
la fundació de
I Institut d Estudis Catalans

per Josep Pijoan

El IEC és, òbviament, d'una actualitat constant entre nosaltres. Per les dificultats que n'alenteixen el desplegament en un temps 
nou tot amb tot millor que el que ja fa alguns anys es va 'cloure, ¿gosaríem dir que allò que s'hi relaciona té ara un escreix 
d’interès? El text de Josep Pijoan (1881-1963) que reproduïm de «Full Català» núm. 5, Mèxic 1942, n'evoca la fundació en la qual 
intervingué aquest poeta, historiador de l'art i «frenètic agitador intel·lectual».

L'any 1905, en retornar d'un llarg viatge per Itàlia, França i Ale-
manya, que havia durat dos anys, em vaig adonar de la situa-
ció deplorable en què estaven els serveis públics a Catalunya 
i sobretot els de l'educació. Abans, enlluernat pel romanticisme 
catalanista i en plena joventut, no m’havia fet càrrec de quina 
manera teníem abandonat tot el que era essencial per a la vida 
moderna. L'Hospital continuava essent el mateix que féu Pere 
el Cerimoniós; el Manicomi, també a Santa Creu, tenia els bojos 
furiosos lligats amb cadenes i els mansois condemnats a pas-
sejar-se amunt i avall en una gran cambra sense vista a fora; la 
Presó vella era com en els temps de Felip II; els Jutjats estaven 
a Sant Gaietà; l'Audiència encara no s'havia traslladat al nou 
Palau de Justícia, ni es parlava de Biblioteca Pública, i el Museu 
era un arreplec de rampoines; la Universitat estava en el vell 
edifici actual i l’Institut n'ocupava un racó; però, sobretot, les 
escoles públiques estaven en pisos de lloguer, en sales i alco-
ves, en menjadors i cuines amb finestres que donaven als cel-
oberts.

La política floralesca i regionalista, representada per la «Re- 
naxensa», havia aconseguit, malgrat tot, avantatges electorals. 
A l’Ajuntament hi havia una quasi majoria catalanista, però 
nodrida amb burgesos sense cap ambició civilitzadora. El que 
feia de capitost, que era en Duran i Ventosa, deia, entre altres 
bajanades, que «els catalanistes no s'havien de preocupar de fer 
escoles de caganers». A la Diputació la minoria era més grana-
da i, sobretot, el que portava el timó era en Prat de la Riba, a 
qui avui la gent de Catalunya gairebé no coneix i del qual, per 
més que es digui, mai no es podrà sospitar la seva capacitat 
creadora, la seva bona fe, l’art amb què feia les coses. El Pre-
sident de la Diputació era un senyor Sostres, bastant senyor. 
Provenia del «Partido Liberal» i tant per l'edat com per l’estol 
de diputats que el seguien li tocava la presidència a dreta llei. 
Un dia es va adonar que, tant per l’interès que posava als ne-
gocis provincials com per la capacitat, en Prat era el veritable 
president i li va passar la vara, malgrat poder fer-li la traveta 
per votació, cosa que no va fer mai. Sostres, home liberal, va 
ésser més bon col·laborador d’en Prat que molts amics catala-

nistes. Però explico això per tal que es vegi el respecte que 
despertava en els seus contradictors polítics, i dic contradictors 
i no enemics perquè, d'aquests, en Prat no en va tenir mai.

Jo coneixia una mica en Prat d’abans d’anar-me'n a viatjar. 
A més d'escriure tots dos a la «Renaxensa», havíem festejat la 
mateixa noia. En Prat era un bon partit, quasi em doblava l’edat 
i els pares estaven decantats per ell. Amb tot, la noia estava 
per mi. A la meva tornada la noia era morta i en Prat ja esta-
va casat amb una altra i no hi va haver res a dir. Ens posàrem 
d'acord sobre la necessitat de fer «coses». Tot estava per fer i 
en Prat se n’alegrava. Deia sempre, rient amb malícia: «Quina 
sort que tot ens ho hagin deixat per fer!»

