
ELS TREBALLS DE BEPAL
0 UNA POLÍTICA CIENTÍFICA CATALANA

per Enric ('nsns.sa.s i Simó

D'entre els canvis importants de tot ordre 
que les noves tecnologies i la complicació 
creixent de les interrelacions humanes pro-
dueixen a la societat, com, per exemple, la 
transformació de l'art política d'aconseguir 
vots en un art semblant al d'augmentar les 
vendes de detergents o desodorants, tenen 
un caràcter especial els canvis que afecten el 
funcionament de la comunitat intel·lectual 
catalana, en particular la seva fracció cientí-
fica. Hom ha parlat de crisi de la cultura 
catalana, quan potser havia de parlar de crisi 
de la cultura; hom ha intentat de posar en 
revisió els conceptes bàsics de la cultura 
catalana, d'analitzar el valor dels mites so-
bre els quals recolza. Ja ha estat dit que és 
en realitat la crisi del sentit nacional la més 
profunda. En efecte, en lloc de procedir 
objectivament i rigorosament a aquella revi-
sió i a aquella anàlisi, hom ha posat en 
circulació conceptes corrosius acríticament. 
Sembla com si ara tots els valors que s'han 
anat estratificant des de la Renaixença amb 
la finalitat de redefinir la nostra nació i 
donar-li una coherència creixent i una força 
creixent s'hagin tornat de cop obsolets —al-
gú diu que fins i tot reaccionaris. Com a 
regla general, l'activitat dels intel·lectuals 
s'ha dispersat en articles de premsa i 
col·loquis televisius, superficials per llur 
natura mateixa, i hom percep l'absència 
d'un treball reflexiu que condueixi a noves 
concepcions coherents, a noves visions dels 
problemes antics que continguin latents els 
elements de les solucions futures.
Aquella fracció del món cultural i del món 
científic que per sobreviure té necessitat 
dels mecenes —que en una societat moder-
na no solen ésser mecenes individuals, sinó 
institucions—s'ha trobat al mig d'un desga-
vell en les idees i els comportaments polítics 
que, en l'aspecte nacional, no han superat 
encara l'impacte del franquisme, en particu-
lar l'impacte que aquest ha tingut sobre la 
demografia de Catalunya. Recíprocament, 
les diferents institucions de govern o admi-
nistratives que coexisteixen al nostre país, 
regides per forces polítiques diferents, no 
han aconseguit d'elaborar un programa co-
mú d'acció cultural —i molt menys científi-
ca— de caràcter plenament nacional (l'ano-
menat pacte cultural, si encara en queda, no 

crec que es pugui prendre en consideració 
en aquest sentit); cap d'elles no ha aconse-
guit de forjar un projecte nacional de futur. 
Sembla com si els polítics hi fossin prepon-
derants sobre els estadistes.

Els exemples d'aquells conceptes corrosius 
que han estat posats en circulació són 
innombrables, i semblen concertats delibe-
radament (algú ha escrit, recentment: Sona, 
de fa temps, pels aires culturals catalans, 
una melodia irritant que no té cap altre 
objectiu que el d'arraconar el nacionalisme a 
la cambra dels mals endreços), tots basats 
en arguments d'una petita lògica estricta 
que parteix de premisses falses o només 
fragmentàriament certes, premisses que 
obliden la realitat nacional, més fonda i més 
essencial encara que la realitat constitucio-
nal vigent, partides importants de la qual 
també ignoren. Hom no sap si, realment, no 
és el pes dels vots dels immigrats allò que 
ha de decidir el futur de Catalunya com a 
nació, que no ho faran les declaracions de 
bones intencions ni les actuacions polítiques 
deixatades entre els dubtes que planteja l'art 
difícil de conciliar extrems irreductibles.
Potser l'exemple més colpidor és el de la 
llengua. L'afirmació nacional a Catalunya ha 
tingut una força especialment gran (entre 
algunes altres) que li ha donat la llengua, 
l'adhesió a la llengua pròpia i la validesa 
d'aquesta llengua. Malgrat ésser un país 
petit ple d'homes petits moguts per enveges 
i egoismes i moltes vegades esterilitzats per 
baralles, el país va aconseguir a primeries 
del segle d'establir les bases sòlides d'una 
llengua moderna, que arribà a ésser accep-
tada per tots, que esdevingué vehicle d'unió 
dels diferents països catalans, que es de-
mostrà apta per a tots els usos, àdhuc per a 
ensenyar física nuclear i per a escriure 
diaris. L'única nació sense estat de l'Europa 
actual que ha disposat durant aquest segle 
d'una llengua així estabilitzada és Catalu-
nya, els Països Catalans. 1 ara és també 
d'aquest pilar que se'n mina el fonament.
Dins d'aquest clima que podríem qualificar 
de desconcert, l'Institut d'Estudis Catalans 
intenta de desenvolupar una tasca científica 
i cultural de significació, tant quantitativa-
ment com qualitativa, i pretén de recuperar 

