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Durant Ilarguíssims anys, el mèrit cabdal de l’Institut ha estat de mantenir-se com un anacronisme testimonial i denunciatori, testimoni de la 
realitat i de les possibilitats de la cultura catalana i denúncia de les condicions en les quals hom volia ofegar-la. Il·lusionats, veiem com ara 
la seva tossuda inactualitat desemboca en l'esperança del temps nou. L'Institut torna a tenir existència legal, la seva seu de la Casa de Conva-
lescència li és restituïda... Perquè el seu funcionament pugui correspondre plenament a la necessitat proclamada per la seva persistència, encara 
cal resoldre'n molts aspectes. Per exemple, el finançament. Però el moment és bo perquè persones qualificades hi reflexionin davant del públic. 
Amb els treballs que publiquem avui, deixem obert el debat a les planes de «Serra d'Or».

de cara al futur
per Josep Alsina i Bofill, president de l’Institut d’Estudis Catalans

Resulta ben útil de reflexionar sobre el passat de l’Ins
titut, perquè ens dóna eloqüentment dues lliçons que no 
hauríem d’oblidar mai. La primera —positiva— és la 
força creadora de la intel·lectualitat catalana quan dis
posa d’un mínim de mitjans de treball. Res no ho demos
tra més que la desproporció entre la modèstia d’aquests 
mitjans i els resultats aconseguits. La normalització de 
la llengua, la creació de la Biblioteca de Catalunya, la 
catalogació i recuperació de monuments, els Estudis 
Universitaris Catalans i les nombroses publicacions fo
namentals en el seu camp, tot això fou dut a terme amb 
ajudes irrisòries. La segona lliçó —que tampoc no hem 
d’oblidar— és que la pèrdua del poder polític de Cata
lunya sempre ha dut implacablement aparellada la mar
ginació de l’Institut i la reducció substancial de les seves 
possibilitats de treball.
Ben assentades aquestes dues veritats històriques, cal 
flue l’Institut, conjuntament amb tots els científics que 
treballen avui al nostre país, s’encari amb el fet que ara 
ens trobem al començ d’una nova etapa de la nostra vida 
col·lectiva. Aquesta nova etapa, que caldria començar tot 
d’una, comporta la possibilitat d’encarrilar la recerca, 
i l’absoluta necessitat de fer-ho.
Tothom que hi reflexioni s’adonarà que la recerca és una 
activitat bàsica en la vida de qualsevol país. És el fona
ment de la seva evolució cultural i econòmica, que ha 
d’influir decisivament sobre el seu nivell de vida intel·lec
tual i material. No participar en el progrés de la ciència 

vol dir endarrerir-se en el camp de la tècnica; això és, 
conformar-se amb la dependència del país respecte als 
altres. Com en tants d’altres aspectes de l’ordenació na
cional, la visió de Prat de la Riba fou insuperable. El seu 
raonament era diàfan: Catalunya no té primeres matè
ries; per tant, només pot subsistir dominant la tècnica. 
Amb aquesta finalitat creà la Universitat Industrial, que 
ha fet tot el que ha pogut en les curtes etapes de per- 
missivitat i en les molt més llargues de cohibició.
Ara no podem permetre’ns el luxe de demorar-ho. Cal 
que ens decidim a fer l’esforç col·lectiu indispensable per 
a promoure, ordenar i realitzar la recerca. Cal mobilitzar 
per a això tots els estudiosos capacitats que afortunada
ment existeixen en el nostre país com en qualsevol altre. 
Si davant la pobresa dels resultats assolits fins ara algú 
dubtava de les possibilitats dels nostres intel·lectuals, n’hi 
ha prou de veure la situació preeminent que han acon
seguit compatriotes nostres en països no gens cofois dels 
mèrits dels altres. No és pas el moment de citar noms, 
però sí el de no oblidar-los. La resignació de les nostres 
empreses industrials a pagar royaíties en comptes de 
llançar-se a la recerca de procediments tècnics originals 
ha estat una lamentable i ruïnosa malversació de l’eco- 
nomia, de la intel·ligència i del prestigi del país.
Cal que ara reprenguem la idea de Prat de la Riba i l’ac
tualitzem adequant-la als nivells científics d’avui i als 
requeriments tecnològics i a les necessitats immediates 
del país. Aquesta acció comporta tres direccions: d’ins
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piració, de coordinació i de realització. La primera —es
sencialment política— implica la fixació d’objectius. En 
un país i en un moment donats, els objectius de la re
cerca no poden ésser els mateixos que en un altre mo
ment o en un altre país. Cal establir una escala de prio
ritats en funció de la conveniència pública. És, com acabo 
de dir, una feina política que cal deixar a mans deis que 
tenen o han de tenir la visió general de la realitat i de 
les necessitats econòmiques del país; i, a més, el poder 
de decisió. En aquest punt cal insistir que les previsions 
han d’ésser inspirades també peí respecte a les iniciati
ves individuals que tan profitoses han resultat molt so
vint. Aquí em permeto de reproduir les conclusions a què 
ha arribat un grup d’estudiosos que han reflexionat serio
sament i en profunditat sobre la promoció científica a 
Catalunya: «Catalunya no té prou pes demogràfic ni eco
nòmic per a encarar-se a tota mena d’investigacions. No 
li queda altre remei que acceptar la divisió nacional i 
internacional del treball científic. Cal establir un cert 
esquema d'orientació. Per citar només països de petites 
dimensions, n’hi ha prou de recordar que Suïssa parla 
amb veu pròpia en el camp de la química farmacèutica, 
dels productes naturals, de l'alimentació, sense oblidar 
les seves aportacions a la metal·lúrgia d’alta precisió. 
Israel compta amb l'Institut Weizman, que és el millor 
qualificat en investigació agronómica. El minúscul Prin
cipat de Mònaco acull uns dels millors centres mundials 
d’investigació oceanogràfica.»
Plantejats els objectius, caldrà la coordinació dels cen
tres tècnics per tal d’encarrilar les possibilitats de ca
dascun. En el camp de la realització, caldrà atenir-se 
a les directrius proposades per l’àmbit de recerca del 
Congrés de Cultura Catalana: aconseguir un nivell òptim 
d’investigadors, tant en nombre com en qualitat, a tots 
els centres de treball mitjançant una norma de concen
tració d’esforços i d’agilitat administrativa i de profes- 
sionalització. Tant com cal evitar la burocratització, cal 
assolir que l’investigador sigui un autèntic professional, 
un treballador sotmès a una reglamentació laboral que 
li garanteixi l’estabilitat en la feina i la remuneració 
adequada i proporcional sempre a la seva responsabilitat 
i al seu lliurament. L’amateur i el passavolant, per molt 
preparats que siguin, constitueixen un dels pitjors entre
bancs a la investigació ben feta.

