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Haig de comen4ar per felicitar la Societat Catalana de Fisica per aquesta
iniciativa de promoure una reflexi6 sobre la politica cicntifica de Catalunya,
cn general i, cn particular, de l'Institut d'Estudis Catalans.

Parlarc a titol molt personal perquc Cl Plc de I'Institut d'Lstudis Cata-
lans no ha celebrat cap debat sobre politica cicntifica, almcnys en aquests 61-
tims temps en clue la dinamica -o com deia I'amic Jordi Porta, la nova dina-
mica de l'Institut pot fer pensar que comencem a tenir alguna idea clara so-
bre politica cicntifica. Tampoc el Consell Permanent no ha tractat a fops
aquesta questi6. Fs prow sabot de tots que cl Consell Permanent dels ultims
trey ant's ha haggut d'esmer4ar mes temps a resoldre problemes de subsisten-
cia, de subsistcncia gairebe fisica de I'Institut que no pas a tractar questions
programatiques do politica cicntifica.

La politica cicntifica, sense que jo pretengui definir-la, enteric-i potser
tambe aixo cs una apreciacib personal- que cs un atribut de la sobirania i,
constatat aixo, sembla per tint, que Catalunya no pot tenir una politica
cicntifica o que, en tot cas, la tindra en la mateixa mesura que en to sobira-
nia, es a dir, subordinada, com ho es tota la politica de Catalunya.

Si examinem el mare juridic i politic actual, trobem que la recerca, se-
gons I'Lstatut, cs una competcncia exclusive de la Gcncralitat de Catalunya,
pero es una competcncia no traspassada i, de fet, l'anomenada Ley de la
Ciencia, ha oblidat el contingut de l'Lstatut com altres lleis del Govern es-
panyol han oblidat les competencies que I'Estatut reservava a la Generalitat
amb caracter exclusiu. Aixo no vol dir que la reccrca sigui impossible a Ca-
talunya, pero si que en aquest mare -que sembla que cs vigent o almenys
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l'establert, de fct- la rcccrca sera semprc objectc d'una politica subordinada

a decisions que no son prescs a Catalunva, l'ordre dc prioritats dc lcs possi-

bles opcions de politica cientifica potser no sera el que desitjariem o Cl clue

objectivamcnt convindria a Catalunva.
Si, corn es previsible, les cosec no canvien, Catalunva haura de limitar

cl scu paper en politica cientifica a executar allb que el Govern central haura

decidit o, en cl millor dels casos, a cercar una coordinacio amb l'Lstat a tra-

des d'organismcs mixtos de gestio, cosa que tampoc no existeix en aquest

moment.

Em scmbla, pero, que no cs aquest cl moment do tractar aquestcs g6es-

tions clue transcendeixcn el terra clue he de tractar aquesta tarda. I)'acord

amb l'enunciat que m'ha estat donat d'aquesta ponencia (que pel que fa a la

meva intervencio cs excessiu qualificar-la de ponencia) el que cal es tractar

dos aspectes: un, cs 1'analisi de la politica cientifica de 1'lnstitut, que jo en-

tenc quc dcu voter dir de la situaci6 actual; i un altre, lcs perspectives, que

m'imagino que ha de consistir en donar una mirada al futur, sigui immediat,

proxim o llunya.

A I'Institut d'Estudis Catalans la rcccrca cientifica es fa -i vaig a dir una

seric d'obvictats- per iniciativa personal dels matcixos membres de 1'Insti-

tut, en forma d'un treball individual o be en equip, o es fa tambe per acord

d'una de ics quatre seccions, comptant, evidentment, amb el treball perso-

nal o en equip dels sous membres. Pero es fa tambe un altre tipus de treball

cientific que compta, cs clar, amb 1'acord de la sccc16 interessada, pero que

es el resultat d'una proposta feta per alguna institucio o organisme interna-

cional, corn per exemple la Uni6 Acadetnica Internacional en el tcrrenv de

les humanitats. Aixi, per exemple, el Corpus Vitrcarum, cl Corpus Vaso-

rum Antiquorum, el L)iccionari del llati medieval, l'edicio i estudi cic ICS

obres filosofiqucs d'Arnau de Vilanova, etc. Tots aquests treballs former

part d'uns projectes d'abast internacional.

