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L'INSTITUT QUE HEM ANAT FENT

Conferencia de la sessio inaugural del curs 1983-84 a carrec del Dr. JOSEP ALSINA i BOFILL,

Ex-President de l'Institut d'Estudis Catalans i Ex-President de la Societat Catalana de Biologia.

Sovint, anant pel mon, m'he adonat que la

visita turistica que estava fent a la ciutat, A,

B o C no l'havia feta mai a Barcelona i pot-

ser a cap altra ciutat catalana. D'aqui ve

-em deia- que segurament conec mes algu-

na ciutat forastera que les meves. Aixo que

s'esdeve amb la superficie del pais qui sap si

passa tambe amb les institucions, i no es

impossible que parlem molt de l'Institut

d'Estudis Catalans i mai no haguem fet cap
esforc per coneixer la seva historia i el seu
present i per a reflexionar sobre la seva pro-

jeccio futura.
Disc6rrer sobre el passat de l'Institut re-

sulta ben i til perque ens dona eloquentment

dues llicons que no hauriem d'oblidar mai.

La primera es la revelacio de la forca crea-

dora de la intel•lectualitat catalana quan dis-

posa d'un minim de mitjans de treballs. Res

no ho demostra mes que la desproporcio

entre la modestia d'aquests mitjans i el vo-

lum i nivell dels resultats aconseguits per

1'Institut d'Estudis Catalans. La normalitza-

cio de la llengua, la creacio de la Biblioteca

de Catalunya, la catalogacio i recuperacio de
monuments, els Estudis Universitaris Cata-
lans, els multiples serveis i les nombroses

publicacions de gran qualitat, tot aixo fou

dut a terme amb suports irrisoris. La segona

llico -que tampoc no hem d'oblidar- es

que la perdua del poder politic de Catalunya

sempre a dut aparellada implacablement la

marginacio de l'Institut i la reduccio subs-

tancial de les possibilitats de treballs dels

nostres estudiosos.
"Per altra Ganda -diu Miquel Terra-

dell (1)- potser pots s'han adonat que 1'Ins-

titut d'Estudis Catalans s'inscriu dins um

torrent concret de les institutions d'alta cul-

tura o d'investigacio a Europa, i que en reali-

tat ha Jet un paper capdavanter, com un dels

iniciadors d'una nova formula. " Els centres

d'estudis d'origen medieval eran les Univer-

sitats. A finals del segle XVII i sobretot en el

XVIII nasqueren les Academies, grups d'es-

tudiosos que establien una intercomunicacio

de les recerques personals i desenvolu-

paven unes activitats de cara a la Societal

que la Universitat tradicional generalment

no complia. A comencament del nostre segle

s'insinua una formula nova perque hom in-

(1) Miquel Terradell: "L'I.E.C. es una crulia". Serra

d'Or, juliol-agost de 1978.
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tueix que, de cara a la proliferacio de les es-
pecialitats,%cal crear centres nous amb una
dinamica mes agil. Es el que representen a
Franca, el Centre National de la Recherche
Scientifique, a Madrid, el Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas i a les republi-
ques socialistes, malgrat el titol, les Aca-
demies.

Pero a pesar de la seva significacio i de la
importancia de l'obra realitzada, segur que
son una gran majoria els catalans que igno-
ren que es i que fa l'Institut; i tambe es molt
possible que comparteixin aquest desconei-
xement alguns membres de les Filials que hi
han ingressat sense saber ben be que es una
Filial de l'Institut. Pero tots aquest motius,
m'ha semblat que una reflexi6 sobre la
nostra Instituci6 no seria baldera en aquest
moment.

Comencem per les arrels

En el preambul del Decret de fundacio (31
de juliol de 1907), signat per Prat de la Riba,
podem llegir-hi: ` L'opinio publica (...) de-
mana el restabliment i organitzacio de tot lo
que fa referencia a la cultura genuinament
catalana, i seriem culpables (...) si no fessim
el que depen de nosaltres (...) organitzant
institucions (...) i procurant que l'exemple de
la Diputacio el segueixin altres organismes.
El primer dubte ha estat si con venia augmen-
tar el personal i la consignacio d'algun dels
actuals organismes cientifics (...) o si era
millor crear un organisme nou que precisa-
ment per esser nou estigues mes obligat a de-
mostrar la seva activitat i lifossin mes natu-
rals fecundes initiatives (...) amb la missio
d'investigar i publicar treballs de caracter
historic, literari, juridic sense perjudici
d'ampliar-lo despres a les altres ciencies. "
Com veieu, la dedicacio fundacional de

