
Intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans 
en les Jornades Catalanes organitzades 
per la Universitat de París VIII i la Maison de la Catalogne, 
el 26 d’abril de 2004

L’IEC i la llengua catalana

L’Institut d’Estudis Catalans és una ins-

titució creada l’any 1907 per Enric Prat

de la Riba, aleshores president de la Di-

putació (Conseil Régional) de Barcelona,

amb la finalitat d’estudiar tots els aspec-

tes de la cultura i la ciència catalanes.

Amb aquesta finalitat, Prat escollí set

personalitats procedents del món de la

jurisprudència i de la historiografia a les

quals, poc després, s’afegiren dos grups

més: un de científics i un altre de filòlegs

i literats.

Des del seu inici, l’IEC no es li-

mità al territori de la Catalunya estricta,

sinó que estengué les seves activitats a to-

tes les contrades de llengua i cultures ca-

talanes i incorporà a les seves files desta-

cats representants de tot aquest àmbit

territorial. L’IEC fou admès l’any 1922

com a membre de ple dret a la Unió

Acadèmica Internacional, organisme que

celebrarà la seva propera assemblea el

mes vinent a la seu de l’IEC. Evident-

ment, una de les principals tasques de

l’IEC fou la de normalitzar la llengua ca-

talana, que, fins aleshores, no disposava

d’uns criteris gramaticals i ortogràfics

uniformes que tinguessin en compte les

seves varietats. En aquest aspecte, cal

destacar la figura de Pompeu Fabra,
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que, amb col.laboracions diverses, fou

qui establí una normativa que, de mane-

ra progressiva, fou admesa per tothom.

Durant aquest segle d’existència,

l’Institut ha anat creixent contínuament,

malgrat les dificultats posades pels go-

verns dictatorials que ha sofert l’Estat es-

panyol durant llargs períodes de temps.

L’IEC ha anat desenvolupant la seva tas-

ca, que s’ha pogut incrementar significa-

tivament amb l’arribada de la democrà-

cia l’any 1975.

Actualment, l’IEC està integrat

per cent cinquanta membres numeraris,

cinquanta de corresponents i vint-i-sis so-

cietats filials que funcionen sota el seu pa-

tronatge amb vuit mil membres associats.

L’Institut està dividit en cinc

grans seccions (o divisions): Històrico-

Arqueològica, Filològica, de Ciències

Biològiques, de Ciències i Tecnologia, i

de Filosofia i Ciències Socials, les quals

funcionen com a vertaderes acadèmies.

Els seus membres numeraris —que in-

gressen, com en totes les acadèmies, per

cooptació dels titulars— procedeixen,

doncs, de totes les àrees de coneixement

i, a més, cal remarcar que són originaris

no solament del Principat sinó de totes

les terres de parla i cultura catalanes,

circumstància que fou oficialment san-
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cionada per un decret de 1976 dictat pel

Govern espanyol.

De tota manera, l’IEC té un àm-

bit transfronterer, atès que la seva activi-

tat es desenvolupa en contrades que for-

men part de diferents estats (Espanya,

França i Andorra).

No és ara el moment d’exposar el

conjunt de les activitats de l’IEC que es

plasmen en la publicació d’un centenar

de títols cada any entre els quals figuren

trenta-nou revistes de publicació regu-

lar. La meva intervenció se centrarà en

les tasques relacionades amb l’estudi i la

defensa de la llengua catalana, duta a

terme per tota la institució i especial-

ment per la Secció Filològica. De fet, la

Secció Filològica desenvolupa un ampli

conjunt de programes de recerca, entre

els quals sobresurten el Diccionari de la

llengua catalana, el Diccionari del ca-

talà contemporani, la gramàtica norma-

tiva i l’Atles lingüístic del domini català.

Com molt bé sabeu, el català és

una llengua romànica —de la qual hi ha

documentació a partir dels voltants de

l’any 1000— usada actualment per més

de vuit milions de persones distribuïdes

al llarg de l’arc mediterrani que va des

dels confins septentrionals del departa-

ment dels Pirineus Orientals fins als me-

ridionals de la província d’Alacant, a les

properes Illes Balears i a la ciutat de l’Al-

guer, a Sardenya. El seu grau de reconei-

xement oficial és ara divers. Només a

Andorra, país membre de l’ONU, té la

consideració d’única llengua oficial i 

—juntament amb el castellà— és cooficial

a Catalunya, a les Balears i a València.