La Diputació tenia pocs diners. El pressupost provincial no 
passava —em sembla recordar— dels tres milions de pessetes 
i amb això s'havia de sostenir els mossos d'esquadra, escoles 
especials, carreteres, etc. L'Ajuntament era ric perquè a més 
d'un pressupost crescut feia cada any la martingala d’un pres-
supost extraordinari que s'obtenia, naturalment, amb un emprès-
tit. Això, fins a cert punt, era lícit, perquè la «Llei d’Eixample» 
deixava lliure de contribució tot immoble del barri nou per trenta 
anys i, és clar, al cap d'uns quants anys les finques comença-
rien a pagar i es podrien satisfer emprèstits i interessos. La 
nostra mirada, doncs, estava fita en les caixes municipals i allí 
hi teníem algun aliat. Moltes coses es feien a mitges amb l’Ajun-
tament, però a mitges de nom, perquè l’Ajuntament sempre pa-
gava més. En Prat tenia molta traça a entabanar consellers, que 
eren una corrua d’ases. L’alcalde era un senyor Santlleí a qui 
dèiem el «Mec-mec», perquè abans de parlar feia un soroll amb 
el nas que semblava un ànec; quan veia un llum encès l’abaixava 
per estalviar gas. Però hi havia un secretari, Claudi Planes, poe-
ta floralesc, que rutllava molt bé. I per fi en Pere Coromines 
feia de tresorer i amb la seva mirada fixa i aires de convençut 
tenia un poder gairebé hipnòtic sobre majories i minories 
d’aquells descendents dels antics consellers. En Coromines era 
molt amic nostre i conspirava amb en Prat per estalviar diners 
a la Diputació.



Vàrem fer tantes coses amb en Prat i amb aquests aliats 
passius i actius que no sé per on començar: però crec que el 
més interessant serà que expliqui una mica com va anar la fun-
dació de l'Institut d’Estudis Catalans. De primer vàrem intentar 
d'espavilar la intel·lectualitat catalana —diguem-ho així— portant 
gent de fora a donar conferències. La Junta de Museus va pa-
gar. Es donaven dos-cents duros i despeses a cada conferen-
ciant estranger. Tot seguit vàrem veure que no sortirien els 
comptes. Es produïa un moment d'excitació, però no es creava 
un estat d'esperit, i alguns, en comparar la migradesa dels sous 
corrents, criticaven els que es pagaven als estrangers de «luxe». 
La segona cosa hauria estat trametre gent a fora, però hi havia 
una forta resistència per part dels catalanistes rabiosos, que 
temien que els joves perdessin la salabror catalanesca. Així, a 
poc a poc, vàrem arribar a la idea de fundar l'Institut d'Estudis 
Catalans. Jo estava ben informat perquè acabava de veure les 
Acadèmies del Renaixement encara vives a Itàlia i les Acadèmies 
alemanyes en plena activitat. Vàrem tenir grans converses amb 
en Prat, ell al llit gairebé sempre, perquè feia el malalt acumu-
lant forces per a poder estar ben eixerit els dies de discussió. 
Jo veia en Prat quasi cada matí a les onze.

Vivia en un pis de! qual els capitostos posteriors de Catalu-
nya s'haurien donat de menys. Era un tercer de la rambla de 
Catalunya, prop de Provença, el pis tradicional de sala i alcova, 
i sala de rebre davant, després recambrons entremig, i menja-
dor i cuina darrera. Ell dormia davant. Tenia una mica de diguem- 
ne despatxet al costat del menjador. Aquesta era la casa del 
veritable fundador del Nacionalisme català i ell acceptava aque-
lla quasi pobresa i no se’n queixava. Decidida la fundació de 
l'Institut d'Estudis Catalans, es va desistir de fer les tres bran-
ques que tenen generalment les Acadèmies del Renaixement. En 
Prat va comprendre que, essent una institució que serviria més 
per a estimular i alçar de nivell e! que ja teníem, calia prescin-
dir de noves activitats. No ens podíem embrancar amb ciències 
naturals, del tot inexistents a Catalunya, ni amb ciències políti-
ques i morals, que haurien portat raons. El quadre de l’Institut 
es reduí a les ciències històriques i, amb el seny metòdic que 
en Prat usava en totes les coses, va voler que hi hagués dos 
representants per cada una de les quatre especialitats en les 
quals ell tenia fe de poder comptar amb algun personal, això 
és: arqueologia, història, dret i literatura. No va ésser gens fàcil 
trobar aquests vuit especialistes.

