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Be, primer voldria agrair a la Societat Catalana de Eisica el poder fer,
jo no en diria ponencia sine una xerrada, un plantejament de problemes que
crec que en tot cas despres en la taula rodona i en el debat sera quan es pugui
precisar mes 0 es pugui veure per on van cis trets.

El titol d'aquesta xerrada es una mica estrany, perquc jo hauria de ser
tin industrial i no soc un industrial, encara quc fa temps vaig passar-mc vuit
anys a la industria pero actualment no In estic; si estic en un centre de recerca
on hem tingut i tenim rclacions amb sectors industrials, sobretot en giies-
tions de tecnologies de la informacio i en particular en micro-electronica.
Per tant, molta cosa del que dire i exemples que podem posar, reran trots
d'aquest sector, encara quc crec es pot fer extensible a molts altres sectors.

Quan parlem de recerca a la industria, sembla evident que aquesta re-
cerca es necessita avui a la industria. La industria to ones bases tecnologi-
ques que cada vegada necessiten una base cientifica mes intensa. Abans de
la primera revolucio industrial la tecnologia tenia uns origens menestrals
pero a partir ja de la primera revolucio industrial, amb la introduccio del va-
por i sobretot amb la segona revoluc16 industrial amb la introduccio de
l'electricitat coin a font d'energia, es va veure quc la tecnologia que feia pos-
sible el desenvolupament do la industria, tenia unes bases cada vegada mes
cientifiques. Es evident en el cas de les industries electriques, on la base
cientifica de la tecnologia que fan servir o feien servir, era tot el desenvolu-
pament-de l'electromagnetisme quc es va fer furant el segle passat.

Aixo cada vegada s'ha anat incrementant. Quan es va comencar amb les
tecnologies dc la informacio, amb la introduccio de l'electronica coin a mit-
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Despres hi ha cl tcrcer model, quc es el model mes o menys curopcu,

quc es un model , jo crcc , amb cl que ens hi hem de fixar mos. Es el model

de les companyies quc no son monstres com ics japoneses , com les grans

companyies americanes ATT, IBM, o inclus europees com Philips, pero

quc son moltes companvics europecs mitjanes o petites que necessiten tam-

be d'una recerca en cls sous productes, en cls sous mctodes de produccio. I

a aquestes companyies ni els hi paga el militars ni tenon recursos propis i te-

nen quc anar a buscar la recerca a les universitats, o organismes coin poden

ser el CNRS a Franca, el CNR a Italia, etc.

Llavors, jo crec quc aqui sour en aquest model que hauricm dc profun-

ditzar . Aqui a Catalunya la talla dc Ics companyies es mitjana- petita a nivell

europeu. Aixo' requercix normalment cspccialitzar - sc en coses molt deter-

minades, perquc cl quc no poden fer es for - ho tot perquc no tenon la talla

per fer - ho. Llavors han de ser bones industries i han d ' agafar un mercat molt

cspecific, un ninxol d ' aquests que en diuen i normalment necessiten molt

que siguin tecnologicament avan4ades per donar una novetat. Philips, Sie-

mens es el Corte Ingles , VI-Ill dir, i les companvics que nosaltres tenim al

nostre pals son les boutiques, i les boutiques Si no s'especialitrxn en una

cosa determinada de qualitat no podcn vivre, no podran mai venent sama-

rretes fer la competencia al Corte Inglcs, eh?

Llavors, aquestes companyies per a especialitzar - se necessiten recerca,

recerca clue dificilment es poden pagar amb els seas propis recursos i per

taut necessiten anar a institucions dc recerca . Es molt important per Catalu-

nya el que hi hagi una politica cientifica, despres ja en tornare a parlar, que

ajudi a aquest tipus d'industria , que a mes a mes es la nostra industria, la que

tradicionalment hi ha aqui a Catalunya, a fer-la tecnologicament valida per-

quc Si no es amb tecnologia no es podra defensar, perquc 110 es podra defen-

sar venent aixi, a l'engros ; ha de vendre coses petites , molt especifiques i per

tant normalment amb innovacions tecnologiqucs.

