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PRESENTACIÓ 





Estudiar i fer prendre consciéncia deis efectes de la inno
vado tecnológica sobre la societat catalana en aquest final de 
segle és una preocupació ja vella de la Fundació Jaume Bofill. 
Sense voler-nos remuntar molt enrera, podem recordar, per 
exemple, que l'any 1978 es va propiciar una reflexió general 
sobre la possible evolució de diversos aspectes de la vida 
social catalana, entre els quals era decisiva la influencia deis 
factors científics i tecnológics. El resultat d'aquesta reflexió 
es va convertir en una publicado que va aparéixer en aquesta 
mateixa coliecció amb el títol de Catalunya cap a l'any 2000 
(Collecció Temps de Futur. Barcelona 1979). 

Posteriorment, ja l'any 1980, es va iniciar un procés d'es-
tudi i debat, en coHaboració amb la Universitat Politécnica de 
Catalunya, sobre el tema «La revolució tecnológica i el futur 
de Catalunya». En aquesta ocasió es tractava de recollir l'opi-
nió deis científics i especialistes en els diferents camps de la 
ciencia i de la tecnología del nostre país. Les diverses apor-
tacions escrites que recollien aquesta opinió, havien de per-
metre l'elaboració d'un informe de síntesi que ressaltés els 
aspectes mes rellevants peí que fa a Timpacte económic i 
social d'aquests avéneos científics i de la consegüent aplica
d o tecnológica. El resultat d'aquesta síntesi havia d'oferir-se 
ais agents socials i polítics del país per tal d'originar un debat 
que, després de contemplar els avéneos mes importants en 
cada especialitat arreu del món i la s i tuado de la recerca exis-
tent en aquests camps a Catalunya, plantegés les possibles 
propostes d'actuació de cara al futur. Aquest projecte es va 
quedar al primer pas i el material elaborat pels diversos es
pecialistes es troba encara inédit pero consultable a l'arxiu 
de la Fundació. 

La Fundació va reprendre el tema l'any 1983 amb un 
intent de coHaboració entre la Conselleria d'Indústria i Ener-
gia de la Generalitat i la Direcció General d'Electrónica del 
Ministeri d'Indústria i Energía del Govern central. En aquesta 

9 



ocasió es tractava d'endegar un projecte de recerca sobre les 
possibilitats, per un país com el nostre, de desenvolupar el 
software referent a utilitzacions especifiques (control de pro-
ducció, análisi gráfica, comptabilitat...). El projecte va quedar 
estroncat perqué finalment el director de la recerca va ser 
reclamat per a servéis a l'administració pública. 

L'any 1985 la Fundació va reprendre dues noves iniciati-
ves en aquesta línia. Per una banda, va encarregar al Depar-
tament d'Economia de la Universitat Politécnica de Catalunya 
una recerca que contingués una descripció crítica de la reali-
tat de la innovació a Catalunya, l'análisi del comportament 
innovador de les empreses i l'estudi de les oportunitats d'in-
novació tecnologiques per Peconomia catalana. Aquest estudi 
s'acabará el setembre de 1986 i es publicará próximament en 
aquesta mateixa coliecció. 

Per altra banda, la Fundació va convocar un premi d'un 
milió de pessetes per un treball sobre innovació tecnológica 
i canvi social. El jurat d'aquest premi el va declarar finalment 
desert pero va aconsellar la publicació d'un deis treballs fina-
listes si els autors s'avenien a donar mes homogenei'tat formal 
al tractament. És el treball que, un cop revisat, presentem 
avui. 

L'aportació coordinada de diversos autors converteix 
aquest llibre en una obra col-lectiva i pluridisciplinária, en la 
qual s'analitza la presencia social de les noves tecnologies des 
d'una perspectiva crítica. I diem crítica perqué els treballs 
teñen la intenció d'estimular el debat sobre uns temes la 
consciéncia respecte deis quals es decanta generalment cap a 
posicions de confianca ingenua en qué les noves tecnologies 
vindrien a ser la panacea que ens resoldrá tots els problemes 
de futur. La visió crítica abarca des de l'análisi de les moti-
vacions que ha comportat el desenvolupament de la innovació 
tecnológica fins a les conseqüéncies concretes de la seva apli-
cació en terrenys tan diversos com el consum indiscriminat 
de maquinetes pretesament culturáis, passant per Paugment 
de la capacitat de manipulació i despotisme deis poders pú-
blics, fins a Pincrement de les despeses en armaments cada 
vegada mes sofisticáis. Implícitament o explícita els autors 
arriben a plantejar-se el tema tan controvertit avui de la ma
teixa idea de progrés. És realment un signe de progrés el 
desenvolupament tecnológic independentment de la direcció 

que prengui? És evident que des que 1 lióme va crear el primer 
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instrument, probablement la destral de sílex, fins ais moderns 
mitjans que ofereixen les noves tecnologies, el problema no 
ha estat tant deis instruments en ells mateixos, sino de l'ús 
que d'aquests instruments n'han fet els diversos grups hu-
mans. Pero també sembla que les característiques deis aven-
eos actuáis, no tan sois en tant que creació d'instruments 
nous sino també en tant que elaboració de nous sistemes d'or-
ganització i manipulació de coses i consciéncies, impliquen un 
salt qualitatiu que pot capgirar aspectes de la vida humana 
que fins avui semblaven només contempláis pels autors de la 
ciencia ficció. Aquest salt qualitatiu obliga a plantejar-se, amb 
molta mes urgencia i serietat, cap a on cal encaminar el des-
envolupament científic i técnic de la nostra societat. No es 
tracta, per tant, de posar límits a les capacitats humanes, 
sino d'impulsar-les en una direccio adequada. Aquest torna 
a ser, probablement, el gran repte del nostre temps. 

FUNDACIÓ JAUME BOFILL 
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INTRODUCCIÓ 

PROGRÉS TECNOLÓGIC I REGRESSIÓ SOCIAL? 

Manuel Medina 





Cada vegada resulten mes evidents els costos ecológics de 
l'actual desenvolupament científico-tecnológic. Entre les con-
seqüéncies innegables del progrés tecnológic, s'hi troben les 
crisis ecológiques provocades per l'accelerada destrucció del 
medi ambient rural i urbá, la contaminació de rius, mars i at
mosfera (abocament de residus, concentració d'óxid de carbo-
ni, pluja acida, accidents en plantes químiques i centráis nu-
clears...), l'extinció d'espécies animáis i vegetáis, la desfores-
tació a escala mundial, el deteriorament de les terres de con-
reu (salinació, alcalinitat, erosió, desertització...), l'abús quí-
mic en Tagricultura i en la industria alimentaria, la depreda-
ció de matéries primeres, etc. De continuar així, son previsi
bles, en un futur no llunyá, deterioraments ecológics irrever
sibles, Tescassetat i fins i tot, en alguns casos, l'exhauriment 
de recursos no renovables, la manca d'aigua i d'aliments i, en 
general, el colapse de la cobertura de les necessitats vitáis per 
a una part de la població mundial. 

Pero tant o mes preocupants, per estar menys a la vista, 
son els riscs socials que comporten les noves tecnologies. Les 
sofisticades tecnologies de la informació actuáis possibiliten 
formes de control i de direcció autoritaria de la societat des-
conegudes fins ara. 

Les noves tecnologies i el control social 

Les potencialitats encobertes en dites tecnologies, relatives 
a l'enregistrament, tractament, transmissió i difusió de la in
formació, no es redueixen al control i a la manipulació de la 
informació, sino que s'estehen a Torganització controlada de 
l'acció en Támbit laboral, social i estatal. 

Amb la rápida innovació tecnológica, s'hi están introduint, 
de forma gairebé imperceptible, sistemes tecnologies que po
den ser utilitzats com la infrastructura d'una megam&quina 
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invisible de direcció i de control. Juntament amb d'altres tec-
nologies en fase de desenvolupament, aquests sistemes consti-
tueixen una reserva de control potencial que es pot actualit-
zar, bé progressivament en petites dosis d'insensibilització 
social, bé de forma mes sobtada si hi ha ocasió per a legiti
mar-la. 

Els intents de legitimar racionalment el control sobre per
sones recorren tot sovint a la idea d'ordre com a forma d'eli-
minació i prevenció de conflictes i enfrontaments, com a ga
rantía de bon funcionament de la societat. Resolució de con
flictes i bon funcionament es presenten, així mateix, com a 
credencials de les tecnologies que potencialment comporten 
control. 

Evidentment, la forma mes radical de resoldre conflictes 
consisteix a aconseguir que ni tan sois arribín a produir-se, 
i el control mes efectiu és el que actúa de forma immanent 
a l'individu. Les investigacions en el camp de la biotecnologia 
i, especialment, de l'enginyeria genética durant els darrers 
vint o trenta anys donen peu al fet que, en seriosos congres-
sos de biología, s'hi projectin visions i programes per a acon
seguir millorar Tevolució natural que, després de milions 
d'anys, no ha estat 'capas' de proporcionar-nos una conviven
cia pacífica i feli$. 

Pero no tot s'acaba en manifestacions programa tiques mes 
o menys eugenésiques, en les quals dificultats i conflictes so-
cials es redueixen a problemes biotecnológics i genétics. Tam
bé hi ha resultats tecnologies en rápid increment i, sobretot, 
programes de recerca, merces ais quals la possibilitat de la 
manipulació genética i del control del comportament han dei-
xat de ser una mera ficció novel-lesea a l'estil de Huxley en 
Un món felig. 

D'altra banda, el fenomen de la radioactivitat, provocat i 
controlat experimentalment al laboratori i, per tant, explota
ble com a tecnología, ha donat origen a la industria nuclear, 
tant civil com militar. Aquesta supertecnologia no solament 
comporta rises incalculables i planteja problemes insolubles 
com reliminació deis residus radioactius, sino que, en tan sois 
cinquanta anys, ens ha coHocat al llindar de Tautodestrucció 
planetaria, mes o menys rápida. Mentrestant cal preguntar-se 
si I'energia nuclear no fa perfilar la llibertat tant com la vida 
mateixa. 

En tractar-se d'una tecnología summament vulnerable i 
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amb conseqüéncies catastrofiques en cas de pérdua del con
trol, raplicació extensiva de la tecnología nuclear planteja 
grans problemes de seguretat i de prevenció contra atemp-
tats i sabotatges. En general, es requereix una estabilitat social 
i política de característiques i duració fins ara historicament 
desconegudes. Precisament aqüestes circumstáncies, eventual-
ment detonades per algún esdeveniment espectacular, poden 
subministrar l'ocasió de legitimar raplicació manifesta de to
tes les tecnologies de control disponibles. De fet, ja es poden 
constatar clares tendéncies en aquest sentit, concretament en 
el cas d'Alemanya arran de les impressionants manif estacions 
antinuclears després de la catástrofe de Txernobyl. 

Peí que fa a la tecnología militar, la investigació en aquest 
camp s'ocupa, per imperarais de la professió, fonamentalment 
de técniques de control, tant per alio que períoca a l'organit-
zació i direcció jerárquica i centralitzada com a la resolució 
de confrontaments mitjancant la intimidación l'amenaca i, en 
darrer terme, Tendencia repressiva i destructiva. 

Donada la seva innegable efectivitat, no és d'estranyar que 
molts deis productes de la investigació militar es considerin 
aprofitables per a raplicació civil. 

És prou conegut l'origen militar de la tecnología nuclear, 
de la informática, de la microelectrónica, com també de les 
tecnologies de la comunicació i de la detecció, que han posat 
en mans d'espies i policies la possibilitat d'un control inde-
tectable grácies a refinats dispositius d'intrusió, observació 
i vigilancia. 

Actualment resten poques disciplines fora de Fámbit d'in-
terés de la investigació militar i, en tant que es mantingui la 
seva prepotencia actual, és d'esperar que no hi manquin inno-
vacions ni refinaments en el camp de les tecnologies de con
trol i repressió ni tampoc ocasió de provar-les en la práctica 
contra algún oponent incomode i desvalgut de l'anomenat ter
cer món. 

Ciencia-tecnología i progrés 

Malgrat tot, es podría argumentar que necessitem l'extra-
ordinária forca productiva de la ciéncia-tecnologia i el desen-
volupament tecnológic com a condicions de la possibilitat del 
progrés i, en últim terme, de remancipació social. 
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La suposada estreta relació entre el desenvolupament de 
les tecnologies productives i el progrés social i huma és una 
ímportant tesi marxista que té el seu equivalent originari en 
l'equiparació burgesa del progrés social amb el progrés tec
nología Per poder avangar cap al socialisme n'hi hauria prou, 
segons aquesta doctrina, a alliberar la ciencia-tecnología del 
seu ús capitalista i explotador en la societat burgesa i orien
tar-la cap a fins socials. 

Les paraules d'un coliaborador de Lenin en 1929 no poden 
avui, després de l'accident de Txernobyl, sino provocar un 
trist o, en el seu cas, irónic, somriure: «L'época del vapor és 
répoca del capitalisme. L'época de l'electricitat és l'época del 
socialisme. L'época de la utilització de la nova energía de 
Tátom és Tépoca del comunisme.» 

El positivisme tecnológic i la creenga en la neutralitat de 
la ciencia respecte a les relacions de poder posen de manifest 
una posició acrítica envers els determinants histories i el 
carácter de la ciencia i de la tecnología. 

És dubtós que es puguin realment canviar les relacions so
cials sense canviar la naturalesa mateixa de les técniques pro
ductives. El que és cert i es pot observar en els paísos del so
cialisme real, és el fet que el canvi de les relacions de pro-
pietat per mitjá de la socialítzació estatal és incapaz d'elimi-
nar els efectes negatius del desenvolupament tecnológic i in
dustrial. 

Existeixen prou de raons per comengar a qüestionar-se si 
la forma i les condicions de vida determinades del progrés 
científico-tecnológic actual es mouen en la direcció d'un be-
nestar i d'una emancipació humana. Una de les iHusions ac
tuáis mes perilloses és, sens dubte, la creenga que el desen
volupament tecnológic, tal com es ve realitzant, resoldrá els 
problemes de la humanitat. 

