, ha coordi-
nat programes de doctorat i de màster a la UAB i ha estat 
o és avaluadora d’una dotzena de publicacions, dels ajuts 
de la Institució de les Lletres Catalanes i dels premis Ciu-
tat de Barcelona, alhora que pertany a diversos comitès 
editorials. Ha estat també cap de redacció de Lletra de 
Canvi, de l’editorial Pòrtic, i cap de col·laboracions del 
diari El Observador.

Tot i la varietat d’autors i autores que ha treballat, 
Montserrat Bacardí ha destacat per ser un dels punts de 
referència de la història de la traducció i la recepció literà-
ria als Països Catalans, un dels àmbits de recerca que en el 
món de les humanitats s’ha desenvolupat d’una manera 
més esponerosa en els darrers vint-i-cinc anys. No és, 
doncs, estrany que, des de la seva creació el 1998, dirigeixi 
la prestigiosa revista Quaderns: Revista de Traducció, que 
edita la UAB.

Les seves línies d’investigació l’encaminaven al que és 
ara una de les seves tasques principals: la direcció, des que 
es va crear el 2003, de la Càtedra Jordi Arbonès, de la 
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UAB, ubicada a la Facultat de Traducció i Interpretació. 
Aquesta càtedra gestiona el llegat d’aquest traductor il-
lustre i fecund, el de l’editor Josep Pedreira, el de l’escrip-
tor Rafael Tasis i els dels traductors Francesc Arnó i Da-
vid H. Rosenthal.

No es pot finalitzar aquesta condensada presentació 
sense fer esment del llibre Diccionari de la traducció cata-
lana (2011), que va codirigir amb la doctora Pilar Go-
dayol, de la Universitat de Vic, amb una gran quantitat de 
col·laboradors, l’obra de referència per la seva qualitat 
d’aquesta àrea d’estudi. Gràcies a aquest volum, de con-
sulta obligada, les lletres catalanes no han restat subsumi-
des en el que se sol anomenar «la historia de la traducción 
en España».

Finalment, convé recordar que la seva tasca li ha me-
rescut diversos guardons: el Premi de Recerca Humanísti-
ca (2000) de la Fundació Enciclopèdia Catalana pel pro-

jecte Diccionari de traductors, el Premi Rafel Cornellà de 
retrat literari (2009), els Premis Recull de Blanes per Ra-
mon Folch i Camarasa: Retrat del perfecte escriptor no 
gens mediocre, el Premi Crítica «Serra d’Or» (2012), en la 
modalitat de Recerca (Humanitats), pel Diccionari de la 
traducció catalana, i, per a gran goig dels qui la presen-
tem, el Premi Fundació Mercè Rodoreda 2019, concedit 
fa poques setmanes, pel seu treball sobre l’escriptora oso-
nenca Maria Dolors Orriols, redescoberta en els darrers 
anys.

Per la seva brillant dedicació a la recerca de temàtica li-
terària catalana i el seu compromís inqüestionable amb el 
país i la seva cultura, els membres de l’àrea d’història de la 
literatura de la Secció Històrico-Arqueològica proposem 
la seva candidatura a membre de l’IEC.

Ramon Pinyol

Marià Carbonell i Buades va néixer a Palma el 9 de juliol 
de 1955 i es va llicenciar el 1983 en història de l’art per la 
Universitat de Barcelona amb una tesi de llicenciatura que 
ha estat publicada com a llibre: L’Escola del Camp de Tar-
ragona en l’arquitectura del segle xvi a Catalunya (Dipu-
tació de Tarragona, 1986; Premi Vèrtex). Es va doctorar a 
la mateixa universitat el 1989 amb la tesi L’arquitectura 
classicista a Catalunya (1540-1659), sota la direcció d’Ig-
nasi de Solà-Morales. L’octubre del 1984 es va incorporar 
al Departament d’Art de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, on ha exercit la docència i la recerca, primer com  
a professor ajudant, com a encarregat de curs ja el 1985, 
professor titular el 1990 i catedràtic el 2011. Ha estat vocal 
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Bar-
celona (Servei de Patrimoni Arquitectònic) de la Genera-
litat de Catalunya, entre el 1997 i el 2008. Ha estat membre 
de la comissió de seguiment d’obres de la catedral de Ma-
llorca (2000) i actualment, des del 2005, forma part del 
Comitè Científic de l’Institut Internacional d’Estudis Bor-
gians (València). Entre el 2010 i el 2012 va ser investiga-
dor principal en un projecte de la primera convocatòria 
Recercaixa titulat «Art en perill. Cens i memòria de la des-
trucció», que pretenia documentar les obres d’art de l’èpo-
ca moderna a Catalunya perdudes al llarg dels segles xix i 
xx. També forma part del projecte internacional pictor 
que s’ocupa d’estudiar la condició social dels pintors a 
l’època renaixentista al sud d’Europa. Ha fet diverses esta-
des de recerca a Venècia i a Roma i ha tingut set contractes 
de transferència de coneixements amb les administra-
cions públiques. Ha comissariat quatre exposicions i ha 
participat en nombroses trobades científiques nacionals i 
internacionals. És membre del consell de redacció i del co-
mitè assessor de diverses revistes especialitzades.

El camp de recerca del doctor Carbonell abasta l’arqui-
tectura i l’art d’època moderna a Catalunya i a Mallorca, 
amb aportacions puntuals d’època contemporània a les 

col·leccions d’art institucionals i privades mallorquines. Es 
va formar sota el mestratge de l’enyorat membre de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans Joaquim Garriga, de qui va ser el 
primer deixeble. Per això ja va figurar com a col·laborador 
— centrat en les arts decoratives— en el notable treball de 
Garriga sobre el segle xvi de la Història de l’art català 
d’Edicions 62 aparegut el 1984. L’arquitectura renaixen-
tista classicista a Catalunya ha estat l’objecte de les seves 
primeres recerques, tant de la tesi de llicenciatura ja citada 
com de la doctoral. Una recerca i una mirada àmplia que 
mai no han defugit les connexions internacionals, com 
demostra la també primerenca investigació (1992) sobre 
el mecenatge artístic del valencià Roderic de Borja (1431-
1503), que fou papa amb el nom d’Alexandre VI, un tema 
que ha anat reprenent i que justifica la seva dedicació ac-
tual com a membre del Comitè Científic de l’Institut In-
ternacional d’Estudis Borgians amb seu a València.

Ha rescatat la personalitat de diversos pintors mallor-
quins d’època barroca, com ara Guillem Mesquida (1675-
1747), a qui ha dedicat dos articles renovadors el 1993 i 
1998 i finalment una exposició amb un catàleg el 1999; 
Miquel Bestard (1592-1633), amb un article el 1996 i una 
exposició i catàleg el 2007, i finalment Miquel Cantallops 
(1678-1755), actiu a Mallorca i a Roma, amb un article el 
1999 i una exposició el 2005. També l’escultura barroca i 
la retaulística mallorquina han estat objecte de la seva re-
cerca, ja sigui en aportacions en diverses obres col·lectives, 
com ara en un volum sobre La Seu de Mallorca ja el 1995, 
o en llibres d’homenatge, però sobretot d’una manera 
monogràfica en el llibre Art de cisell i de relleu: Escultura 
mallorquina del segle xvii, publicat el 2002.

Per entendre les singularitats de l’art a Mallorca, Car-
bonell ha estat molt atent a la condició de l’illa com a lloc 
obert als intercanvis artístics constants amb la Península, 
amb Itàlia i amb altres illes del Mediterrani; d’aquí el seu 
interès per l’estudi dels viatges dels artistes autòctons, 
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