l'Institut quedava limitada al camp que, per
entendre'ns, en diem "lletres". Els membres
inicials foren vuit: Jaume Mass6 i Torrents,
Antoni Rubio i Lluch, Miquel dels Sants Oli-

ver, Joaquim Miret i Sans, Josep Puig i Ca-
dafalch, Guillem M.' de Broca, Pere Coro-
mines i Josep Pijoan. Per simple curiositat
retinc que tot i trobar-se en una epoca encara
romantica i d'abrandament patriotic, els
nostres predecessors no treballaven de franc,
com nosaltres. Per cada reuni6 tenien assig-
nada una dieta de 25 ptes. amb la condici6 de
no celebrar-ne mes de quatre cada mes. I els
treballs tambe eren retribuits; quan hi predo-
minava la feina de copia eren pagats a 5 ptes.
plana; si hi predominava la critica o la inves-
tigaci6 la retribucio pujava a 8 ptes.

Aquest minitscul Institut va fer bona
feina. Al cap de dos anys escassos de la seva
fundacio, Prat de la Riba se'n mostrava sa-
tisfet i deia: "Aixi com la restauracio de/s
Jocs Florals inaugurava el periode de re-
dempcio (...) de la llengua cata/ana, la crea-
cio de I'Institut senyalava un nou periode, el
d'internacionalitzacio de la Ilengua i la seva
consagracio com a instrument de cultura en
la vida cientifica universal". Les paraules de
Prat no son gratuttes. El 1908 l'Institut ja
havia establert relacions amb les principals
corporacions cientifiques d'Europa.
Marcel Dieulafoy presentava regularment les
publications de l'Institut a 1'Academia de
Paris. Sis dels seus rnembres fundadors re-
corregueren el mateix any Alemanya, Belgi-
ca, Franca, Grecia, Italia i Nord d'Africa on
visitaren en conjunt una quarentena de cor-
poracions amb les que ja hi havia relacio i en
totes hi trobaren un veritable esperit de fra-
ternitat cientifica. I pocs anys despres, el
1914, la Sorbona admete solemnement el ca-
tala amb la tesi d'Amadeu Pages, rossellones
i membre corresponent de 1'Institut, amb la
introducci6 a les obres d'Ausias March.

Al cap de pocs mesos de constitult, l'Insti-
tut envia missions a les valls de Boi i d'Aneu
per estudiar-hi les esglesies i les pintures ro-
maniques; a Cogul per estudiar-hi les pintu-
res rupestres; i a Calaceit per a excavar el
poblat iberic. Ja veieu, doncs, com des dels
seus inicis, el camp de treball de I'Institut no
s'ha cenyit al Principat. Tot seguit, el 1909,
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comencen les publicacions: "Documents per

a la historia'de la cultura catalana medieval"

i "Arquitectura romdnica a Catalunya", de

Puig i Cadafalch, Falguera i Goday, obra in-

dispensable encara avui per a 1'estudi del

romanic.

El ritme de treball no podia esser mes viu

ni el camp mes vast. Llavors la cultura cata-

lana, en el seu sentit mes ampli, era com un

edifici en plena ruina, amb els carreus disper-

sos. L'arreplec era una necessitat urgent i els

camins d'accio eren ben clars i expedits.

L'essencial era assentar les bases per a tre-

balls ulteriors; i aixo no tenia espera.

El 1911 Prat de la Riba decreta la creacio

de dues noves Seccions, la Filolbgica i la de

Ciencies, comprenent aquest mot la Mate-

matica, la Filosofia i les Ciencies experimen-

tals. Foren designats membres de la Seccio

que podem dir nostra, Miquel Fargas, gine-

cbleg, August Pi i Sunyer, fisioleg, Esteve

Terrades, enginyer, Ramon Turro, bacte-

rioleg i filosof, Pere Coromines, economista,

Bofill i Pichot, entomoleg i Eugeni d'Ors, fi-

losof. Per la mort de Fargas, aviat s'hi incor-

pora Eduard Fontsere, fisic. Heus aqui el

que els demanava Prat de la Riba: "A mes

dels treballs d'investigacio personal (...) i

d'establir la instrumentacio necessarea per a

moltes de les recerques cientifiques (...) do-

naran unitat d'impuls a les iniciatives escam-

pades, relligant harmoniosament les institu-

cions i fundacions ja existents". Aquesta
funcio coordinadora no hem d'oblidar-la en

projectar el futur de l'Institut.

