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drets personals de tots els residents en el seu territori.» Els mitjans de comu-

nicaci6 catalans s'han de polar al servei dels ciutadans i de la seva qualitat de

villa. Per aixo aquests mitjans ban de ser tambe de molta qualitat, tecnica,

cultural i humana. La tasca a fer es molta, pero es pot fer, amb impels oficial

i amb esfor4 social, si es to la clarividencia i la preparaci6 per fer-la.

No hi ha, certament, democracia sense sobirania. Pero es que no hi ha

sobirania tampoc sense sobirans, es a dir, sense nacionals que vulguin deixar
de ser subdits per passar a ser ciutadans o, encara mes, conciutadans, es a dir,
sobirans del propi desti personal i col•Iectiu.

La promoci6 de ciutadans preparats i independents -en els seus criteris,
idees i accions-cs la millor garantia per a 1'exercici col-lectiu de la sobirania.
No podem acceptar gaire mes temps la minoritzaci6 de Catalunva, que ha de
cam mar decididament, cap a la majoria d'edat nacional. Que aquesta arribi
aviat o rocs tard no depen de cap fat historic, sin6 de la voluntat i la capacitat
nacionals dels catalans. Aixo suposa, pero, que constru'im una societat consci-
ent del seu patrimoni cultural i disposada, des d'aqui, a la solidaritat i al dieleg
interculturals.

Si la maduresa es l'objectiu a que aspiren naturalment ell humans, la

sobirania cs l'objectiu natural de qualsevol grup configurat historicament con)
a naci6. Que la naci6 catalana aspiri a la sobirania es natural. Que la cultura i
el civisme siguin ell trets mes rellevants del desplegarnent d'aquesta naci6,
aixo depen, en molt bona part, de nosaltres.
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TRES PROGRESSOS I TRES MANCANCES
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La tradici6 cientifica del nostre pals es escassa, pero no inexistent ni

totalment irrellevant. Ens ho recorden, per exemple, algunes fites de la nostra

historia cientifica: el primer submari de la Mediterrania (Monturiol, 1859); la

vacuna anticolera (Dr. Ferran, 1885); la descoberta de les connexions entre les

neurones (1888), que valgue a Ramon y Cajal el Premi Nobel de Fisiologia o

Medicina de 1906; la descoberta de I'atmosfera de Tita (Comas i Sola, 1908); o

la primera aplicaci6 de la insulina contra la diabetis a Europa (Carrasco i

Formiguera, 1922). La inquietud tecnologica de Barcelona compta tambe amb

fites considerables en ]a Peninsula: el primer enllumenat public de gas, el

primer ferrocarril, la primera fotografia, el primer autodrom... La tradici6
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cientifica de Barcelona destaca en medicina (oftalmologia, nefrologia, tras-

plantaments, reumatologia, gastroenterologia,...) i en quimir^ (analitica, or-

ganica, inorganica).

F.n aquest breu escrit pretenem fer un balan^ dels darrers anvs pel que fa al

desenvolupament de la ciencia a Catalunya i a la seva presencia en la cultura

catalana. Ho farem tot subratllant tres progressos i tres mancanees.

Trf^s i^i:u^,ia^^^^ti

7) Crrixeni^^nt ^1r E^oE^lnci^i i do recursns

Una de les caracteristiques destacades del periode 1980-1992 es el fort

increment dels fons dedicats al suport de la recerca, que passen, en termcs

relatius, d'un 0,38 per cent del ['IB a principis del periode a un O,^k6 pcr cent del

I'1B. Aquest augment respon, a mes de la voluntat politica de dedicar mes

atencio a la recerca, a 1'entrada d'Espanya a la Uni^i Europea. Aquest ingres

implica 1'obligacio d'Espanya a contribuir als fons cientifics europeus. Aques-

tes despeses serien, pero, irrecuperables si el teixit cientific d'Espanya h>s

insufficient pcr a participar activament en els programer europeus de recerca.

