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Permeteu-me que en primer Hoc us escrigui el resum de la ponencia
tal qual el vaig enviar, a fi de que us n'adoneu del punt de vista amb
el que tractare aquest meu breu parlament.

En aquesta ponencia pretenem exposar una critica constructive del

que, al nostre parer, fora necessari per tal de crear un fil conductor

entre la recerca de base i la produccio industrial.
La indiistria te, o be hauria de tenir, la capacitat i disposar de

medis suficients per desenvolupar, transformar i millorar tota nova
proposta de produccio suggerida pels investigadors. La industria, pert,

necessita d'un centre de recerca propi, per petit que sigui, o - en cas

contrari - adquirir de 1'exterior els avencos que li son utils.

Per tal d'esser capdavantera en un determinat terreny, es indis-
pensable no tan sols disposar de cientffics i tecnics la tasca dell quals
sigui la de perfeccionar i espremer fins a les ultimes possibilitats les
noves tecnologies, si mes no, de poder desenvolupar Ilurs propies
idees. Excepte el cas de les grans industries, aixo es totalment impossi-
ble d'assolir. Es per aquesta rao que a paisos tal com Franca, s'ha fet
necessari 1'existencia d'un bon engranatge universitats-centres d'inves-
tigacio-industria, per tal de dur a terme els objectius proposats.

A casa nostra, el divorci recerca-tecnologia industrial, al camp de
la Fisica, es fa pales per mor, al nostre entendre, de tres causes fona-
mentals:
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1) Manca de coneixement a la universitat de les necessitats de
la inddstria . Sovint els temes de treball a la universitat tenen corn a
punt de partida l'atzar . Dificilment se'n fa recerca pensant que llunya-
nament tindra un punt de contacte amb les previsions industrials.

2) Manca de centres d ' investigacid , a cavall entre 1'estudi dell
fenomens fonamentals i les necessitats tecnologiques ( seria 1'equiva-
lent del LAAS, CNET, etc... a Franca).

3) Tota relacio recerca-inddstria passa per un punt delicat,
dificilment assimilable pels industrials : s'ha de preveure objectius a
llarg termini . Les noves aportacions de la ciencia no s'improvitzen.

Dels tres punts que acabo d'esmentar, universitat, centres d'in-

vestigacio i inddstria, el que jo mes conec es el primer i, per tant,

sera on m'hi abonare mes. Som-hi, doncs.

Si alguna cosa tenen ben clara al cap els industrials, i la gent del

carrer en general, es que l'epoca en la qual ens toca viure no es

precisament la mes joiosa de totes. S'han de mirar, i molt, els diners.

La universitat ha gaudit sempre d'una total autonomia a 1'hora de

fer els seus propis programer de treball. No s'ha d'oblidar, pero, que

qui paga als investigadors es el contribuent; per tant, tenen el seu

dret en demanar-nos no tan sols explicacions de la recerca que duem

a terme, sing tambe exigir-nos que una part molt important serveixi

directament a les necessitats que la societat to a aquests moments.

Aixi, doncs... que cal fer a la universitat?
A la universitat cal que una part de la seva investigacio estigui

lliure de tot tipus de restrictions o necessitats immediates. I, ^qui

mena aquesta tasca endavant?, ^qui ens diu que el que es fa val

realment la pena? L'dnic criteri que tenim per respondre es la critica

de la propia comunitat cientifica. Cal, tanmateix, que la major part de

la investigacio, tant fonamental com aplicada, estigui dirigida per les

necessitats de la societat. Un exemple: Tots sabem el gran impacte

que ha tingut i to avui en dia la fisica de semicoductors; doncs be,

no hi ha cap mena de dificultat conceptual perque en aquest camp

s'investigui des de les propietats mes fonamentals fins a les mes apli-

cades. Feina, doncs, n'hi ha.

Mireu, no hi ban temes mes apassionants que d'altres al mon de

la fisica. Qui aixi no ho cregui es perque desconeix profundament la fi-
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sica. I un estudiant que acaba els estudis esta interessat a treballar

en qualsevol cosa que valgui la pena. Aleshores, si aixo es aixi, tper-

que no s'ha intentat que una gran part del treball cientific que es

duu a terme estigui orientat? Senzillament, perque l'estructura de

la universitat ho ha impedit, ...i perque per desgracia els investiga-

dors tenim (a part de voler assolir el mes alt carrec possible, la qual

cosa es ben humana) un sol objectiu: satisfer la prbpia vanitat. Es

aixi corn estern interessats en un terra en tant en quant presenti poca

competencia. L'objectiu no es pas donat en funcio d'una idea precon-

cebuda, sing en funcio del maxim numero de publicacions que en po-

drem treure.

EQuines son les condicions necessaries perque la industria s'inte-

ressi pel treball de la universitat?
En primer floc (i aixo ho expresso pensant sobretot en les autori-

tats de la Generalitat de Catalunya, que ho tinguin en compte a

1'hora dels esperats traspassos), s'ha de canviar radicalment 1'estruc-

tura de la universitat. Un exemple: Tenim pocs diners, pero... a

]a UAR i la UB es compren les mateixes revistes cientifiques, hi

ban pocs aparells per fer mesures experimentals pero mes d'un esta

repetit a una i altra universitat, etc., etc...

tIs utopic canviar aquest estat de coses? Potser si, pero cal fer

un esforc en el sentit que tota la fisica fonamental i aplicada diri-

gida envers les necessitats de la industria es trobi aplegada en un

mateix Iloc, a 1'igual que tota la fisica d'altes energies (mal anome-

nada fisica teorica) estigui, al seu torn, aplegada en un mateix Iloc.

