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Primer voldria donar les gracies als organitzadors per haver-me convi-
dat; es un plaer per a mi participar en aquest acte. Tindre una mica de difi-
cultat material per a explicar el que vull exposar, perquc jo havia previst de
mostrar algunes transparencies i certs grafics i em sembla ara que no seria
adient, que no entra gaire dins 1'esperit amb que 1'acte esta organitzat.

Intentare doncs, de fer-ho el millor possible sense aquests mitjans auxi-
liars. Tambe voldria excursar-me pel titol, que es un titol que sembla posat
per algu que fos absolutament inconscient que es impossible d'intentar de
desenrotllar el tema "L'Europa de la Ciencia", en la mitja hora que tine as-
signada. Jo el clue voldria es, rues aviat, provocar certa discussio, llencar al-
gunes idees perquc despres donin floc a debat, pcro no anar gaire mes enlla.

Si m'ajusto al titol, que es 1'Europa de la Ciencia, una pregunta imme-
diata es ^quina Europa? per que els diaris, tots nosaltres, el meu predeces-
sor, quan parlcm d'Europa, que volem dir?. Es la C.E.E. ? Aix6 no cs Euro-
pa. Vull dir, Viena, Varsovia, Leningrad, tambe son Europa. 0 sigui, quan
estem parlant d'Europa en aquests termes de la Comunitat Europea, no crec

clue no sigui per rao de problemes legitims i absolutament apassionants,
pero cal relativitzar les questions.

Actualment, quan ens referim a Europa en el sentit de Comunitat Eu-
ropea, volem dir dotze paisos d'Europa i cal tenir present, cosa que es fa
molt explicita en cls documents de la Comunitat Europea, quc la preocupa-
cio principal de la politica cientifica d'aquesta Comunitat no es la cicncia ba-
sica sing que rues aviat es, donada la guerra econbmica que hi ha en el mon
contemporani, el fer estrategies economiques i tecnologiques quc permetin,
diguem-ne, fer de contrapes o be jugar un paper actiu de cara als blocs o als
paisos rues forts, com son els Estats Units i el Japo.
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Amb aixo no vull pas dir que no sigui una aventura absolutament intc-
ressant i en la qual el nostre pais hi ha de reflexionar, pero cal relativitzar cls
problemes.

Una reflexio quc tambe voldria fer, i que si llegeixen cls documents de
Brussel-les ho trobaran clarament explicitat es refereix al fet quc tant la re-
cerca basica corn la recerca de tipus tecnologic que va lligada a aplicacions
militars queda al marge dc la politica dc la Comunitat.

Cal tenir en compte quc en els paisos membres dc la C.F.E. practica-
ment en tots cls paisos membres, 1'esforc esmercat en politica cientifica co-
munitaria, es a dir, els fons quc van a Brusscl-Ics per a la recerca en el mare
comunitari rcpresenten nomes una petita part de l'esforc que cadascun d'ells
fan de cara als problemes de recerca.

Es a dir, corn a mitjana, les xifrcs de la participacio dels paisos membres
en el pressupost de Brussel-les son de l'ordre, em sembla, de 1'1,3% del pro-
ducte interior brut; aqucst cs cl valor mitja del que donen cls estats. Un pais
com Franca, per exemple, participa en ci 20%del pressupost de la Comuni-
tat. Suposo quc un pais com Espanya, encara que no en tine les xifrcs offi-
cials, deu participar en un 8 6 10(%; d'aquest ordrc.

D'aquest pressupost de Brussel-les, el 3%va a la recerca cientifica i tec-
nologica. Aixo vol dir quc les assignades son sumes quc son importants pero
no son, de fet, la part realment important del quc un pais com Franca o An-
glaterra o Alemanya, dedica a la recerca. Amb aixo no vull tampoc minimit-
zar la importancia quc pugui tenir per a un pais corn aqucst, que pot aconse-
guir que a partir de Brussel-les es jugui el paper d'accelerar 1 de motivar el de-
senvolupament cientific intern, tal coin deia Coy fa una estona, pero cal
adonar-se que no to massa sentit comptar unicament amb Brusscl-Ics sense
tenir un bon coixi al darrera, quc es molt mes important.