Altres utopies del progrés tecnológic son la quimera del 
domini iliimitat de la natura (ampliat eventualment a escala 
cósmica) i l'automatització total. Segons aquesta última, cal-
dria suportar les conseqüéncies negatives per a la societat del 
desenvolupament tecnológic com a mals menors d'un procés. 
En la societat postindustrial i postcapitalista deis «polsadors 
de botons» el treball ocupará un lloc marginal. L'era de l'oci, 
la llibertat, l'emancipació i l'autorealització humana será per 
fi una realitat. 

Sobre el paper, aqüestes perspectives no poden semblar 
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mes prometedores, com, en principi, l'obtenció d'energia ba
rata i neta per fisió o fusió nuclear. El procés real, en canví, 
apunta cap a perspectives ben diferents. 

Fins ara, la progressiva automatització no ha alleugerat el 
treball, a no ser de forma absoluta, ais aturats, i la prodúcelo 
nuclear d'energia, a mes de ser la mes costosa, está causant 
contaminacions catastrófiques d'efectes incontrolables i im
previsibles. 

A jutjar pels indicis, convé preguntar-se si en el món deis 
«polsadors de botons» la producció no seria menys ecológica 
encara i es malgastaría major quantitat d'energia, o si els seus 
habitants no serien purs consumidors improductius i humana-
ment incomunicáis, reduits fins i tot en el seu oci a polsar 
botons. 

Imperada tecnológic o barbarie? 

Pero, cap plantejar-se alternatives al desenvolupament tec
nológic actual, o son Firracionalisme i la barbarie les úniques 
alternatives? L'estrategema mes efectiva deis apologistes del 
progrés tecnológic ha consistit, sens dubte, a equiparar racio-
nalisme tecnológic i rao, per a portar ais seus crítics i opo-
nents a les cordes de l'irracionalisme o a les cavernes de la 
prehistoria. 

Tanmateix, cada vegada és mes difícil acusar d'irraciona-
lisme la denuncia de la mistificado que identifica progrés tec
nológic i progrés social i huma, i amb la qual es pretén legi
timar un desenvolupament científico-tecnológic selvatic, espe-
ronat per interessos económics i militars, on danys i beneficis 
es produeixen a Tatzar. 

D'altra banda, el dilema entre el retorn a la prehistoria o la 
submissió a l'imperatiu tecnológic de dur necessáriament a 
terme tot alió que esdevé técnicament realitzable, no és mes 
que un pseudo-dilema, en el qual, donat el cas, no sería fácil 
decidir quina és la pitjor de les dues eleccions, si la presumpta 
barbarie prehistórica o l'eventual barbarie de seguir l'impe
ratiu tecnológic fins a les seves ultimes conseqüéncies. 

En realitat, hi ha la possibilitat d'altres alternatives i la 
mes fonamental de totes elles radica en fer objecte de debat 
i decisió pública els objectius, les característiques i les ma-
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teixes recerca i producció deis mitjans técnics. La realització 
d'aquesta alternativa básica pressuposa deixar de considerar 
Tactual desenvolupament tecnológic com inevitable o com el 
millor possible —per molt que hi hagi científics que 1'avalin—, 
i no continuar abandonant en mans de polítics i «experts» les 
transcendentals decisions sobre futures tecnologies —encara 
que aquests insisteixin en la incapacitat de comprensió i ju
die! per part deis afectats. 

Empero, la producció actual de la tecnología no subminis
tra mers utensilis deis quals s'en pot fer bon ús o mal ús, o, 
simplement, deixar-los de banda, sino que crea les condicions 
de la seva propia implantació i reproducció. Les noves tecno
logies configuren les formes d'organització social i informen 
les concepcions socioíógiques í cosmológiques que, al seu 
torn, son utilitzades per legitimar «científicament» la seva 
aplicado general. 

És prou evident, dones, que si el debat no ha de ser me-
rament aparent, calen possibilitats tant d'informació inde-
pendent i crítica, com de recerca alternativa capaces de con
trapesar, d'alguna forma, la investigació estatal predomi-
nantment militarizada i la de la gran industria multinacio
nal, mes poderosa que molts estats. 

En aquest sentit, els treballs que integren el present volum 
representen una contrastació crítica de la superficial euforia 
amb qué generalment es tracten al nostre país les perspec-
tives deis nous desenvolupaments tecnologies. 

Aquest recull d'estudis sobre l'impacte de les anomenades 
noves tecnologies (informática, comunicado, enginyeria gené
tica, automática, tecnología nuclear, etc.) és el fruit d'una 
coliaboració pluridisciplinaria de diferents espedalistes que 
es mouen amb seguretat i competencia en el camp que trac-
ten. La intenció de l'obra no és només posar de manifest les 
sovint ignorades i encobertes potencialitats negatives i el rísc 
social del present desenvolupament tecnológic, així com els 
determinants, les mistificacions i els interessos que envolten 
les noves tecnologies, sino també projectar possibles alterna-
tives en relació ais problemes plantejats, 

No es tracta de fer prediccíons futurológiques, sino de 
filar les tendé ocies i anticipar Tesdevenidor, a fi que, even-
tualment siguí possible modiíicar-lo des del present. Pero, per 
aixó, s'imposa, entre altres coses, una revisió radical de la 

idea de progrés. 
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IMPACTE SOCIAL DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 

Miquel Barceló 
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Introdúcelo 

Passat el precedent deis «Luddites», podríem dir que des 
que Mary Shelley ens va explicar les desventures del pobre 
doctor Frankenstein ens hem acostumat a blasmar la cien
cia, la tecnologia i gran part de les seves realitzacions com 
a culpables de tota una serie de mals i inconvenients que 
poques vegades la humanitat ha arribat a predir a temps. 

Pero potser és massa fácil blasmar la tecnologia directa
mente perqué en fer-ho acostumem a oblidar que aquest pro-
grés técnic i científic que posem com a culpable no és una 
entitat aillada ni neutra, sino que és clarament funció de 
Torganització social que produeix i, en definitiva, utilitza 
aquesta tecnologia. 

Per posar un exemple senzill i immediat: és fácil que tots 
estiguem d'acord que en la novel-la d'Orwell 1984 ningú no 
arriba mai a veure un atac directe a la tecnologia de control 
social que allí és ben palesa, sino, i molt clarament, un atac 
a determinada forma d'organització social (la corrupció esta-
linista d'un determinat socialisme) que, evidentment, utilitza 
d'una determinada tecnologia. Pero tots sabem posar el bou 
davant del carro i sempre hem entes la novel-La d'Orwell com 
una novel-la política i no com una crítica a la tecnologia i al 
progrés científic i técnic. 

El que passa és que, a hores d'ara, sabem ja molt bé que 
Torganització social en qué ens movem no és massa de fiar 
des del punt de vista de l'individu i de les classes socials no 
dominadores. I al mateix temps, estem veient com en els dar-
rers anys la velocitat del canvi científic i tecnológic és tal, 
que ofereix molt poc temps per a reaccionar i per aixó volem 
cada cop mes intentar de preveure el que pot passar amb 
els nous avengos científics i técnics abans que la realitat 
de la seva implantació ens aclapari i ens impedeixi alhora de 
reaccionar. 
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Quan parlem de «tecnologies de la informado», acostu-
mem a ficar en un mateix sac la confluencia de dues técni-
ques mes o menys recents i d'amples possibilitats. Per una 
part, la técnica del tractament de les dades que tants éxits 
sembla haver tingut en els cálculs científics i sobretot en la 
racionalització i augment de la productivitat de les activitats 
administratives i industriáis a través de Tautomatització, la 
robótica i el que hom anomena la informática de gestió. 
I per altra banda, les técniques de la transmissió de dades 
o, si voleu, de la «comunicació», camp en qué, sense que 
s'hagin presentat canvis qualitatius de considerable impor
tancia en els darrers anys, sí que s'estan assolint uns canvis 
quantitatius de gran magnitud peí que fa a Tabas t territorial 
i a la quantitat de dades i informació que s'arriben a ma
nipular. 

Hi ha en aquest segon aspecte una evolució quasi conti
nuada des del teléfon, la radio i la televisió fins a la comu
nicació via satéHit i les xarxes d'ordinadors que ara ens preo
cupen. El gran públic cada dia va sofrint mes l'allau d'infor-
macions no controlades (o potser massa controlades) que ens 
fan atendré a alió que les grans xarxes informatives volen 
que coneguem, tot i que moltes vegades, enmig de tanta pro-
fusió de noticies, perdem el fil d'aquella o aquelles que ens 
interessen quan queden submergides per les noves informa-
cions que configuren el canviant concepte d'«actualitat». 

Encara que aquest aspecte de Timpacte social Uigat a 
les tecnologies de la informació centrades en els temes co-
municacionals i en la transmissió de dades siguí de gran 
interés, ací ens limitarem al camp que hem anomenat trac
tament de dades, és a dir, a la mes directa utilització de la 
tecnologia que hom anomena informática. 

El tractament de dades i el gran públic 

El que és un xic mes incomprensible, dones, és que les 
técniques de tractament i procés de dades estiguin arribant 
també al gran públic d'una manera tan exagerada i, jo diria, 
fins i tot angoixant. Cert és que la utilització de les técniques 
del tractament de dades en els ámbits de Tadministració pú
blica o de les grans empreses ens afecten directament en les 
nostres relacions amb aquests organismes, pero no deixa d'és-
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ser estranya aquesta obsessió de la gent del carrer per co-
néixer i dominar aquesta técnica de la informática sense la 
qual sembla que s'hagi d'abandonar tota esperanza de viure 
en el món deis nostres dies. 

Respecte d'aixó pensó que no és agosarat d'avencar una 
hipótesi un xic provocadora que intenta explicar el perqué 
d'aquest allau de fascicles, cursets i microordinadors que 
ens envolta sense parar. 

La informática ha estat fins fa pocs anys orientada so-
bretot ais ámbits científic, militar i de la gestió deis nego-
cis. I evidentment és en aquesta darrera aplicació on el crei-
xement de la productivitat que ha arribat a aconseguir s'ha 
fet mes palesa ais ulls del gran públic. I, d'altra banda, ha 
estat el negoci segur deis fabricants d'ordinadors que a par
tir deis anys seixanta i setanta han arribat a imposar la seva 
dinámica al mercat de la informática de gestió. 

És conegut deis professionals informátics l'orientació, que 
hom anomena d'obsolescencia planificada, per la qual els 
constructors d'ordinadors han arribat a vendré uns produc-
tes que hom sap que serán antiquats i fora de moda passats 
només quatre o cinc anys de la seva sortida al mercat. No 
vol dir aixó que un ordinador amb quatre anys de vida no 
faci correctament la seva feina (tanmateix, l'ordinador té un 
procés de reparació que garanteix en tot moment el recanvi 
de les parts avariades per elements nous i de total fiabili-
tat). El que passa és que els fabricants han arribat a crear 
una dinámica de mercat que exigeix en certa forma la subs-
titució del model antic per un de nou que, si bé és cert que 
ofereix millors prestacions, no sempre son d'utilització clara 
i evident. Podríem dir de manera esquemática que, massa 
vegades en les darreres décades ha estat l'ordinador el que 
ha creat la seva propia necessitat, en lloc d'ésser reina que 
apareix per a resoldre un problema preexistent. 

Pero aquesta tendencia que tan bons resultáis ha donat 
ais fabricants i a la professió informática en conjunt, sem
bla haver-se estroncat en els darrers anys. Conjuntament amb 
els problemes deriváis de la tan anomenada crisi económica, 
les empreses han descobert la necessitat de fer estables les 
seves inversions en ordinadors, tant en hardware (el mate
rial físic), com en software (és a dir, la materia grisa incor
porada en els programes), i semblen molt mes refractarles 
al canvi de l'ordinador peí simple canvi. 
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D'altra banda, a hores d'ara, passat el temut 1984 d'Or-
well, tan sois les grans empreses de nova creació (i en son 
poques a causa de l'esmentada crisi) no teñen ordinador. La 
realitat és que el mercat deis grans equips informátics pot 
haver arribat a un punt en qué el creixement deis darrers 
anys (a la vora del 20 % cada any) está fent fallida i cal pen
sar en noves sortides, si mes no des del punt de vista deis 
constructors i fabricants d'ordinadors. 

Es pot dir que hi ha sempre el mercat del tercer món, 
mai prou informatitzat, on el mimetisme per seguir els afers 
de la metrópoli pot fer fácil la introducció de nous ordina-
dors, clarament justificáis per l'alt grau de racionalització 
i productivitat que aporten a la gestió i a l'administració. 
El que passa és que la inseguretat de poder cobrar (el tan 
temut problema del deute del tercer món) fa que aquesta 
sortida no sembli tan atractiva com ho havia semblat fa no-
més uns quants anys. 

Davant del problema de la possible limitació del mercat 
informátic hi ha hagut dos enfocaments clarament com
plementaos. El primer es centra en 1'ampliació de l'ámbit 
d'abast de la nova tecnologia informática a partir de la 
creixent relació amb les tecnologies de transmissió de dades 
i de comunicació, creant alió que els francesos han anome-
nat la telemática. Pero també, hi ha una nova sortida ba
sada en l'intent d'utilitzar una evolució de la tecnologia elec
trónica cap a la miniaturització i la disminució de costos de 
fabricado, de cara a estendre el consum de productes infor
mátics a Tempresa petita i mitjana i, per qué no?, també 
a tota la societat. Arribem així a la invasió de la microinfor-
mática i l'obertura d'un nou mercat: el de consum de mas-
ses de microordinadors que, ens asseguren, han d'estar ja a 
casa nostra, en el nostre cotxe, a l'escola deis nostres filis, 
a les nostres clíniques i arreu on sigui possible. 

Altra vegada els fabricants d'ordinadors han arribat a fer 
empassar l'esquer i posant altre cop el carro davant els bous 
ens yolen convencer que ens cal teñir un microordinador, 
que cal que els nostres filis coneguin la informática per a no 
ser uns marginats del món de demá. Pero encara no ens 
han dit ben bé qué en podrem fer d'aquest ordinador a 
casa, ni si aquest BASIC que han d'aprendre els nostres filis 
tindrá alguna existencia real en el món de la industria infor
mática passat uns quants anys. 
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La continuada mitificado d'una técnica 

Si mes no, ens diuen que com que ja és inevitable que 
la informatització de la societat envolti les nostres vides, és 
important que el gran públic perdi la por a aquesta técnica 
i comenci a saber-la dominar. Es fan analogies fácils amb 
Fautomóbil i la societat que ha produít (sense parar-se mai 
a pensar si els avantatges superen o no els inconvenients) i 
ens comencen a dir que cal que tothom estigui al corrent de 
la nova tecnología informática de la mateixa forma que ac-
ceptem que avui molts sabem conduir un automóbil. Pero 
altre cop sembla que el camí que ens ofereixen és equivocat 
o, si mes no, interessat. 