Pocs mesos despres de la seva creacio, la

Seccio Filologica establia d'acord amb les

altres Seccions de I'Institut les normes or-
tografiques que posaren fi a I'anarquia que
existia en aquest camp i comencava l'arreple-

ga de materials per a un diccionari general de
la Ilengua i per a una gramatica normativa.

La Seccio de Ciencies tambe treballa inten-

sament en la constitucio i promoci6 de ser-

veis i laboratoris: Servei Geografic; Servei

Geologic i Metereologic de Catalunya; Insti-

tut de Fisiologia; Laboratori d'Estudis supe-

riors de Fisica; Laboratori de Psicologia

experimental. Tots aquests Serveis foren

destructs per Primo de Rivera. Se'n salva

l'Institut de Fisiologia que hague de dur, pe-

r', una vida forca condicionada. Recordo

haver ajudat Bellido a traduir al castella els

retols que hi havia als locals de l'Institut.

L'activitat editora de la Seccio fou ja ini-

cialment important: "Arxius de la Seccio de

Ciencies" dels quals, el 1936, ja n'hi havia

dotze de publicats; la "Flora de Catalunya ",

de Cadevall, obra de gran ambicio i encara

valida; "Fauna de Catalunya", comencada

el 1914; una col•leccio de "Cursos de Fisica i

Matemdtica", d'E. Terrades i una "Bibliole-

ca Filosofica ". El 1913 comencaren a aparei-

xer els "Treballs de la Societat de Biologia " i

els de la Institucio Catalana d'Historia Na-

tural.

La Biblioteca de I'Institut

De bell antuvi l'obsessib de l'Institut fou

la creacio d'una Biblioteca i demana a la Di-

putacio i Ajuntament que atorguin les provi-

sions necessaries "per tal de constituir els

fons d'una Biblioteca quefos mes Lard la na-

cional de Catalunya". Cercant arguments

per a `justificar", si calia, la seva bibliofilia

el naixent Institut recorda que "un Rei

d'Arago acabava les campanyes amb el can vi

d'un llibre; un altre Rei moria deixant com a

principal obra seva l'inventari de la nombro-

sa Biblioteca palatina". I continua dient:

"Els catdlegs de les col•lecions de la Reina

Maria, del Duc de Caldbria, del Princep de

Viana demostren que aquell furor dels bi-

bliofils coronats per a la possessio de llibres

el seguien els nobles i els barons de la terra ".

Podriem afegir que la Reina Margarida de

Prades, reclosa a Perpinya per mor del seu

secret peril legitim embaras, demanava i

reclamava imperiosament a Barcelona que li

enviessin Titus Livius, "car per nostres afers

-deia- e! necessitem en gran manera".

L'afer no era altre que la seva solitud.
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La Diputaci6 i I'Ajuntament proveiren, i
foren adquirides les col•lecions de Maria

Aguil6 i Mn. Cinto, molt notables ambdues,
i nombrosos manuscrits; entre ells, un de la
Cr6nica de Muntaner. El Canconer proven-
cal que havia pertangut a Pau Gil, fou posat

a la venda per 20.000 ptes., a Saragossa.
L'obra era importantissima i el perill
d'emigraci6, imminent. L'Institut no tenia
els diners i com que ni la Diputacio ni
l'Ajuntament volgueren fer noves provi-
sions, promogue una suscripci6. Deu
bibli6fils aportaren dues mil pessetes cadas-
cun, i el manuscrit passe a la Biblioteca de
l'Institut. Subratlla el prestigi que ha havia
aconseguit la nostra corporaci6 en tan poc
temps, el fet que dos dels mecenes eren
estrangers.

