
LA NECESSITAT DE LA RECERCA EXPERIMENTAL
EN FISICA I QUIMICA

Dues trobades a Prada en 1982 i 1983

per

Antoni Roca i Rossell

Secretari redactor do la Seccio de Fisica de la SCCFQM

No hi ha dubte que la recuperacio de les inst tucions catalanes i les
expectatives que aixo ha creat han estes, d'una manera destacable, la
preocupacio per construir una activitat cientifica moderna a Catalunya.
Aquesta preocupacio ha deixat d'esser generica --potser aixo es el real-
ment destacable- per a convertir-se en concreta.

En aquest sentit s'expliquen moltes activitat:; dutes a terme entre
nosaltres els darrers anys. La Seccio de Ciencies 3e la Universitat Cata-
lana d'Estiu de Prada de Conflent introdui, en aquest context, una nova
aportacio: oferir un marc de reflexio per a debatre l'endarreriment rela-
tiu en que es troba la recerca experimnetal en fis ca i quimica. Aquesta
es, certament, una de les caracteristiques del desenvolupament -sense
politica cientifica- que ha tingut la recerca entre noslatres: en la fisica,
en particular, hom ha primat les linies de recerca basica, allunyant-les
pero de llurs fonaments experimentals. Aixo ha :reat una situacio dis-
torsionada, en la qual el corrent relativament important en ffsica teo-
rica es troba no solament allunyat de les seves fonts experimentals sing
que es troba truncat en camps on els mitjans experimentals son relativa-
ment assequibles. A mes, arreu del mon, la recerca experimental es,
precisament, el sector que apropa els investigado-s a les necessitats so-
cials i productives. La debilitat de la recerca fonainental en ciencia apli-
cada te, doncs, una gran transcendencia politica, perque contribueix a
allunyar els cientifics catalans i els ciutadans que d'una manera o altra
els haurien de donar suport, per exemple, en termms economics.

Estiu 1982 , estiu 1983 , les primeres trobades

La primera Trobada sobre la recerca experimental fonamental en
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Flsica i Quimica als Paisos Catalans, celebrada 1'agost de 1982, tenia
per objectiu, d'una banda, presentar i valorar el "potencial huma i ma-
terial" de la recerca experimental en fisica i quimica. Aixo fou dut a
terme per Agusti Flors , de l'Institut Agroquimic i Tecnologic d'Ali-
ments que presenta una ponencia sobre alimentacio, per Josep M.
Ribo , que planteja les dades disponibles -poc rigoroses, en part,
pero prou significatives-; Manuel Cardona i Josep M . Tura, que
proposaren la necessitat d'un centre de recerca experimental
de fisica; Alfred Giner- Sorolla , que analitza els principals aspec-
tes de la recerca en quimica biologica, sobretot pel que fa a l'oncolo-
gia; Caries Soli , que discuti la situacio de la tecnologia quimica, la dis-
persio de la qual fou posada mes de manifest amb la intervencio de
Claudi Mans sobre la recerca en enginyeria quimica a Europa; i Antoni
Ferrer , que, per la seva banda, presenta el projecte de (re-)integracio de
l'Estat espanyol al CERN, amb l'impacte que aixb ha de produir no
solament en la fisica tebrica sing tambe en la recerca experimental. Al-
guna d'aquestes ponencies assenyalava tambe alguns dels camps en els
quals cal establir prioritats en la recerca, tal com ho va fer tambe la po-
nencia d'Antoni Lloret i Josep Lluis Morenza en relacio amb la recer-
ca en fisica de la materia condensada. Hi hague una ponencia lliure
sobre la crisi de la industria de l'aram a Catalunya i, finalment, una in-
tervencio d' Enric Casassas sobre la politica cientifica que cal desenvolu-
par a Catalunya.

Les ponencies donaren lloc a amplies discussions dels quaranta assis-
tents -vint-i-cinc quimics i quinze fisics, aproximadament- que elabo-
raren un primer manifest, presentat posteriormente a Barcelona.

L'exit de la primera trobada estimula els seus organitzadors a prepa-
rar la segona. La Seccio de Ciencies de PUCE, amb la Societat Catalana
de Ciencies i el suport de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya, di-
buixaren un nou mare per a una nova reunio. L'agost del 1983, la
Trobada de Prada fou dedicada a analitzar les relacions de la recerca
experimental en fisica i quimica i la produccio industrial.

