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Els departaments universitaris, d'acord amb
el que estableixen la LRU, els estatuts de les
universitats i els seus propis reglaments, són

les entitats a qui correspon l'organització de la recerca
dins de cada una de les àrees de coneixements que
tenen adscrites. Aquesta missió s'entén com a
complementària, indispensable i indissociable de la
més evident de coordinar i executar una docència de
qualitat. En el camp de les humanitats, ambdues
funcions –docència i recerca– són de difícil mesura-
bilitat, si volem anar més enllà de la pura quantificació
mecànica: nombre d'alumnes, nombre de professors i
volum dels treballs científics publicats. Els recursos
pressupostaris corrents es distribueixen als departa-
ments en funció només d'aquests simples paràmetres
quantitatius. Un departament petit rebrà sempre poc
al marge de la qualitat –categoria sempre opinable–
del seu treball. Però, també rebrà poc, sigui quina si-
gui la complexitat i onerositat –més o menys
quantificable i objectiva– dels materials bàsics per a la
docència i la recerca que li són propis. En termes més
concrets: el cost sensiblement més elevat dels llibres
d'art en relació amb la mitjana dels llibres
d'humanitats, la necessitat de l'estudi en directe de les
obres d'art tant en la docència com en la recerca, o el
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cost afegit del treball habitual amb material fotogràfic,
són circumstàncies que mai no han estat ponderades
com a factors específics per al repartiment
pressupostari.

Des de fa uns quants anys, els recursos per a la
recerca no depenen del pressupost ordinari dels
departaments sinó que majoritàriament s'obtenen dels
projectes finançats i dels convenis. En el cas de la
història de l'art, la importància econòmica dels
convenis és molt limitada i afecta normalment només
individus. Són els projectes amb subvenció pública
els que aporten el gruix dels diners per a la recerca
universitària. La implantació d'aquest model de
finançament ens ha imposat una pràctica nova en el
camp dels estudis de lletres: la formalització d'equips
de recerca, sovint constituïts per entre quatre i vuit
investigadors. No disposem de prou perspectiva
històrica per saber amb una mínima versemblança si
aquesta opció associativa, quasi obligatòria, consti-
tueix una petita revolució per a la recerca de les
humanitats de futurs fruits espectaculars, o
simplement és una  adaptació forçada i purament ad-
ministrativa a altres models, propis d'altres branques
del coneixement científic, on el treball en equip és
norma i pràctica habitual. En tot cas, avui els



departements, encara que responsables formals de la
recerca, no poden desenvolupar cap paper en la
constitució i coordinació d'aquests equips, que ob-
tenen recursos en la lliure concurrència en instàncies
superiors a la mateixa universitat, i que en conse-
qüència disposen dels seus fons amb plena discrecio-
nalitat.

En la nostra legislació la recerca és una competència
concurrent, pròpia de diverses instàncies de poder; per
això, la Comunitat Europea, l'Estat i la Generalitat
realitzen actuacions específiques en la promoció i el
finançament de la recerca. Ningú no vol renunciar al
paper lluït dels antics mecenes; per això no és estrany
que les diputacions, els ajuntaments i les fundacions
privades s'hi afegeixen i sostinguin premis i concusos
amb la voluntat d'estimular camps concrets de recerca.
Pel que fa a les institucions, es detecta en els darrers
temps una major volutat de coordinació entre elles, i
per sort són cada cop millors els serveis de les universi-
tats que adverteixen els investigadors d'aquesta allau
de convocatòries i premis. Una qüestió no resolta del
tot és el mecanisme de valoració i de concessió o
denegació d'aquests ajuts, el qual per la seva mateixa
opacitat es presta al comentari fàcil i a la sospita de
parcialitat.

El que ens sembla més preocupant és l'absència de
relació directa entre les institucions promotores dels
ajuts i els directament implicats en la recerca mitjan-
çant la seva representació orgànica en els diferents
departaments universitaris. No existeix cap lloc
institucional on discutir o contrastar experiències, on
vincular les investigacions pròximes, on suggerir la
promoció de temes o problemes desatesos, on
organitzar i optimitzar les grans inversions biblio-
gràfiques, on coordinar i rendibilitzar les publicacions
científiques dels departaments vinculats a la història
de l'art. La absència a Catalunya d'un centre de recerca
del CSIC dedicat a aquesta disciplina agreuja encara
més la situació. La bona voluntat d'institucions
privades, com ara l'Institut Amatller, que antigament
havien realitzat un paper de suplència, quan la història
de l'art no era una disciplina universitària, és avui
insuficient per garantir un futur amb un mínim de
dignitat. La progressiva complexitat de la disciplina a
escala internacional ens exigeix un esforç col·lectiu cap
a una coordinació de tots els implicats en l'estudi i la
difusió del nostre patrimoni artístic i monumental. O
agrupem els esforços parcials o ens veurem reduïts a
un localisme material i intel·lectual cada cop més
obscur.
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