Tots sabem que tot nou grup professional es proveeix 
d'uns mecanismes de diferenciado i d'identificació que de-
fensin la seva especificitat, i el llenguatge no és pas el menys 
important d'aquests elements. Podríem dir que, de la ma
teixa manera com els metges del segle xvn podien matar 
malalts tot i que ho fessin parlant en llatí, avui en dia tots 
hem vist com els informátics (o almenys alguns informátics) 
podien desorganitzar empreses i crear nous problemes allí 
on no n'hi havien, sempre i quan parlessin el vocabulari 
mágic del bit, el byte, el buffer i tota una serie de termes 
que els han valgut uns sous alts i un reconeixement social 
també alt. 

D'aquí, i també d'alguns deis éxits de productivitat que 
la nova técnica ha obtingut, que hi hagi hagut una certa 
mitificado de les técniques de processament de dades i de 
la informática en general. Bo és, dones, que es parli ara 
d'apropar Fordinador a la gent del carrer i que tothom sá-
piga qué és aixó de programar i fer anar un ordinador. Pero 
altre cop el resultat sembla ésser precisament el contrari 
d'aquest que ens pretenen vendré. 

És bo esmentar aquí el gran éxit que han tingut a FEs-
tat espanyol les campanyes nadalenques de venda de mi-
croordinadors familiars i Fimportant mercat que ha anat 
apareixent aquests darrers anys. Es parla avui dia de 300.000 
unitats venudes, la creació de clubs de microinformática 
(amb una estructura semblant a la deis ja coneguts clubs 
de vídeo), Faparició de mes d'una vintena de revistes espe-
cialitzades en microinformática, etc. Tot aixó configura una 
nova situaao que convindria examinar fins a quin punt fa 
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efectiu aquest apropament de la informática a l'home del 
carrer. 

Ja a l'abril de 1984, la coneguda revista «Datamation» 
considerava que ben bé el 75 o 80 % deis microordinadors 
de tipus familiar o personal adquirits ais USA ja no eren 
utilitzats passats sis mesos de la seva adquisició. No es te
ñen xifres del que passa a casa nostra pero es de suposar 
que una gran quantitat deis microordinadors adquirits están 
reposant en algún armari com un mes deis molts productes 
que el consum de masses ha portat a les nostres cases. 

Si aixó fos tot potser no fóra gaire el mal, tan sois un 
exemple mes de la ja coneguda historia del consum omni-
potent. Pero és que pensó que en el camí d'anada a l'armari, 
aquests microordinadors han arribat a augmentar la miti
ficado de la informática allunyant-la encara mes de la gent. 

Imaginem-nos l'escena: el ben intencionat comprador o 
compradora que, després de llegir amb pena i dificultat un 
llibret poc pedagógic i, a mes a mes, mal traduit, intenta 
de fer un programa en BASIC. En la majoria de casos arriba 
a aconseguir-ho després de penes i treballs, obtenint una 
legítima satisfacció de funcionament del seu programa. Pero 
amb tota seguretat, aquest programa que haurá fet será pe-
tit, senzill i, el que és mes greu, bo per a res. Per a descansar 
del seu esforg és fácil pensar que jugará a escacs o a «mar-
cians» amb el joc que ha comprat (o que li han regalat) 
junt amb el microordinador, i així es trobará davant d'un 
programa complex, gran i d'una certa utilitat (encara que 
sigui només per al lleure), que está molt Uuny de les seves 
possibilitats com a programador inexpert que és. Li manca 
formado, informado, coneixements, temps i un grapat d'al-
tres elements per a intentar simplement de fer un programa 
mes senzill que, per posar un exemple, jugui a dames. 

En resum, el microordinador, en el seu camí cap a l'ar-
marí ha reforcat el seu caire misterios i mágic i ha deixat 
ben ciar que, amb l'excepció d'uns pocs privilegiáis, está i 
vol continuar estant al marge de la gent del carrer que, 
aixó sí, sempre tindrá el recurs de comprar nous programes 
que juguin a bridge, portin una comptabilitat casolana o 
posin en marxa el despertador musical a una determinada 
hora del matí. 

Trist i pobre futur per a una tecnología que ens han ve-
nut amb tant d'interés i tantes promeses, 
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Altres aspectes, al marge del mercat 

Pero tot aixó que he esmentat fins ara, no son mes que 
alguns deis efectes que la nostra propia organització social 
i política, la del sistema de producció capitalista basat en 
una economia de mercat, produeix en la xarxa social i eco
nómica a través d'una tecnologia engendrada i distribuida 
en aquest mateix sistema. 

Pero possiblement aquest tema de Timpacte social assolit 
per la forca del mercat no és el primer que ens ve al pen-
sament quan ens parlen á'impacte social Cal reconeixer la 
potencia i la forca d'un sistema social que, tot i estant ba
sat en el predomini del mercat, fa que poques vegades ens 
referim a la dinámica d'aquest per a explicar certes situacions. 
Pocs exemples es poden trobar d'un control tal que fins i 
tot fa oblidar la base central d'on arrenca el mateix control. 

Pero tot i acceptant aquest punt de vista cal que també 
ens referim al tema de com les tecnologies informa tiques 
reforcen un nou control social. Pensó que hi ha dues ma-
neres d'entendre aquest control social: una, raspéete segu-
rament indesitjable peí qual PEstat i la seva administrado 
arriba a exercir un determinat control sobre la presumpta 
vida lliure deis ciutadans; i l'altra, l'aspecte (malauradament 
menys tingut en compte en els nostres dies) de la voluntat 
de control que la mateixa societat civil vol establir sobre tot 
alió que pugui limitar l'abast de la llibertat deis seus mem-
bres ja sigui en front de l'Estat o de les eines, moltes vega-
des tecnológiques, que aquest pugui fer servir. 

Molt em temo que el control social a qué habitualment 
es fa referencia sigui tan sois el primer esmentat, ja que en 
la societat europea de democracia representativa i no parti-
cipativa és difícil de pensar i ádhuc defensar la necessitat 
que la gent s'organitzi per a intentar controlar l'abast de la 
implantació d'una determinada tecnologia que la lógica del 
sistema fa veure com a desitjable i, a mes a mes, inevitable. 
Cert és que quelcom d'aixó está passant en l'ámbit de les 
tecnologies dures com la de Tenergia nuclear, de la qual es 
parla amb mes profunditat en un altre treball d'aquest re-
cull. Pero el que passa és que, peí que fa referencia a les 
tecnologies de la informado, és evident que no son conta-
minants, ni posen en perill l'ecologia ni la supervivencia de 
la mateixa especie; i no semblen tan urgentment perilloses 
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encara que potser ho siguin en un sentit mes subtil i menys 
directament evident. 

Potser per aixó, els estudis sobre l'avaluació social que 
Timpacte de la tecnologia informática pugui arribar a teñir 
no son massa abundants ni massa coincidents en els seus 
resultáis. Com a cas paradigmátic es podrien citar els estu
dis sobre el que hom anomena l'ergonomia, que estudia les 
carácter!stiques físiques i psicológiques que intervenen en 
el disseny d'instruments que han d'ésser utilitzats pels és-
sers humans. La informática ha hagut de recorrer a l'ergo
nomia per allunyar el perill del rebuig deis operadors ais 
termináis de pantalla. Pero és curios constatar que els están-
dards habituáis del color de les pantalles son per exemple, 
carácters blancs sobre fons negre ais USA, verd sobre negre 
a Franca i ámbar sobre negre a Alemanya; cosa que diu 
ben clarament que potser tots son dolents per a la vista... 
Pero malgrat aixó cada país ha convencut els seus ciutadans 
que I'elecció feta pels seus fabricants nacionals és la millor 
grácies a seriosos estudis d'ergonomia que, en definitiva, 
han vingut a assegurar un lloc en el mercat ais productes 
mateixos. 

Pero tornant al tema de l'avaluació social de la tecnologia 
informática, és evident que hi ha un escás consens en la 
majoria deis efectes possibles de les tecnologies de la in-
formació en la nostra societat: l'allau d'informacions, la 
informática com a eina d'ensenyament, la possibilitat de con
sultar grans bañes de dades i d'interrelacionar els seus 
continguts, la utilització de la informática en la medicina, en 
la prodúcelo artística, en el lleure, etc. Les conseqüéncies de 
tot aixó entren encara en l'ámbít de la predicció, que es diu 
prospecció quan es vol vestir amb robes científiques sense 
deixar de ser la vella profecía de sempre tan insegura i tan 
incerta. Qui no riu avui de les «prospeccions científiques» 
del senyor H. Kahn i el seu equip que en la década del sei-
xanta ens parlaven de l'any 2000 havent oblidat la possibi
litat d'una crisi energética? 

Potser la divisió entre apocalíptics i integráis que feia 
Umberto Eco en el seu famós llibre sobre la cultura de mas-
ses, continuí essent válida també quan ens trobem davant de 
novetats tecnológiques que poden revolucionar la nostra so
cietat. Pero aixó no fa tampoc inútil un reduít inventan d'al-
guns deis problemes que se'ns plantegen, 
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L'únic tema en qué sembla haver-se arribat a un cert 
grau de congruencia i consens és en el de la protecció legal 
de la intimitat i de la privacitat, és a dir, el dret de cada 
ciutadá a controlar la utilització i el registre de les informa-
cions sobre la propia persona. La facilitat deis ordinadors 
per a interrelacionar dades i informacions ofereix uns perills 
clars que fins ara no han estat del tot realitat per la possi-
ble incompetencia técnica de les administracions publiques 
per a establir els sistemes de consulta complets i adequats. 
Pero és evident que aquesta possible incompetencia es pot 
fer desaparéixer amb temps i diners i aquests son dos ele-
ments deis quals tard o d'hora acaba disposant l'adminis-
tració pública. Pero no el tractarem ara, ja que és el tema 
central d'un altre deis treballs d'aquest recull. 

Pero, a mes a mes d'efectes económics de mercat i polí-
tics d'atac a la privacitat i ais drets individuáis, Timpacte 
social de les técniques desenvolupades al voltant de la in
formática, també es fa sentir en ámbits fonamentals de la 
forma com els homes i les dones viuen en societat. Junt 
amb l'ordinador a casa, els infants d'avui es troben que un 
deis camins clars de socialització, l'escola, comenga a equi-
par-se d'ordinadors, mentre que, també el món del treball 
perqué s'estan preparant, es veu revolucionat per l'incre-
ment de la mecanització i automatització que comporta la 
robótica i que sembla posar en perill molts deis pocs llocs 
de treball que resten en aquest període de crisi. I si fos poc 
aquest panorama, també l'omnipresent ordinador amenaza 
fins i tot un deis reductes que semblava inexpugnable i dife-
renciador de Tésser huma: la inteligencia. Veiem-ho amb 
un xic de detall. 

Uensenyament assistit per ordinador 

Una altra de les aplicacions immediates de la tecnologia 
de la informado és la seva utilització en l'ámbit de l'escola. 
No em refereixo aquí al fet que s'ensenyi informática a les 
escoles, ni a la utilització de l'ordinador per modelar siste
mes físics (per exemple l'estudi del moviment deis cossos) 
que puguin ajudar en certes situacions com a font vicaria 
d'experimentació. Em refereixo mes concretament a la utilit
zació de l'ordinador com a mestre, amb una serie de lligons 
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estructurades en funció del que hom anomena «ensenya-
ment programat», i que el doctor Skinner va teñir l'amabi-
litat de considerar que si era bo per a les rates també ho po
día ser per ais éssers humans. 

És cert que amb l'ensenyament programat amb ordinador 
es pot arribar a un ensenyament personalitzat al ritme i la 
velocitat de cada alumne ajustant-lo a les seves necessitats. 
Pero no és menys cert que elaborar programes d'aquest ti-
pus és car i complex, i exigeix una serie d'aptituds (pedagó-
giques, técniques, etc.) que no están a l'abast de qualsevol. 
Per aixó és fácil suposar que hi haurá un nombre limitat 
de programes d'ensenyament de qualitat, i es cau en el perill 
que es perdi la possible riquesa que pot aportar cada mestre 
al procés educatiu, mentre que es pot augmentar la propa
gado d'un únic punt de vista singular en la formació de tots 
els nens d'un país. 

Sigui com sigui, les utilitzacions de la informática en el 
món de l'escola i de l'ensenyament a qualsevol nivell son 
molt variades i enllaminadores. La mes coneguda és la que 
acabem de comentar que rep el nom d* Ensenyament Assistit 
per Ordinador (EAO) en qué es fa servir un instrument in-
formátic com a base de la interacció amb l'estudiant que 
configura el que sempre hem anomenat: procés educatiu. 
Junt amb aplicacions grolleres de les técniques de l'ensenya
ment programat, l'EAO ofereix altres possibilitats fruit de 
nous enfocaments pedagogics que el fan atractiu per a molts 
educadors tot i l'existéncia de les dificultáis esmentades. 
Pero també altres opcions son possibles. 

Les anomenades Situacions de Simulado, que si bé molts 
inclouen en l'EAO, mereixen tractament a part per la seva 
importancia i especificitat. Permeten, grácies a l'ajut de l'or-
dinador, de simular situacions i esdeveniments grácies a la 
possibilitat informática de la seva modelització i programa-
ció. Així es poden repetir experiéncies (o millor simulacions 
d'ordinador de l'experiéncia real) sense fi. Una de les prime-
res utilitzacions va ésser la formació de pilots d'aviació sen
se posar en perill ni homes ni naus, pero hi ha moltes altres 
aplicacions mes simples i a l'abast, fins i tot en l'ámbit es
colar. 

Les Situacions de Descobriment, en qué l'ordinador és fa 
servir per a estimular al descobriment, en molts casos espon-

tani, per part de l'alumne grácies a l'experimentació indirecta 
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amb eines informátiques. El cas paradigmátic és el de l'am-
ple univers pedagogic obert peí LOGO i els seus micromons 
que, incidentalment, constitueixen un deis pocs casos en qué 
la utilització d'una nova tecnología en l'educació ha vingut 
emparada per un métode pedagogic ad hoc, com és el des-
envolupat peí grup del Massachusetts Instituí of Tecnology, 
que sota la direcció de Seymour Papert va desenvolupar el 
LOGO i la seva utilització en l'ámbit escolar. 