Compenetrar recerca i industria , un repte per al futur

En la segona Trobada coincidiriren a Prada dos sectors condemnats
a posar-se d'acord. D'una banda, els representants dels sectors indus-
trials, que hauran de comprendre practicament la necessitat de desen-
volupar la recerca aplicada, i els de la comunitat cientifica, que ha de re-
visar les seves estructures de funcionament de cara a servir les necessi-
tats cientifiques del mare social en que viu. Les intervencions a Pra-
da-83 se situaven precPament en aquest context.
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Foren presentades, en primer lloc, una serie de ponencies que descri-
vien els esforcos investigadors de la industria cata!ana, axi com les ne-
cessitate tecniques i formals que es presenten. Joscp Roses, de Microsis-
temes SA, explica una experiencia de desenvolupament d'una industria
informatica quasi autoctona. Rafael Folguet, de Ferrer Internacional
SA, descrivi 1'experiencia de la recerca en la indus :ria farmaceutica i en
dedui les conditions que estimularien els contacres recerca-industria.
Pere Miro , quimic i empresari del sector quimic, antic director ge-
neral d'indr stries quimiques del govern central, cxposa les seves dife-
rents experiencies en aquest camp, i proposa algunes vies per a aconse-
guir una industria tecnologicament independent. Completant aquest
panorama, hom compta amb la intervencio d'Albe:-t Sabala , de la direc-
cio general de Politica Industrial, Tecnologica i Energetica de la Genera-
litat de Catalunya, que feu un repas de les action! institucionals per a
millorar les conditions de la recerca industrial.

En consonancia amb l'ocasio, foren llegides taribe una serie de po-
nencies en les quals hom presentava les disponibil tats i les necessitats
de la recerca en relacio amb les necessitate industrials. Maria Dolors Ba-
re, Narcis Clavaguera i Santiago Surinach descrivir°n les linies de recer-
ca i les disponibilitats instrumentals del Departamer t de Terminologia de
la Universitat Autonoma de Barcelona. Caries Soli feu coneixer la ini-
ciativa conjunta dels departaments de quimica de la Universitat Auto-
noma per a oferir Burs serveis a la industria catalaia. Jordi Pascual as-
senyala la desconnexio que existeix entre els programes de recerca i les
necessitats industrials. Josep M . Tura discuti la nocessitat de disposar
d'una tecnologia E.S.C.A. a Catalunya per a desenvolupar la recerca en
fisica microanalitica. Alfred Giner-Sorolla descrivi alguns aspectes del
funcionament de la recerca experimental i fonamental als Estats Units,
amb aportacio de dades del pes relatiu de la indizst-ia i el sector public,
entre d'altres. Antoni Lloret explica una experier cia de col•laboracio
entre recerca i industria publica a Franca, en relacio amb la produccio
de silici amorf per a la captacio fotovoltaica de 1 energia solar. Josep
Turet, bioleg de 1'empresa ENCOS S.A. de Vic, iporta 1'experiencia
d'un empresa que vol desenvolupar els digestors per a obtenir energia a
partir de les deixalles de granges, la qual cosa ccmporta endegar un
proces de recerca basica orientada a la seva rendibilitat i adaptacio.
Josep M. Roque, finalment, presenta un estudi sobre el millorament del
rendiment de les calderes de vapor instal-lades a les nd6stries catalanes,
cosa que podria aconseguir un important estalvi de combustible, estalvi
que potser podria dirigir-se, en part, a 1'estimul de la recerca.

La segona Trobada, despres d'aquestes dotze ponencies, conclogue
amb una taula rodona sobre els aspectes regionals de la recerca, amb la
participacio de Pere Monsan , de l'INSA de Tolosa de Llenguadoc,



302 ANTONI ROCA I ROSSELL

Enric Casassas , president de l'Institut d'Estudis Catalans, i Manuel Font

i Altaba , del Consell Cientific i Tecnologic de la Generalitat de Cata-

lunva.
On dels simptomes del proces d'afermament de les Tobades es el fet

que les ponencies de la primera han estat publicades en diversos lloes,

i les de la segona constituiran un volum que publicara la Societat Cata-

lana de Ciencies.