En el terreny de Ies cicncies, en aquest moment noires recordo la Car-

tografia de Bribfits, la Corologia de la Flora Vascular dels Paisos Catalans,

i l'estudi do la microsismicitat al Pirineu, pero cs possible que n'hi hagi al-

gun mcs.

Ara be, el conjunt d'aquests treballs -molt mcritoris sens dubte, que

mereixen cis minors qualificatius- no constitucix de cap manera una politica

de recerca. No la constitueixen tampoc els programes que responcn a con-

venis especifics amb institucions determinades, generalment puhliques,

pero tambc privades, per rues que siguin molt positius, compleixin una full-

c16 concreta i omplin una parcella d'aquest vast camp de la rcccrca cientifica.

Aquests programes de recerca no poden respondre a una politica cien-

tifica, que hen mirat no existeix a Catalunva, sino que mcs aviat son actcs

voluntaristes de professors universitaris o d'investigadors del Consejo, quc

han trobat -han cercat i han trobat- a fora, en una empresa o en les institu-
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coons, la possibilitat de rebre una subvcncio per a fcr cls treballs que duicn
entrc mans o d'altres que han estat pro)'cctats, i han ofcrt a I'Institut d'Estu-
dis Catalans la possibilitat d'encaP4alar aquests programes de recerca, de
fcr-se'ls propis.

Generalment, pcro, l'Institut d'Estudis Catalans des del punt de vista
institutional, corporatiu, nomes fa de pagador d'aqucsts trcballs; rep ones
subventions i, en el seu moment (i de vegades, per desgracia, no en el seu
moment, perque l'Institut ha viscut realment entrampat economicament
durant aquests ultims temps) 1'Institut paga Its despcses ocasionades per
]'equip que treballa i fa la recerca convinguda amb I'entitat subvencionado-
I-a.

Per sort, aquests programes son molts, o son uns quants -onze exacta-
ment, que representen per a I'Institut un ingres de 156 milions de pessetes
destinats exclusivament a la realitzacio del programa respectiu- i tenon ten-
dcncia a augmentar, i aquesta tendcncia es bona, pcro dc cap manera cons-
titueixen una politica cientifica. Son aquests programes i no uns altres, no
per cap ordrc prioritari quc respongui a uns criteris de primar la recerca en
una d1recc16 determinada, sin6 quc en gran part son fills de Ia casualitat, son
el resultat d'aquest acre voluntarista i de l'atzar d'havcr trobat el mecenatge
corresponcnt.

En comptes dcls quc tenim, podien haver estat uns altres programes.
Per exemple: un programa estudia la sismicitat al tune] del Cadi o al mones-
tir de Poblct. Doncs, be, aqucst programa, es a dir un programa scmblant,
igual podia haver estudiat un altre terra, igual hauria pogut arribar a l'Insti-
tut un programa sobre el microclima d'un rac6 de la comarca de ]'Alt Urgell
0 tin altre programa sobre la fauna microbiana quc interve en la fabricaci6
del formatge. Es a dir, es I'atzar, en gran part, el quc ha let possible a l'Ins-
titut la realitzaci6 de determinats projectes de recerca i no uns altres.

L'atzar i, cal dir-ho i dcstacar-ho, la voluntat do captacio d'aqucstes
possibilitats per part de membres dc l'Institut o de Ies seves filials, voluntat
quc traducix -i aixo es molt important des del punt de vista huma- una gran
adhesi6 a l'Institut i el form convenciment quc aixo quc arriba una mica per
atzar, l'Institut ho hauria de tcnir previst i planificat i ho hauria de rcalitzar
d'una manera totalment institucionalitzada i regular.

Un exemple pot acabar d'illustrar el que vull dir. Tots sabeu que per a
la formacio del bane de dades del Diccionari del catala contemporani, el Mi-
nistcri d'Educac16 i Cicncia ha donat, fa pot, 74 milions de pessetes i ha pro-
mos altres tants milions durant dos anys tries; aixo es fantastic, podem estar
d'enhorabona! Ara be, creure quc la politica cientifica do la Sccci6 Filologi-
ca de I'Institut es nomes aixo, stria un error.

La confecc16 d'aqucst Diccionari forma part do la politica de la Sccc16
Filologica, pcro -em sembla quc tots hi podem estar d'acord- tambe es una
funci6 d'aquesta politica fixar la normativa de la llengua, vigilar el proces de
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normalitzacio linguistica, publicar el desitjat diccionari general superador

del Fabra i moltes coses mes.
El que potser s'esdeve es que en aquests moments la Seccio Filologica

no to planificada la seva politica de recerca -o almenys no l'ha feta publica;

potser hi ha un debat intern, pero no ha arribat ni tan sols al Ple de l'Institut.