Les xifres que he dit, de l'ordre d'1,5 0 1,3'x, de participacio dels paisos
membres en el pressupost do Brusscl-Ics de fet resulten ser xifres mes impor-
tants que el quc semblen indicar, perque no inclouen en principi, tota la part
de personal, de sous, d'infracstructura, etc. quc cs una fraccio molt pesant
del financament de qualsevol politica cientifica. Aquestes quantitats, quc
podcn semblar petites, de fet donen molt Joe perque son ]a part, quc no
comprcn sous, quc no cornpren electricitat, que no comprcn despeses
d'aquest tipus i quc dona un marge de maniobra molt significatiu. No vol-
dria tampoc deixar entendre quc el paper de Brusscl-Ics en aqucst terreny no
es important.

Hom pot fer uns comptes relativament senzills, pert molt, molt
aproximats. Si vostes prenen quc el pes do Catalunya dintrc del conjunt
d'Espanya es per exemple de 1'ordre del 20%, corn a ordre de magnitud
(prenc avui aquesta xifra perque es la clue donava Ferrater en un escrit en el
Butlleti de la Societat fa uns anys), Catalunya hi surt guanyant si obte do
Brusscl•les rues do 3.500 milions de pessetcs per any; si cn treu menus vol dir
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quc paga mes del quc obte. Aixo cs una estimaci6, quan diem 3.500 milions
de pessetes pot ser, per exemple, amb un error de mes mcnvs un 20`%, pero
aqucst es l'ordre dc magnitud.

No se quips son els canals i els mecanismes quc ens han de permetre de
dir si Catalunva trcu mes o en trcu nicnys. Es clar quc intcrve aqui una qucs-
ti6 de la maxima importancia la de la competitivitat dels projectes de recerca
presentats, la d'estar a 1'alcaria requerida amb els projectes que es presentee.
I hi ha cncara una altra questi6 quc compta, i cm sembla quc aqui la gent
n'hauria do tenir plena conscicncia, la qucsti6 de la voluntat politica.

Potscr surt una mica del terra, pero la voldria comentar, potscr despres
en el debat pot tornar a sortir. Alguns de vostcs ja ho saben, pcls quc no ho
saben dire quc vise fora d'aqui pero quc vine sovint i em sembla que estic
mes o menus al corrent del quc passa. La sensaci6 quc tine, vist Cl pais des
de fora, Pero em sembla quc tambe molts do vostcs la tenon, quc el pes que
s'ha donat a la cicncia i 1'innovaci6 tecnologica es insufficient, cncara que no
s'hagin negligit totalment, corn indica el fet matcix clue a la Gencralitat no
hi hagi una conselleria d'investigacio i tecnologia. Es a dir, el fet quc les
questions de cicncia 1 tecnologia cstiguin dintre dc la Conselleria d'Ensen-
yament vol dir, quc Ies questions cientifiques i tecnologiques passaran a se-
gon terme perquc cis politics, per bones intcncions que tinguin, donee un
pes molt mes fort als problenms urgents quc no als problemes importants,
i aixo passa aqui i passa a tots cis paisos.

Vull dir, per exemple, quc quan una vaga com la recent fa que els pens
no puguin anar a escola, hi ha plantejat un problema que s'ha de parar corn
es pugui, be o malament. Pero, problenics quc son de reflexi6 i decisions
quc pollen portar el fruit, diguem, en Lill termini de cinc o deu anus, es molt
dificil quc siguin considerats prioritaris, pets politics, de qualsevol color
que siguin, Si no hi estan obligats per tal coin ha estat estructurat el poder
sembla quc seria un index, de la importancia quc es d6na al complex cicncia
i tecnologia, quc no fos una seccio do la Conselleria d'Ensenvamcnt sing
que tingues Lill pes individualitzat mes fort.

Potscr aquesta es una visi6 molt hurocratica del problema, pero puc dir
quc a Franca, en els periodes en quc s'ha donat un accent fort a cicncia i tec-
nologia, hi ha hagut un ministcri especific; en cl periodes quc se'ls ha donat
un accent menvs fort, cicncia 1 tecno logla han estat, d lguem, una mica per-

duts dintre del ministcri d'educaci6 o d'cducac16 i cicncia.
Potscr una reflexi6 mcs general, pero quc em sembla quc si som cienti-

fics hem de fer, es quc des del punt de vista del cientific, Europa no es una
entitat suficient: el cientific to vocaci6 universal. Es a dir, Si un cientific esta
interessat en un problema, 1 la persona amb qui el pot discutir es dc Bclgica
o dc Dinamarca o cs del Canada o del Jap6, no li importa massa, i no vol dis-
tingir-ne I'origen. En aqucst sentit cm sembla quc la cicncia esta en cl mateix
pla que la musica, per exemple, si volern sentir bona musica, el quc sigui Lill
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quartet de Tokyo o un de Sofia o un de la Comunitat Europea, no ens im-

porta massa i es natural que aixi sigui.