Vingueren donacions i llegats. Remar-
quem per la seva importancia el Ilegat
d'Aulestia i Pijoan i les donacions d'lgnasi
Bonsoms, de l'Arxiduc Lluis Salvador i del
Ministeri d'Instrucci6 Pitblica de Franca.
Les compres de llibres eren fetes sobre les
propostes de les tres Seccions de l'Institut.
Una adquisici6 notable fou la de les Homi-
lies d'Organya obtinguda del Museu del Parc
per permuta amb objectes d'6s personal de
Verdaguer. Al costat dels llibres i documents
entraren a la Biblioteca nombroses fotoco-
pies de classics catalans dipositats en
biblioteques estrangeres.
En un any la Biblioteca havia aplegat 200

manuscrits i mes de 8.000 volums. El 1914
l'Institut celebra el seu primer acte solemne, i
fou -i no es estrany- I'obertura al public
del ric fons bibliografic i documental que ha-
via reunit amb tant d'entusiasme i diligencia.
La Biblioteca de Catalunya havia nascut. I fa
riure o fa pena veure que durant tant de
temps hom hagi negat el dret de l'Institut a
participar en la seva direcci6.

Les epoques de Ia supervivencia

M'he entretingut en descriure la protohis-

t6ria de l'Institut perque es l'etapa mes signi-

ficativa de la seva vida en la qual respon amb

escreix a les motivations de la seva fundaci6 i

aporta mes profit a una cultura tan decaigu-

da com era en aquell moment la catalana.

Aquesta cultura renaixia balbucejant encara

en el moment que aparegue l'Institut, i

aquest la conforms, la discipline, l'encarrila
i Ii obri perspectives del mes alt nivell. No so-
lament va satisfer exigencies sing que en
plantejs de mes ambicioses i en mena Ilur
realitzaci6. Algn potser es pregunta: i no fou

tambe I'etapa mes gloriosa? Jo no gosaria

dir rotundament que si i, sense esperit victi-

mista, meditaria sobre el merit de la supervi-
vencia durant dues epoques aferrissadament

adverses. El 1923 comence la primera. Dis-
solta la Mancomunitat, la Diputacio suprimi
el suport economic a l'Institut i s'incaute,

com ja he dit, de tots els Serveis que aquest
havia treat. Si pogue mantenir una activitat
basica fou grscies al mecenatge privat. Fran-
cesc Camb6 i Rafael Patxot foren els mece-
nes constants i generosos.

El 1930, caigut Primo de Rivera, la Dipu-
tacio presidida per Maluquer i Viladot torns

a emparar l'Institut. Reprengue la dotaci6 i,
a mes, el declare completament aut6nom

alliberant-lo de la servitut que contenia el
decret fundacional segons el qual els plens de

I'Institut on s'havien de prendre acords amb

implicacions econ6miques havien d'esser
presidits pel President de la Diputaci6 o per

un diputat que el representes. I I'any se-

guent, el 30 de mare de 1931 -15 dies abans

de la proclamaci6 de la Republica- s'es-

caigue una de les efemerides mes transcen-

dents de la vida de l'Institut: el lliura-

ment de 1'Hospital de la Santa Creu per a seu

de l'Institut i de la Biblioteca de Catalunya.
L'edifici era propietat de l'Ajuntament que

el cedi a perpetuitat, mentre la Diputaci6 es
comprometia a aportar el suport economic
indispensable. El Comte de Guell, alcalde de

la Ciutat, va dir: "Faig vots perque eljovent
que aqui esformi, en descansar de la lectura,

alci la mirada als arcs gdtics d'aquestes naus

i aixi moduli el seu esperit en l'esperit vera-
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ment catald ". I en la resposta de Puig i Ca-

dafalch, President de l'Institut, hi ha els se-

guents paragrafs: "Hem introdur't a 1'estudi

un metode mes sever (...) que per primera ve-

gada ha Jet penetrar la ciencia catalana a les

Academies i Universitats del mon veil i del

mon nou". "Corn tots els pobles que re-

naixen hem comencat per l'estudi del jo col-

lectiu: per la historia i per la filologia ".

Entre el 1931 i el 1939 el govern de la Genera-

litat amplia generosament 1'ajuda a 1'Ins-

titut.

