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Fou l’émfasi posat en la seva condició de membre de la 
Unión Académique Internationale un deis argnments que 
permeteren a l'lnstitut d’Estudis Catalans de resistir els 
embaís rebuts de la dictadura, mai no prou present en el 
record de tots; a aixó, i a la limitació de la seva incidencia 
pública durant aquells temps tan durs, cal atribuir que en 
alguns ambients s’hagi generalitzat la idea que l’lnstitut és 
com una academia a l’estil de les que deriven directament 
de la U-lustració. Pero l’lnstitut, d’acord amb els decrets fun- 
dacionals, d’acord amb el decret de reconeixement oficial 
de 1976 i d’acord amb la seva tradició histórica corresponent 
a les époques en qué la seva actuació no ha estat retallada 
o perseguida, és un centre de recerca, que fa recerca, que 
promou i que coordina recerca. Ara que fa un any aproxi- 
madament que ha retornat a la seva seu, i que, dintre de 
limitacions, té mitjans económics per a fer-ho, intenta tor
nar a adquirir el paper que li correspon en aquest sentit. 
Les circumstáncies han canviat des deis temps fundacionals, 
quan l’ambient cientíñc al país era tan tenue com l’atmos- 
fera d’un desert, més desert peí que fa a la ciencia catalana 
i en catalá. Ara existeixen tres universitats i diversos centres 
de recerca, i el conreu de la ciencia ha assolit una extensió 
i un nivell més importants que aleshores, fins al punt que 
alguns arriben a dubtar de la mateixa necessitat de l’exis- 
téncia de l’lnstitut en el paper esmentat de centre que fa, 
promou i coordina recerca, o arriben a dubtar de la legiti- 
mitat de la reivindicació d’aquest paper. L'lnstitut continua 
vigent en aquest ipaper. La seva posició institucional capda- 
vantera li permet d’incidir amb eficacia en els camps inter- 
disciplinaris, la seva posició institucional independent li 
confereix una possibilitat d'intervenció sense prejudicis en 
la coordinació quan la dinámica de segons quins temes sem
bla que pot conduir a duplicacions d’esforqos parallels o 
divergents. En la vida de la normalització del país resta 
encara un llarg camí per recorrer, també en el camp cultural 
i científic. L'lnstitut, única institució d’aquest carácter que 
és exclusivament catalana, s’enorgulleix d’atribuir-se la con
dició d'eina de fer camí, en aquest sentit.
Com a exemples d’actuacions en curs podem esmentar, a la 
Secció de Ciéncies, la Comissió d’Estudis Geofísics, amb el 
seu Laboratori de Geofísica Eduard Fontseré, que fa una 
tasca orientada de moment a estudis de la microsismicitat ; 
a la Secció Histórico-Arqueológica, les Comissions deis tre- 
balls que es fan en connexió amb l'esmentada Unión Aca
démique, la del Corpus Vasorum Antiquorum (que té en 
premsa el volum corresponent a Ullastret), la del Corpus 
Vitrearum (que hi té el volum de Santa María del Mar), 
la del Corpus Philosophorum; a la Secció de Ciéncies So- 
cials, el treball de recerca prospectiva «Llengua, cultura i 
comunicació a Catalunya, 1985-1995»; a la Secció Filológica, 
el Laboratori d’Informática Lingüística de creació recent, 
que ha de renovar totalment la metodología de les tasques 
lexicográfiques i que és previst que doni també suport de 
mode més general a les altres Ciéncies humanes.
L’altra conseqüéncia del carácter exposat abans és que l’Ins-
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titut té com a funció indefugible la publicació de textos 
cientíñcs (en tots els ámbits) en catalá, la qual ha anat 
complint ininterrompudament en el passat i ha comenqat 
a intensificar recentment.

Una altra responsabilitat de l’Institut, que deriva deis tex
tos fundacionals i també de la seva trajectória histórica, és 
la d’assessorar en l’orientació i l’establiment de la políti
ca científica d’aquest país, i la de procedir a una vigilancia 
científica d’accions diverses empreses peí govern. En aquest 
darrer aspecte, la participació en les comissions científiques 
i les juntes de protecció de diversos espais naturals prote- 
gits (la Garrotxa, el Delta de l'Ebre, els aiguamolls de 
l’Alt Empordá), la participació en un servei de terminología 
científica, l'assessorament en materia de toponimia, i altres, 
són exemples de relacions establertes amb Departaments de 
la Generalitat; l'assessorament a diverses Comissions o po- 
néncies, de relacions establertes amb el Parlament de Cata
lunya. En el primer aspecte, aquelles responsabilitats han 
estat parcialment reconegudes —i parcialment retallades— 
en el decret de constitució de la Comissió Interdepartamen- 
tal de Recerca i Innovació Tecnológica i del Consell Cientí- 
fic i Tecnológic, que inclou una referencia a l’Institut, i en 
Tavantprojecte de llei de la recerca per a Catalunya pendent 
de discussió al Parlament, que li reconeix un paper destacat 
d'assessor de la Generalitat, en materia de recerca. L’Institut, 
pero, creu insuñcient el tractament rebut fins ara en aquesta 
direcció, i atribueix aquesta insuficiencia a les mateixes cau
ses que han originat aquells dubtes esmentats abans: la 
llarga nit de persecucions sofertes i les seves conseqüéncies, 
l’obsolescéncia parcial de la seva propia estructura, les difi
cultáis amb qué topa per a adaptar-se a les noves situacions.