^Que es el quc demana la industria?. La meva experiencia I que pue

aportar aqui que es el quc demana la nostra industria a un centre de recerca

public?. Doncs jo crec quc el quc demana son tres coses , i per ordre decrci-

xcnt, jo diria:

Id primer que demana es formacio , formacio de gent. Fn aquest mo-

ment economic quc parlo , a Catalunva estem ntancats de titulars superiors

i aixo pot ser un estrangulament pel dcscnvolupamcnt industrial del nostrc

pals. No soc jo que ho dic, moltes altres gents , hi han analisis que 110 demos-

ti-en ; jo concc , per exemple , un estudi del Ministers d'Indlist ria de Madrid

en que es demostra que manquen mil titulars superiors en tecnologia do Ics

comunicacions , en el pals ; titulars superiors que ni en les cscolcs d'cngin-

yers Ili en les facultats tie fisica ni en ics facultats d'informatica son capa4os

de formar. I aixo pot ser un greu estrangulament pcl desenvolupament d'in-
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d6stries tecnologiques ben prcparades, perquc industries tecnologicament
avancades necessiten titulars superiors.

^Quc mcs ens demana, la industria?. Ens demana servcis. 1, videntment
en el centres publics se'ns demanda serveis, serveis quc vol dir demanar
serveis? Doncs de vegades sc'ns demana la utilitzaci6 d'un equipament, que
esta en un centre public, que aquest centre public el necessita per fer recerca
pcro que no esta ocupat al cent per cent.

Aixo, dit aixi, sembla pcrfectc, doncs be, es demana un scrvci i ja esta,
s'aporta aquest servei i s'amortitza la instal-laci6; pcro les coses no funcio-
nen tan bc, desgraciadament, i aixo en part es la manca de tradicio en la uni-
vcrsitat de professionalitzar, diguem, el funcionament dels equipaments,
per manca de personal adcquat. M'explico: moltes vegades, desgraciada-
ment, es compra un aparcll a la univcrsitat per fer un parch de tests, pcro no
perquc aqucll aparcll funcioni d'una manera profcssionalitzada i pugui do-
nar un scrvci, tant als inv-estigadors de la univcrsitat com a una industria quc
cl demani. I aixo cs aixi, no perquc la gent ho vulgui fer aixi a vegades, sing
perquc a les nostres universitats, en molts centres de recerca publica, es mira
el nombre d'investigadors que hi ha, la producci6 cientifica, pcro no hi ha
el que cis francesos en diuen "technicians", que son els qui es cuiden de tenir
a punt les maquines i de professionalitzar el seu funcionament; que no de-
pengui del becari quc la fa funcionar i que se l'arregla per fer la seva tesi, Cosa
que evidcntment no hi tine res a dir pcro un cop aqucll senvor ha fet la tesi
i es dedica a altres coses, aquesta maquina resta mig arreconada perquc ja
ningu no la sap fcr funcionar, doncs fins 1 tot s'lian pcrdut cis manuals
d'operacio, etc.

I d'aixo jo crcc quc la industria se'n ressent; el industrial desconfia del
servci que pot donar la univcrsitat perquc sap que hi ha tal aparcll, pcro quc
aqucll aE..reil ningu no el sap fer funcionar o quc els resultats quc donen no
son resultats valids per la industria. Jo crec quc aixo cs important, important
de solucionar; es un detail, si voleu,. pcro cs important.

En quant a recerca. Evidentment, la recerca que demana avui dia la in-
dustria, a la universitat, als centres publics, no cs massa o al menvs no tanta
corn Jo crec quc s'hauria de demanar per assolir aquestes cotes d'especialit-
z.ac16. I quc passa aqui? per que no en demana? com es planteja, a vega-
des, la recerca aquesta que demana la industria als centres publics?.