El reconeixement reial

No val la pena de rememorar el 1939 i

tants anys segtients. Si que la valdria seguir

pas a pas la vida clandestine i la lenta pero

ininterrumpida recuperacio de 1'Institut,

completament oblidat i sovint entrebancat

per les institucions de govern. Si volia esser

fidel, el record ens ocuparia massa estona; i

potser tambe cal deixar a segon terme, sense

oblidar-les, les etapas amargues. No caigues-

sim en el masoquisme. Amb tot, no seria just

deixar de consignar el deure de profunda i

permanent gratitut que mereixen el Sr. Ra-

mon Aramon, artifex fonamental de la su-

pervivencia de l'Institut, i els mecenes, sovint

anonims, que la feren possible; al davant de

tots, Omnium Cultural.

Despres d'alguns timids reconeixements de

Presidents anteriors, la ignorancia i el de-

sempar oficials s'acabaren amb la presencia

de Samaranch al cap de la Diputacio de Bar-

celona. Gracies a la seva bona disposicio i als

bons oficis del diputat Marcel•li Moreta arri-

baren ajudes importants que permeteren

eixamplar I'activitat de 1'Institut. Pero la se-

va situacio juridica continuava tan incerta

com abans fins que arriba, sense esperar-lo,

el reconeixement reial pel decret de 26 de no-

vembre de 1976. Valor del decret? Es evi-

dentment una cuirassa davant ulteriors

agressions; pero el mes important es que

sorprenentment accepta d'una manera

explicita que 1'ambit d'actuacio de l'Institut

s'estendra a totes les terres de Ilengua i de

cultura catalanes. I tambe es molt possible

que fos el determinant de la decisio de la Di-

putacio de retornar a l'Institut els locals que

li usurpa el 1939. Pero les subvencions arri-

bades del Ministeri han estat irrisories. De

cara a 1'exterior, jo penso -i aixi ho vaig dir

en una entrevista per televisio- que el presti-

gi de l'Institut no li vindra del reial decret si-

no del valor de la seva obra.

La seguent efemeride fou la devolucio de

la Casa de Convalescencia de ('Hospital de la

Santa Creu, seu de l'Institut del 1931 al 1939.

La cerimonia tingue Iloc el 12 de juliol de

1977. Hi fou firmat un conveni entre l'Ajun-

tament, la Diputacio i l'Institut pel qual

l'Ajuntament confirma la cessio feta el 1931,

la Diputacio li restitueix els locals que il.le-

galment ocupava, es compromet a realitzar

les obres d'instal•lacio necessaries i a incre-

mentar les subvencions que permetin el fun-

cionament de l'Institut. A mes, ambdues Ins-

titucions reinstauren el Patronat de la

Biblioteca de Catalunya en la qual l'Institut

tenia una part decisiva.

El present de I'Institut

Aposentat 1'Institut, assegurada a basta-

ment --si no esplendidament- la seva sub-

sistencia, calia una reflexio sobre la idoneltat

de la seva estructura. Dos fenomens que

s'havien anat forjant ens hi obligaven: la im-

portancia creixent de les Filials i el progressiu

aprofundiment i la ininterrompuda diversifi-

cacio de les especialitats cientifiques. En el

moment de que parlo (1975) existien com a

Filials la Societat Catalana de Biologia, la

Institucio Catalana d'Historia Natural,

la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,

Quimiques i Matematiques, la de Geografia,

la d'Estudis Historics, la d'Estudis Juridics,

Economics i Sociais, la d'Estudis Liturgics i

la de Musicologia. Despres se n'han consti-

tu'it cinc mes: Amics de 1'Art Romanic, So-
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cietat Catalana de Numismatica, la d'Or-
denacio del Territori, la d'Estudis Classics i
la de Filosofia. Entre totes compten amb uns
quatre mil socis; quatre mil estudiosos que
col•laboren amb l'Institut, que comparteixen
la seva ambicio de dotar Catalunya d'un ins-
trument propi i adequat al servei de la inves-
tigacio. Aquesta realitat, tan falaguera, im-
posava un deure urgent: coordinar les So-
cietats amb les respectives Seccions de que
depenien i cercar una dinamica paral•lela
entre unes i altres.