Aquesta adaptació a la situació actual, i a la futura previsi
ble, exigeix resoldre diverses qüestions, que hom podría re
sumir en tres grups:

a) Consolidació deis pressupostos. Sense una confianza en 
la continu'ítat any darrera any deis ingressos és molí difícil 
establir programes de treball a llarg termini o a termini mit- 
já, és molt difícil respondre dignament ais compromisos de 
llarg abast adquirits davant de les institucions del país 
i del país mateix (perqué el país els exigeix), o davant d'or- 
ganismes internacionals com la Unión Académique, és molt 
arriscat assumir la contractació del personal mínim que és 
imprescindible per a realitzar una tasca. Les subvencions 
són de natura contingent, pero el reconeixement del valor 
de la rendició de resultats de la tasca feta ha de permetre 
adquirir confianza en la continuitat d'aquelles.

b) Enfortiment i agilitació de la infrastructura. Malgrat les 
reserves acabades d’esmentar, l’Institut ha entrat en la di
námica de completar un organigrama que preveu un mínim 
de personal administratiu i de personal técnic (des de 
cap de publicacions, per exemple, fins a terminólegs o lin- 
güistes per a les Oficines Lexicográfiques) que permetrá el 
funcionament ágil deis diversos servéis. Aqüestes places de 

personal són cobertes, naturalment, per concurs públic. Una 
d’elles, la de director de servéis, pot ésser tan important 
o transcendent a l’Institut com ho ha estat la del gerent a 
les Universitats.

c) Ampliació i obertura de la superstructura de recerca 
de l’Institut mateix. El volum de feina que l’Institut está 
fent, ja avui día, supera les possibilitats del nombre clos 
deis seus membres, ádhuc amb el reforqament rebut amb la 
incorporació deis membres que hem anomenat agregats, 
i el ritme del desenvolupament deis programes en curs i 
previstos exigeix noves incorporacions. Avui, el nombre de 
cientíñcs que s’aplega de fet al voltant de l’Institut és nota
ble: les Seccions creen, segons les necessitats, comissions 
d’estudi o grups de treball, o bé de tipus permanent o bé 
per a desenvolupar programes de recerca específics, que 
inclouen col-laboradors procedents de les Universitats o d’al- 
tres centres de recerca. Els convenís establerts amb les uni
versitats, aqüestes centres o Departaments de la Generalitat 
per al conreu d’árees concretes, duen a col-laborar amb l’Ins- 
titut nova gent. La vinculació estreta amb algunes Societats 
filiáis és una altra via per a relligar esforqos. Tot aixó cons- 
titueix una acció orientada a superar un cert aillament que 
l’Institut no voldria detectar, pero és, de moment, insuficient. 
La veritable solució per a la vinculació estreta i fecunda de 
l’Institut a la comunitat científica passa evidentment per 
la reforma deis estatuís. Uns estatuís reformats haurien de 
preveure, entre d'altres temes, la desaparició de les diferen
cies entre membres numeraris i agregats, el desdoblament 
o la possibilitat de desdoblament de les Seccions massa 
heterogénies en noves Seccions més coherents (tal com l'any 
1953 se segregá de la Secció de Ciéncies la de Filosofía i 
Ciéncies Socials), l'afluixament de la rigidesa del «numeras 
clausus» (que almenys amb l’augment del nombre de Sec
cions ja seria automáticament incrementat), alguna forma 
de jubilació, alguna forma de democratització (valgui la 
paraula) de la seva composició, que potser podría comentar 
per la incorporació com a membres de pie dret deis pre- 
sidents de les societats filiáis, representants alegits iper frac- 
cions significatives de la comunitat científica. Existeix una 
comissió constituida que treballa sobre aquest tema deis 
estatuts.

Aquesta reforma deis estatuts toca el decret de reconeixe
ment oficial de 1976, que confereix a l’Institut un ámbit d'ac- 
tuació que s’estén per totes les terres de llengua i cultura 
catalanes; hom pot témer que aquesta reforma desencade- 
nés repercussions indesitjabíes. L’Institut no pot renunciar 
a cap fragment del seu ámbit d’actuació; ha tingut sempre 
membres procedents de les liles o del País Valencia, i en 
vol reforjar el nombre, desitja que es constitueixin societats 
filiáis en tots i cadascun deis Paisos Catalans, pensa superar 
les dificultáis de natura diversa que s’oposen a deixar que 
sTii estableixin Seccions o delegacions de l’Institut mateix.
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