La industria s'interessara per la universitat quan en aquesta hi

hagi:

- Recerca dirigida amb una massa critica minima d'investigadors.

- Quan s'hi realitzi una fisica de primera linia.

jem. una comparacio? Doncs, vinga, som-hi. No ho fare pas ni
amb les universitats americanes ni amb les alemanyes, poseur per cas,
s'ha de tocar de peus a terra. Som massa lluny d'aquestes considera-
cions. Mirem un xic mes al nostre costat. Agafem per exemple la Uni-

versitat de Montpeller (la qual conec forca be, en haver-hi treballat una
bona colla d'anys). Voleu fer Termodinamica?, voleu fer estudis d'al-

tes energies? Doncs be, si es aixi no us aconsello pas d'anar a Mont-
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peller. En canvi, si voleu fer fisica de semiconductors Montpeller es un
bon centre dins Franca..., pero, cal dir-ho tot. Cal dir que en temes
relacionats amb els semiconductors hi treballen quasi la totalitat dels
fisics de Montpeller. A mes a mes, tot i que aparentment pugui sem-
blar que cada grup fa el que vol, el cert es que la recerca esta orienta-
da i els contractes amb la industria son una part molt important del
pressupost, pressupost que cada vegada es fa mes elevat a fi de poder
realitzar una fisica que estigui al dia.

tEs tan dificil dur a terme una estructura semblant a la que acabo
d'esbrinar, a 1'altra banda dels Pirineus? Honestament crec que no.
Mireu, a la capital d'Espanya (Madrid), en fer-se la Universitat Auto-
noma, una bona part de la Facultat de Fisica es va decantar pel desen-
volupament de la Fisica de l'Estat Solid. Conclusio, avui en dia, a part
d'esser el centre de Fisica mes competent de tot l'Estat Espanyol (al
meu entendre, ben entes), es Punic que to resso mundial. Tot aixo
per dir-vos que no es pas impossible de fer un excellent centre d'in-
vestigacio a casa nostra. Altra cosa sera que el fer-ho suposi un gran
enrenou per a la gent, pero crec que es Tunica manera de fer be per
al pals.

Suposem, que ja es suposar, que ja disposem d'un centre tal com

el que acabo d'esmentar. EQuines son les possibilitats que hi hagin

vies d'unio amb la industria? Us sere franc, jo no confio pas que de

les possibles publicacions que en surtissin de les investigacions, les

industries n'estessin plenes. Se sap que arreu del mon, el 80 % de les

transferencies del coneixement de la ciencia a la tecnologia s'ha fet per

via del contacte personal, i nomes un 20 % ha estat la incidencia

directa de la publicacio cientifica. Aixo ens duu a la conclusio de que

el mes adient per tal de tenir contactes amb la industria fora:

- Mantenir contactes personals . tCom? Per exemple fent que els

alumnes puguin fer estades mes o menys llargues a la industria. Al

meu entendre , a Franca tenen un excellent organisme universitari que

fa aquestes funcions , l'INSA.

- Cal que els possibles temes comuns a la universitat i la indus-

tria siguin , en principi , ben concrets i puntuals.

- Cal que per a la promocio dins la universitat no es miri

tan sols el numero de publicacions dels investigadors sins que, en
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igualtat de condicions, el numero de contractes i treballs duts a terme,
perque... tot i que molts fisics ho desconeixen, treballant per contracte
tambe se'n pot fer de ciencia.

Pel que fa als centres d'investigacio, els quals, al meu entendre,

s'haurien de dedicar exclusivament al camp de la fisica aplicada, en ple

contacte amb la industria, molts dell punts abans esmentats podrien

esser estesos a aquest cas. Jo concebeixo aquests centres tal com pot

esser el LAAS a Tolosa (Franca). Al nostre Pais, s'hauria d'edificar

sobre les deixalles del CSIC, i mai mes ben dit, perque com tots be

sabeu, a Barcelona, a part d'uns pocs investigadors entusiastes, no
tenim ben be res; tot esta centralitzat a Madrid. Tal com abans, per

tal d'assegurar un bon funcionament, caldria una massa minima d'in-

vestigadors, a mes a mes que les lfnies prioritaries de treball que es

seguissin foren aquelles en les que el centre fos capdvanter. Es millor

fer poc i bo que no pas molt i dolent. Els contractes amb la industria

haurien d'esser el harem que ens assenyales la potencia del centre en

giiestio.

Jo n'estic ben convencut que amb uns centres i una part de la uni-
versitat dedicada directament o indirectament a 1'aplicaci6, ambdos
altament competents, donaran confianca a la industria, i a poc a poc
el cumul de contactes s'eixamplaran.

Repeteixo, es, al meu entendre, fonamental que alumnes dels dar-
rers cursos facin estades a la industria per tal de realitzar tesines i
projectes de fi de carrera. Aixo permetria, d'una banda, tenir contactes
personals amb els industrials i, d'altra, la universitat n'estaria mes assa-
bentada de les necessitate de la industria, la qual cosa prou falta ens fa.

L'altre punt que crec necessari recalcar es el fet que no hem de
creure que els problemes a resoldre hagin d'esser extremadament com-
plicats. Entenc que la majoria de problemes a abordar conjuntament
han d'esser ben determinats i concrets. Torno a insistir, pero, i per
acabar, que si no es transforma profundament 1'estructura universita-
ria, de tot el que he explicat oblideu's-ne.

De la industria en podria fer tambe una bona critica (temes refe-
rents als royalties, etc...). Prefereixo, pero, que la critica se la facin ells
mateixos. Em donaria per satisfet si un bon dia poguessim dir que,
en tal i tal camp de 1'actualitat, la universitat dels Paisos Catalans esta
en condicions d'ajudar seriosament a la industria.
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