Altres possibilitats suposen portar a l'ámbit de l'escola 
els coneixements que faran deis alumnes uns bons usuaris 
de Teina informática, possiblement omnipresent al món del 
seu futur immediat. Així, Tordinador a l'escola pot ésser uti-
litzat per a YEnsenyament de la Informática, que tot i havent 
estat un deis objectius iniciáis de la introdúcelo deis ordi-
nadors a l'escola, ha passat ja a ésser una fita secundaria 
i rnenys important davant deis que hem anomenat prévia-
ment. Potser avui en dia mes que Tensenyament deis llen-
guatges de programado es parla d'ensenyar la Utilització de 
la Informática a l'escola, que permet per una banda utilitzar 
l'ordinador en l'ámbit de la gestió (matriculado, avaluacions, 
biblioteca, horaris, etc.) i també programes de caire científic 
o técnic; i per l'altre ensenyar no ja directament progra
mado sino com es fan servir les eines que la informática 
está posant a l'abast de tothom en el treball: full de cálcul 
electrónic, processadors de textos, sistemes de gestió de fit-
xers i bases de dades, informática gráfica, etc. 

Pero, amb tota seguretat, el rebombori de l'arribada deis 
ordinadors a les escoles está amagant el debat real que cal-
dria fer. És cert que les possibilitats de la tecnología infor
mática son moltes i variades, pero Tespecificitat deis proble-
mes que presenta el fet educatiu aconselía una reflexió pro
funda sobre les necessitats que poden ésser cobertes amb 
un nou fet tecnológic. Precisament és en el món educatiu 
on cal ésser molt prudents amb el paper de la tecnología, 
sovint presentada com una panacea i difícilment operativa 
com a tal. 

Un exemple recent deis darrers anys és el gran interés 
amb qué es va saludar l'arribada de les técniques audio-vi-
suals i la reduida utilització de transparéncies, diapositives, 
vídeos, etc., a les escoles, instituts i universitats, I és que 
l'arribada d'una nova técnica no és prou per a canviar estils 
de treball (i en definitiva orientacions pedagógiques) arrelats 
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després de molts anys d'inércia. Potser de tot el ventall de 
possibilitats d'utilització de la informática en el món esco
lar, sigui la nova possibilitat de descobriment individual 
aportat peí LOGO la que presenta realment mes interés i 
novetat. 

Informática i món del treball: la robótica 

L'impacte social de la tecnología informática sobre el 
món del treball pot ésser estudiat des de molts punts de vis
ta. La contribució a la racionalització del treball adminis-
tratiu en l'ámbit de la gestió de les empreses ha estat fins 
ara el camp en qué la informática ha assolit éxits mes clars. 
Pero, de retruc, ha permés un creixement mes limitat de la 
població ocupada, col-laborant així, en certa forma a incre
mentar l'atur. Pero potser, aquest efecte és petit comparat 
amb el que pot produir sobre l'ocupació la continuada me-
canització en l'ámbit mes directe de la producció industrial. 

En el fons, la robótica ve d'una evolució directa de l'en-
ginyeria mecánica i l'automatització. És la possibilitat de la 
microelectrónica, desenvolupada a l'entorn de la informáti
ca, la que permet estendre el concepte fins al que avui ano-
menem robótica. Precisament, per diferenciar els robots de 
les maquines automátiques, els mateixos constructors fan 
servir una especie de definició: un robot industrial és un 
manipulador guiat i reprogramable, polivalent i amb diversos 
graus de llibertat de moviment, capac de manipular material, 
peces, eines i dispositius especialitzats mentre executa uns 
moviments programáis per a la realització d'una varietat de 
feines diverses. 

Quan parlem de graus de llibertat ens referim ais que son 
necessaris per al moviment: tres eixos per a una trasllació 
i altres tres per a una rotació, i per tant un robot amb lli
bertat completa de moviments ha de disposar d'un mínim 
de sis graus de llibertat. 

La Japan Industrial Robot Manufacturers Association 
classifica els robots en sis tipus generáis: 

El Manipulador Manual que ve a ser una «má» operada 
manualment per un ésser huma. Es fan servir per a utilitzar 
materials pesats, o per a treballar en condicions impossibles 
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per ais humans: sota radiació, árees contaminades, subma-
rines, etc. 

Els Robots de seqüéncia fixa que segueixen uns movi-
ments prescrits amb antelació i configuren la majoria deis 
processos d'automatització industrial: motllurat de plástics, 
muntatge, foneria, etc. Els Robots de seqüéncia modificable 
que permeten el canvi deis moviments i la seqüéncia de tre-
ball, son l'evolució lógica deis anteriors, amb moltes mes 
possibilitats. 

Els robots dits playback robots que podríem traduir com 
robots «reproductors» que aprenen i reprodueixen els movi
ments que, inicialment, els ensenya un operador huma en 
fer anar el manipulador. S'utilitzen en processos de solda
dura, pintura industrial, etc. Quan el control del robot es 
realitza amb informació numérica hom parla deis robots de 
control numéric, 

El darrer grau el constitueixen els anomenats robots in-
telligents que tanta por fan a les novel-Íes dolentes de ciencia 
ficció. Un robot d'aquest tipus avui dia arriba a ésser capac 
de reconéixer situacions i fer judicis a partir de la informa
ció detectada pels seus sensors. Sempre en un conjunt de 
situacions reduit i molt lluny encara de la capacitat de reco-
neixement i judici propia deis éssers humans. S'utilitzen en 
la producció de circuits integráis, inspecció i mesura, cade-
nes de muntatge, etc. Son própiament ordinadors amb un 
complex programa i, si no fos per la limitado abans esmen
tada deis graus de llibertat de moviment, es podrien incloure 
aquí tots els sistemes automatitzats de control com els que 
supervisen el funcionament d'una central nuclear, o tota una 
planta de muntatge. 

El creixement del fenomen de la robotització és espec
tacular al Japó on la producció anyal ha passat de 100 uni-
tats el 1972 a les 14.000 unitats el 1982. Les xifres donades 
per Massanori Moritani (investigador al Nomura Research 
Institute de Tokio) parlen per a 1982 de 32.000 robots opera-
tius al Japó enfront de 7.000 al Estats Units de Nord-amé-
rica i 9.000 a l'Europa Occidental a la mateixa data. Es mar
ca així el ciar predomini japonés en la utilització d'aquesta 
nova tecnologia, Xifres mes recents del professor Caries Riba 
(de l'Escola Industrial de Barcelona) parlen de l'existéncia 
a Espanya de 410 sistemes robotitzats l'any 1983 i de 675 a 
fináis de 1985, 
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Cal aquí recordar que el terme robot apareix per primera 
vegada en l'obra R.U.R. de Karel Capek estrenada a Praga 
l'any 1921. La paraula deriva del terme txec robota que ve a 
significar «treball forcat». En l'obra de Capek els robots son 
éssers humans artificiáis d'origen orgánic (que avui dia ano-
menem «androides»), pero la paraula ha passat a ésser em-
prada, com ja hem dit, per a tots aquells mecanismes utilit-
zats, primer en ámbits científics i després industriáis, prenent 
el lloc deis éssers humans. 

Encara és aviat per a dir l'impacte social futur de l'incre-
ment de la robótica. Possiblement els estudis mes seriosos, 
des d'un punt de vista global, es troben en la bona litera
tura de ciencia ficció. A partir del Frankenstein de Mary 
Shelley fins a les especulacions d'Asimov (Jo, robot) i Clif-
ford D. Simak (Ciutat), els bons autors de ciéncia-ficció han 
mostrat moltes vegades com pot ésser una societat robotit-
zada, en qué els robots ultrapassen la utilitat industrial per 
crear nous grups socials que interaccionen amb els humans. 
Pero tot aixó sembla destinat a un futur encara molt llunyá. 

El que és cert és que fins ara els robots industriáis s'uti-
litzen principalment per a tasques difícils, perilloses i sobre-
tot repetitives i pesades. En certa manera podrien ésser un 
ajut important per alliberar ais éssers humans d'aquest tipus 
de tasques poc gratificants, pero no cal oblidar que és l'or-
ganització social i económica del treball la que, en defini
tiva, decideix sobre l'efecte final de possibilitats tecnológi-
ques com les que ofereix la robótica. És de temer que el 
principal impacte sigui una reducció de l'ocupació i el crei-
xement de l'atur amb els problemes de tipus social, econó-
mics i també psicológics que aixó pot comportar, en lloc 
de la pretesa alliberació de les potencialitats humanes que 
teóricament fa possible aquest aveng tecnológic. 

El que es prepara per ai dia de demá 

Fins aquí un panorama superficial i general, pero no mas-
sa satisfactori, del que pot passar o está ja passant amb les 
técniques de la informació i la seva repercussió social. Pero 
la novetat que ens depara el futur mes o menys immediat és 

l'aparició del que hprn anpniena la intelligéncia artificial o, 
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potser mes acuradament, els sistemes informátics de trac-
tament del coneixement o sistemes experts. 

En Támbit de les técniques de transmissió de dades el 
que es presenta avui és una agudització per efecte de canvis 
en la velocitat i quantitat de dades tractades, pero la trans
missió de dades ja és un xic vella com a tecnología. Es trac-
ta com ja s'ha dit abans d'un canvi principalment quantitatiu 
i no qualitatiu. I amb aixó no tracto pas de menysvalorar-lo. 
Pero és ciar que una cosa és rautomóbil i l'altra la prodúc
elo en serie del Ford «T», essent aquesta última la que acaba 
donant Iloc a aquesta societat de rautomóbil que patim. 

Igualment en l'ámbit de les técniques de tractament de 
la informació i del processament de dades, el canvi qualita
tiu es produí fa una trentena d'anys, mentre que el que avui 
experimenten! és Tambada al consum de massa i la impreg
n a d o social de les conseqüéncies d'aquestes técniques. 

Pero peí que fa ais sistemes experts, o sistemes de proces
sament de coneixements, estem assistint avui precisament al 
sorgiment de la novetat. Per aixó encara es fa mes difícil 
preveure la seva futura utilització social i la seva reper-
cussió. 

Per ésser concrets, tot aquell que ha jugat a escacs amb 
un ordinador s'ha enfrontat amb un deis primers productes 
de la recerca en el camp de la intel-ligéncia artificial. Vull 
d'antuvi prevenir contra les reaccions que el terme «intel-
ligéncia artificial» pot produir. Tenim el costum de sacralit-
zar el terme «intel-ligéncia» i per aixó a molts els pot moles
tar la idea que un ordinador, una máquina en definitiva, en 
sigui possible portador. 

En contra del que molta gent creu, els programes d'ordi-
nador que juguen a escacs (per seguir amb l'exemple d'a-
bans), no es dediquen a explorar tots els moviments possi-
bles, sino que, de manera semblant ais éssers humans, els 
bons programes d'ordinador es concentren en els moviments 
mes plausibles analitzant-los, aixó sí, amb tota la profunditat 
necessária, rápidament i amb poc marge d'error. Aquest és 
un comportament que, protagonitzat per un ésser huma se
ria considerat intelligent. I la realitat és que encara que els 
programes d'ordinador no son capacos de guanyar un Gran 
Mestre Internacional, sí que ens fan prou difícil la victoria 
a molts deis afeccionats no professionalitzats. 

Pero fins aquí no cal temer grans repercussions socials 
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del fet que els ordinadors juguin a escacs i ho facin bé, tant 
si voleu dir que la seva és una activitat que mostra inteHi-
géncia com si considereu que no ho és. El que mteressa 
aquí és fer veure que aquesta és una aplicació de la infor
mática en qué el punt central ja no és la programació d'algo-
rismes clássica, i en canvi hi ha una utilització de proce-
diments de tipus heurístic que obren unes noves possibili-
tats. El que passa és que aquesta és només una de les apli-
cacions (potser de les primeres) de la intel-ligéncia artificial, 
que és una recerca que está desembocant també en altres ca-
mins de molt mes ampia repercussió social. 

El Ilenguatge natural 

De tots és conegut que una de les barreres que separen 
els ordinadors del gran públic és el Ilenguatge. El tipus de 
Ilenguatge que els éssers humans acostumen a emprar té 
moltes virtuts com l'ambivaléncia, Tambigüitat, la seva poca 
formalitat i tantes altres que durant segles han fet la feli-
citat deis lletraferits i deis filósofs. L'ordinador en aixó és 
molt mes limitat. La seva tecnología electrónica el forca (en 
les realitzacions actuáis) a un sistema de representació binari 
on no hi ha lloc per a l'ambigüitat, Tambivaléncia ni la poca 
formalitat. 

Pero d'altra banda, és possible construir programes que 
siguin capacos d'interpretar el nostre Ilenguatge natural, de-
manant-ne els aclariments que fessin falta quan fos neces-
sari. I aquest projecte ja está en marxa. És el de l'anome-
nada cinquena generació d'ordinadors que és un projecte 
de recerca i desenvolupament portat a terme de manera con
junta per entitats oficiáis japoneses i les mes grans empre-
ses fabricants d'ordinadors d'aquell país. L'objectiu mes ciar, 
entre d'altres, és arribar a dotar els ordinadors de la possi-
bilitat d'entendre directament el Ilenguatge natural, cosa 
que, d'ésser possible revolucionaria completament la técnica 
informática i, evidentment, el mercat (que és el que pretenen 
els japonesos...). 

Dones bé, la base que fa possible aquesta recerca és pre-
cisament el que s'anomena intel-ligéncia artificial i els siste
mes experts. 
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Els sistemes experts 

En definitiva, els sistemes experts no son mes que üns 
sistemes d'informació basats en el tractament i processament 
deis coneixements. Utilitzen uns determináis instruments 
d'adquisició de coneixements, i els van emmagatzemant en 
el que hom anomena una «base de coneixements» de la 
qual, a través d'unes regles d'inferéncia arriben a destriar 
fets i relacions significatives. 

L'usuari d'un d'aquests sistemes experts pot, tot i amb un 
grau de coneixements ben reduit, arribar, per exemple, a fer 
un corréete diagnóstic medie, decidir la millor implantació 
d'un negoci, o prendre decisions molt variades, igual com si 
realment fos un «expert» del tema de qué tracta. 