Moltes vegades, 1 ho die perquc quan jo estava d'industrial se el que fcia
i ara tambe sc, diguem, el que hi ha al darrcra quant et demanen una certa
Cosa, a vegades la industria vol fer passar un projecte de recerca el que no es
un . projecte de recerca, es simplement un projecte de posta a punt d'una tec-
nica, etc. Cosa quc es pot fcr o no es pot fer pcro d'aixo no en podem dir pro-
jecte de recerca. Moltes vegades doncs hi ha coses que un centre public de
recerca ha de dir: miri, aixo s'ho ha de fer vostc perquc aixo no du en lloc,
ni a nosaltres ni a vostc quan ho fern. Vull dir, es vol fcr passar a vegades un
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simple servei, i a vegades ni tan sols on scrvci, per on projecte de recerca.
Aixo passa per part de ics industries pcrquc es diucn, be, potser la universi-
tat ens pot oferir ma d'obra mcs barata Cie la quc podem nosaltres tenir alla.

Suposem quc aixo passa, peso, he, ho deixem apart. Jo crec quc la in-
dustria demana un tipus, la industria scria, deixant apart aquest casos, de-
mana un tipus de recerca molt raonahle moltcs vegades, que cs de desenvo-
lupament, de recerca basica no ho sc. Fln David Jou potser ens dira cl con-
trari, no ho sc si la industria en demana massa de recerca basica, potser si,
no ho se; en tot cas, ens demana una recerca per a fer un desenvolupament
determinat i llavors jo crec que si, que aqui ens hem d'abocar, els centres pu-
blics i Ics universitats i els departaments universitaris a fer aquesta cosa.

Si el projecte de recerca cs un projecte, no potscr de recerca pura sine
on projecte de desenvolupament minimament serios, jo crec que tenim
1'obligacio, obligacio en tots cis sentits, social i, en tots cis sentits d'ajudar
a la nostra industria a sortir, a fer aquest projecte de recerca.

Se'ns plantegen aquests projectes de recerca, i cis resultats que a vega-
des podern oferir son resultats que per a ells no estan al nivell industrial, pot-
ser pcrquc no hi ha hagut intercanvis per saber cl quc exactament es pot ofe-
rir. I'.ls centres publics s'han d'acostumar a saber el quc cis industrials volen
fer servir.

I no tan sots s'acaba aqui, jo diria, la missio dell centres publics, de que
ens vinguin a demanar una recerca sino> que nosaltres hem d'anar a oferir
aquesta recerca, hem d'anar-la a oferir, hem de fer una tasca d'apostolat en
moltcs tecnologics pcrquc, la industria mitjana sobrctot, la industria mitja-
na-petita quc tenim al nostre pals no esta a vegades disposada a fer aventures
tecnologiques i anar a coses que no sap. Primerament, has de convcncer a
l'empresari de que alto li pot resultar economicament, cosa de la qual no esta
gens convencut; has de convencer als propis tccnics de l'empresa de que no
cis enganyaras, de que no els dcixaras malament davant de l'empresari.

Tot aixo els centres publics ho hem de fer, i estem, jo crec, ben situats
per fer aquesta tasca d'apostolat, d'introduir noves tecnologies a la indus-
tria; no tan sols quc la industria et vingui a demanar, sing anar a les indus-
tries i quan parlo de les industries parlo tant I'aspecte, diguem, d'empresaris
cone I'aspecte de tccnics, de dir: senvors, aqui hi han ones tecniques quc jo
crec quc s'han de fer; a l'empresari convence'l que economicament son via-
bles i als tccnics, dir-los: no patio, ja sabem quc no les sabeu fcr vosaltres,
no patiu, nosaltres venim, les podem fer alla, les podem fer conjuntament;
aixo cis centres publics tenim en certa manera un avantatge davant d'empre-
ses privades quc poden fer aquella tecnologia o aquclla tccnica determinada.
Prefereixen, a vegades, els tccnics confessar a on professor de la universitat
i dir, miri, es quc jo no en tic ni idea; aixo no ho diran mai a un col-lega scu.
Per tant, 'nosaltres estern molt ben situats no tan sols per formar-los en
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aquelles tccniques, sing per formar-los i clue les utilitzin; convencer als em-
presaris de que alto cis hi anira be economicament.