el paper que creu que li correspon. Ara bé, 
és una institució acadèmica que es mou en 
el camp de la recerca, en camps diversos 
molt especialitzats de l'activitat científica, 
que ha fet i fa tasques els fruits de les quals 
han tingut i tenen una repercussió dins els 
àmbits que correspon. Potser en el passat 
més recent, l'Institut s'ha preocupat poc per 
tal que aquestes tasques, el fet de fer-les, el 
fet que tenen les repercussions que tenen, 
fossin coneguts pel públic en general, inclòs 
el públic més culte però no tan especialitzat. 
Això és una deficiència de l'actuació de 
l'Institut d'Estudis Catalans que l'obliga a 
moure's en un ambient que, en gran part, 
l'ignora. Ara bé, aquesta ignorància sembla 
relativament fàcil de corregir (i aquest ma-
teix número de «Serra d'Or» pot contribuir a 
començar a corregir-la). És molt més difícil 
vèncer l'ambient d'incomprensió que exis-
teix envers l'Institut d'Estudis Catalans entre 
molts que sí que el coneixen. Incomprensió 
que pot ésser real en uns, però que és 
deliberadament conreada per altres, els que 
veuen en l'Institut d'Estudis Catalans un 
altre dels pilars que fan de la Catalunya 
moderna un cas únic irreductible entre les 
nacions sense estat, i que la simfonia irritant 
que esmentàvem abans té per objectiu d'en-
viar al racó dels mals endreços.
L'argument és que, si bé a començaments 
de segle la creació de l'Institut d'Estudis 
Catalans per Prat de la Riba estava justifica-
da pel fet que el conreu de la ciència, en 
particular en els aspectes relacionats amb la 
cultura catalana, estava completament desa-
tès a Catalunya, ara, quan hi ha aquí tres 
universitats (transferides) i un nombre de 
centres del CSIC (no transferits), la recerca i 
el conreu de la ciència ja estan garantits, i no 
queda prou clar quin paper pot fer-hi l'Insti-
tut, si no és només el d'acadèmia de la 
llengua (i això darrer també és posat en 
dubte per alguns sociolingüistes de pèl 
moixí, acceptem que, en part, per ignoràn-
cia). Òbviament, l'Institut no pretén entrar 
en competències amb aquelles institucions, 
ni s'hi creu comparable, ni n'és una institu-
ció homogènia. Però un Institut d'Estudis 
Catalans fort posseeix tres característiques 
que él fan insubstituïble, característiques de 
les quals parlarem després, perquè abans 
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hem d'aclarir què volem dir amb l'adjectiu 
fort. Volem dir: amb uns mitjans materials 
mínims, amb una infrastructura àgil i una 
estructura comunicant i permeable i amb 
una situació ben encaixada en el teixit 
institucional del país. En allò que depèn 
d'ell, l'Institut d'Estudis Catalans s'hi esmer-
ça actualment; en allò que depèn de les 
institucions de govern, s'esforça a fer-los-ho 
comprendre. Aquestes qüestions són analit-
zades més fondament en altres articles 
d'aquesta sèrie. Aquelles tres característi-
ques que defineixen l'Institut d'Estudis Cata-
lans com a eina útil insubstituïble per al país 
són: Pot actuar com a centre de confluència 
de voluntats, amb capacitat de convocatòria 
per damunt de qualsevol altra institució 
acadèmica o de recerca, on poden ésser 
coordinades, organitzades, potenciades ac-
cions que incideixin en tots els aspectes 
pluridisciplinaris o interdisciplinaris de les 
ciències, que són molts i els més productius 
científicament avui dia; segonament, pot 
actuar com a centre reconegut que és per les 
societats sàvies internacionals com a pont 
per als contactes directes de la ciència 
catalana amb la ciència de fora; finalment, 
atès el seu origen i atesa la seva executòria 
com a institució catalana, pot actuar al 
servei de la Generalitat com a braç executor 
d'una política científica d'inspiració catalana 
—política que encara no ha estat formulada, 
ni es podrà formular mai si es creu que s'ha 
de basar en l'acció administrativa damunt 
de les universitats i dels centres del CSIC a 
Catalunya, tots tan travats pels mecanismes 
de l'anomenada Ley de la Ciencia actual-
ment vigent a Espanya, llei que trava també 
l'activitat investigadora de les universitats 
malgrat haver estat transferides. Una quarta 
característica de l'Institut d'Estudis Catalans 
ens condueix vers els confins de la utopia: 
és una institució amb un àmbit territorial de 
Països Catalans, que té una incidència en 
tots ells en l'aspecte lingüístic i que n'està 
guanyant més i més en els diversos aspec-
tes científics. — ENRIC CASASSAS I SIMÓ.

Ankh, enigma al país 
dels faraons
Martina Aragay
Una fantàstica narració, 
esdevinguda a les terres 
d’Egipte, que apassionarà els 
petits i els grans.