I exactament el mateix podriem dir de les restants Seccions.

Pensem, per exemple, en el Centre de Rccerca Matematica, molt im-

portant, un element probablement fonamental, basic per a ulteriors desen-

volupaments de la ciencia a Catalunya; pero en el camp de les matematiques

tampoc no podem considerar que estigui tot resolt pel fct que hi hagi un

Centre de Recerca Matematica, ni la seva existencia demostra que la Seccio

de Cicncies tingui en aquest punt planificada la seva tasca.

D'altra banda, una politica cientifica rcalment valida per a Catalunya

no la pot formular unicament l'Institut d'Estudis Catalans. Entenc (i repe-

teixo que tot el que dic son consideracions molt personals, de manera que

no parlo pas donant compte d'uns criteris establerts pel Conseil Permanent

o pel Ple de l'Institut) entenc, deia, que aquesta politica cientifica, que no

pot ser d'altra que la politica cientifica de la Generalitat, s'ha de sostcnir so-

bre quatre pilars que son: l'Institut, la Universitat -ho dic en singular per-

que considero que entre ics tres universitats hi hauria d'haver una gran

cohes16-, el Conseil Superior d'Investigacions Cientifiques i la CIRIT.

Aquests son, segons el meu parer, els quatrc pilars de la recerca cientifica a

Catalunya, amb rccursos que poden procedir d'institucions publiques o

privades. I aquestes quatre institucions, sense cercar un protagonisme ex-

clusiu, son ics quc haurien de posar el coil a realitzar 1 a formular, en primer

]loc, una politica cientifica.

EQuines son ics relacions de 1'Institut amb cadascun d'aquest pilars?

Comencem per la Universitat.
L'Institut d'Estudis Catalans to signats sengles convenis marc amb

cada una de les tres universitats, i amb dues d'elles -la de Barcelona i l'Auto-

noma- to signats convenis especifics. Entre les universitats i 1'Institut les re-

lacions institucionals son bones, pero, sens dubte, millorablcs. Dc vegades

dona la impressio, no tant parlant amb les maximes jerarquies universitaries

corn, amb persones quc hi son a la vora, o amb simples professors, que la

Universitat i l'Institut s'estan disputant les porcions d'un mateix pastis i que

per aixo es miren amb gelosia. La culpa pot ser d'ambdues institucions,

pero, objectivament, cal dir que la veritable causa es que el pastis es realment

molt petit, molt esquifit.
A nivell personal les relacions son excellents. Una part important del

professorat universitari -important quantitativament i qualitativament- to

vinculacions directes amb l'Institut d'Estudis Catalans o amb les scves fi-

lials, i aquest capital huma es per a nosaltres, per a l'Institut, un capital no

solament estimat, sing molt sovint utilitzat.
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Ara bc, tambe es cert quc malgrat ics relacions personals hi ha una mu-
tua ignorancia institucional. L'Institut d'Estudis Catalans ignora, en gene-
ral, que investiga tal o qua] universitat. Iles universitats suposo que ignoren
cl que es fa des de l'Institut. Aixo, per be que ho hem do lamentar no ens ha
de sorprendre, perque en aquests moments i dins el matrix Institut, no hi ha
tampoc cap Seccio que sapiga el quc fa una altra; perque cis Plens de l'Insti-
tut no serveixen per intercomunicar-nos problemes al voltant d'una recerca,
ni el resultat d'una recerca concreta: cis Plens de l'Institut no tenen actual-
merit res de sessio cientifica: son actes de pura rutina academica.

Tanmateix, no hem de creure que aixo nomes passa a l'Institut. Els qui
som universitaris sabem que departaments situats en un mateix edifici igno-
ren el que passa al pis de sobre o al pis de rota, on hi ha un altre departament
dcdicat a matcrics d'estudi molt afins.

Tot aixo cs el resultat d'una falta d'integracio d'aquestes institucions en
una politica cientifica comuna. Potser el cami per a la solucio, o una manera
de comencar a cercar-la, seria utilitzar des de l'Institut cl Consell Interuni-
versitari, que es un organisms que representa les tres universitats, que va ser
creat amb la intencio de coordinar llur tasca, 1 que podria no solament pro-
moure la coordinacio entre cues sino amb 1'exterior, i concretament arnb
1'[nstitut. Aquest podria scr un cam.