Aixo es el que intentarem dur a terme
entre 1976 i 1978. El Reglament vigent fins
llavors establia un nexe entre les Seccions, el
Pie i les Filials: un membre de la Seccio, pro-
posat per aquesta i aprovat pel Pie, formava
part de la Junta de la Filial amb el nom de
Delegat. La connexio que aixi s'establia era
molt poc operativa i podia crear la idea que
el Delegat era una mena de Supervisor. Com
a primer pas per encarrilar el problema, el
1976 crearem la Junta Coordinadora de les
Filials, constituida pel President i Secretari
de cadascuna i el President i Secretari de
l'Institut. La Junta no tenia per finalitat
coordinar activitats cientifiques (I'heteroge-
neitat de disciplines no ho permetia) sing els
aspectes organitzatius i editorials; i recollir
suggeriments per a ulteriors connexions. I he
de confesar que tambe ens captivava la idea
que els contactes entre el directius podrien
crear un esperit d'emulacio que antis reduint
les diferencies d'activitat entre unes i altres.
El segon pas -i aquest mes decisiu- fou do-
nat al ple del 18 de febrer de 1977. La Seccio
de Ciencies hi va proposar i el Pie va admetre
que els Presidents de les Filials formessin
part amb veu i vot de la Seccio a titol de
Membres agregats. De llavors enca la relacio
entre les Seccions i les Filials es assidua, pro-
ductiva i satisfactoria per a tothom.

El segon problema que haviern de resoldre
era l'adaptacio de les Seccions a la progressi-
va diversificacio de les disciplines. El 15 de
gener de 1977 escrivia: "...L'actual composi-
cio de l'lnstitut no reflecteix ni el ventall ac-

tual de la ciencia ni el de les generacions ni el
de la Geografia. Cal rompre, per tant, aquest
mite del "numerus clausus" de membres i
aquesta absurda parital numerica entre les
diverses Seccions". La idea topava amb la
lletra dels Estatuts. Proposar-ne una refor-
ma no era acceptable, pocs mesos despres del
reconeixement reial i promulgacio de l'Esta-
tut vigent fins llavors. Pero els nostres com-
panys juristes cregueren que podrem in-
terpretar liberalment un articulat no prou
precis. Calia donar-li elasticitat perque calia
que I'Institut pogues incorporar represen-
tants de noves disciplines i enriquir la repre-
sentacio de les classiques amb les personali-
tats de relleu que anessin destacant-se. Ultra
Ilur col•laboracio personal, ells havien de
consolidar la connexio de I'Institut amb els
centres de recerca i estudi que en tot moment
es trobin en plena activitat. Amb aquest es-
perit, el 1968 havia estat creada la Seccio de
Filosofia i Ciencies Socials. Venia a esser un
desdoblament de la primitiva Seccio de Cien-
cies i tenia per objecte estudiar la filosofia, el
dret, 1'economia, la geografia, la pedagogia i
les disciplines afins.

Pero amb aixo no n'hi havia prou. Calia
engrandir l'ampliacio i es nomena una po-
nencia per a proposar-ne les linies basiques.
Aquesta ponencia i subsequentment el Pie
acordaren que les Seccions proposarien una
Ilista de Ies disciplines que havien de
completar-les. Aprovades que foren aquestes
Ilistes, les Seccions presentaren la relacio de
les personalitats que havien d'incoriorar-
s'hi com a membres Agregats, amb tots els
drets at si de les Seccions i amb veu pero sen-
se vot en els Plens. Aquest "sense vot"
-que hem hagut d'admetre per no vulnerar
els Estatuts- es una recanca per a nosaltres
els "Numeraris" que sentim revifar cada ve-
gada que en el Pie s'ha de procedir a una vo-
tacio preceptivament nominal. Els primers
nomenaments de nous membres es produiren
en el Pie del 17 de juny de 1978.

L'ampiiacio era un fet. La Seccio Histori-
co-Arqueoiogica passa de set membres a dot-
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ze, la de Ciencies a vint-i-dos, la de Filosofia

i Ciencies Socials a nou. La Filologica, pot-

ser per la seva homogeneitat, no considers

oportu d'augmentar els seus membres.

