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Salvador Giner i Ricard Torrents a l'IEC, on
ahir van presentar els seus respectius
programes
JOSEP LOSADA

Entrevistes: Salvador Giner i Ricard Torrents Els dos acadèmics opten a ser elegits presidents de l'IEC el
2 de juny

"Vull completar un salt de modernitat i

racionalitat a l'IEC"
IGNASI ARAGAY

El sociòleg Salvador Giner (Barcelona, 1934), que ja
va ser vicepresident amb Josep Laporte, vol esgotar la
seva presidència amb un segon i últim mandat. És el
membre núm. 199 de l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC), on va entrar el 1995. I, com el seu rival,
pertany a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Es
presenta amb Joan Solà, Romà Escales i Joandomènec
Ros, que ja formava part de l'equip de govern sortint.
L'objectiu, "completar el salt qualitatiu dels darrers
quatre anys". "Estic persuadit que guanyarem",
afegeix.

Quin balanç fa d'aquests quatre anys?

El salt qualitatiu va començar amb Josep Laporte, amb
el qual ja teníem la idea noucentista de racionalitat,
avenç i modernitat. En aquests darrers quatre anys
s'han fet passes de gegant. D'un pressupost de quatre milions hem passat a un de 10,8 milions. I de
coses se n'han fet moltes.

Per exemple?

Teníem la revista Contribution to Science i ara hem creat Catalan History Review. S'estan digitalitzant
els grans fons documentals de l'Institut. Hem obert seus a Alacant i Lleida i hem reformat la de
Perpinyà; la de Palma encara no s'ha pogut inaugurar per problemes arquitectònics amb l'edifici. Hem
creat el portal Meridià, pal de paller de la ciència als Països Catalans. Per encàrrec de la Unió Acadèmica
Internacional, hem coordinat un seminari sobre la dignitat de les persones que s'ha fet a Jerusalem,
Rabat, Barcelona i Suècia. Ara preparem una reunió d'acadèmies del sud d'Europa per estudiar el paper
de les ciutats des de l'època arcaica fins a la modernitat...

Què ha passat amb el contracte programa amb la Generalitat, que encara no s'ha renovat?

La mala notícia és que el 31 de desembre s'acabava i no s'ha firmat el nou. El govern està esperant a
tenir resolta la qüestió del finançament per acabar-lo de renegociar. La bona notícia és que tant el
president Montilla com el vicepresident Carod, com el conseller d'Economia Castells, amic meu i
company de facultat, m'han dit que el suport el tenim assegurat: segurament l'aportació no creixerà,
cosa que em sembla raonable en temps de crisi, però el suport per als pròxims quatre anys està
assegurat. L'aportació de la Generalitat de Catalunya representa al voltant d'un 65% del pressupost
total.

I el suport econòmic de l'Estat, com està?

És lamentable. Només constem a la partida d'Otras academias i la quantitat que rebem és ridícula. La
manera com ens tracten no s'aguanta: si ells fabriquen separatisme, ja sabran el que es fan. En el meu
cas, més que generar ressentiment, em provoca indignació. Perquè els catalans, amb els nostres
impostos, també financem la Real Academia Española o la Real Academia de la Historia. La veritat és
que no ho entenc i no sóc gaire optimista per aquesta banda. Igual com el PP ha de retirar el recurs
contra l'Estatut abans de començar a parlar de res, doncs el mateix es pot dir amb el finançament de
l'Estat respecte a l'IEC.

Quina posició ha d'adoptar l'IEC davant les dificultats que segueix tenint la llengua catalana

per assolir una posició social preeminent?

El català ha de ser la llengua sobirana i hegemònica als Països Catalans. Aquesta és la posició de
l'Institut. Que després la gent sigui bilingüe o trilingüe, doncs perfecte. Però el català ha d'ocupar el lloc
central. I com s'aconsegueix això? Això no ho pot fer l'IEC, sinó que ho han de fer les polítiques
lingüístiques dels governs català, valencià, balear i de la Catalunya Nord. L'IEC no pot fer d'Òmnium
Cultural, al capdavant del qual, per cert, hi ha el meu amic Jordi Porta, amb qui m'entenc a la perfecció.
L'IEC ha d'aconsellar, ha d'opinar i ha d'empènyer la classe política perquè actuï. Però nosaltres no som
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polítics. Som acadèmics.

I ja els fan cas?

Hem esdevingut realment el que volem ser: l'acadèmia nacional de Catalunya. A part de vetllar per la
llengua, una de les nostres funcions cabdals és assessorar els poders públics a l'hora de prendre
decisions en temes d'interès, des del canvi climàtic al patrimoni arqueològic, dels drets històrics a l'art
de la Franja. Tenim un potencial humà i intel·lectual de primer nivell, no només a través dels membres
numeraris i emèrits pròpiament, sinó també de les societats filials, que quan vam arribar tenien 6.200
membres i ara ja en són 10.000. Pel que fa a les seccions, volem que incrementin la seva autonomia: es
tracta que tinguin més recursos propis per decidir la seva recerca. Tot això ha de permetre que l'IEC
sigui cada cop més el gran centre d'assessorament científic del país.

En el tema lingüístic li ha sortit un rival al País Valencià, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

(AVL).

A València col·laborem amb la universitat i tenim les delegacions d'Alacant i Castelló. I volem potenciar
la vida científica d'aquestes seus...

Però com pensen tractar el cas concret de l'AVL?

La va crear el PP fa uns anys i la nostra actitud és que nosaltres som l'acadèmia de la llengua dels Països
Catalans. A les Illes, per exemple, el Govern Balear dóna l'autoritat lingüística a la Universitat de les
Illes Balears i aquesta la reconeix a l'IEC. Si l'AVL reconeix l'autoritat de l'IEC... De moment, nosaltres
consultarem els membres valencians de l'Institut per veure què fem en aquesta qüestió.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 41. Dimarts, 12 de maig del 2009
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