Relacions de l'Institut amb un altre d'aquells pilars: el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas. Amb el Consejo tenim un conveni marc,
quc a mitjans de 1'any passat fou renovat, aixi com diversos convenis especi-
fics.

Les relacions institucionals evidentment podricn millorar. Determi-
nats recels, que potser hi va haver en un moment, avui no hi son, pero dc to-
tes maneres Ics relacions i els intercanvis es podricn multiplicar. L'Institut
ha de comptar amb el Consejo en el terreny institucional, de la mateixa ma-
nera quc en el personal -es a dir, amb investigadors 1 professors del Conse-
jo- hi compta rcpctidamcnt.

Relacions amb la Comissio Interdepartamental dc Recerca 1 Innovacio
Tccnologica. Les relacions son bones pero caldria que fossin mss intenses.
Caldria que dins 1'organigrama de la CIRIT i dins el seu funcionament efec-
tiu, l'Institut d'Estudis Catalans -no unicamcnt a titol personal, sino l'Ins-
titut com a tal, corporativament- hi tingucs una presencia real i activa. Es
probable 1 desitjable que la vinculacio establerta recentment entre la CIRIT
i la Conscllcria d'Ensenyamcnt, dc la qual tambc en depcn pressupostaria-
ment 1'Institut, contribueixi a fer que aquest defecte disminueixi o sigui pa-
Iliat. Pero amb aixo sol, nomes sera pal-fiat ja que no sera eliminat si no hi
ha una voluntat d'aproximacio, de col-laboracio cntrc ics dues parts.

Ultra la subvencio del Centre de Recerca Matematica, la forma de
col laboracio habitual entre ics dues institucions ha estat a traves dels cursos
que en diem Cursos de la CIRIT. Es a dir, la CIRIT subvenciona les despe-
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ses d'estada i viatge dels professors estrangers que son invitats per 1'Institut

o per les seves filials. A1x6 representa anualment entre 5 i 6 milions do pes-

setes, i els resultats sembla que son molt satisfactoris.

Entrem ara a la segona part d'aquesta ponencia: perspectives d'una po-

litica cientifica. L'Institut d'Estudis Catalans no pot fer, coin va fer el Con-

sejo dels anys quaranta, de dibuixar un arbre,l'arbre de la cicncia, amb totes

les seves branques i omplir-lcs totes de fruit. Es el que deia dies enrera el Dr.

Heribert Barrera en una entrevista que li va fer un periodic: que no hi ha cap

pais del mon que ho pugui fer tot en el camp de la recerca, i Catalunya me-

nys que molts palsos. Deia factual Vice-president de la CIRIT : "hem

d'adonar-nos de les nostres possibilitats". Soc de 1'opinio que en aquest

"adonar-nos de les nostres possibilitats", de lcs nostres limitacions, hi ha el

punt de partida del que ha de ser una politica cientifica.

Les perspectives, tant immediates com a llarg termini, van lligades a la

idea quc pugui tenir la Gencralitat respecte a l'Institut. I quan die Generali-

tat entenc allo que els textos juridics entenen per Generalitat, es a dir: Presi-

dencia, Conseil Executiu i Parlament. L'Institut d'Estudis Catalans sera -i

fara- alto que vulgui la Presidcncia, el Consell Executiu i Cl Parlament de

Catalunva.
En la reorganitzacio que durant aquests ultims temps ha dut a terme

l'Institut, la Generalitat ha vist que l'Institut podia set efectivament un

d'aquests pilars de la recerca de quc us parlava abans. En aquests moments

crec que la Generaliutat s'ha adonat que l'Institut pot assegurar, mes quc

qualsevol altra institucio -inclosa fins i tot la matcixa Universitat- la projec-

cio a 1'extcrior de la cultura catalana, cultura catalana manifestada amb rigor

academic. I, al mateix temps, cosa que per a ella ha de ser important, la Ge-

neralitat no ignora que l'Institut es Tunica institucio -molt mes que la pro-

pia Universitat- que pot assegurar l'expressio en catala de la produccio cien-

tifica. Es a dir, jo m'atreviria a dir que en aquests moments la Generalitat

sap, to consciencia, que l'Institut pot ser, no es pas que ho sigui encara, pero

quc pot ser una mena de clan de volta de la recerca i de la produccio cientifica

del Pais. I com quc la Generalitat ha vist aixo 1 l'Institut d'Estudis Catalans

ha demostrat quc no es voiia resignar al paper do fer la viu-viu, amb el pcrill

de convertir-se en una academia regional, la Generalitat i I'Institut s'han

trobat. Hi hauria moltes anecdotes a explicar, pero des del punt de vista ju-

ridic, el resultat ha cristallitzat en el conveni que es va signar el passat dia 22

dc desembre.