Es a dir, una cosa es el valor, diguem, cultural que to un conceptc, un

ens, i una altra coca es 1'estrategia de tipus economic i tecnologic. Em sem-

bla que no ens hauriem de deixar emportar per la mentalitat tecnocratica que

fa confondre certs tipus de valors.

Una altre tema que em sembla que es molt important, i aixo la gent que

to practica cientifica ho sap perfectament, es el de la comunicacid, l'obcrtu-

ra, la possibilitat de transmetre. D'aixO tenim exemples que van en tots sen-

tits. Podem donar exemples de manca de comunicacid, d'aillament que pot

estar provocat o que pot esser volgut. Hi ha el cas, encara que no voldria

aventurar donat que el President es historiador, de la Universitat de Cerve-

ra. Es un cas em sembla, d'un aillament en gran part provocat, per les raons

que sigui, pet-6 cl fet es que a la Universitat de Cervera, suposant que sc'n

pugui dir universitat, 1'any 1820 eren encara pre-newtonians o sigui quc,

malgrat pcrtanyer geograficament en cert sentit culturalment a Europa, te-

nien a Cervera 150 ant's dc retard. Hi ha casos, doncs d'aillament volgut de-

libcradament. Hi ha casos, tambe, de voluntat d'obertura i de contacte que,

malgrat tot, conducixin a 1'aillament. Hi ha un exemple molt clar d'aquest

tipus de fracas, que em sembla que es molt bonic, perque artisticament es

molt bonic. A la India, A Jaipur i a tres o quatres ciutats mes, hi hague una

mena de maharajas il-lustrats que a comencaments del segle XVIII van cons-

truir uns observatoris astronomics que son, des del punt de vista arquitecto-

nic, d'una gran bellesa. Encara que forem construits amb tot el rigor exigit

per 1'estat de la ciencia de 1'epoca d'aquests observatoris no n'ha sortit abso-

lutament res des del punt dc vista cientific. 0 sigui que hi ha tambe casos

molts clars de voluntat d'obertura i de voluntat d'cficiencia i que conduei-

xen al fracas.

1 tambe voldria donar exemples de gent que, malgrat condicions molt

dificils en epoques d'aillament han lluitat contra aquestes condicions de ve-

gades amb esfor4os i sacrificis personals extraordinaris. Voldria citar, per

exemple, el cas que molts de vostes ja coneixen, encara que alguns potser

no, de Ferran Sunycr i Balaguer que era un matematic i que cap als finals dcls

anys cinquanta i comen4aments dels anys seixanta era segurament un dels

matematics catalans mes actius, malgrat que era una persona completament

invalida; ara be, havia aconseguit tenir una serie de contactes cientifics amb

('exterior i cls havia mantingut i quc havia aconseguit fer matemitica a nivell

competitiu i cientific de 1'epoca.

Un exemple molt diferent pero que tambe es refercix a una persona que

ha fet una obra original i que ha tingut impacte i que ha tingut amplis i exten-

sos contactes cientifics, malgrat unes condicions potser no molt favorables,

es el de Ramon Margalef. Margalef es una persona quc ha fet obra cientifica

original 1 obra de pioner. Ara, era una persona quc, segur, ha cstat en con-
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tacte amb la gent quc reflexionava en tomes similars als seus 1 ha sabut molt
be en cada moment quc es el quo passava en el m6n de les seves especialitats.

0 sia, em sembla que en aquest sentit no es pot insistir mat prou en la
importancia que to l'establir i mantenir contactes cientifics i tenir l'estimul
que sorgeix de la discussi6 amb altres llocs. En aquest sentit em sembla que
per al tipus de problema que estem discutint avui, la coca potser mes impor-
tant i a la vegada mes perillosa quc ha pogut passar aquests ultims temps es
quc no s'hagi aconseguit que hi hagi un TGV quc vagi de ]a frontera fins a
Barcelona 1 fins a Valencia.

Es a dir, el tipus de linia de transport disponible es qui determina el ti-
pus de relacions i de comunicacions que cs possible d'establir que poden
arribar a configurar el futur. Si imaginem una metropoli corn Barcelona o be
altres ciutats catalanes, veurem que el sistema de TGV implica que ciutats
corn Tolosa de Llenguadoc, Montpeller, Marsella, L16 1 fins Ginebra, pas-
ser a ser ciutats que queden a la distancia de ]a qua] gairabc s'hi pot anar i
tornar en un dia. Tambe, des del punt de vista economic implica que no son
els preus dels avions, sing uns preus semblants als d'un tren corrent.