Si alga pensava que aquesta remodelaci6

no s'avenia prou amb les intentions funda-

cionals, Ii retreuria que el mateix Prat de la

Riba, el 1911, renova 1'estructura de l'Insti-

tut i que en el decret de creaci6 va escriure

aquestes paraules: "(...) els interessos de la

ciencia exigeixen una especialitzacio cada ve-

gada Ines rigorosa".
Una altra ampliaci6 intentarem dur a ter-

me: 1'extensi6 de les activitats de l'Institut als

altres Paisos Catalans. Ens hi impel•lia el

desig i ho permetia el text del reial decret de

reconeixement. No era una ambici6 inedita

sing que hauria repres les primitives realitza-

cions de la nostra corporacio quan comanda-

va els estudis arqueologics a Mallorca, Me-

norca, Cogul i Calaceit.

Pero no hi reeixirem; i crec que es un dels

objectius prioritaris de I'Institut, avui i de-

ma. Les posibilitats son obertes i comptem

amb grups de valencians i d'illencs que hi

col•laborarien entusiasticament; pero les di-

ficultats no poden esser minimitzades. I pen-

so que les Filials podrien ajudar-hi molt si

aconseguien de crear fora del Principat enti-

tats homonimes i n'obtenien l'adhesio que

permetes una ulterior coordinaci6 en el tre-

ball. Vosaltres teniu la paraula.

Aquest es el present de 1'Institut; i penso

que el fa prou apte per encarar-se amb les

perspectives actuals. Avui ens trobem davant

una nova etapa de la nostra vida col•lectiva

que comporta la posibilitat d'encarrilar la re-

cerca i l'absoluta necessitat de fer-ho.

Sempre hem de tenir ben present que la re-

cerca es una activitat bssica en la vida de

qualsevol pals perque influeix decisivament

sobre el seu nivell de vida intellectual i mate-

rial. Com en tants d'altres aspectes de I'orde-

nacio nacional, la visio de Prat de la Riba era

diafana: "Catalunya no to primeres mate-

ries; per tant, nomes pot subsistir dominant

la tecnica". La resignacio de les nostres

empreses a pagar royalties en comptes de

promoure la recerca de tecniques originals ha

estat lamentable i ruinosa. Per aix6 Prat crew

la Univeristat Industrial, entorpida substan-

cialment a partir del 1923.

Ara cal que reprenguern la idea de Prat de

la Riba i ens Ilancem a promoure la inves-

tigaci6 plantejant-la de cara a les necessitate

immediates del pais. Aquesta accio compor-

ta tres aspectes: la inspiraci6, la coordinaci6

i la realitzacio. La primera -essencialment

politica- ha de fixar els objectius. En un

pais i en un moment donat, els objectius de

la recerca no poden esser els mateixos que en

un altre moment i un altre pais. Cal establir

una escala de prioritats en funcio de la con-

veniencia publica i de les posibilitats. Cata-

lunya no to prou pes demografic ni economic

per encarar-se simultaniament a tota mena

d'investigacions. Per tant, ha d'acceptar la

divisi6 nacional i international del treball

cientific i mirar d'aprofundir el seu sector.

Entre els pafsos petits, Suissa parla decisiva-

ment en el sector de la quimica farmaceutica,

en el de l'alimentaci6 i en el de la metal.lur-

gia d'alta precisi6; Israel compta amb I'Insti-

tut Weizmann, el mes qualificat en investiga-

ci6 agronomica; i el petit Principat de

Monaco ha creat un dels millors centres

mundials de recerca oceanografica. Tambe

Catalunya podria esser un d'aquests petits

palsos sectorialmente capdavanters.

En el camp de la realitzacio hem de com-

partir les propostes de l'ambit de recerca del

Congres de Cultura Catalana: aconseguir un

nivell optim d'investigadors a traves de la

professionalitzacio, 1'agilitat i la concentra-

ci6 d'esforcos. Tot evitant la burocratitza-

ci6, 1'investigador ha d'esser un autentic pro-

fessional estintolat en una reglamentacio que

li garanteixi I'estabilitat i la remuneracio

adequada. L'amateur i el passavolant, per

molt preparats que siguin, constitueixen un

dels pitjors entrebancs a la investigacib ben

feta.
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Es en la faceta de la coordinacio on ha
d'intervenir l'Institut a traves del Consell per
a la investigacio cientifica i tecnolbgica ema-
nat de la Generalitat. Es en aquest centre
neuralgic on la nostra corporacio ha de de-
manar el lloc de treball que li pertoca no com
a recompensa que pugi mereixer per haver
mantingut durant setanta cinc anys -dels
quals mes de quaranta anys han estat molt
dificils- una continuitat de presencia i
d'inspiracio, sing per esperit de servei.
Amb la reestructuracio que hem dut a ter-

