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La seva vida té un punt de mite. Es va llicenciar en filosofia a la
Universitat de Bucarest. Un maharajàa li oferí una beca per estudiar
filosofia índia i sànscrit a Calcuta. Allí aprofità per viure un temps en
un monestir de l’Himàlaia. L’any 1939 publicà la seva primera novel·la.
Féu classes a la Universitat de Bucarest i l’any 1939 abandonà Romania
i es traslladà a París. Va ser agregat cultural a les ambaixades de
Londres i de Lisboa, professor a l’École des Hautes Études de París i des
del 1956 va ser professor de la Universitat de Chicago fins a la seva
mort, l’any 1986. El meu mestre Joan Coromines va ser també en
aquesta època catedràtic a Chicago, però no es van arribar a conèixer.

Jo, a finals dels anys setanta, vaig començar a llegir Eliade. El seu pen-
sament em va seduir. Cal dir que Catalunya té un dels més grans estu-
diosos contemporanis de l’obra d’Eliade. Es tracta del Dr. Lluís Duch,
monjo de Montserrat, que l’any 1973 va escriure la seva tesi doctoral
en alemany dedicada a l’estudi de l’obra d’Eliade (publicada l’any 1974
en castellà amb el títol de Ciencia de la religión y mito). Aquest mateix
estudiós va publicar en català Mircea Eliade. El retorn d’Ulisses a Ítaca
(1983), que és una obra fonamental per comprendre el pensament d’a-
quest gran autor. Del mateix Lluís Duch cal citar Mite i cultura (1995) i
Mite i interpretació (1996), on Eliade és constantment present.

Malauradament no hi ha cap obra d’Eliade traduïda al català. La pro-
fessora de llengua i cultura romaneses de la Universitat de Girona,
Magda Bistriceanu, ha presentat a diversos editors la proposta de tra-
duir la novel·la més important d’Eliade, Noaptea de sînziene (La nit del
solstici d’estiu). De moment la resposta ha estat el silenci. Penso que
aquesta gran novel·la romanesa és una obra imprescindible per com-
prendre el segle XX. Potser la nostra mateixa universitat es podria
encarregar d’editar-la i faria una aportació molt important al món cul-
tural català.

Joan Ferrer
Departament de Filologia i Filosofia

IGM Web va ser pionera a l'estat espanyol en adoptar
el sistema de transmissió de dades de l'OTA, sigles darre-
re les quals hi ha The Open Travel Alliance, una orga-
nització sense ànim de lucre que treballa per a crear i
posar en servei especificacions de negoci electrònic ober-
tes per a tota la indústria del turisme.

En el mercat de la gestió automatitzada de bitllets, IGM
Web no només es proposa vendre l'entrada sinó que
proporciona instruments per a la gestió efectiva i siste-
màtica de l'aforament dels espais. L'empresa establer-
ta al Parc també treballa en l'hostatge (hosting) i el
comerç electrònic, línies en les quals es proposa conso-
lidar la seva posició aportant el mateix dinamisme inno-
vador que ha dut a l'èxit les seves principals línies de
negoci.
Una característica molt important és que la major part
de l'equip humà el formen enginyers tècnics procedents
de la Universitat de Girona. Com a empresa viva que és,
IGM Web, treballa en contacte amb els clients per millo-
rar el seu producte, fent evolucionar de manera cons-
tant el programari i, així, mantenir-se al capdavant del
seu sector, en un esforç que es quantifica en la inver-
sió de 120.000 euros anuals en I+D.

IGM WEB
IGM Web S.L. és una empresa tecnològica capdavan-
tera en la gestió automatitzada de bitllets i les reser-
ves hoteleres. Desenvolupa des de l'any 2000 solucions
informàtiques pel sector del turisme i l'oci. Avui dóna
feina a quinze persones i ha estat la primera empre-
sa a instal·lar-se en el Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona (UdG).

IGM Web es va posar en marxa l'any 2000 i ja ben aviat va tenir
clar que “calia apostar per ser a prop de la universitat perquè la
nostra empresa treballa amb una tecnologia molt avançada
d'Internet i les millors fonts d'informació són allà”, segons afir-
ma un dels seus directius. L'any 2003 van iniciar contactes amb el
CIDEM, que van cristal·litzar quan l'empresa pública INVERTEC
va entrar en l'accionariat de la companyia. Fou a través d'aques-
ta empresa pública, participada per la UdG, i de Pere Condom,
aleshores director del Parc, que es consolidà un vincle sòlid entre
IGM Web i la UdG. Ara ha estat la primera empresa en instal·lar-
se al Parc Científic i Tecnològic.

Les activitats d'IGM Web es divideixen entre els serveis a la indús-
tria hotelera i el de la gestió automatitzada de bitllets (ticketing).
L'estratègia pel que fa al mercat hoteler consisteix a proporcio-
nar als professionals eines informàtiques perquè controlin de
manera directa el seu negoci, sense haver de deixar en mans de
tercers una part de la seva gestió. D'aquesta manera desenvo-
lupen programari de reserves de places hoteleres, una activitat
en què són líders del mercat amb uns competidors que estan “a
un any de distància tecnològica”. L'horitzó d'aquest negoci es va
ampliar l'estiu de 2006 quan el grup HOTUSA es va fer amb un
percentatge majoritari del capital d'IGM Web SL. En aquesta acció
es va passar a donar servei de manera directa a set-cents hotels
i, a través del grup, a uns quatre mil.
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Transferència de coneixement ///////////
Empreses del Parc Científic i Tecnològic de la UdG

La filosofia d'IGM Web és dotar
l'empresa hotelera d'eines que la
facin independent de tercers.

La major part del seu equip
humà el formen enginyers
tècnics formats a la
Universitat de Girona.

Eliade i Catalunya 

Enguany fa cent anys que va néixer a Bucarest Mircea
Eliade (1907-1986), un pensador fonamental de segle XX.
Ha estat considerat el més gran dels historiadors de les reli-
gions del segle passat (Historia de las creencias y las ideas
religiosas, 3 vols. en traducció castellana) i un novel·lista
fonamental per comprendre Europa.

Mircea Eliade