Aquests sistemes experts están encara en un nivell de 
recerca i els seus dissenyadors troben encara prou proble-
mes per a decidir la mateixa arquitectura del sistema i extreu-
re'n les regles d'inferéncia amb les quals relacionar els co
neixements. Pero son el futur. 

Coneixem tots la dita que la informació és poder, pero 
aixó és ben poca cosa davant la possibilitat que qui posseeixi 
la informació en conegui també la seva utilització en multitud 
de casos i de situacions. 

Perqué el que és inqüestionablement cert és que és el 
coneixement el que confereix el poder, i que els sistemes 
experts poden, en cas d'arribar a concretar-se, estendre o 
restringir aquest coneixement, i amb ell el poder perqué la 
societat controli o sigui controlada en la seva evolució. 
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INFORMÁTICA I SUPERBUROCRACIA 

Xavier Berenguer 





Si la mecánica d'automóbils hagués progressat a una ve-
locitat semblant a la de l'electrónica i a la de Fordinador 
—diu Evans al seu llibre The Micro Millenium— un Rolls-
Royce costaria ara 2,75 dólars; es mouria amb la potencia 
del «Queen Elizabeth» i recorrerla 300.000 milles amb un li-
tre de gasolina. 

Sens dubte, el de la informática és un deis avéneos tec-
nológics mes impressionants del segle. La informática i, a la 
seva base, Felectrónica, proporciona servéis nets, bons i ba-
rats; l'home ha trobat en aqüestes tecnologies un filó inesgo-
table. No hi haurá activitat humana en qué, d'una manera 
o altra, no intervingui l'ordinador. 

Un microordinador donará aviat la vista a un cec. Com
pondré música, pintar o accedir a una obra literaria serán 
amb l'ordinador activitats molt mes fácils. Mercés a la má
quina informática, els horitzons de l'univers s'eixamplen dia 
rere dia i els descobriments, com les incógnites, son mes 
nombrosos que mai. Hi ha qui imagina una infrastructura 
basada en la informática de manera que, ais sistemes de go-
vern, no els quedará altre remei que ser mes justos, mes 
receptius i considerats envers els desitjos de la gent. 

Tanmateix, l'ordinador es troba també al molí de les acti
vitats que atemoritzen —o haurien d'atemoritzar— l'home i 
la dona d'avui. A mes de fer funcionar eternament un cor 
artificial, un microordinador serveix també per a matar. No 
és agosarat pensar que, mercés a la informática, l'univers 
acabi contenint un major nombre de satéllits de vigilancia 
que de misteris. 

Ara com ara, les bases de dades informatitzades emma-
gatzemen mes vides de ciutadans que no pas cultura. 

El dret a la privacitat és un dret que va aparéixer definit 
per primer cop el 1981. Aleshores es va entendre, mes o 
menys, com a dret a «estar sol». Actualment, el concepte 
és mes ampli perqué son pocs a qui se'ls ocorre de conver-
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tir-se en Robinson Crusoe, en el sentit integral del perso-
natge. Avui del que es tracta és de defensar i garantir la 
llibertat individual, l'«autonomia» personal. Cap individu no 
pot ser perjudicat per motiu de la informació sobre la seva 
vida privada: les opinions, els costums o les actituds particu-
lars registrades en arxius, no poden influir negativament en 
el curs professional, laboral o simplement vital de l'individu. 

Amb Inexistencia de l'ordinador i la capacitat de maneig 
de la informació que confereix aquest instrument, la impor
tancia del dret a la privacitat és molt mes gran. La infor
mática és poder, i la informació automatitzada, poder encara 
mes gran. Tal és el protagonisme de la informática en aquest 
assumpte, que la privacitat individual ha quedat avui dia 
directament enfrontada a Tus indegut deis arxius informá-
tics. Fitxes de cartró, arxivadors i directoris son mitjans de 
suport de la informació, pero discos magnétics, processadors 
i xarxes de comunicació altres mitjans molt diferents. 

Mitjancant l'ordinador, la informació pot obtenir-se a l'ins-
tant, transmetre's a distancia i, sobretot, relacionar-se d'un 
lloc a un altre, «agregar-se». El sistema informátic del Minis-
teri de l'Interior d'Alemanya és capac de respondre en segons 
a una demanda de l'estil: «relació de tots els ciutadans amb 
antecedents policials que habiten les cases veínes d'un carrer 
en qué s'ha trobat un cert cotxe robat». En una part, en un 
arxiu informátic, hi ha el cens deis ciutadans; en una altra, 
potser a centenars de quilómetres de distancia, l'arxiu de 
ciutadans amb antecedents policials i, en un altre vértex del 
triangle, l'arxiu de vehicles. Tot és qüestió d'un programa 
d'ordinador que sap relacionar unes informacions amb les 
altres. 

A les societats avancades les bases de dades sanitáries, 
de planificació, de servéis de seguretat social, etc., creixen i es 
desenrotllen imparablement. Es multipliquen els censos, les 
enquestes i els recaptadors d'impostos. El ciutadá ha pres 
afecte a les targetes de crédit i, sense que ell ho sápiga, la 
seva pista particular, el perfil deis seus consums, viatges, 
ádhuc deis seus vicis queden enregistrats magnéticament. Els 
estómacs deis ordinadors no paren de digerir i afegir infor
macions sobre el ciutadá, i el perill d'un mal ús —o simple
ment d'un ús no previst— d'aquesta informació creix expo-
nencialment. 

El cens nord-americá deis anys quaranta —per cert, el 
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primer realitzat per mitjá de maquines informátiques— va 
ser realitzat sota la garantía que «la informació lliurada peí 
ciutadá no podia usar-se en perjudici seu». Pero la campanya 
antijaponesa desfermada durant la segona guerra mundial va 
ser rápida i eficient mercés al cens citat. Un a un, els japo-
nesos que residien a California varen ser internáis en camps 
de concentració, castigats per condició de la seva raga. Es 
va fer així una excepció a la garantía, per molt vergonyant 
o greu que fos aquesta excepció. Els arxius d'informació son 
elements especialment «sensibles» a les situacions d'ex-
cepció. 

El vice-secretari del Partit Comunista d'Espanya, Enrique 
Curiel, va ser detingut a l'aeroport de Barajas perqué els 
arxius informátics de la policia varen detectar l'existéncia 
d'«antecedents». Deu anys mes tard, encara no s'han esbor-
rat els antecedents polítics de Curiel ni els de molts altres 
perseguits per la dictadura. És relativament senzill llengar 
al foc un arxiu de paper, pero és molt mes difícil d'assegu-
rar-se que una base de dades informática sigui destruida: 
la realització d'una copia magnética és qüestió de minuts. 

Des de comengament de la década deis setanta, la ma-
joria de paísos occidentals han posat a punt aparells legáis 
per tal de garantir en tot alió possible un ús adequat de les 
bases de dades informatitzades. Les liéis en defensa de la pri-
vacitat deis ciutadans s'orienten de manera diversa: des deis 
EUA, on al respecte es tolera tot sempre que no hi hagi quel-
com legislat en contra, fins a l'Alemanya occidental, on, recí-
procament, Tus d'informacions mes enllá de Tobjectiu estríe
te de la seva existencia es penalitza si no hi ha res explícit 
que ho permeti. 

Una de les declaracions típiques de les legislacions sobre 
la materia és que el ciutadá té dret, en qualsevol moment, 
a revisar els seus registres informátics i, si s'escau, corregir 
el seu contingut. La possibilitat d'error sempre existeix, per
qué les burocrácies manegen els individus per paquets. En 
el millor deis casos es toleren els errors mentre es trobin 
dins un interval estadístic, A mes a mes, la consciéncia poc 
comuna de les burocrácies com a «servei públie» fa temer 
que els errors es prodiguin mes enllá d'aquest interval de 
confianga, sense que els afectats en sápiguen res. 

En teoria, el dret a revisar la informació propia permet 
una retroalimentació fonamental per assegurar la qualitat 
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de les dades perqué, qui no coneix millor la informado d'un 
individu si no el mateix interessat? Tanmateix, aquest dret 
topa amb el minso coneixement que té el ciutadá sobre els 
registres —cada vegada mes nombrosos— que li pertoquen, 
cosa que el col-loca en una situació práctica d'indefensió. 
Com podrá saber un ciutadá del carrer que hi ha una res-
posta lluminosa sobre les pantalles de raigs catodics que 
insisteix sobre un passat oblidat i traga el seu destí en se-
cret? Quin ciutadá está en condicions d'endinsar-se en la 
burocracia, esbrinar de quin departament i de quin centre 
informátic prové el perjudici a qué s'ha vist sotmés? És que 
el ciutadá té mitjans per a detectar que les seves minses opor-
tunitats professionals, per exemple, provenen del rastre d'u-
na detenció sobreseguda, pero no esborrada d'un arxiu in
formátic? 

A California, el 1982, un arxiu judicial amb tres milions 
de registres, al qual es va donar diversa publicitat, va ser 
comprovat tan sois per unes tres-centes persones. D'aques-
tes, vuitanta varen corregir els registres que els pertocaven 
perqué contenien errors. 

Quan els parlaments defineixen el dret a la privacitat, tam
bé haurien d'assegurar la possibilitat real d'exercir-lo; en el 
cas de les bases de dades informatitzades, tot resulta massa 
complex per al ciutadá. Un indici de la complexitat de l'as-
sumpte és el temor fantasmagóric que, en paísos de sólida 
democracia, origina la informática de les burocrácies. S'han 
realitzat enquestes d'opinió ais EUA, Japó i paísos europeus; 
el percentatge d'opinions que veuen en la informática un 
perill per a la llibertat individual supera el 60 %, percentat
ge que augmenta ais paísos de mes gran tecnificació. D'aques-
tes enquestes es dedueix també la profunda incapacitat sen
tida peí ciutadá per a reaccionar davant d'aquest perill. 

D'altra banda, el problema va mes enllá de la distancia 
de les liéis respecte de la seva aplicació práctica. També hi 
ha l'agressió a la intimitat individual respecte a la informá
tica que escapa de la contemplació de les liéis, simplement 
perqué aquesta informática no es troba sota el control deis 
parlaments. 

L'abundor de casos de diputáis o polítics denunciáis per 
servéis secrets demostra que aquests polítics i aquests dipu-
tats son vigiláis malgrat la seva teórica immunitat. Els Es
táis arrosseguen déficits pressupostaris creixents, pero les 
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partides destinades a l'anomenada defensa semblen intoca
bles; els parlaments no solen discutir assumptes militars. Els 
servéis policials, d'espionatge i de seguretat de l'Estat solen 
estar per damunt deis parlaments i deis pobles. 

Tenint en compte que la tecnologia mes avancada és en 
mans d'aquest tipus de servei, no és difícil d'imaginar l'e-
xisténcia de complicáis i silenciosos mecanismes informátics 
per a la vigilancia deis ciutadans, mecanismes que, per raons 
d'Estat, ningú no está en condicions de conéixer i cap llei 
no pot desafiar. Es calcula que la tecnologia militar está 
sempre uns cinc o sis anys per endavant de la tecnologia 
d'aplicació civil. Si els pobles i els parlaments s'inquieten 
pels efectes opressius de la burocracia informatitzada, qué 
será d'ells dins la gola de les superburocrácies de la «segu
retat»? 

Burnham, al seu llibre The rise of the Computer State, 
dedica un capítol sencer a la National Security Agency (NSA), 
Tagéncia de seguretat deis EUA, primera rival de la CÍA en 
poders ocults. Segons Burnham, la NSA té accés a tota la 
informació que es transmet a través deis EUA, i deis EUA 
al món. Posseeix diversos satélüts amb qué espia les con
verses i comunicacions télex que els nord-americans inter
cambien amb la resta del món. Se sap que, entre 1963 i 1973, 
totes les cartes que anaven i venien entre els EUA i la Unió 
Soviética varen ser obertes al vapor, fotocopiades i reexpe-
dides per la NSA. 

La NSA és l'agéncia que va fer tremolar la presidencia 
Cárter en fer publiques les relacions de Billy Cárter amb 
Libia. Ais seus informes constava la data, hora i contingut de 
gairebé totes les converses telefóniques del' germá del presi-
dent amb els seus interlocutors libis. 

El general Alien, cap de la NSA, va negar la seva resposta 
a les diverses preguntes d'una comissió del Congrés deis 
EUA que s'interrogava sobre la NSA, El seu motiu: «no es-
tic en condicions de respondre a preguntes que poden posar 
en perill la seguretat de la nostra nació». Aquesta mateixa 
comissió va acabar per «suposar» un pressupost de la NSA 
de mes de quinze mil milions de dólars a l'any, sis vegades 
el pressupost de l'FBL Els membres de la comissió varen 
acceptar com a pista del volum d'activitat de la NSA el pres
supost de Tincinerador de papers: segons les especificacions, 
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havia de ser capac de destruir unes sis tones de documents 
al día. 

Per no saber, el Congrés tampoc no va poder saber res 
deis equips electrónics i informátics que utilitza la NSA. 

Així és la NSA; una agencia que proveída amb la millor 
tecnología, es troba molt per damunt deis governs i deis par-
laments. I com la NSA, hi ha d'altres diverses superburo-
crácies de la seguretat, o sigui del temor, que es dediquen 
a poblar el planeta d'o'ídes i ulls electrónics. És difícil pensar 
que un habitant d'aquest planeta pugui sentir-se lliure, si 
mes enllá de les quatre parets i de l'entorn personal que amb 
sort habita, hi ha la golafreria informativa de l'ajuntament, 
després la del govern local, mes tard la del govern de l'Es-
tat.., I la serie de vigilants no acaba aquí: també hi ha án-
gels de la guarda internacionals. 

Allá on es concentra el poder es concentren, també, els 
equips electrónics i informátics mes capacitáis i costosos. Tot 
sembla indicar que hi ha una correlació entre la velocitat de 
concentració del poder i la velocitat de progrés de l'electró-
nica i de la informática. 

Un altre exemple de la puixanga informática —i per tant 
real— el constitueixen les empreses mult inacional i, en con-
cret, les multinacionals que fan negoci, precisament, de la 
informació. 