Per aquest pais es absolutament essencial, des de tots els punts do vista
per() des del punt de vista cientific tambe, quc es consideri aixo del TGV
corn una prioritat. No se'n pot dir prioritat en sentit estricte, pero el fet es
quc el terra es complicat i crea tensions a 1'estructura del poder politic. Pero
no queda altra remei que posar-hi un cmfasi sufficient i un accent extrem de
cara a tenir possibilitats en el futur. Les possibilitats quc el tenir el TGV ens
donaria des del punt de vista de la mobilitat 1 el bescanvi d'idecs, cm sembla
que es impossible sobrevalorar-les.

Ara be, cal dir tambe, en relac16 a aquesta idea d'obertura 1 d'intercanvi
quc qualsevol activitat cientifica exigeix, si cs que pretcn aconseguir un ni-
vell competitiu 1 d'al4aria internacional, quc cs imprescindible que aquest
pais, corn molts d'altres, es plantegi cl fer reflexions sobre si mateix i auto-
critiques.

Uificilment es pot mantenir un llenguatge d'aqucst tipus quan, si no ho
tine mal entes, l'estructura universitaria del pais no permet que un estranger
pugui ser professor en una universitat espanyola. En refercixo no a un pro-
fessor per un any, sine a un professor permanent en les matclxes condicions
quc cls altres. I sobrc aquest tema s'ha de ser, tambc, em sembla, una mica
autocratic i no tenir tampoc tendencia a donar les culpes a coses que venen
de fora. Es a dir, la temptaci6 corporativista existeix a tot arreu; pero si vos-
tcs mires la historia d'universitats que encara que petites han tingut un pes
fort en la ciencia veuran que es una temptacio quc s'ha de veneer. Prengui'n,
per exemple, el cas 'dun pais relativament petit, corn Holanda, prengui'n
unit ciutat relativament petita com Leiden; clones be, Leiden ha estat la capi-
tal del frcd al m6n durant molts anys, cs a dir la capital del mon en un sector
de punta de la fisica. Si vostes miren quins han estat els professors que suc-
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cessivament hi ha hagut a Leiden veuran quc si be n'hi ha d'holandesos, n'hi

ha hagut molts que no ho eren, d'holandesos.
Un pais de la mida del nostre, els exemples que ha de prendre son

d'aquest tipus. Em sembla, Pero, quc resta un !larg cami, que caldria reco-

rrer.

Un exemple que conec be es el del C.N.R.S., !'equivalent, diguem, del

Consejo a Franca, el qua] to grans qualitats i tambe debilitats importants del

qua! vull descatar e! fet que, malgrat que Franca es un Pais extraordinaria-

ment centralista, to tries de! 10% del personal que son investigadors estran-

gers. Malgrat que actualment !a situacio es dificil, !'any passat In va haver

mes del 10%, dels !lots nous que van ser ocupats per estrangers. Aproxima-

dament la meitat d'aquests estrangers era de paisos de la Comunitat i la resta

eren d'altres paisos.

Llegim en el but!leti de la nostra Societat, per exemple, que entre els

anys vint i trenta va venir aqui, H. Weyl, que era una figura Punta en aque!!s

temps. Pero quanta gent ha vingut a instal-lar-se aqui? Aquest es un Pais

d'estructura, cm sembla, moderna, un pais que en molts sentits es molt de-

senvolupat i que pot tenir un poder d'atraccio per a gent que desitgcn pro-

gressar tot canviant de pais i que s'instal-larien aqui. No hi ha, em sembla,

cap rao perquC aquest pals pugui atraure Maradona o Schuster i no pugui

atraure naturalment gent destacada en altres camps, de la mateixa manera

que tothom considera quc aixo es natural si es vol guanyar en futbol. E!s

exemples que els dono potser no son prou posats al dia perque ca! Ilegir e!

diari per saber quines son les figures d'ara, Pero allo quc vu1! posar de mani-

fest es que no ha de xocar que s'intenti atraure gent quc pot contribuir al de-

senvolupament d'aquest pais, e! qua!, a mes, es un Pais on la vida pot ser

agradable per a molts, es a dir, on pot ser facil d'aconseguir quc aquesta gent

vulgul venir.