Les trobades de Prada no son -ni volen esser- congressos de fisica o

de quimica. Llur propbsit es un altre, i el desenvolupament de les dues

primeres experiencies aixi ho ha anat palesant. Es tracta de donar una

possibilitat de reunio entre cientifics, amb rigor i tambe amb distensio,

per tal de debatre les questions generals que afecten la recerca als Paisos

Catalans. En aquest sentit, el pes dell inicis d'acci6 politica en la recerca

per part de la Generalitat de Catalunya ha donat una major participaci6

als investigadors del Principat. Cal esperar que els cientifics de les Illes

i del Pais Valencia utilitzaran el mare de Prada amb les mateixes finali-

tats.

La vida de les trobades sera un reflex dels progressos que hom acon-

segueixi en la dinamitzacio de la vida cientifica dels Paisos Catalans.

Fins ara Ilurs organitzadors han donat prou mostres d'imaginaci6, ober-

tura i serietat. Ara caldra que ho segueixin demostrant.

Addenda

Podeu trobar els tres butlletins de convocatoria de la primera trobada

als numeros 14, 15, 17 i 18 de ( ciencia ) de Barcelona. Al numero 20 de

la mateixa revista trobareu una ressenya de la seva celebracio. Han estat

publicades tres de les ponencies presentades en aquella ocasio:

Claudi Mans : La recerca en enginyeria quimica a Europa, ( ciencia)

num. 25, mare 1983, p. 162-164.

Alfred Giner- Sorolla : Projeccio i proposta concreta de recerca onco-

logica per als Paisos Catalans, ( ciencia ) num. 27, maig 1983, p. 271-

272.

Manuel Cardona , Josep M . Tura : La Fisica en la revolucio tecnologi-

ca i en el futur de Catalunya. Annals de la Universitat Catalana d'Estiu,

Volum 2, Barcelona, 1984.

La convocatoria de la segona trobada apareque al num. 25 de (cien-

cia), revista que publica en el seu numero 29 una entrevista amb dos

dels organitzadors, Josep M. Ribo i Miquel Pericas. El numero 31 de

(ciencia ) publicava una ressenya de la segona trobada a les pagines 591,

592, 599 i 594 (sis).
El Manifest de la primera trobada fou presentat el 19 de novembre de

1982 al Muscu de la Ciencia de Barcelona. En trobareu una ressenya al
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num. 23 de (ciencia ). El text del Manifest fet public en aquella ocasio
es el que reproduim a continuacio.

Manifest de la trobada sobre la recerca experimental fonamental
en fisica i quimica als Paisos Catalans . Universiiat Catalana d'Estiu
-Prada de Conflent- agost 1982.

En el mare de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent,
amb el suport de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i
Matematiques i de la Comissio Interdepartamental de Recerca i Inno-
vacio Tecnologica de la Generalitat de Catalunya, ^°ls dies 27 i 28 d'a-
gost de 1982 ha tingut Hoc una primera "Trobada sobre la recerca ex-
perimental fonamental en FZsica i Quimica als Pa sos Catalans" amb
participacio de quaranta investigadors de les terres caLtalanes.

En el debat realitzat en aquesta primera Troba& han estat presenta-
des ponencies sobre diversos camps de recerca experimental, el futur
desenvolupament dels quals es valorat positivamenL: recerca oncologi-
ca, ft'sica de la materia condensada, fisica de les adtes energies, tecno-
logia qui'mica, alguns aspectes de la industria autoc'ona, i la recerca en
agricultura i tecnologia d'aliments. Ha estat discutida ampliament la
reincorporacio de l'Estat espanyol al CERN; hom r°comana a les insti-
tucions d'autogovern d'aprofitar aquesta incorporacio per tal de poten-
ciar el desenvolupament de 1'experiementaci6 en fisica a les nostres
universitats i centres de recerca.

Una de les arees de la recerca que es troba avui (Iia mes desatesa als
Paisos Catalans es 1'experimentacio en quimica i sobretot en fisica.
Aquest domini, considerat avui dia per tota la comnnitat cientifica in-
ternacional un dels mes fonamentals en el sentit que el seu descnvolupa-
ment pot contribuir a fer-nos sortir de la crisi industrial i economica que
tots coneixem, es troba a casa nostra en l'estat de pobr °sa i de subdesenvo-
lupament mes gran de tot Europa. Aquesta situacio troba un dels seus ori-
gens a les politiques centralistes que des de fa molt dc temps pateixen els
Paisos Catalans; aixi apareix que, mentre la inversio de 1'Estat espanyol
dedicada a la investigacio cientifica es de 1'ordre del 0,3 per cent del pro-
ducte nacional brut, xifra ja inferior a la mitjana cur:)pea, Catalunya, el
Pais Valencia i les Illes en reben un percentatge unes clues vegades inferior.