La definició que sol donar-se deis bañes és la de «centráis 
de diners». Pero aquesta definició és curta: els bañes no com-
peteixen per a millorar la seva imatge mostrant com son du
res de penetrar les seves caixes fortes, sino que mes aviat es 
vanten de l'eñciéncia informativa i informática deis seus ser-
veis. Avui dia, les xarxes de comunicació d'informática inter-
bancária constitueixen les xarxes mes avancades del món, 
militars a part. 

La TRW, empresa d'informació comercial, entre altres ne-
gocis, genera mes de trenta-cinc milions d'informes a l'any, 
informes que consisteixen en sávies agregacions informáti-
ques de tota mena d'arxius: comptes bancaris, targetes de 
crédit, negocis i consums personáis, etc. 

La comunicació terrestre sempre ha tingut problemes 
d'amplitud de banda, de velocitat i de fiabilitat. Els satéHits 
espaciáis posen a disposició deis homes milers de canaJs 
de veu, de dades i d'imatges sense cap problema de soroll. 
Actualment, un satéllit de comunicacions és rendible per 
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a enllacos de mes de mil quilómetres, pero ben aviat ho 
será per ben poc mes de cent. Es preveu que el volum de 
diners mogut per aquest sector será, el 1990, superior al de la 
mateixa informática de gestió. 

En tan suculent negoci, no cal dir, hi ha les grans multi-
nacionals. ATT, la poderosa multinacional nord-americana 
que controla el sistema nervios telefónic deis EUA hi és per 
tradició, i IBM, per ambició. 

L'International Bureau for Informatics, organisme depe-
nent de la UNESCO, ha denunciat repetidament el perill 
d'aquest control de les comunicacions per determináis cen
tres de poder. El nou perill advertit té a veure amb un pro
blema de «privacitat a gran escala»: els posseidors de la tec
nología de la informática de les comunicacions podran «es
coltar» les informacions de paisos sencers. 

Es calcula que un de cada cinc nord-americans és detin-
gut algún cop per la policia per algún motiu. Aquesta infor
mado , si ningú no ho esmena, resta permanentment al Na
tional Crime Information Center, una organització informa-
titzada de l'FBI que alberga setanta-set milions d'historials 
individuáis. L'FBI, per a les seves accions, té accés directe 
a la xarxa d'ATT. També té accés a les bases de dades de les 
companyies de targetes de crédit (amb mes de cent cinquan-
ta milions de registres personáis informatitzats ais EUA), de 
lloguer de cotxes, etc. 

Hi ha una relació estreta entre els nuclis de poder i les 
superburocrácies i sempre ha estat així. Aquesta relació, en 
l'actualitat, s'instrumenta i es potencia sobre el hardware i 
el software, sobre la informática. Ais darrers anys les super
burocrácies, privades o publiques, han multiplicat el seu 
poder mercés ais ordinadors, que els permeten un exercici 
molt mes precís del control i un temps de resposta molt mes 
curt. 

És ciar que, des de la perspectiva d'un Estat com Espa-
nya, Tamenaca pot semblar llunyana. Guardians internacio-
nals a part, la societat espanyola no és una societat infor-
matitzada fins al molí de Tos com ho és la nord-americana; 
tampoc les targetes de crédit teñen un ús gaire estés, i la 
burocracia del seu Estat és un monstre paralític, a mes a 
mes de fred. Pero tot arribará, perqué per alguna cosa Es-
panya es troba en Tórbita nord-americana; no només s'im-
porten productes: també s'importen métodes, la qual cosa 
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implica, entre d'altres coses, que el sentit anglo-saxó de l'efi-
ciéncia és capac de fer-se valdré fins i tot en les burocrácies 
mes feixuges (o pesants). 

El nou DNI, en projecte, unifica el codi de cada espanyol 
per a tots els arxius de l'Estat: Hisenda, Interior, Seguretat 
Social... Aquests arxius —els de sempre— agilitzaran com 
mai una gestió el punt de mira de la qual és, precisament, 
l'individu. 

Tots els ministeris es troben en fase d'intensa mecanitza-
ció. Per al de l'Interior s'han contractat els servéis d'ordi-
nadors Siemens, els mateixos que al seu dia varen contribuir 
a l'eficient campanya antiterrorista del govern alemany, amb 
no pocs malencerts al seu haver. Bona part de la sanitat es-
panyola es troba embrancada en concursos, ais quals es pre
senten les multinacionals mes expertes del món. El Minis-
teri de Justicia, a la fi, sembla haver descobert les técniques 
informátiques. 

En poc temps, a l'amenaca de les superburocrácies inter-
nacionals, el ciutadá espanyol, com l'europeu en general, hau-
rá d'afegir-hi un Estat central importador de provada infor
mática de vigilancia. En aquest punt, Espanya es troba en-
darrerida respecte d'Europa: la llei orgánica de Protecció 
de les Dades és encara en trámit i, des del punt de vista 
legal el perill de la informática tan sois és apuntat a l'arti-
cle 18 de la Constitució. 

Després hi ha els modes i els hábits socials que s'impor-
ten sense obrir boca i sense advertir els perills que com
porten. 

Ais EUA hi ha, a Tactualitat, cinquanta mil caixers auto-
mátics; es calcula que el 1990 n'hi haurá cent quaranta mil. 
Aquests caixers automátics constitueixen les primeres fites 
de la cursa cap a l'Electronic Funds Transfer (EFT), o Trans
ferencia Electrónica de Diners. 

L'EFT promou una mena de conducta deis individus que 
será completament general ais EUA d'aquí a pocs anys, i 
d'aquí a uns pocs mes a qualsevol país d'influéncia nord-
americana. El ciutadá podrá anar al supermercat mitjancant 
una targeta especial de manera que, instantániament, es fará 
la corresponent transferencia de diners des del seu compte 
bancari fins al supermercat. És la societat deis diners... a la 
no r d-americana. 

La proposta EFT va desencadenar una certa polémica, 

50 



sobretot a l'época de Cárter, el qual va arribar, fins i tot, a 
obstaculitzar alguns projectes relacionáis, precisament, per 
Vamenaga que suscitaven. En l'actualitat, amb Reagan, l'EFT 
avanca sense cap impediment. El perill de l'EFT és el mateix 
perill que apareix amb Tus de les targetes de crédit, pero 
molt mes greu. Un deis resultáis mes amenacadors de l'EFT 
és que l'individu que pagui les seves despeses en metálüc es 
considerará un sospitós; es tractará d'una sospita que sobre-
passará l'ámbit policial, que esdevindrá també social. 

Nora Mine, a l'informe de 1978 «L'informatisation de la 
société», apuntava els avantatges descentralitzadors de la in
formática, amb la consegüent possibilitat de reforcament 
de les democrácies des de la seva mateixa base. Sis anys 
mes tard sembla que ambdues tendéncies, descentralització 
i centralització, conviuen: l 'abaratiment del hardware ha 
permés portar l'ordinador a l'origen de les dades (per exem-
ple, a un barrí de la ciutat), pero en cap cas perqué aixó 
signifiqui una gestió directa de les dades (l'ordinador del 
barri está connectat al de l'Ajuntament, que és des d'on es 
preñen les decisions). Sis anys després, la descentralització 
informática contribueix a una major «racionalitat» de les 
aplicacions, pero l'amenaca de la concentració de les dades 
s'ha reforcat encara mes. Sis anys després pot parlar-se, cer-
tament, d'una informática descentralitzadora i, per tant, mes 
humana, pero també del seu aspecte oposat: la informática 
contribueix també al fet que els grans siguin molt mes grans. 

No sembla pas que la informática «colossal» de les super-
burocrácies, actuáis o futures, promogui una societat real-
ment millor. Organitzada mes eficientment en alguns casos, 
potser, pero no millor. Res de bo no pot esperar-se d'alló 
que, ocult com un dimoni de la guarda, plana sobre els indi-
vidus per a dir-los de forma invisible alió que poden fer i alió 
que no poden fer. Aquesta informática colossal sembla im-
batible, cap individu no pot res contra ella. És subtil, difí
cil d'entendre i poderosa, i és en mans de qui, a fi de comp-
tes, decideixen sobre molts afers del món. 

L'electrónica i la informática plantegen amb singular dra
matismo un dilema ja antic: tecnología a favor o contra l'ho-
me. La informática, com l'enginyeria genética i les ciéncies 
de l'átom, configuren una nova societat i un nou món. La 
resposta a la pregunta «com será aquest nou món?» está 
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íntimament relacionada amb el tipus d'ordinador, replicants 
i energies nuclears que es donin en aquest món nou. 

És prou ciar que pot haver-hi una informática, fins i tot 
colossal, molt menys terrible. Els ordinadors de les univer-
sitats nord-americanes, per exemple, están connectats entre 
si de manera que pitjant un parell de tecles s'accedeix a de
senes de milions d'articles i llibres. 

En aquest sentit, els anys vuitanta representen un salt 
endavant cap a una informática esperangadora. L'abarati-
ment i el perfeccionament actuáis de l'electrónica han donat 
lloc a la microinformática, amb la qual cosa s'albira la difu-
sió de la informática a tots els nivells d'activitat: l'ordina-
dor es democratitza. Hi ha ara una possibilitat real d'idear 
i d'inventar aplicacions d'auténtica utilitat alliberadora, i, 
sense que aquest factor resolgui directament el problema 
del poder desmesurat, sí que s'hi contraposa amb forca i 
tensió. 

Weizenbaum, professor del MIT i un deis mes apassionats 
denunciants de la informática antihumana, ho diu des de 
la metrópoli-EUA, potser per aixó mes versat que ningú: 

«És indubtable que els ordinadors han ajudat enorme-
ment a estendre la visió del nostre racó i fins i tot de racons 
mes allunyats de l'univers; els ordinadors han transformat 
radicalment molts aspectes de l'astronomia. Sense els ordi
nadors, els vols espaciáis i, per consegüent, la imatge dra-
máticament simbólica de la térra flotant a l'espai hauria 
estat impossible. Hom podría citar altres molts exemples 
de com i de quina manera l'ordinador serveix per a quel-
com de bo. Pero hi ha qüestions que gairebé mai no es plan-
tegen, per exemple: qui és el benefician del nostre pregonat 
progrés tecnológic i qui en son les seves victimes? Quins 
son els límits que nosaltres, el poblé en general i els cien-
tífics i tecnics en particular, hem d'imposar a l'aplicació de 
la informática? Quin és l'impacte de l'ordinador no només 
sobre les economies del món o sobre el potencial de guerra 
entre les nacions, sino també sobre la imatge que els éssers 
humans teñen d'ells mateixos i sobre la dignitat humana? 
Quines forces irreversibles es posen en joc amb la nostra 
veneració a Taita tecnología, simbolitzada tan brilíantment 
per l'ordinador? Serán capacos els nostres filis de viure en 
el món que estem construint ara i aquí? Molt depén de les 
respostes a aqüestes preguntes.» 
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EL RISC DE LA SOCIETAT DE LA ÍNFORMACIÓ 

Santiago Vilanova 





L'ús de forma accelerada de la informática en els mit-
jans de comunicado está afectant la concepció de la profes-
sió periodística i qüestionant les estructures que haurien de 
garantir la llibertat d'informació. És un fet irreversible que 
el teletex, l'anuari electrónic, el banc de dades i els satél-lits 
han tornat obsoletes les maquines d'escriure i han periclitat 
l'organització tradicional de les empreses periodístiques. Pero 
aquest repte tecnológic, que se'ns presenta des de les insti-
tucions com un nou Prometeu, té al mateix temps el risc de 
crear un monopoli radical i infrangibie, capac de destruir la 
iniciativa i la creativitat deis comunicólegs. El dilema és 
inquietant i la cruílla inevitable: ¿anem cap a una informa-
ció mes «objectiva» i analítica o cap a uns missatges unifor-
mitzats que generaran alienacions massives? Durant els anys 
de la dictadura franquista, la premsa, per exemple, no va 
poder desenvolupar a fons totes les possibilitats de creati
vitat i llibertat que oferien peí seu fácil control les tecnolo-
gies del gravat al buit i posteriorment l'offset. Ara, quan les 
redaccions podrien aspirar un clima de participació en l'es-
tructura productiva, el factor de modernització es presenta 
com un element de rigidesa i d'un control laboral i de con-
tinguts informatius mes gran. En les seves reflexions sobre 
els efectes de l'anomenada «tercera onada», el futuróleg Al-
vin Toffler es mostra excessivament optimista sobre la capa-
citat descentralitzadora de les noves tecnologies en el camp 
de la comunicació. Toffler es concentra en el hardware i en 
el Iliure accés a la tecnología deis diversos grups socials, pero 
no analitza amb suficient rigor respecte ais avéneos del sof
tware i deis bañes de dades; cada vegada mes cars i centra-
litzats. Vegem, per comencar, algunes constatacions de l'im-
pacte negatiu des d'una óptica sindicalista i des de la posició 
d'un comunicóleg crític. 

La transmissió de les pagines d'un periódic a centenars 
de quilómetres a través deis procediments del facsímil des-
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trueix tota possibilitat de control deis treballadors sobre les 
eines en qué es fonamenta el nou sistema de producció. La 
utilització deis satéllits geoestacionaris, com l'Intelstat, incre
mentará encara mes el distanciament entre els periodistes i 
els propietaris de l'empresa editora. Les vagues ja no tindran 
sentit ni eficacia. El control deis mitjans de producció i l'au-
togestió en societats d'informació de gran incidencia serán 
utopies própies de mentalitats romántiques. L'opuléncia tec
nológica está acabant amb la capacitat creativa en els mass-
tnedia. Les enormes inversions financeres que requerirán les 
empreses periodistiques de l'any 2000 només serán a l'abast 
d'importants grups de pressió i multinacionals. Aquesta diná
mica incrementará encara mes la concentració i l'estratégia 
monopolística. 

Comunicblegs o programadors? 

La rendibilitat económica del sistema informátic que s'in-
trodueix requereix una polivalencia en la mateixa estructura 
i en les inversions (periódic, radio, televisió, banc de dades, 
telemática...). Aquesta estrategia, foreada per les caracterís-
tiques del desenvolupament tecnológic, fa que l'empresa 
informativa del futur sigui mes costosa i complexa. Els nous 
sistemes d'impressió permeten l'elaboració del periódic di-
rectament a la fotocomponedora connectada a l'ordinador, 
sota el control exclusiu, a través de clau secreta, deis alts 
carrees directius, que poden interferir el missatge transmés 
peí periodista des del seu vídeo-terminal. D'altra banda, ja 
hi ha periodics japonesos i nord-americans que compaginen 
les pagines a través deis valors que els propietaris han in-
troduit a l'ordinador central. El software fa les funcions de 
director i controlador de la publicado. 