En Rubió i Lluch, que era indispensable a la Secció de Lite-
ratura, no trobava bé crear una cosa nova existint l’Acadèmia de 
Bones Lletres, però a la fi cedí. En Masó, a qui jo volia de totes 
passades, perquè representava la tendència més liberal dels sa-
vis catalans, no volia sentir parlar d’acadèmies, fossin velles o 

noves. Va costar molt d'entabanar. A l’Arqueologia, naturalment, 
jo hi anava de dret, però l’altre m’hauria agradat que hagués 
estat en Caselles; en Prat va insistir que fos en Puig, que era a 
Madrid fent de diputat, d’aquells que fan discursos i tot. La 
parella de jurisconsults és la que ens va donar més feina: vam 
haver de treure de casa un senyor Brocà que es deia que havia 
estudiat els Usatges i això era per mi el mèrit més gran, perquè 
encara crec que els Usatges marquen el punt culminant de la 
Catalunya romànica. Era conservador, però no es féu pregar gai-
re. L’altre va haver d'ésser en Pere Coromines, cosa que no ha 
d'alarmar ningú, ja que venia com a lerrouxista. Don Francisco 
Giner creia que Pere Coromines era lerrouxista i el vàrem deixar 
amb aquesta il·lusió, però, per a nosaltres, en Pere Coromines 
era l'home dels «quartos» de la Casa Gran. Els dos d’Història 
van ésser en Miquel dels Sants Oliver, que va endolcir moltes 
baralles internes a l'Institut d’Estudis; l’altre fou l’encantat d’en 
Miret, que, quan no es tractava de l’itinerari del Rei En Jaume, 
sempre estava a la lluna de València.

El dictamen de fundació, el vaig redactar jo, i en Prat el va 
corregir. Jo en deia «Institut d'Estudis Superiors de Catalunya» 
i en Prat li posà el nom definitiu: «Institut d'Estudis Catalans». 
Em sembla que, com sempre, en Prat el va fer presentar per 
l'oposició. Crec que el va firmar un lerrouxista ben vestit que 
es deia Bastardes. Tot va anar com una seda.

La primera reunió, la vàrem tenir a la sala de Comissions de 
la Diputació i en Prat presidia, perquè, segons el reglament 
de l'Institut, el President de la Diputació tenia dret d’assistir a 
les sessions. També tafanejaven uns quants empleats provincials 
que volien saber de què anava, entre ells el Secretari, que es 
deia Parés. Jo ja havia adquirit mala reputació entre aquells alts 
funcionaris pels meus «excessos» a la Junta de Museus i vaig 
refermar la fama en aquella sessió traient-me de la butxaca una 
lletra de l'Àngel Aguiló, on oferia la biblioteca del seu pare per 
vint mil duros. Els ulls que varen badar en Parés i els sots-secre- 
taris no es pot explicar. Vint mil duros per a llibres a Barcelona 
era una cosa fora de seny l’any 1906. En Prat s’ho va prendre 
amb un somriure molt fi i digué que si bé era excessiu no 
es podia prescindir de nomenar una ponència que redactés 
un informe per passar-lo a la Diputació i qui sap si també a 
l’Ajuntament. Els ponents foren en Miquel dels Sants Oliver i en 
Masó. La Memòria-Ponència es va publicar en un fascicle que 
s’imprimí a la impremta socialista «La Neotípia», que jo havia 
organitzat amb set obrers. Per Nadal ja teníem els llibres a les 
golfes de l'Audiència, primera estada de l’Institut. Així començà 
l'Institut d'Estudis Catalans i la seva Biblioteca.
Del que després es féu, un altre dia que em vagui us en par-
laré.—JOSEP PIJOAN.
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