I'aral•lelament a ('increment do recursos, hi ha un gran augment del

Hombre d'investigadors,que es duplica en aquest periode Gran part d'aquest

augment esta relacionat amb 1'expansio de la universitat, for^ada a acollir un

Hombre creixent d'estudiants. Un aspecte positiu de la temuda massificaci6

universitaria ha estat, cn definitiva, un gran augment en el Hombre de profes-

sors i d'investigadors. ['er primes ^^cgada a la historia, Catalunya comen4a

comptar amb un Hombre considerable de cientifics, encara baix en comparaciu

amb la mitjana europea pert, al cap i a la Ei, sufficient pcr a constituir grups

consolidats, mutivats i annpctitius.

La crisi econbmica iniciada 1'any 1993 frena ('augment del finan^ament en

recerca, a un nivell encara molt baix en comparaciu amb la mitjana eurupca,

que situa en un 1,50 per cent el tart pcr cent del I'IB dedicat a aquesta finalitat.

Aixb to com a consegiiencia que molts joves que van iniciar el seu docturat en

I'epoca d'augments notables d'inversio, troben en aquests moments

d'estagnament grans dificultats a aconseguir places com a investigadors en les

universitats i en les industries.

2) Ai^^^rnent cri 1'actiz^itnt cit^ritificn

L'augment de personal i de recursos ha dot, com era d'esperar, a un

augment de 1'activitat cientifica. pel que fa a la recerca bi3sica, relati^-ament

facil d'avaluar pel Hombre de publications i per 1'impacte d'aquestes, destaca

que la amtribucio dell ineestigadors Catalans ha passat de representar un 1

pcr mil sabre el total mondial de publications cicntifiques el 1982 a un 3 per

mil el 1987. Cal subratllar que, aixi com el Hombre d'investigadors s'ha
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duplicat, el Hombre de publications s'ha triplicat. L'augment en productivitat
supera ('augment en personal. Aquest fet, tan encoratjador, pot scr enter si
tenim en compte que les discussions, les col•laboracions i els intercanvis son
molt estimulants en la recerca.

La caiiunitat cientifica de Catalunva to un nivcll mitja acceptable, amb
grups de nivcll alt, molt competitius, i d'altres grups que tot just comencen a
arrencar. Tambe es satisfactori el nivcll de connexions internationals, manifes-
tats en numbrosos intercanvis d'investigadors, organitzacio de confercncies,
o cstades postdoch>rals d'investigadors estrangers.

S'ha augmentat notablement la relacio de les universitats amb Ies empre-
ses. Tot i aix<^, aquest continue essent un dels grans tomes pendents de la
rostra recerca, tal com ho comentarem posteriorment. Conve augmm^tar les
actiritats de la recerca basica i aplicada a la fabricaci6 i comercialitracio de
productes a tecniques competitius.

3) Drz^ttl^^acin

En aquest article ens interessa no tan cols la recerca Pura i aplicada, ans
tambc el paper de la ciencia en la cultura general. Tambe en aquest versant hi
havia una gran manta de tradicio, perb 1'activitat d'aquests darrers anus ha
estat notable. Aixb ha estat consegi_iencia tart de 1'augrnent del Hombre
d'investigadors cum la inquietud d'alguns periodistes i a una tendencia
mondial a un augment de la prescncia de la literatura d'assaig cientific i de
divulgacio. La ciencia ha vist moltaugmentada la roux prescncia en la premsa,
la radio i la TV, amb algunes fites especialmentnotables a Catalun^-a. E1 Museu
de la ciencia es el segon o tercer mes visitat de Barcelona, el Museu de la
ciencia i de la Tecnica de Catalunya, a Terrasa, vol preserver el patrimoni
tecnoliigic catala.

L'activitat editorial, tan arrelada a Barcelona, contribueix a aquest auge de
la divulgacio cientifica que es manifests en diferents en-^preses editorials:
Gitica (col•Ieccio Drakontos), Tusquet^ (col•Ieccio Metatemas), Salvat, Gedisa,
Onmga, La Magrana,... Manta encara, per^i, una col^leccici de textos d'alta
divulgacio en catala i una altra amb traduccions d'obres significatives de la
ciencia del segle ^^.

