
L
a Diputació de Barcelona i l’Ins·
titut d’Estudis Catalans tornen 
a caminar plegats i ho fan en el 
marc d’un conveni signat aquest 

mes de novembre que els portarà a col·

laborar, bàsicament, en la realització 
d’activitats al voltant dels centenaris 
de les Normes ortogràfiques (1913) 
i de la Mancomunitat de Catalunya 
(1914). Paral·lelament, la Diputació ha 

fet un pas més enllà i ha posat en fun·
cionament la seva Unitat Lingüística 
que, entre altres objectius, elaborarà 
el llibre d’estil de la corporació, amb 
l’assessorament del IEC.

El IEC es va fundar el juny de 
1907 per iniciativa directa de l’ales·
hores president de la Diputació de 
Barcelona, Enric Prat de la Riba. Qui 
seria l’impulsor de la Mancomunitat 
de Catalunya obria, així, el camí a la 
normalització del català i al seu ús en 
la vida administrativa local i nacio·
nal, però també a la vertebració de 
la cultura, la ciència i la llengua amb 
visió de país mitjançant les diferents 
seccions del IEC. La relació posterior 
entre totes dues institucions, tanma·
teix, ha estat discontínua en el decurs 
d’aquests 106 anys d’història: després 
del llarg parèntesi del franquisme, a 
finals dels anys setanta i primers vui·
tanta del segle XX la Diputació va ser 
un dels actors determinants per a la 
restitució i restauració de la seu histò·
rica del IEC, la Casa de Convalescèn·
cia, però a la dècada dels noranta la 
intensitat de les col·laboracions es va 
anar difuminant. 

El conveni actual, vigent fins a fi·
nals de 2014, permetrà que el IEC 
realitzi amb suport de la Diputació de 
Barcelona diversos actes institucionals 
i acadèmics vinculats als centenaris es·
mentats, però també que s’enllesteixin 
l’edició de la Gramàtica normativa, 
l’anuari digital i la web de la Socie·
tat Catalana d’Ordenació del Territori 
–filial del IEC–, que prossegueixi l’ac·
tivitat acadèmica, científica i editorial 
de la Societat Catalana de Geografia 
del IEC i que es convoqui el premi 
d’assaig Prat de la Riba de diferents 
disciplines dins dels Premis Sant Jordi 
de l’any vinent.

Per a la Diputació de Barcelona, 
però, és especialment rellevant la col·
laboració de la màxima autoritat lin·
güística dels Països Catalans en la 
realització del llibre d’estil instituci·

L’Institut d’Estudis Catalans i la Diputació 
de Barcelona sumen esforços per la llengua
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Pati de la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans.



onal. Salvador Esteve, en el moment 
de signar l’acord amb el president del  
IEC, Joandomènec Ros, va declarar 
que “aquest és un projecte que insti·
tucionalment ens té molt il·lusionats, 
perquè es tracta d’una eina que com·
pleix amb un dels objectius que s’ha 
marcat la nova Unitat Lingüística, que 
recupera la tasca de la històrica Oficina 
de Català de la Diputació”. 

La Diputació de Barcelona i el 
català. L’Oficina de Català de la 
Diputació de Barcelona es va crear 
l’any 1976 –inicialment anomenada 
Oficina dels Cursos de Català– i va 
adquirir importància amb l’arribada de 
Josep Tarradellas, sota la presidència 
del qual va assumir l’organització de 
la formació lingüística del personal 
de la corporació i la tasca de revisar, 
corregir, traduir i redactar els escrits 
oficials de més transcendència i pro·

jecció de la mateixa institució i de 
la Generalitat. Docència, establiment 
d’un model de llenguatge administra·
tiu, assessorament i col·laboració amb 
els organismes competents en matèria 
lingüística van ser les seves funcions, 
en una etapa d’escassetat de punts de 
referència.  

Centre precursor en la normalitza·
ció lingüística, l’Oficina de Català va 
tenir tres directors tan il·lustres com 
l’editor Jaume Aymà, l’escriptor Joan 
Sales i el professor i traductor Ramon 
Torrents. El 1990, la Diputació va cedir 
el testimoni de l’impuls institucional 
de la llengua al Consorci per a la Nor·
malització Lingüística, al qual no es 
va integrar. En paraules del president 
Esteve, “recuperar aquest servei era 
una assignatura obligada per a una 
institució amb la projecció territorial 
de la Diputació, una exigència de res·
ponsabilitat i compromís envers la so·

cietat i el país, especialment en aquesta 
època de renovada efervescència que 
vivim”.  

La nova Unitat Lingüística de la Di·
putació, adscrita al Gabinet de Premsa 
i Comunicació, és un instrument al 
servei de la qualitat lingüística com a 
valor corporatiu i de responsabilitat 
social. En suma, es tracta d’una aposta 
per l’eficàcia comunicativa  per millo·
rar els processos de treball interns, la 
relació amb la ciutadania i la imatge 
que projecta l’organització. 
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El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve (a l’esquerra) amb el president del IEC, Joandomènec Ros. 
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Esteve: “Recuperar 
la Unitat 
Lingüística era 
una assignatura 
obligada” 
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