Profundament preocupats per aquesta greu situacio, els reunits
Constaten

1. La recerca en centres publics en els camps de la fisica i la quimica
es duta a terme avui dia per personal universitari ^°n un vuitanta per
cent, i la resta en centres especifics de recerca. Aixi, es total l'absencia
de centres d'investigacio experimental no universitaria en fisica; en
quimica, d'altra Banda, camps importants no son ccberts. Hi ha tambe
una activitat de recerca no quantificada en el sector industrial privat,
que en la majoria dels casos apareix insuficient.
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2. Una serie de defectes estructurals, com son:
a) L'atomitzacio de centres en determinades disciplines, i la manca

total en altres.
b) La legislacio administrativa actual que determina una gestio econo-

mica ineficient.
c) L'estructura inadequada del professorat universitari, que afecta

tant la docencia com la recerca. El sistema de seleccio del professorat

impedeix la consolidacio dels equips de recerca.
d) La jerarquitzacio burocratitzada que entorpeix el desenvolupa-

ment de la recerca. La rigidesa de les plantilles impedeix 1'existencia de

l'ofici d'investigador a les universitats, ja que hom no hi pot practicar la
recerca sense tasques de docencia.

e) La manca de la infrastructura i dels serveis indispensables per a la
recerca (calcul, documentacio, tallers, personal auxiliar...).

3. L'absencia de cientffics catalans en les institucions cientifiques
internacionals de la fisica i de la qufmica.

4. La falta de vocacions cientifiques entre la joventut, a consega n-

cia de plans d'estudis inadequats i de sistemes docents no estimulants.

5. La continuitat i l'agreujament progressiu de la manca de lligams

entre els objectius de la recerca i les necessitats socials en tots el seus

aspectes.
6. L'excessiva lentitud en la definicio i la realitzacio per part de les

respectives Generalitats d'una politica cientffica i d'un programa de re-
forma de les estrucures de recerca.

7. Que no s'ha produit fins ara cap transferencia en materia de re-

cerca.
En consequencia,
Reclamen:
1 Que en la planificacio de la recerca sigui contemplat el paper que

ha de tenir la institucio historica de les terres de parla 1 cultura catalanes

que es l'Institut d'Estudis Catalans.
2. Que els poders publics organitzin urgentment un ampli debat

entre representants de la comunitat cientffica i de les institucions polfti-

ques, per tal de definir les accions de reforma de les estructures actuals

i l'elaboracio d'una politica cientffica sobre la base dels interessos ge-

nerals. Aquesta politica ha de posar en practica les grans orientacions de

la recerca susceptibles de contribuir al desenvolupament dels Patsos

Catalans, tot prenent en consideracio inicialment els recursos humans i

economics actuals, i posant emfasi en la coordinacio i potenciacio de

serveis comuns.

3. L'activacio de les transferencies en materia de recerca i universi-

tats, per a les quals reivindiquem l'autonomia.
Finalment,
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Demanen:

A tots els cientifics dels Paisos Catalans que en factual moment his-

toric actufn amb esperit de servei al pals i a la societat, per sobre de to-

ta mena d'interessos particularistes.
Enric Casassas, Antoni Ferrer, Alfred Giner, Antoni Lloret, Caries

Sola, Josep M. Tura, Salvador Alegret, Josep M. Au116, Damia Barcelo,

Artur Blade, Josep E. Bonet, Joan J. Bonet, El sabeth Bosch, Pere Car-

bonell, Nuria Casamitjana, Josep M. Codina, Ramon Coy, Albert Figue-

ras, Montserrat Filella, Agusti Flors, Joaquim Ibanez, Josep Juanbaro,

Xavier Lumbiarres, Josefa Mallol, Claudi Mans, Enric Marco, Bernabe

Mari, Salvador Montserrat, Josep Ll. Morenza Caries Muller, Raimon

Reginaldo, Josep M. Ribo, Antoni Roca, Narcis Roda, Josep M. Roque,

Marius Rubiralta, Joaquim Sales, Miquel Salmeron, Maria Serret, Emma

Surinach y Josep M. Torres.
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