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L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, 
QUÈ ÉS I QUÈ PODRIA ÉSSER 

/><•/• Emili Giralt i Raventós

De totes les dates de la història recent de l'Institut d'Estudis 
Catalans, la més important ha estat la del 26 de novembre del 
1976, en què el rei d'Espanya va signar el decret que atorgava 
reconeixement oficial a l'IEC i n'aprovava els Estatuts.

Per primera vegada era reconeguda a l'Institut personalitat 
jurídica amb plena capacitat d'adquirir i administrar béns i de 
disposar del seu patrimoni, de contractar amb qualsevol perso-
na pública o privada. És més: l'Institut hi és definit com a 
«corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte 
/'a/ta recerca científica i principalment la de tots els elements de 
la cultura catalana». Amb el reial decret cessava la situació de 
precarietat jurídica en què havia viscut fins aleshores; l'Institut 
deixava d'ésser una mena de servei o d'emanació funcional de 
la Diputació de Barcelona—com ho havia estat de la Mancomu-
nitat i de la mateixa Generalitat dels anys trenta— i esdevenia 
una corporació acadèmica amb tots els requisits legals. Si això 
és molt important, també ho és el fet que el decret reconegui 
que «l'àmbit d'actuació de l'Institut s'estendrà a les terres de 
llengua i cultura catalanes». Aquest reconeixement —vist com 
han anat les qüestions relacionades amb les anomenades 
autonomies històriques— seria molt difícil d'obtenir avui, i és 
obligació de l'Institut i de les institucions polítiques de Catalunya 
de donar-li el màxim de contingut i d'eficàcia reals.

En virtut del decret del 1976, l'Institut no solament és la primera 
institució acadèmica del Principat, sinó de totes les terres de 
llengua catalana. El seu camp d'actuapió comprèn, doncs, 
quatre comunitats autònomes, i és precisament per això que el 
Ministerio de Educación y Ciencia l'ha afavorit amb un tracta-
ment en certa manera equiparable al de les reials acadèmies 
domiciliades a Madrid, que per definició tenen una actuació 
d'àmbit estatal.

La rehabilitació de l'Institut desvetllà grans esperances i suscità 
entusiastes il·lusions entre els seus membres, els quals conside-
raven que havia arribat l'hora no pas de tornar a una situació 
com aquella de què gaudia l'Institut durant la Generalitat 
republicana —en què diversos serveis com el de Meteorologia, 
el d'Excavacions, el de Conservació de Monuments Històrics i 
d'altres li eren confiats—, però sí, almenys, de recuperar el 
protagonisme en «l'alta recerca científica» a Catalunya que el RD 
corroborava com un dels objectius de l'Institut. Diversos escrits 
adreçats a les primeres autoritats de Catalunya certifiquen 
aquesta voluntat de servei per part de l'Institut. I això que 
Pensaven els seus membres, ho pensava també aquell sector de 

la societat catalana més preocupat per aquests tipus de 
problemes.

N'és una bona mostra el Congrés de Cultura Catalana, sens 
dubte el millor exponent de tot allò que en el terreny cultural ha 
tingut un valor programàtic i és vàlid encara avui. El manifest de 
l'àmbit de Recerca de l'esmentat Congrés parlava de .«requerir 
de l'IEC l'adequació del seu funcionament a les necessitats dels 
temps qvre vivim» i, entre les resolucions, fent-se ressò del reial 
decret de reconeixement oficial de l'Institut, deia que aquest 
havia d'ésser entès com «una societat científica independent 
dels poders públics, malgrat que hauria de rebre'n les subven-
cions suficients per a dur a bon terme la seva tasca». A 
continuació precisava que, en la nova etapa que començava, 
l'Institut hauria d'ésser «l'organisme que aplega tots els cientí-
fics catalans, amb funció de retrobament, de diàleg i de crítica. A 
través de les seves filials ha d'oferir la plataforma per a la 
convergència de noves idees i projectes, per a la coordinació de 
treballs puntuals, per a la promoció de trobades i congressos, 
etc., que possibilitin la confrontació de metodologies diverses, 
la detecció i la difusió dels avenços científics d'arreu del món, 
l'intercanvi pluridisciplinari tan crucial en aquests moments».

En la mesura del que li ha estat possible, l'Institut ha seguit 
aquell requeriment de «renovació i rejoveniment»: per tal de 
cobrir més disciplines, als vint-i-vuit membres de les quatre 
Seccions s'hi ha afegit un nombre quasi doblat de membres 
agregats; l'Institut s'ha dotat de noves infrastructures, ha estès 
la col·laboració científica amb d'altres institucions de dins i de 
fora del seu àmbit geogràfic d'actuació; ha creat noves filials 
dedicades a noves especialitats i ha dividit les antigues pertal de 
fer més fructífera llur activitat.

