
objectius del Pentagon i el descobriment del Maser). Hi 
hagué, a més, dues intervencions autbctones, la d' Antoni 

Recerca ¡ f0rces armades Roca (Grup d'Histbria de la Ciencia, IEC, sobre els 
militars espanvols i el desenvolupament de la recerca 

Ciencia, Tecnología y Fuerzas Armadas 
Madrid, octubre de 1991 

Sembla un tbpic afirmar que la ciencia ha avancat a 
vegades gracies al suport o l'impuls dels exercits o 
de la guerra. Tanmateix, la interacció entre progrés 
científic i interessos militars, el seu abast i les seves con- 
sequencies no han estat analitzades curosament, proba- 
blement perque no existia la matriu disciplinaria ade- 
quada per a fer-ho. 

Fa uns anys que s'han desenvolupat els estudis so- 
cials de la ciencia i de la tecnologia. Tot i el seu ori- 
gen en la historiografia marxista, en passar el temps, 
han estat abordats des de perspectives metodolbgiques 
i filosbfiques diverses, en la mesura que ha estat re- 
conegut que el fet científic i tecnic té una dimensió social, 
que també cal tenir en compte si es vol comprendre el 
procés de construcció de la ciencia com a Corpus tebric. 
Podríem asenyalar el llibre de Thomas S. Khun sobre 
l'estructura de les revolucions científiques, aparegut fa 
trenta anys (el 1962), com la fita a partir de la qual les 
diferents visions de la ciencia (internalista i externalista) 
comencaren a deixar de ser considerades oposades. 

El cas de la relació entre progrés de la recerca i objec- 
tius militars se situa de ple en aquesta nova sensibilitat. 
Tot i que la bibliografia sobre la qüestió comenca a ser 
important, no hi ha dubte que sera enriquida per les 
actes del seminari: Ciencia, Tecnología y Fuerzas Ar- 
madas, que tingué lloc a Madrid del 17 al 19 d'octubre 
de 1991. En devem la realització a la iniciativa de 
José Manuel Sánchez Ron, actualment a 1'Institut de 
Filosofia del CSIC, amb el suport de la Universitat 
Autbnoma de Madrid i de Fundesco. El planter de pro- 
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aeronautica) i la que estigué a ckrec de Javier Ordoñez 
(Universitat Autbnoma de M 
(sobre els inicis de les inves 
panya) 

Com s'ha vist, les matkrie 
sentats foren forca variats. 
causa dels interessos 
fou la referencia més comu 
diada per tots. Una i altre signifiquen, sens dubte, mo 
ments crucials pel que fa les interrelacions entre recerca 
i forces armades. En efecte, durant la Primera Guerra 
Mundial tingueren lloc les primeres innovacions fruit 
d'una recerca orientada, de les quals destaca el sonar, 
per detectar subm 
(que dona com a re 
per les dimensions de la 
comporta i per les característiques de l'objectiu busca 
dona lloc a un canvi qualitatiu molt important. Com 
efecte iminediat, 
meté en la recerc 
dents; en els anys cinquanta, els militars (exhrcit, 
rina i aviació) foren res 
per cent de les despeses federals de recerca i desenvo 
pament. La física, a m 
sobretot, les recerques 

l'estat sblid. 
La militarització 
duit des d'aleshores als Estats Units i en altres pa;isos 
món és un fet que caldra avaluar: per exemple, al- 
S consideren que la crisi industrial que els domina 

ta en estreta relació amb la perdua de competitivi 
vil de la recerca. En tot cas, les analisis s'hauran 

ar en els estudis dels casos més representatius de 
terrelació de recerca científica i interessos milit 