me, l'Institut demostra que sent la greu res-
ponsabilitat que pesa el seu damunt i que
amb una afinada exigencia es disposa a fer-
se'n digne. En els moments decisius de la vi-
da d'un poble ('exigencia ha de comencar per
hom mateix, i caldria que aquesta actitud de
I'Institut fos compartida per tots els respon-
sables de la cultura i del govern del nostre
pals. I cal tambe que els estudiosos de tots els
camps s'hi aboquin generosament. Hem
d'esser conscients de la necessitat ineludible
de mantenir i d'estimular una cultura i una
tecnologia; si no aconseguim de remun-
tar-les a un nivell suficient Catalunya perdria
les millors oportunitats per aixecar el seu ni-
veil de vida i la millor rao per legitimar les se-
ves reivindicacions.

COMPOSICIO ACTUAL
DE L'INSTITUT D'FSTUDIS

CATALANS

Seccio Historico-Arqueologica

Membres numeraris: Joan Ainaud i de La-
sarte (Art), Miquel Coll i Alentorn (Historia
medieval), Josep M. Font i Rius (Historia del
Dret), Miquel Terradell i Mateu (Arqueolo-
gia), Manuel Mundo i Marcet (Paleografia),
Emili Giralt i Raventos (Historia Moderna i

Contemporania), Joaquim Molas i Batllori
(Literatura Contemporania). Membres agre-
gats: Joan Fuster i Ortells (Literatura), Joan
Maluquer de Motes (Prehistoria), Jordi Na-
dal i Oiler (Historia Economica), Pere de Pa-
lol (Arqueologia Paleocristiana i Protome-
dieval), Joan Vernet (Historia de la Ciencia).

Seccio de Ciencies

Membres numeraris: Josep Alsina i Bofill
(Medicina), Lluis Sole i Sabaris (Geologia),
Oriol de Bolos (Botanica), Josep Teixidor i
Battle (Matematica), Enric Cassasas i Sirno
(Quimica), Josep Laporte i Salas (Farmaco-
logia), Enric Ras i Oliva (Enginyeria Elec-
trica). Membres agregats: Heribert Barrera i
Costa (Quimica Inorganica), Caries Bas
i Peired (Zoologia), Eduard Bonet i Gumi
(Calcul de Probabilitats i Estadistica), Creu
Casas i Sicar (Criptogamia), Manuel Cas-
tellet i Solanas (Algebra), Josep Castells i
Guardiola (Quimica Organica), Gabriel
Ferrate i Pascual (Enginyeria i Informatica),
Ramon Folch i Guillen (Ecologia Vegetal),
Ramon Margalef i Lopez (Ecologia), Antoni
Prevosti i Pelegrin (Genetica), Oriol Riba i
Arderiu (Sedirnentologia), Manuel Ribas i
Piera (Urbanistica), Josep Vaquer i Timoner
(Geometria Diferencial), Josep Vigo i Bona-
da (Fitogeografia), Enric Freixa i Pedrals
(Enginyeria Industrial).

Seccio Filologica

Membres numeraris: Ramon Aramon i
Serra (Filoleg), Pere Bohigas i Balaguer (Fi-
loleg) Joan Corominas i Vigneau (LingUis-
ta), Francesc de B. Moll (Linguista), Antoni
M. Badia i Margarit (Linguista), Joan Bas-
tardes i Parera (Linguista), Jordi Carbonell i
Ballester (Filoleg). Membre adjunt: Joan
Veny i Clar (Linguista). Membres emerits:
Josep M.' de Casacuberta (Filoleg), Josep
Vicenc Foix (Poeta).
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Seccio de Filosofia i Ciencies Socials (Economia), Eusebi Colomer i Pous (Filoso-
fia), Raimon Noguera i Guzman (Dret), Jo-
sep Iglesies i Fort (Geografia), Joan Triadu i

Membres Numeraris: Ramon Faus i Este- Font (Pedagogia). Membres adjunts: Josep
ve (Dret familiar i Successori), Joan Sarda i Muntaner i Pasqual (Economia), Caries A.
Dexeus (Economia), Ramon Trias i Fargas Gasoliba i Bohm (Economia).