Per la seva representativitat comprensiva de totes les terres de 
llengua i de cultura catalanes, pel fet d'ésser la més alta 
institució científica de Catalunya i l'ùnica que comprèn totes les 
branques del saber, l'IEC és la institució més capaç de resoldre 
una política de recerca i l'ùnica amb possibilitats de potenciar 
l'expressió en català del treball científic —que és la manera 
menys folklòrica d'afirmar la personalitat del país.

No s'hi val a dir que, la recerca científica, ja la fa la Universitat. 
Les Universitats tenen certament com un dels seus fins la 
investigació, però és igualment cert que els recursos econòmics 
destinats a satisfer aquest objectiu són insuficients de cara a les 
necessitats de la societat actual. Cap país d'Europa no té 
confiada exclusivament a la Universitat la tasca investigadora, i 
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sovint—com en els casos de França i d'Espanya— un organisme 
centralitzat—com el CNRS o el CSIC—tenen en aquest camp un 
pes pressupostari superior al de les Universitats mateixes. Una 
escassa dotació econòmica va acompanyada a la Universitat 
d'un tipus de recerca més orientada a la formació de futurs 
ensenyants que a una planificació amb vistes a d'altres objectius 
socials.

D'altra banda, entre l'Institut i les Universitats, la col·laboració 
és avui habitual, no solament a través de les persones i dels 
equips pertanyents a ambdues institucions, sinó mitjançant 
convenis signats entre elles com, per exemple, els que han 
donat lloc a la creació del Centre de Recerca Matemàtica, amb 
les Universitats Autònoma i Politècnica; el Servei de datació 
amb Carboni 14, amb la Universitat de Barcelona; o el Diccionari 
del Català Contemporani, amb la predita Universitat.

Tan absurd seria que la Universitat pretengués un exclusivisme 
en la recerca, com que l'IEC ressuscités els cursos universitaris 
de principis de segle o dels temps de la clandestinitat, invocant 
llacunes en la docència o en la recerca universitàries.

I encara caldria recordar que l'Institut, amb les seves filials, 
agrupa avui una part qualitativament i quantitativament ben 
representativa del professorat universitari. Les vint-i-una filials 
avui existents són —i ho podrien ésser molt més— una veritable 
corretja de transmissió de les novetats científiques i metodològi-
ques, entre els millors especialistes de casa nostra, els joves 
professors, els postgraduats i un cert nombre d'estudiants.

Actualment l'Institut d'Estudis Catalans té diversos problemes. 
Alguns són d'ordre interior, uns altres de cara a la societat en 
general, i uns tercers relacionats amb les institucions públiques 
del país.

Els problemes d'ordre intern són, o problemes de creixença, 
sorgits del rellançament de l'Institut des que l'any 1982 li foren 
retornats els locals de la Casa de Convalescència, o problemes 
que deriven de les dificultats d'adequar l'estructura interna de 
l'Institut a les necessitats del moment actual. Dels primers, que 
són una manifestació de vida i fins i tot de salut, no cal 
ocupar-nos-en ara. Els segons són més delicats i de solució més 
compromesa. Així, per exemple, el Consell Permanent, òrgan 
rector de l'Institut, hauria de tenir una representació equilibrada 
de cada una de les Seccions, la qual cosa implicaria augmentar 
en dos el nombre estatutari dels seus membres. D'acord amb les 
possibilitats que ofereixen els estatuts, les actuals quatre 
Seccions haurien de dividir-se cada una en altres tantes 
subseccions, de la mateixa manera que algunes filials que abans 
agrupaven diverses especialitats —Ciències Físiques, Quími-
ques i Matemàtiques, o Estudis Jurídics, Econòmics i Socials— 
avui han estat subdividides i constitueixen sengles societats 
filials individualitzades. En virtut de llur major especialització, 
aquestes subseccions permetrien intensificar el treball de l'Insti-
tut. El nombre de set membres per Secció podria ésser 
augmentat convertint en membres de ple dret els actuals 
membres agregats, que per exigències estatutàries tenen veu 
però no vot en els Plens de l'Institut o en les reunions de Secció. 
En el si de l'Institut acabaria així una discriminació que, nascuda 
amb caràcter provisional, fa massa temps que dura i no 
solament és injusta, sinó enormement esterilitzadora. D'una 
manera semblant caldria augmentar el nombre de membres 
corresponents —nacionals i estrangers— de cada una de les 
actuals Seccions.