En virtut d'aquest conveni, I amb aixo ja entrem en un terrenv emi-

nentment practic o de possibilitats practiques, la Generalitat a proposta del

Conseller d'Ensenyament nomenara una persona "de reconegut prestigi en

els ambits cientifics i tecnologics" que ha de servir de nexe entre la Genera-

litat i l'Institut. Aquesta persona no ha estat designada encara.

Un altre punt del conveni es la creacio d'una comissio paritaria -quc
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tampoc no ha estat formada- amb representants de l'Institut 1 de la Genera-
litat, que ha de tenir per objecte el seguiment del predit conveni i 1'establi-
ment de "vies especifiques de collaboracio" entre ambdues institucions.

A mes a mes, horn prcveu la possibilitat que durant aquest any 89
s'arribi a l'aprovac16 d'una 11ei que, d'una manera regular i definitiva , esta-
bilitzi el financament de l'Institut i comporti la incorporaci6 de les seves tas-
ques al projecte politico-cientific que la Generalitat haura de formular.

En virtut d'aquest matcix conveni l'Institut sera enguany subvencionat
amb 300 milions de pessetes do lliure disposisio, mes 60 milions que han de
servir per a dislninuir cls deutes que portavem, que eren bastant Ines de 60
milions. Si a aix6 hi afegim cls 50 milions de la subvenc16 do la Conscllcria
de Cultura -destinats gairebc del tot a la Seccio Filol6gica- els 156 milions
procedents dels programes de recerca ja esmentats,tenim que I'[nstitut dis-
posara durant el present exercici d'uns 566 milions de pcssctcs. No es una
quantitat insignificant; no cs tampoc una quantitat coin per poder protago-
nitzar una politica cientifica. Es una quantitat que permet nomcs tin modest
acte de prescncia en cl m6n de la recerca i Yalta cultura.

I, mirant el futur: el dia que els nous estatuts estiguin aprovats, que faro
l'Institut? Be, l'Institut haura de procedir a una reorganitzaci6 intcrna; po-
dra tenir mes seccions de Ics quc te; podra tenir, per tant, mes membres, mes
membres amb plenitud de drets, i acabarem aixi amb aquesta discriminiacio
odiosa dc membres amb vot i veu, i membres nomes amb veu. En el futur,
jo n'cstic segur, l'Institut tindra mes dotacio i, per tant, Ics scccions, Ics fi-
lials, cls programes de rcccrca i Ics publicacions, tot podra scr millorat o in-
creinentat. Una tasca quc I'lnstitut s'ha d'imposar cs acabar el Elibre Blanc
de la Recerca, que per la informacio quc ha dc contenir perinctra dc fcr Lill
balanc dc la rcalitat dc la investigaci6 a Catalunva en aquest moment i do lcs
necessitats futures. Amb d'altrcs publicacions es donara sortida als treballs
realitzats per I'Institut i per Ics scves filials, i al matcix temps s'assegurara
l'intercanvi que no es tan sots una manera dc contribuir a I'enriquiinent dc
la Biblioteca dc Catalunya -quc es ally on van a parar cls ilibres quc per in-
tercanvi amb academics d'arrcu del m6n arriben a I'Institut-, sing al matcix
temps es donara fe dc vida do Yalta cultura de Catalunva a tin nivell academic
lntcrnaclonal.

Per ultim, per6 tambe formant part dc la politica cientifica, amb els
nous estatuts i amb la dinamitzaci6 conseguent, l'Institut podra crear dele-
gacions al Pais Valencia i a Mallorca quc, si mes no, ens ajudaran a complir
amb el prcccpte estatutari quc confercix a I'Institut d'Estudis Catalans un
camp d'actuac16 a totes lcs terres de llengua i cultura catalancs.

Aixo cs tot, senyors: gracies per ]a vostra prescncia.

Butll. Soc. Cat . Gen. ], Vol. X, 1989