La situació del català en les di-

verses contrades on actualment és parlat

ha estat afectada per factors socials i per

condicionaments polítics. Des del primer

punt de vista —tal com assenyala una

declaració recent de l’IEC—, factors com

la progressiva urbanització, els grans

desplaçaments, el turisme, la creixent

mobilitat de la població i els canvis en

l’estructura familiar, entre d’altres, han

provocat canvis lingüístics de grans di-

mensions. No hi ha dubte que també els

nous sistemes de comunicació, lligats als

contextos socials i interactius, poden con-

tribuir a una restricció de l’ús de les llen-

gües minoritàries.

Altrament, les polítiques centra-

listes desenvolupades per determinats

estats han tingut com a objectiu, en cer-

tes èpoques, la liquidació del català i la

seva substitució per les respectives llen-

gües estatals hegemòniques. Una mostra

paradigmàtica ha estat el llarg període

d’intent de genocidi cultural i lingüístic

dut a terme pel règim franquista. Cal re-

marcar també que França no ha estat

històricament gaire respectuosa amb la

diversitat lingüística i no s’ha sumat en-

cara avui a la Carta Europea de les Llen-

gües Regionals o Minoritàries.

Aquests fets han assestat cops

molt durs a la llengua catalana, ja que

han condicionat el seu desenvolupament
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com a llengua de cultura, han provocat

la interrupció de la transmissió interge-

neracional i han dificultat la incorpora-

ció dels nouvinguts a la llengua i la cultu-

ra del país.

Tot i això, el català segueix ben

viu en extensos territoris. Certament, la

substitució del centralisme franquista per

una democràcia amb un cert grau d’au-

tonomia ha permès, en les contrades per-

tanyents a l’Estat espanyol, remarcables

assoliments durant els dos darrers de-

cennis, bé que en grau ben divers, tant

des del punt de vista territorial com pel

que fa als diversos sectors, en alguns dels

quals la utilització de la llengua encara

dista d’estar normalitzada.

Sens dubte, el català és la llengua

minoritària europea amb més parlants,

amb una producció editorial que ultra-

passa els sis mil volums cada any, i amb

una presència molt significativa a tots els

mitjans de comunicació, incloent-hi In-

ternet, on és la setena llengua més utilit-

zada en l’àmbit europeu.

Tal com hem indicat, en el con-

junt d’Espanya, la instauració dels go-

verns autonòmics ha permès fer progres-

sos remarcables en molts aspectes. Així, a

Catalunya, el català és entès per un 95 %

de la població i el sap parlar i llegir al

voltant d’un 75 %, bé que només el sap

escriure correctament la meitat, com a

conseqüència de la llarga etapa franquis-

ta en la qual el seu ús al sistema educatiu

fou no solament eliminat sinó, fins i tot,

perseguit. La política seguida pel Govern

de Catalunya —des de la immersió lin-

güística al primer ensenyament fins a la

creació d’un canal de televisió que sovint

ocupa el liderat en les xifres d’audièn-

cia— són, entre d’altres, els factors que

han contribuït significativament a l’in-

crement constant del seu coneixement.

El coneixement del català al País

Valencià és lleugerament inferior i l’en-

tén un 87 % de la població, el sap parlar

i llegir un 50 %, i el sap escriure un 25 %.

Les Illes Balears foren, durant

molts anys, un terreny pràcticament mo-

nolingüe. Amb tot, factors com la immi-

gració i el turisme han modificat significa-

tivament la situació: actualment un 21 %

de la població entén el català, el sap par-

lar i llegir el 16 %, i l’escriu correcta-

ment un 37 % dels seus habitants.

A la part francesa dels territoris de

llengua catalana, que correspon aproxi-

madament al departament dels Pirineus

Orientals, segons una enquesta realitzada

l’any 1997, el català és entès per un 55 %

de la població i un 34 % el sap parlar.

Tal com s’ha dit, a Andorra la

llengua oficial és el català, bé que els

grans moviments poblacionals ja al.lu-

dits han fet que hi convisqui també amb

les llengües oficials dels dos grans estats

veïns.

Malgrat aquests progressos in-

dubtables l’IEC constata que la llengua

catalana continua estant en situació d’in-

ferioritat en el seu propi espai comunica-
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tiu i pateix encara limitacions en el camp

de la producció, la distribució i el con-

sum culturals, ja que competeix en infe-

rioritat de condicions amb productes

d’altres llengües.

De fet, l’oficialitat del català és

condicional en els territoris on és recone-

guda i en molts casos la seva utilització

resta subjecta a la bona voluntat de l’em-

presa, de l’Administració o del funciona-

ri corresponents.

Altrament, les diferents políti-

ques estatals continuen posant el català

en una clara inferioritat de condicions.