Un altre factor de rigidesa que s'ha de considerar és Ta
p a n d o d'una nova professió en els mitjans de comunicació. 
Es tracta deis programadors. Els enginyers en informática 
serán els veritables protagonistes de les empreses i no els 
periodistes, ja que només aquests experts podran crear es
tructures. Aquesta nova tecnocracia ha estat batejada per 
la mateixa IBM amb el nom de linguistic administrators. 

L'evolució deis periodics i deis mitjans de comunicació 
en general estará també fortament condicionada pels bañes 
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de dades; aqüestes enormes bíblíoteques informátiques codi-
ficades al servei del sistema anomenat postindustrial. La po
sada en marxa d'una xarxa telemática mundial dificultará 
raccés deis grups socials i cívics que no disposin de mitjans 
económics i impedirán la réplica deis diagnóstics i prospec-
tives que en surtin. Un cas de la progressiva centralització 
que experimentaran els bañes de dades el tenim arran de 
la decisió de les dotze empreses que participen en el pro
grama europeu ESPRIT {European Strategic Program for Re
search and Development) per utilitzar el model d'Xntercon-
nexió de Sistemes Oberts (OSI) per a la interconnexió deis 
ordinadors i xarxes de comunicacions. 

Hi ha també d'alíres factors d'ordre social, polític i so-
bretot sindical que no poden escapar-se de ser plantejats. 
Les noves tecnologies destruirán conquestes sindicáis acon-
seguides al llarg deis anys de moviment obrer organitzat. Els 
interessos de les multinacionals que dominen el sector de 
Telectrónica i la informática s'oposen a unes reglamentacions 
sindicáis a nivell nacional i reclamen un nivell de formació 
deis operaris, que difícilment podrá aconseguir-se del reci-
clatge deis obrers del sistema industrial tal com Fhem co-
negut. 

Com donar credibilitat a un «progrés» que portará a l'a-
tur milions d'obrers? Posem l'exemple del sector periodístic. 
L'evolució tecnológica, de la linotipia a la fotocomposició 
fins arribar a la informatització integral, cada cop mes sofis
ticada i menys convivencial, continuará sent la causa de la 
pérdua de molts llocs de treball. 

Mentres, rautomatització deis processos productius conti
nua imparable. Avui, ja no és tant la lluita de classes en el 
sentit elássie, entre propietaris del capital i proletaris, que 
predomina, sino les opcions tecnologiques i la participació 
deis afectats peí seu impacte social. La revolució industrial 
que ens anuncien és la industrialització de la informado. 
L'electrónica i les comunicacions han transformat totalment 
el concepte de creixement i de producció. El capital ja no 
requerirá tant el valor treball i l'activitat manual deis prole-
taris. La transformació de la materia es substituirá peí trac-
tament í elaboració de la informació com a font de l'activitat 
productiva. La mesura de la informació, de la seva quantitat, 
del seu preu, la seva integració en el producte nacional brut, 
portará immensos problemes ais economistes, que hauran de 

57 



ser alhora lingüistes i físics per integrar correctament la in-
formació en el creixement. Dins d'aquest nou context, poca 
cosa podran fer els sindicáis clássics que no siguí ajustar-se 
a la nova era postindustrial mitjancant nous metodes de 
Iluita i organització. 

Pero, per altra part , nous perills, encara desconeguts, afec
taran ais nous obrers de la societat informatitzada. En el 
sector de la premsa, d'aquells efectes del plom, que en altres 
temps no llunyans perjudicaven els pulmons deis linotipis-
tes, s'ha passat a un risc generalitzat per a la salut deis usua-
ris de termináis. Els perills encara no han estat valoráis del 
tot. Molts están subjectes al secret i es refereixen a la so-
breexposició deis raigs catódics, especialment deis operaris 
que treballen mes de cinc hores seguides i diáries a menys de 
mig metre deis aparells. 

Perills en els termináis 

Un estudi de la prestigiosa revista anglesa «The Ophtalmic 
Opticien» ha posat de relleu transtorns orgánics i psíquics, 
tais com la vista cansada, mal de cap, mal d'esquena, trans
torns digestius, com també efectes sobre el sistema ocular. 
Alguns informes apareguts ais Estats Units sobre l'excessiva 
exposició de raigs ionitzants destaquen que aquests poden 
originar efectes genétics sobre les dones embarassades i leu-
cémies. L'OMS i la OIT ja han proposat ais fabricants urgents 
especificacions ergonómiques deis termináis i del seu entorn, 
que a l'Estat espanyol en rnolts casos es continúen incom-
plint. Es tracta de filtres, correctors de la lluentor i protec-
tors de les radiacions. Els darrers informes del sindicat de 
periodistes francesos de la CFDT accentuen la denuncia sobre 
els efectes a la llarga: transtorns del son, somnoléncies du-
rant el dia i fatiga visual. Un altre camp que no ha estat ana-
litzat és el mitjá televisiu, amb una serie de traumes físics 
i psíquics encara no divulgats. 

En el nostre país, amb una absoluta desmobilització sin
dical peí que fa a la seguretat en el treball, aquests temes 
no acostumen a ser objecte de debat ni d'aprofundiment. I cal-
drá que es tingui consciéncia d'aquesta indefensió quan les 
multinacionals japoneses, anglo-holandeses o nord-americanes 

s'instal-lin en les Zones d'Urgent Reindustrialització (ZUR). 
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El «Gran Germá» 

La revolució microelectrónica reclama un debat collectiu 
per intentar domesticar tot aquest procés al servei de l'home 
i de les llibertats individuáis i evitar un nou totalitarisme. Hi 
ha raons fonamentades perqué els receptors de la informació 
comencin a creure que les noves tecnologies oculten una do-
minació destinada a organitzar el consum massiu de neces-
sitats artificiáis. ¿Aquesta dinámica ens fará viure en una 
hiperrealitat al servei deis interessos d'una tecnocracia multi
nacional? Segons el socióleg Ivan Illich, hi ha una confabu
lado destinada a «estandarditzar els nostres somnis, indus-
trialitzar la riostra imaginado i programar la nostra fanta
sía-». Davant d'aquest monopoli, es fa indispensable crear un 
estat d'opinió que reivindiqui un ordre mundial de la infor
mació veritablement democratic. I per aixo les tecniques han 
d'estar sotmeses al control social. L'estat de la qüestió és 
suficientment greu per motivar un debat polític i social. Efec-
tivament, una radiografía de la situació indica que práctica-
ment dues agencies internacionals nord-americanes, la ISS i 
la Datanews, disposen de servéis informatitzats que els per-
meten rebre i tractar de forma selectiva mes de trenta mi-
lions de paraules al dia, mentre que totes les agencies reuni-
des del Tercer Món només aconsegueixen una capacitat per 
a dues-centes mil paraules al dia. Segons la UNESCO, els Es
táis Units, a través de les seves multinacionals, controlen el 
75 % de la circulado mundial de programes de televisió, 
el 65 % de les informacions, el 50 °/o de les produccions cine-
matográfiques, el 60 % deis discos-cassettes, el 89 % de la 
informació comercial informatitzada, el 82 % deis compo-
nents electrónics, el 90 % deis butlletins informatius de tele-
visió i el 65 % de la publicitat (els EUA controlen vint-i-set 
de les trenta agencies internacionals de publicitat). Aquest 
context, afavorit per la posada en marxa deis satéllits, permet 
Tentrada, en el camp de la informació, d'empreses que teñen 
interessos en altres sectors (automóbils, alimentado, petroli, 
hoteleria, eléctriques). El cas del diari «The Times» és signi-
ficatiu d'aquest tipus d'interferéncies económiques. 

El 15 % de les mes poderoses multinacionals ja teñen in
teressos directes en les empreses d'informació. Aquesta reali-
tat ha generat una dinámica a favor de l'aparició de mono-
polis que fan servir els bañes de dades com a peces clau de 
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la seva expansió i domini. ¿No és aixó un veritable perill 
per a les llibertats? L'any 1979 el president francés Francois 
Mitterrand declara: «L'emmagatzematge d'informado en els 
bañes de dades estrangers pot sotmetre els homes al control 
de voluntáis ocultes i exteriors». Aquesta advertencia no era 
cap demagogia nacionalista. La imaginació orweliana ha que-
dat superada pels fets. 

L'any 1984, la tendencia a la concentració de la qual par-
lava el dirigent francés encara s'accentuá mes. Aqüestes en 
son algunes dades significatives. El Canadá i els EUA teñen 
el domini absolut deis bañes d'informació. Deis 1.026 que hi 
havia al món a fináis del 1983, el 60 % es trobava sota el 
control nord-americá. Pero en el futur hi haurá a mes a mes 
un factor económic que reforcará aquests oligopolis. L'accés 
ais bañes de dades i les consultes que s'hi fan serán cada cop 
mes cares. Només les institucions podran financar investiga-
cions retrospectives o estudis de prospectiva basats en la 
consulta d'aquests termináis. 

Conseqüentment, les noves tecnologies s'han convertit en 
un factor del desenvolupament económic i social, condicio-
nant les ideologies i la voluntat de les directrius polítiques. 
El desenvolupament tecnológic interrelaciona estructures con-
tradictóries i explica les raons de les vinculacions entre blocs 
polítics antagónics. Les noves tecnologies obliguen a interre-
lacionar la Comunitat Económica Europea i el Mercat Comú 
o a no poder distingir la separació entre civil i militar en 
la industria punta com la nuclear. La industrialiízació de la 
informació servirá també per condicionar el model produc-
tiu deis paisos mes pobres i tecnológicament endarrerits. 

Les xarxes d'informació buscaran per damunt de tot l'efi-
ciéncia per orientar el tipus de creixement deis paisos que 
sol-liciten accés a certs bañes de dades. Hi ha, dones, el risc 
d'una colonització cultural i económica sense precedents, ba
sada en la installació del sistema, la formació deis especia-
listes i l'accés a les xarxes mitjancant acords bilaterals entre 
els Estats. La CEE, a la qual ens han introduít amb tanta 
euforia, disposa només d'unes cent bases de dades i res no 
pot fer davant els grans poders canadenc i nord-americá. 
L'accident nuclear de Txernóbyl ha demostrat les afinitats 
en el control i l'ocultació d'informació entre les burocrácies 
de l'Est i de l'Oest. 

Els Estats supeditáis a Tactual ordre informatiu mundial 

60 



veuen com disminueix de forma accelerada la seva «indepen
dencia nacional». Els oligopolis ja poden detectar les orien-
tacions científiques, tecnológiques, socials i polítiques amb la 
simple observado de les sollicituds d'informació i les consul
tes que facin ais bañes de dades. A fináis de 1986 es calcula 
que un milió quatre-cents mil termináis del món occidental 
dependran d'un muer de bañes de dades. 

A l'Estat espanyol, i especialment ais Pa'ísos Catalans, el 
futur que ens oferirá la industria de la comunicado és in-
quietant i hauria de motivar un debat mes ampli en el si de 
la societat civil. Les aproximadament vint-i-tres bases de da
des, accessibles mitjancant termináis informatitzats, que hi 
ha, depenen de sis bañes de dades situats a l'estranger. Des 
d'aquests centres de poder se'ns subministren les informa-
cions d'ordre económic, energétic, ecológic i cultural; mis-
satges de gran transcendencia per dissenyar el nostre model 
de societat. Es tracta de les ESA (European Space Agency), 
Lockhed, Informatic Systems, System Development Corpora
tion, Telesystemes-Questal, New York Times Information 
Bank, IP Sharp Associates LTD; així com xarxes d'informa
ció multinacionals com Tymnet, Euronet, Telenet, Esa, Cyber
net, Nics o Sita. 

¿Quin paper pot jugar el professional de la informació, 
el comunicóleg, o el sindicalista davant aquesta tecnostruc-
tura? I el ciutadá comú? I els Parlaments? En el moment 
d'introduir el debat sobre les noves tecnologies de la infor
mació i el seu desitjable control social, seria convenient que 
recordessim iniciatives progressistes com la llei de Llibertat 
d'informació deis Estats Units de 1974, la The Freedom of 
Information Act, que permet l'accés públie ais arxius gover-
namentals. També cal esmentar l'Informe Me Bride a la 
UNESCO, en el qual es reclama l'accés a les bases de dades 
de les multinacionals, fet transcendental per controlar Fes-
tructura productiva d'un Estat i planificar el seu futur. La 
manca de dades, per exemple, que té la Generalitat de Ca
talunya sobre les grans multinacionals que controlen recursos 
naturals en el nostre territori és un fet greu que caldria su
perar. Si no es disposa d'aquesta informació no és possible 
tampoc una planificado tecnológica i energética. 

Caldria comencar a plantejar aqüestes reivindicacions da
vant la posada en marxa del Pía Electronic i Informatic i la 
reorganització, a través de Telefónica, de les telecomunica-



cions. La informació que rebem diáriament per mitjá de la 
premsa, la radio i la televisió ja depén d'aquesta estrategia 
mundial dominada per una minoría de tecnócrates. L'autén-
tic repte democrátic en la societat anomenada postindustrial 
és frenar la dinámica del centralisme i de Fautoritarisme que 
possibiliten les noves tecnologies. Seria una fallácia parlar 
de llibertat d'informació mentre els seus centres de produc-
ció es converteixen en santuaris impenetrables. 

