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Aquest any 2001 ha estat declarat
«Any Puig i Cadafalch» en memòria
d’una de les personalitats més desta-
cades de la cultura catalana contem-
porània. Josep Puig i Cadafalch
(Mataró, 1867 – Barcelona, 1956) ha
estat recordat per la seva actuació
com a arquitecte, historiador de l’art
i polític.
Com a arquitecte, és autor de nota-
bles edificis modernistes: la casa Coll i
Regàs a Mataró; el Cros a  Argentona,
i les cases Terrades  –la Casa de les
Punxes–, Amatller, Macaya i la fàbri-

ca Casarramona, a Barcelona; com a
historiador de l’art, és conegut per
la seva monumental obra L’arqui tec -
tura romànica a Catalunya; i com a
polític, per la presidència de la Man -
comunitat de Catalunya, en la qual
succeí Prat de la Riba. També és cert
que el seu suport –en els comença-
ments– a la dictadura del general
Primo de Rivera ocasionà que el
poble de Catalunya li retirés la con-
fiança que li havia atorgat com a
polític catalanista, una actitud que
motivà el seu allunyament de la po-
lítica.

A la nostra revista el voldríem re-
cordar també per un fet que gairebé
ha estat oblidat. En la joventut, Puig i
Cadafalch va crear una acadèmia per a
ensenyar matemàtiques amb el seu
company d’estudis i amic Pompeu
Fabra, abans que aquest se n’anés a
l’Escola d’Enginyers de Bilbao. Fabra
recordà sempre aquesta gestió de Puig
i Cadafalch, i quan Prat de la Riba creà
l’Institut d’Estudis Catalans, Puig i
Fabra, juntament amb Prat de la Riba,
s’hi van retrobar.

La lluita perquè la llengua catala-
na no quedés limitada a una parla
col·loquial, sinó que ocupés el lloc
que mereixia entre les llengües cultes
del món es deu especialment, a l’ac-
tivitat de l’Institut d’Estudis Catalans.
I no solament en l’any en què fou
creat, el 1907, sinó en els difícils
temps de la represa clandestina, l’any
1942, en els pitjors anys de la repres-
sió contra la cultura catalana. Va ser,
altra vegada, Puig i Cadafalch, que
havia retornat feia poc de l’exili, qui
presidí, amb risc i dignitat, la represa
de l’Institut d’Estudis Catalans, quan
tantes altres personalitats catalanes,
com Pompeu Fabra, restaven a l’exili,
on trobaren la mort. Puig i Cadafalch,
plenament conscient del que signifi-
cava la llengua catalana, acollí a casa
seva l’Institut d’Estudis Catalans, i va
continuar, amb una actitud valenta,
la publicació de les obres d’investiga-
ció, de prestigi universal, en la seva
estimada llengua catalana. Per això
avui, en aquest any que dediquem a
la seva memòria, li hem volgut retre
aquest homenatge, plenament me-
rescut i de justícia.u
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