Tambe cal subratllar la disponibilitat creixent de textos universitaris en
catala, ja siguin textos originals d'autors Catalans publicats per les universi-
tats, o traduccions d'alguns delstextos domes exit mondial (com, per exemple,
la prometedora a>1•Icccio Scriptorium, d'Editorial Reverte). Tambe en revis-
tes, aBarcelona es publics Inz^c^ti^^nci^in y Cier^cio (traduccio de Scier^ti(ic
An^ericr^n) i Mundu Crenh'%icn (traduccio de La Recherche°). Cal constatar el Fracas
de la revista Cii^i^iio, que malgrat el sou interes, no ha aamseguit implanter-se,
i el naixement de roves initiatives mes focalitzades, com la Re^^istn ^fe Fi:iin de
la Sucietat Catalans de Fisica, filial de 1'Institut d'Estudis Catalans. Tampoc no
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podem oblidar la rnagnifica i valent tasca iniciada per Mi tode, revista de
difusio de la investigacio de la Universitat de Valencia.

Entre les initiatives especialment remarcables d'aquest periode destaca la

constitucio d'una Comissio Assessora per a I'Estimul de Ia Cultura Cientifica,

de la Conselleria de Cultura, durant el periode del conseller Joan Guitart; la

constituci6 d'una Associacio Catalana de Comunicacid Cientifica, que agrupa

tant periodistes especialitzats corn cientifics de professi6; l'organitzacio de

masters de comunicaci6 cientifica a la Universitat Pompeu Fabra i la constitu-

cio, en aquesta mateixa Universitat, d'un Observatori de la Comunicacid

Cientifica.

Entre els divulgadors que han publicat recentment una obra notable des-

taquen Xavier Duran, Adolf Tobena, Mn. Francesc Nicolau i Santiago Ricra,

(als quals caldria afegir altres notables divulgadors en el camp de la medicina),

que des de perspectives i amb estils molts variats han fet que Cl catala pugui

comptar amb obres originals per a la difusi6 dels progressos en ciencia i en

medicina en publics molt diversos.
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El panorama presentat per aquestes tres linies de progres no ens ha de fer

perdre de vista que , si be ja no som un pals subdesenvolupat cientificament,

som nogensmenys un pais clarament periferic , molt per sota d ' Holanda o

Dinamarca , per esmentar pafsos relativament comparables en extensio i po-

blacio , especialment el segon.

7) Prest'rrcirr internaciorrol

La projecci6 internacional es un dels reptes pendents de la Cultura catalana.

Hem esmentat ja el gran satisfactori d'intercanvi internacional de la nostra

cornunitat cientifica i el nivell mitja acceptable, anib impacte creixent, de les

seves publicacions. Tot i aixo, falta obtenir resultats essentials, referencies

ineludibles i imprescindibles per a la ciencia. Fins a quin punt la recerca que

es fa aci es purament complementaria? Pel que fa a patents, tant escasses, n'hi

ha molt poques de realment rendibles. D'altra banda, tota aquesta activitat no

es associada, a escala internacional, amb Catalunva, ja que son encara molts

pocs els autors que incorporen a ]a seva adreca una menci(i a Catalunva.

Tambe es escassa la produccio prbpia en divulgacio: cis titols originals, no

pas inexistents, com ja ha estat dit anteriorment, son una franca minoria en

comparacio amb les traduccions del frances o de Tangles, i gairebe cap dell

Ilibres de divulgaci6 en catala ha estat traduit a d'altres Ilengiies, malgrat que

molts d'ells tenen el nivell suficient per ser presentats en qualsevol Ilengua.