Amb aixo s'ha de fer, em sembla, una politica molt decidida, una Poll-

tica que no es facil perque hi ha molt corporativisme i molts interessos

treats. Pero a molts ens sembla que seria important si hi reflexionessim una

mica.

Voldria fer allusio de forma molt curta a un esdeveniment del qua! ac-

tualment sc'n celebra practicament dia per dia el cinquantenari. Es el desco-

briment de !a fissio del nucli atomic. E! primer article de Hahn i Strassman

relatiu a la fissio nuclear va ser del 6 de gener de ]'any 1939. En aque!!a CPO-
ca, a !'Europa de pre-guerra, adhuc molt Proxima la guerra, hi havia col-la-

boracio entre els cientifics, el que passa es quc la situacio politica va portar

immediatament a! divorci. Si hom mira la historia en detail de la fissio, a fi-

nals de mes va aparcixer !'article de Lise Meitner, quc ja contenia una expli-

cacio partial de !a fissio i quc estava impregnat del drama que hi havia, cs a

dir, Lise Meitner era una col-laboradora de Hahn quc era d'origen jueu, quc

havia hagut de fugir d'Alemanya i que en aque!! moment era a Estoco!m. La
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cornu nit at cientlflca cn aqueli temps era ell gra il part Ulla eolllunltat quC fun-

cionava corn ja h em di t a b ans qLIC ftlllclona la Glenda, CS a dir, quail Lin clCll-

tl fic S'mte r essa en un proble nia, tru c a a la porta que pcnsa que pot ajudar a

fcr-lo avan4ar mes.
Doncs be, pots meson despres la Situaci6 anunciava la guerra de forma

imminent i al Hies d'agost, indu'it en part per la influcncia de Szilard, Eins-
tein envia la fanlosa Carta al President Roosseveit denunciant la possibilitat
que Cls alemanvs facin una bomba extraordinaria, quC la fissi6 pot donar
floc a una bomba cxtraordinaria, quC cal quC cis Estats Units prenguin les
nlesures pertinents. 0 sigui, que en un mon cn quC un any abans existia una
Comunitat cicntifica amb col-laboracio i obertura, s'havia produit Cl trcca-
ment total. Despres vinguc el projecte Manhattan, la bomba atonlica i tot el
quC ha seguit.

En fi, aixo cs una petita disgressio. Per tornar al tenla principal, resu-
mirc una mica el tipus d'idecs que he intentat posar respecte Europa. Per a
un cicntific, la cicncia Cs quelconl a cscala mondial. Si politicament Europa
fi ofcrcix possibilitats, cal utilitzar-Ics.

La Comunitat Europea ha cmpres accions cicntificament intcressants i
cal utilitzar-les, pcro cal relativitzar-ho. Es nomes una part d'Europa, i cal
adonar-se quC fen motivations son Hies d'ordre cientifico-tecnoiogic. Aixo
no ho die amb cap sentit pejoratiu, significant motivacions de scgona fila;
no soc completament esccptic pcl que fa a Ics distincions entre cicncia pura
i cicncia aplicada i pel que al establiment de qualsevol mcna de jerarquia en-
tre elies, pcro cal saber que efs problenles cs posen en aquests termes.

Em scnlbla tambc que Cs evident, i estic segur que aixo sortira dcspres,
en el debat, que cal que la Gcncralitat tingui Cl scu agent a Brussel-ics. Cal
quc a B"ussel-Ics hi hagi una persona de pes delegada de la Gcncralitat i que
aqucsta sapiga quc passa a la scu de la Comunitat. Jo no crcc, quc aixo hagi
de topar anlb la icgislaci6 espanvola. Es probable quc aqui In hagi gent quc
Ia conegui molt minor quc jo. Pero puc dir, per exempfc, quc cis divcrsos es-
tats aienlanvs o Linder tenen activitat dirccta de Cara a Brusselles; havcnt-hi
tambc naturalment, cl govern federal. Iles regions italianes, tambc.

Cal, dories, quc iii hagi una voluntat politica. Si aqucsta cxistcix, cal
quc hi hagi, tanlbc, cm sembla, gent que segucixi d'aprop cl funcionament
do ies coscs a Brussel-fes. I aixo no vol dir quc hi hagi d'haver una politica
de divorci amb Madrid, pcro ern scnlbla quc si quc cal una autononlia real
pcl quc fa a la politica cicntifica.

Res mcs.
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