EL DICCIONARI
DEL CATALÀ CONTEMPORANI

per Joaquim Rafel i Fontanals

Dins les línies de recerca actuals de l'Institut 
d'Estudis Catalans figura, com a projecte 
destacat, l'elaboració d'un diccionari ex-
haustiu de la llengua catalana moderna, 
anomenat Diccionari del català contempora-
ni:
En els darrers decennis la metodologia 
lexicogràfica ha experimentat nombrosos 
canvis; són diversos els aspectes en què 
difereix dels criteris aplicats tradicional-
ment. Si havíem de resumir en dos mots les 
diferències entre els diccionaris tradicionals 
i els que són fruit de l'aplicaçió de criteris 
moderns en llur elaboració, destacaríem 
potser dues característiques fonamentals en 
què unes i altres obres difereixen. Els diccio-
naris elaborats segons els usos que d'una 
manera global podem anomenar tradicio-

Mostra d’una relació d’obres pre- 
seleccionades per al Corpus textual 
informatitzat de la llengua catalana 
(narrativa de 1944 a 1948).
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Benguerel, Xavier
Barcelona, 1905

La »àscara (1947)

Bertrana, Prudenci
Tordera, 1867 - Barcelona, 1941

Entre la terra i els ndvols, III

L*iapenitent  (1948)

Esclasans i Folch, Agustí
Barcelona, 1895 - Barcelona, 1967 

Llrània o la «úsica de les esferes (1946)

Guansé, Doaènec
Tarragona, 1894 - Barcelona, 1978

Retrats literaris (1947)

Juan Arbó, Sebastià
San Carles de la Ràpita, 1902 - Barcelona, 1984 

Tino Costa (1947)

Manent, Harià
Barcelona, 1898 

Montseny - Zodíac d’un paisatge (1948)

Pi i Sunyer, August
Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965

La novel·la del besavi (1944)(1969)

Pla, Josep
Palafrugell, 1897 - Llofriu, 1981 

Cadaqués (1947)(1970)(1980)

Poblet, Josep Maria
Montblanc, 1897 - Barcelona, 1980

Terres d'Amèrica (1945)
Tres «esos i un dia a Nova York (1947) 

nals es basen fonamentalment en la intuïció 
dels lexicògrafs aplicada sobre un material 
selectiu, sense partir d'un pla de treball 
detallat que tingui en compte tots els aspec-
tes que concorren en el desenvolupament 
d'una tasca tan complexa com aquesta; això 
fa que els resultats es caracteritzin, en un 
grau variable segons els casos, per la 
subjectivitat en el tractament de la informa-
ció i per la incoherència en l'estructura 
interna de l'obra. Actualment, en canvi, les 
directrius que marquen les tendències de la 
lexicografia apunten, per una banda, a una 
major objectivitat en el tractament de les 
dades, i, per una altra, a.una coherència més 
gran del diccionari.
La modernització de la metodologia lexico-
gràfica comença per les fonts. Les fonts 
principals utilitzades per a la redacció dels 
diccionaris catalans actualment en ús —i els 
de moltes altres llengües— han estat els 
altres diccionaris publicats prèviament i 
la competència del mateix lexicògraf en la 
llengua que descriu —que sol ésser la 
pròpia—, i només en certs casos el lexicò-
graf ha comptat amb alguns buidats selec-
tius de textos. En totes aquestes obres es 
troba a faltar, com a base, un corpus lingüís-
tic establert a partir del buidat exhaustiu 
—no selectiu— d'una sèrie suficient de tex-
tos que puguin ésser considerats represen-
tatius dels diversos aspectes de la llengua 
de l'època que pretenen d'estudiar. Una font 
d'aquesta naturalesa contribuiria a donar al 
treball lexicogràfic el caràcter objectiu a què 
ens hem referit, que és potser la primera de 
les exigències de la lexicografia actual. En 
efecte, hom tendeix, cada dia d'una manera 
més decidida, a basar els estudis lèxics en 
els contextos en què apareixen els mots, en 
llurs usos; l'anàlisi de les diferents estructu-
res lingüístiques en què aquests poden 
ocórrer passa a tenir un valor cada vegada 
més gran en els estudis lèxico-semàntics; 
les tècniques lexicogràfiques emparades per

1. El primer pas ferm per a l'inici d'aquest projecte és la 
decisió de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Cata-
lans —presa a finals de 1983— d'iniciar les gestions 
necessàries per a poder tirar endavant un programa 
d'aquesta naturalesa, seguint les línies d'actuació generals 
exposades en un informe previ redactat per l'autor d'aquest 
article («Informe sobre les possibilitats d'aplicació dels 
mitjans informàtics a la confecció d'un diccionari del catala 
contemporani», juliol de 1983). L'Institut acordà de dotar-se 
d'un sistema informàtic que permetés la realització d'una 
obra com aquesta i a la vegada pogués ésser utilitzat en 
d'altres activitats de recerca de les diferents Seccions. Les 
gestions realitzades durant l'any 1984 culminaren amb la 
inauguració, els primers dies de 1985, del Centre d'Informa- 
tica i amb l'inici de les tasques preparatòries del projecte de 
diccionari que descrivim en aquest article d'una manera 
succinta. 
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