2) Infraestructures i t'nsenyarrrcnt

Lain versi6creixent ha fet augmentar considerablement les infraestructures

cientifiques a Catalunva. Podriem evocar rapidament les inversions que han
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suposatels Instituts de Microelectronica, d'Intel-ligencia Artificial, de Ciencia

de Materials del CSIC, el Laboratori d'Assaigs i Investigations de Ia Genera Iitat,

els centres de supercomputaci6, el tunel d'ones de la UPC, i molts d'altres. La

infraestructura s'ha enriquit pel que fa als grups . Les mancances nles grans es

presentee amb el deficit de personal tecnic auxiliar que s'ocupi d'aquests

equips per tal de facilitar la investigaci6 a que estan destinats, i les dificultats

de manteniment dels aparells.

Si be la infraestructura disponible comenca a ser suficient per a fer una bona

recerca, podrienl preguntar-nos per la conveniencia d'alguna infraestructura

a gran escala. El projecte actual mes ambicios en aquest sentit es la construccio

d'un sincrot6 de gran escala, tant per a recerca (estat solid, biologia mole-

cular,...) corn per a us industrial (microelectronica, farmaceutica,...). En prin-
cipi, seria desitjable tenir alguna gran infraestructura, que forcaria tambe a
incrementar el personal i el nivell d'inversi6 en ciencia. El rise es que aquests
projectes vagin en detriment del financament de grups ja existents o de grups
potencials que amb sumes molt miss baixes podrien fer recerca de primera
linia. Es tracta, en definitiva, d'escales diferents, que no tenen perque ser
1111JItUalllent excloents.

Tanlbe es notable el deficit en desenvolupament i transferencia de tecnolo-
gia. La majoria de les multinationals instal-lades a Catalunya Ili fan poca o cap
recerca, i es limiten sovint al desenvolupament. La industria auctoctona, molt

sovint, prefereix la seguretat de comprar patents estrangeres que el rise que
tota investigacia comporta.

3) RT'I(rciu ciencia- hunrarlisnre

Malgrat diversos esforcos per estimular la relacio entre cientifics i hunla-
nistes, corn les trobades organitzades a Sitges per la ja esmentada Cornissio per
a l'Estimul de la Cultura Cientifica del Departament de Cultura, la relacio cs
encara escassa. La ciencia tc un pes escas en la reflexio culi:ural global, i no es
sentida corn un dels ingredients basics de la cultura del pals. Hi ha, d'altra
Banda, un gran desconeixernent dels resultats de I'activitat cientifica. Des de
1996, I'Institut d'Estudis Catalans, en col•laboracio amb la CIRIT, ha enlpres
I'elaboraci6 d'uns reports sectorials que haurien de permetre, si s6n fets
periodicarnent, un coneixernent me's aprofundit de la nostra activitat cientifi-
ca. Una avaluaci6 detallada de la recerca exigiria un seguinlent molt nlcs
detallat i critic de la investigacio, i demanaria un treball coherent d'exploraci6
dels factors humans i economics, de la quantitat i impacte de les publications,
del nombre i rendibilitat de les patents, ...: un treball que, a m6s de permetre
optinlitzar la gestio en recerca, ajudaria amb el temps a escriure Ia historia de
la ciencia contemporania a Catalunya.

En definitiva, el nombre de cientifics i el financament de la recerca ha
augmentat molt en els darrers vint anvs, Pero en aquest moment s'ha estagnat
en un nivell inferior al que pertocaria. Per justificar 1'esforc d'augmentar
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pressupost i nombre d'investigadors es convenient que la cornunitat cientifica,

a mes de referir-se a les estadistiques europees i a invocar el desig d'arribar a

la mitjana, fos capac tambe de presentar on bon balanc de resultats. D'una

banda, un bon nivell mitja que garantis que la inversi6 feta ha estat ben

aprofitada. A mes, pert, alguns resultats prou destacables (en articles i en

patents) com per insistir en el fet que la ciencia, tant a nivell de recerca basica

com d'aplicaci6 practica, pot ser un dels grans actius per al nostre futur. I una

ciencia, en fi, no exclusivarnent tancada en les seves especialitzacions, sin6

oberta a ]a indagaci6 sobre el m6n, sobre la societat, sobre la vida, i que pogues

participar amb veu critica i propia en la nostra cultura.