Una altra reforma que no pot ésser ajornada sine die és 
l'elaboració d'un reglament intern que faciliti la reorganització 
descrita, i que permeti la creació de la figura d'un gerent 
responsable, junt amb el Consell Permanent, de l'administració 
de l'Institut i de la gestió dels afers econòmics. El volum 
d'aquests afers, la relació amb el personal que sota diverses 
formes laborals constitueix la nòmina de l'Institut, la relació amb 
les institucions públiques, amb les impremtes i amb les 
empreses proveïdores de l'instrumental que per la informatitza- 
ció d'alguns dels seus programes o per altres necessitats de la 
recerca o de l'administració ha hagut d'ésser adquirit, convertei-

xen la figura d'un gerent, amb plena dedicació, en una exigència 
pràctica indefugible. Com en el cas de les Universitats, la figura 
del gerent permetria separar les funcions de govern i de 
naturalesa acadèmica de les funcions administratives. Dins el 
pressupost actual de l'Institut, la dotació d'aquest càrrec no 
arribaria a representar ni tan sols el tres per cent de les despeses 
anuals.

El segon tipus de problemes que caldria examinar procedeixen 
de la manca de comunicació entre l'Institut i la societat catalana 
en general. Privat d'uns serveis com els que tenia abans de l'any 
1939 i que d'alguna manera havien popularitzat el seu nom i la 
seva actuació, la tasca de l'Institut, fins i tot quan ha sortit de les 
catacumbes i de la semiclandestinitat on es va haver de refugiar 
durant la més llarga temporada de la seva història, és poc 
coneguda per la gent. Molts, moltíssims ciutadans, no saben 
què és l'Institut, ni què fa, ni per què ha de servir. Caldria fer un 
esforç per donar-lo a conèixer, anunciar degudament els actes 
organitzats per ell o per les seves filials, fer la publicitat que es 
mereixen els llibres i les revistes que edita l'Institut, convertir la 
diada del repartiment dels premis que anualment convoca i els 
actes inaugurals de curs en uns actes veritablement ciutadans.

El darrer problema són les relacions amb les institucions 
públiques de Catalunya. Des del tantes vegades al·ludit reial 
decret que reconeix a l'Institut una plena personalitat jurídica i 
una total independència, l'Institut es troba en una situació 
paradoxal, perquè, no depenent de cap institució i estant 
mancat de patrimoni propi —almenys en el sentit de poder 
complir els objectius que li han estat assenyalats—, la seva 
situació pot esdevenir tan precària econòmicament que no la hi 
envejaria un centre d'estudis comarcals mitjanament dotat per 
alguna corporació local.

Durant els més aviat breus períodes de normalitat que ha viscut 
el país, l'IEC va trobar el necessari suport econòmic, primer a la 
Diputació de Barcelona, després a la Mancomunitat de Catalu-
nya i des del 1931 fins al 1939 a la Generalitat, que—com diuen 
les cròniques— l'«amplià generosament». En l'etapa actual 
—que per diversos motius és encara per a l'Institut una etapa de 
transició— l'Institut no té uns ingressos fixos que permetin la 
confecció d'un pressupost de despeses adequat a les actuals 
funcions, als treballs i als serveis que desenvolupa. L'Institut se 
sosté gràcies a subvencions eventuals de diverses institucions 
públiques, obtingudes sovint després d'una laboriosa negocia-
ció. Els programes de recerca o els diversos treballs que tenen 
una durada superior a l'anual es ressenten d'aquesta sistema de 
finançament. L'Institut d'Estudis Catalans creu que la solució 
d'aquest problema no pot ésser ajornada més temps. Caldria 
que les diverses institucions que formen l'entramat político- 
administratiu de la Catalunya d'avui —Generalitat, Diputacions, 
Ajuntament de Barcelona, etc.— tinguessin ben presents les 
necessitats de la primera i més representativa institució científi-
co-cultural de Catalunya i obressin en conseqüència a l'hora 
d'assenyalar llurs subvencions. Els acords de col·laboració 
sobre temes específics i els ajuts eventuals atorgats fins ara són 
molt d'agrair, hauran de continuar en el futur, però no poden 
consolidar l'Institut, ni fer que la seva actuació sigui allò que el 
país té dret a esperar d'ell i que l'Institut està en condicions 
intel·lectuals de donar.

La solució idònia, potser, seria una llei del Parlament de 
Catalunya —en l'elaboració de la qual hom trobaria sens dubte 
el consens de totes les forces polítiques— que regularitzés la 
situació financera de l'Institut, solucionés la seva' penúria de 
recursos i situés l'Institut d'Estudis Catalans per damunt de les 
contingències de la política. Aquesta mateixa llei, amb la 
contrapartida d'un conveni de prestació general de serveis 
signat amb la Generalitat, hauria d'implicar la inserció de 
l'Institut en una política científica de llarg abast, una política de 
la qual l'Institut podria servir d'eix vertebrador. Aquest fou 
l'objectíu fundacional en temps de Prat de la Riba. Aquesta és la 
vocació, i l'obligació, actual de l'Institut d'Estudis Catalans. 0 
això, o veurem l'Institut reduït al paper d'un centre d'estudis 
locals. —EMILI GIRALT I RAVENTÓS
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