A Catalunya, per exemple, la situació

actual consolida, de fet, l’existència de

dos tipus de ciutadans: els castellanopar-

lants, als quals se’ls reconeix el dret al

monolingüisme, i la resta, que, a l’hora

de la veritat, tot i usar normalment el ca-

talà, tenen el deure de conèixer una sego-

na llengua. No cal dir que a França la si-

tuació és encara més greu, ja que cap de

les seves llengües minoritàries no gau-

deix d’un mínim reconeixement oficial.

Aquestes actituds expliquen que,

fins ara, els dirigents polítics estatals ha-

gin prestat una nul.la atenció a conside-

rar la petició d’oficialitat del català a les

institucions europees on són reconegudes

diverses llengües amb un nombre d’u-

suaris i una producció literària molt infe-

rior a la del català.

Altrament, la situació d’inferiori-

tat política del català comporta que un

determinat nombre de catalanoparlants

abdiquin sovint d’utilitzar la seva llen-

gua pròpia, fet que constitueix, també,

una seriosa amenaça per a la supervivèn-

cia mateixa del català.

És evident que el context actual de

construcció europea i de mundialització

comporta un nou ordre internacional,

també en termes lingüístics. És obvi que

es dibuixa una llengua supraordinada,

l’anglès, cada cop més utilitzada com a

llengua global o llengua franca. Paral.lela-

ment, l’increment de les relacions interna-

cionals farà augmentar el plurilingüisme

social i desbordarà l’ideal d’estat-nació

homogeni i monolingüe que tant ha per-

judicat el català durant els darrers dos

segles. I és ben probable que aquest nou

ordre comporti l’extinció de les llengües

menors més afeblides.

El català, però, ben instal.lat en

una societat desenvolupada del primer

món, i amb un volum de parlants consi-

derable, no hauria d’entrar en la catego-

ria de llengües amenaçades.

En primer lloc, el català té el dret

d’aspirar a la mateixa seguretat lingüís-

tica de què gaudeixen els parlants de co-

munitats equiparables. Hom pot veure

amb perplexitat el que constitueix una

anomalia democràtica de primer ordre.

Tal com hem remarcat, determinades co-

munitats lingüístiques pertanyents a la

Unió Europea, iguals o menors en demo-

grafia, potencial econòmic i producció

cultural, hi tenen garantits els seus drets

lingüístics, mentre que el català no els hi
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té reconeguts pel simple fet que els estats

en què perviu la nostra llengua es neguen

a fer valer els drets dels seus ciutadans

catalanoparlants.

Amb tot, creiem que la grandà-

ria de les xifres referents al nombre dels

usuaris habituals, el seu profund arrela-

ment en amplis sectors i la seva produc-

ció editorial asseguren la supervivència

del català sempre que els que el parlem

persistim en la nostra determinació de no

abandonar-lo. La progressiva desapari-

ció del centralisme polític sembla que

hauria de facilitar ben aviat el seu reco-

neixement oficial en tots els nivells i de

fomentar la seva utilització, i els estats

on el català és ben viu tenen l’obligació

moral i política de fer-ho.

L’Institut d’Estudis Catalans (Institut

d’Études Catalanes) a été fondé en 1907

par Enric Prat de la Riba, alors président

du Conseil Régional de Barcelone. Le but

était l’étude de tous les aspects de la cul-

ture et de la science catalanes. Prat a sé-

lectionné sept personnalités du monde

du droit et de l’historiographie à ceux

devaient s’y ajouter, peu après, deux

autres groupes de personnes, l’un cons-

titué par des scientifiques et l’autre par

des littéraires.

Dès ses débuts, l’IEC a franchi

les limites du territoire de la Catalogne

stricto sensu pour étendre ses activités à

toutes les régions de langue et de cultures

catalanes. L’une des tâches principales

de l’IEC a consisté à normaliser la langue

catalane. Laquelle jusqu’à cette époque,

ne disposait pas de critères grammati-

caux ni orthographiques uniformes pre-

nant en compte ses différentes variétés.

Durant ce siècle d’existence, l’Ins-

titut a continuellement progressé, en

dépit des difficultés que lui ont imposées

les divers gouvernements dictatoriaux

que l’Espagne a subi pendant de longues

périodes. Malgré cela, l’Institut a déve-

loppé sa tâche, qui a pu augmenter de

manière significative avec l’instauration

de la démocratie en 1975.

L’Institut d’Estudis Catalans est

actuellement composé de cent cinquante

membres permanents, de cinquante mem-

bres correspondants, et de vingt-six so-

ciétés savantes qui fonctionnent sous

son parrainage et représentent huit mille

membres.

L’Institut est divisé en cinq

grands départements: la Section Histori-

Intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans 
en la sessió d’obertura de la 78a Assemblea General 
de la Unió Acadèmica Internacional, el 28 de maig de 2004
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