Tot aixo, crec que no hem de ser passius els que estem en centres pu-
blics sine actius. I per acabar, jo voldria dir una cosa: a la primera part
d'aquestes xarrades, s'ha parlat d'una politica cientifica. Ho crec perfecto,
pero hi trobo a faltar el parlar d'una politica tecnologica, francament. Jo
crec que actualment en un pals coin Catalunya, un pats amb una tradicio in-
dustrial, un pais que crec hem de continuar amb aquesta tradicio industrial
no es pot dir, be, es que ja esta dins de la politica cientifica, ni molt menus.
Una cosa es una politica cientifica, cosa molt respectable i que crec que tot
el que s'ha dit esta molt encertat, pero jo crec que act manca parlar d'una po-
litica tecnologica. Una politica cientifica que, coin s'ha dit aqua s'ha de fer
en fund) de la gent. El que no podem fer es, abarcar, agafar tots els camps
de la cicncia, quins agafaras? honk, els que hi on bons, els que hi ha uns
grups d'investigacio que funcionen he; pero en canvi en la politica tecnolo-
gica a vegades si no hi ha un grup bo es que s'ha de fer, perquc la industria
ho demana. Si en un camp no podem quedar aturats tecnologicament per-
quc hi ha un sector industrial que ho dernana 1 no hi ha tut grup que fact
aquella politica tecnologica l'hein de fer, sigui coin sigui.

Ids plantejaments son diferents d'elaborar una politica cientifica o fer
una politica tecnologica, en aquest sentit i en d'alti-es tambe.

Llavors, jo no voldria set- pcssimista pero tampoc voldria que fos certa
una frase que tiiu que en el nostre pals adorem les lletres, tolerem la cicncia
i desprecicm la tecnologia. Potser cs una miqueta dura la frase, eh? pero be,
aquesta frase pot ser dura pero tambc cs cert de que en una reunio social si
hom diu que no sap qui es Beethoven o Mozart, no queda Bens H. Perm Si
hom diu que va en cotxe i no to ni idea de per que servcix i'embragatge o cis
frens, doncs fins i tot fa gracia i e's una incultura cone I'altra. Vull dir que una
politica tecnologica comen4a en el nostre pais per comen4ar a fomentar una
tradicio tecnologica que crec que ens manca. Jo no volt ser pcssimista pero
crec que hi ha mes tradicio cientifica cn el nostre pais, tenim grups cientifics
bons en cl nostre pais, jo crec que fan coses; grups tecnologics tambe pero
que ho fan contracorrent 1 a mi m'agradaria que la Generalitat, que vol mar-
car una politica cientifica, marques una politica tecnologica perquc aquesta
grups que tan tecnologia 1 els que es necessiten crear, probablement, puguin
fer aquesta politica tecnologica no contra corrent lino impulsats per una ne-
cessitat del pais.

I dic contra corrent, en aixo m'hi extendria massa, perque inclus els
mctodos d'avaluacio que es tenon a la universitat de I'activitat clue fan, sem-
pre estan pensats per una activitat cientifica pero no per una persona que faci
una activiru tecnologica. Llavors, el qui vol ter una activitat tecnologica
perquc considcra que es Cl sou i perquc considera que es cl que s'ha do fer i
perque crcu clue es alto que crew pot fer millor doncs va contra corrent. Jo
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crec que si es fa en aquest pals una politica cientifica, a la vegada s'ha de fer
una politica tecnologica quc com a minim faciliti i el que vulgui fer tecnolo-
gia la pugui fcr amb els recursos que hi ha, evidentment, pero al menys no
contra corrent. I amb aixo voldria acabar la intervencio.
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