És en la faceta de la coordinació on ha de recaure la 
intervenció de l'Institut. Aquí és previsible la constitució 
del Consell per a la investigació científica i tecnològica 
emanat de la Generalitat. És en aquest centre neuràlgic 
on l'Institut ha de demanar el lloc de treball que li per
toca, no com a recompensa dels mèrits que li poden 
correspondre per haver mantingut durant setanta anys 
—dels quals més de quaranta han estat molt difícils— 
una continuïtat de presència i d’inspiració, sinó per es
perit de servei. I també perquè l’Institut es pot consi
derar, sense presumpció gratuïta, representant dels més 
alts nivells de la cultura catalana.

Per encarar-se amb la responsabilitat d’aquest futur 
—que ha d'ésser molt pròxim—, l’Institut ha sentit el 
deure apressant d’adaptar-se a les noves condicions del 
món cultural. Del 1936 ençà, en el camp de la ciència 
hi ha hagut canvis profunds que podríem resumir en 
dos: les disciplines científiques s’han diversificat i el 
nombre d’estudiosos s’ha multiplicat. Un doble fenomen 
al qual l’Institut ha hagut de respondre adaptant-hi les 
seves estructures i la seva dinàmica. En algun aspecte, 
les Filials li han obert camí. Li han incorporat vora de 
dos milers de científics que han radicat conseqüentment 
llur activitat dins el marc de l’Institut. Com ha dit molt 
bé un dels nostres membres (Folch i Guillén), «s’han 
servit dels mitjans de recerca de la Universitat i d’altres
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centres públics o privats, i han fet funcionar per a la 
societat catalana allò que entre tots havíem pagat». Una 
justa restitució que han fet i fan a través de l'Institut.

Algun dia, amb més perspectiva, caldrà valorar el paper 
exercit i la feina feta per les Filials de l’Institut. Llurs 
esforços han estat ben fructífers en el camp de les 
disciplines respectives; i, a més, han actualitzat i dina- 
mitzat la imatge de l’Institut. Però amb això no n’hi 
havia prou. Calia que el nucli permanent, vitalici, de 
l'Institut, format pels seus membres numeraris, respon
gués també a les noves exigències. Per a tothom ha estat 
evident que el numerus clausus imposat per l’estatut 
fundacional avui no és vàlid. Calia donar-li elasticitat 
perquè calia que l’Institut pogués incorporar represen
tants de les noves disciplines i enriquir la representació 
de les clàssiques amb les personalitats de relleu que han 
anat destacant-se aquests darrers anys. Amb la nova ca
tegoria de membre agregat —per tal de no contradir els 
estatuts— van afegint-se, als vint-i-vuit membres nume
raris de reglament, nous valors de la ciència i de la 
tècnica. Ultra llur col·laboració personal, ells consolida
ran la connexió de l’Institut amb els centres de recerca 
i d’estudi que avui es troben en plena activitat.

Amb això, l’Institut demostra que sent la greu respon
sabilitat que té damunt seu, i que amb una afinada auto- 
exigència es disposa a fer-se’n digne.

En els moments decisius de la vida d’un poble, l’exi-* 
gència ha de començar per hom mateix. Cal que aquesta 
actitud de l’Institut sigui compartida per tots els res
ponsables de la cultura i de la política del nostre país. 
Cal que d’ara endavant tothom sigui conscient que sense 
uns dirigents que sentin la necessitat ineludible de man
tenir i d'estimular una cultura, aquesta cultura no podrà 
subsistir. I sense una cultura vàlida a tots els nivells, 
Catalunya perdria la millor raó per a legitimar les seves 
reivindicacions nacionals i la seva pròpia categoria de 
nació.
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