El cas cátala 

Aquest desenvolupament tecnológic, clarament vinculat 
amb els sectors punta del complex militar i industrial, tindrá 
els seus efectes sobre l'estructura productiva catalana. De 
la presencia de les principáis multinacionals de l'electrónica 
i la informática el nostre país en rebrá els beneficis, pero 
també el risc d'aquest nou desenvolupament. Pensem que a 
Catalunya es disposa del 26 % del pare espanyol d'ordinadors 
i que s'hi han instal-lat empreses tan poderoses com la IBM, 
NCR, HB/CII, Siemens, Control Data, ICL, Burroughs, i tan-
tes altres japoneses i angloholandeses. A Catalunya hi ha el 
centre de disseny per computadora mes potent de l 'Estat 
espanyol, el CAD/CAM de la fundació BCD, vinculat a l'es-
tratégia del Pía Electronic i Informátic (PEIN). El Govern 
de la Generalitat, tal com ha quedat palés en el Llibre Mane 
de l'electrónica i la informática a Catalunya, está portant a 
terme un programa per introduir les noves tecnologies en 
tots els sectors de la societat, especialment la industria i l'e-
ducació. En aquesta operació hi col-laboren ANIEL (Asocia
ción Nacional de Industrias Electrónicas), CEAM (Centre 
d'Estudis i Assessorament MetaHúrgic), AETEC (Associació 
d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya), UPC (Univer-
sitat Politécnica de Catalunya), ADAMICRO (Asociación para 
el desarrollo de la tecnología y aplicaciones de los micropro-
cesadores), el PCPE (Patronat Cátala pro Europa) i el SEDISI 
(Sociedad Española para el Desarrollo de las Industrias de 
Servicios de Informática), totes aqüestes institucions coordi-
nades peí Departament d'Indústria i Energia de la Genera
litat. 

A nivell institucional el suport al desenvolupament tecno
lógic a Catalunya el porten la CAICYT (Comisión Asesora de 
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Investigación Científica y Técnica) i el CDTI (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial), pero hi ha dos instru-
ments creats per la Generalitat que teñen una especial trans
cendencia en el desenvolupament tecnológic: el CIDEM (Cen
tre dTnformació i Desenvolupament Empresarial) i el CIRIT 
(Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecno
lógica). Aquests dos organismes intenten fer al mes amplíes 
possibles les competéncies de la Generalitat en materia de 
planificado tecnológica, i son la columna vertebral de la in
trodúcelo de les noves tecnologies en el teixit social. 

El CIDEM segueix els següents objectius: ajudar a elevar 
el nivell de la tecnología de les empreses catalanes, informant 
sobre els nous productes i processos, posant a la seva dispo-
sició patents espanyoles o internacionals, promovent la inno
vació i Tapropament ais centres de recerca; ajudant a la mi-
llora de la productivitat, la millora de la formació professio-
nal i la implantado de noves empreses. Per la seva part el 
CIRIT, creat per Decret el 5 de novembre de 1980, dona 
suport a la investigació científica en tots els seus aspectes i 
impulsa la recerca en el camp de la innovació tecnológica. 
El mateix Decret crea el Consell Científic i Tecnológic, orga-
nisme assessor del CIRIT, format per personalitats de com
petencia rellevant en els ámbits científics, tecnologies, eco-
nómics i socials. El 10 de desembre de 1982 el president de 
la Generalitat signa un Decret que regulava les actuacions 
del CIRIT en línies prioritáries, en el qual, atenent l'estudi 
realitzat peí Consell Científic i Tecnológic, establia unes árees 
preferents entre les quals figura la Microelectrónica. Com a 
conseqüencia, l'any 1982 es subvencionaren diverses unitats 
de recerca per al desenvolupament del programa Disseny 
amb ordinadors i caracterització de circuits integráis a esca
la molt reduida. Alhora va comencar una campanya informa
tiva, a través de TV-3 i de diferents mitjans de comunicado, 
per Fensenyament, a tots nivells, de Telectrónica i la infor
mática, condició básica, segons el CIRIT, per al futur desen
volupament i per a l'aprofitament a Catalunya de tots els 
avantatges que aporten aqüestes noves tecnologies. El debat 
social i polític, pero, ha anat quedant marginat i l'impacte 
social desvaloritzat per una excessiva pressa per no perdre 
el tren de la CEE. 
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El risc social 

Els inteHectuals, els sociólegs, els artistes i els polítics 
catalans sembla que han assumit el fenomen com si fos un 
avene, irrefutable que no és possible domar. Prácticament no 
s'ha produít cap reflexió seriosa des deis camps socials i crea-
tius. S'accepta una imposició tecnológica com si es tractés 
d'una eina a la qual hom ha accedit grácies a un treball de 
participació popular, o com si fos la satisfácelo d'una neces-
sitat reclamada per la rnajoria de la població. Moltes dones 
i homes de la cultura catalana han tancat els ulls per donar 
absoluta credibilitat ais métodes d'introducció d'aquestes ma
quines i han oblidat reflexionar en veu alta sobre els efectes 
sociopolítics que se'n puguin derivar. 

Amb un dubtós llenguatge «progressista» molts comunicó-
legs han esdevingut publicistes de les firmes de la informá
tica i de la telemática. 

Abans d'assimilar una invasió com la que ens cau damunt, 
caldria ser conscients que el Parlament espanyol no ha esta-
blert encara una mínima legislado entorn d'aquestes maté-
ries i que el ciutadá es troba indefens davant deis efectes que 
la informática generará en la lingüística, l'art, la comunica
d o i les relacions humanes. A Catalunya, i en general ais 
Páísos Catalans, el debat ni tan sois s'ha encetat, i sembla 
que assistim a un consens inexplicable de tots els sectors que 
dominen l'anomenat món de la cultura. Qué esperen, dones, 
els membres de la Comissió de Modernització creada per la 
Conselleria de Cultura? La generalització de la informática 
menará a un seguit de riscos que s'han de mesurar seriosa-
ment. En primer lloc, cal esmentar l'augment de l'atur i la 
desaparició de centenars d'oficis artesanals, adquirits al llarg 
deis anys, amb la consegüent extinció de molts nivells de llen
guatge, al servei de l'automatització. És difícil recuperar 
aquest llenguatge específic si es perd la seva vinculació amb 
el sistema productiu i amb la vida quotidiana. Caminem cap 
a la construcció de fabriques sense proletaris. Aquesta recon-
versió oferirá, certament, mes possibilitats d'oci i una millor 
redistribució de Tocupació, pero, qui no diu que la informá
tica no destruirá alhora les possibilitats d'un oci creatiu, no 
alienant ni teledirigit? 

La informática pot buidar de continguts conceptes polí
tics com federalisme, autonomía o independencia, segons qui 
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controla els ordinadors centráis. Tenim el cas de la Repúbli
ca Federal Alemanya com a significatiu. Efectivament, l'estra-
tégia de centralisme informátic, mitjancant plans.com els 
PÍOS, LISA, PISA, INPOL i DISPOL dirigits por la BKA des 
de Wiesbaden, converteix en irrisoria qualsevol autonomia 
deis Estats federáis. L'Estat generará, a través deis termináis 
i centres de transmissió de dades, un centralisme molt mes 
eficac que el que puguin haver aplicat les monarquies mes ab-
solutistes. El control polític i económic de la poblado es 
fará d'una manera molt sofisticada, mitjancant programes 
secrets, dirigits per una minoria d'experts. El Projecte Odín, 
impulsat peí Govern, d'un superordinador centralitzat a Ma
drid per a tota la comunitat científica podría ésser el principi 
d'aquesta estrategia. 

Altrament, tenim el dret de preguntar-nos si, un cop por-
tem anys d'adaptació a les xarxes d'informació que ens dic
taran les conductes i els hábits de consum sabrem encara 
espavilar-nos en cas d'una fallida del sistema. N'hi ha prou 
a apreciar la dependencia que ja es té de les calculadores 
de butxaca per comprendre que d'aquí a decennis 1'home 
ordinari no es recordará de res sense l'ajut deis ordinadors 
i es trobará indefens davant de l'imprevist 

La informática accentua també la tendencia que tenim a 
pensar i imaginar segons els esquemes deduits de la realitat 
física i els seus mecanismes. Ens fa entrar en un món en 
qué els ordinadors ens restituirán una realitat cada cop mes 
reduída i racional, despersonalitzada i pre-dirigida, per esta-
blir mes fácilment les connexions entre els ordinadors i els 
cervells humans, els quals cada cop serán mes «integrats» en 
els circuits deis primers. La informática tendeix a propagar 
una forma de pensament aseptic, racionalitzat, salvaguardat 
deis «transtorns mentáis» i de Uurs «utopies delirants», pero 
també de la creativitat en general. En aquest sentit es pot 
provocar, tal com deia Denis de Rougemont, un conformisme 
racional-materialista i la pérdua de tot esperit de resistencia 
deis consumidors contra els poders fáctics que hauran mono-
politzat, sense repliques, les directrius de la informática i de 
la telemática. Oferint-nos «pensar per nosaltres», i mes rápid 
que nosaltres, la informática porta el risc d'atrofiar les nos-
tres facultáis de memoria, de judici i de creació, multiplicant 
una especie próspera de «débils mentáis eficients». 

El debat democrátic és, dones, urgent. Que no passi que 

65 
3. 

http://plans.com


mentre maldem per cercar justificacions culturáis a les noves 
tecnologies, ens trobem consolidant un monopoli autoritari 
del qual dependrá tota l'organització económica de la socie
tat catalana de l'any 2000. 

Llindars tecnologies 

Els filósofs nord-americans Murray Bookchin i Paul Good
man assenyalen que els avancos tecnologies son tan grans 
que, actualment, és difícil que puguin teñir un control so
cial. La tecnologia i la llibertat no coexisteixen l'una al costat 
de l'altra, corn dos dominis separáis de la vida. O s'utilitza 
la técnica per reforjar les tendéncies socials que fan la so
cietat humana mes autoritaria i tecnocrática o es genera una 
dinámica que faci d'aquestes técniques eines per a unes rela-
cions humanes ecológiques i emancipadores. L'energia nu
clear, el desenvolupament de les comunicacions electróni-
ques, l'exploració de l'espai i la macroinformática han creat 
una superstructura que pot esdevenir un feixisme democrá-
tic. Els principis de la megamáquina (control central i divi-
sió extrema de les funcions seguint criteris mecánics) aplicáis 
a la societat humana, és a dir, a la producció, ais servéis i a 
1'administración maximalitzen la dependencia del ciutadá, con-
tráriament a les seves aspiracions. Aquesta dinámica condueix 
a la importancia i a la frustració deis consumidors. 

Les tecnologies de la informado han permés que el capi-
talisme s'hagi superat a si mateix. L'estrategia no té res a 
veure amb el que ens han fet creure les ultimes generacions 
de marxistes. El capitalisme ja no és tan sois un sistema que 
produeix mercaderies. Alió essencial no és produir l'oferta, 
sino produir la demanda. I la major part de les inversions 
del sector industrial es dediquen a produir aquesta demanda. 

Dit d'una altra manera: és mes important o eficac produir 
consumidors que mercaderies. L'escola i l'hospital son fabri
ques de produir consumidors. Avui, en el preu d'un vídeo o 
d'un microordinador, hi ha cinc vegades mes de treball des-
tinat a produir el seu futur consumidor que a fabricar l'a-
parell. Les noves tecnologies de la informació han permés 
crear un capitalisme basat, no tan en la for^a de treball, sino 
en la creació de necessitats artificiáis. El sistema que Marx 
pensava destruir s'ha tornat ultraeficient. Les noves tecno-
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logies permeten el que podríem anomenar «capitalisme de 
l'auto control». 

A mesura que la informática es miniaturitzi, aquest sis
tema envairá tots els aspectes de la vida quotidiana. Si abans 
ha estat el control deis consumidors per al sistema d'auto-
desplagament —mitjancant la industria del cotxe (condicio-
nant l'urbanisme i la vida en les ciutats)—, ara, el control 
es fará per mitjá de les petites pantalles. 

L'estratégia es fonamenta en l'explotació de les nostres 
tendéncies «narcisistes» i «masturbatóries». El sistema que 
pot sorgir d'aquesta situació será un sistema en qué accep-
tarem de bon grat la nostra propia servitud; cosa que ens 
obligará a consumir tecnologies de control. Marx havia dit 
que «la finalitat del capitalisme és ' la prodúcelo del benefici 
i no la satisfacció de les necessitats». Pero la societat post
industrial demostra justament el contrari. La immensa ma-
joria de la població ha quedat seduída pels béns artificiáis 
i les necessitats creades per la societat de consum. I com 
va dir el malaurat físic Manfred Siebker, fundador d'Ecoropa, 
una veritable cultura no pot introduir tecnologia amb tantes 
repercussions socials i biológiques d'una manera tan arbi
traria. 

Caldria que ens plantegéssim, com fa Ivan Illich, la ne-
cessitat d'admetre «llindars tecnologies». De la mateixa ma
nera que considerem que el creixement té uns límits, ja que 
el planeta disposa de recursos fóssils limitats, la societat hu
mana també té uns límits en la seva capacitat d'assimilar 
el desenvolupament tecnología ¿Qui pot dubtar que els ordi-
nadors de cinquena generado utilitzats com a armes de mas-
ses no converteixen els Parlaments deis Estats en un ramat 
de xais? La utilització que la NSA (National Security Agency), 
deis Estats Units, fa deis ordinadors en la ciencia criptográ
fica, per exemple, destrueix la inviolabilitat de la xarxa de 
comunicacions de la mateixa Alianca Atlántica. Centres de con
trol electrónic com el de Chicksands, a la regió de Bedford 
(Gran Bretanya), capacos d'interceptar tota comunicació mi
litar del continent i de desxifrar missatges en clau emesos a 
milers de quilómetres de distancia, qüestionen la sobirania 
deis Estats-nacip i de les seves institucions democrátiques. 
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Seria enganyar l'opinió pública no valorar el poder que 
han donat les noves tecnologies a una minoria de tecnócrates 
i militars, Podem, certament, discutir sobre les capacitáis de 
descentralització que permeten els petits ordinadors, pero 
mai sense oblidar aquesta tecnostructura que ja funciona 
per sobre de les nostres utopies positives. En el moment, 
dones, de fer propostes d'acció social davant les noves tec
nologies haurem de distingir els diversos nivells de les solu-
cions. Les unes hauran de ser, forcosament, reformistes i, les 
altres, mes radicáis o alternatives. 

Software cátala 

El paper que Catalunya pot jugar en el consorci europeu 
sera directament proporcional a la capacitat i creativitat 
amb qué afrontem aquest repte tecnológic i, sobretot, li do-
nem una projecció civil. Els microordinadors han tornat ob-
solet el model que va fer de Catalunya una de les principáis 
zones industriáis del vell continent. A l'any 2000 el ránking 
de les nacions avancades no es fará en funció del seu consum 
energétic sino del nivell de les anomenades industries de la 
inteHigéncia. Per aquesta rao les institucions catalanes i la 
iniciativa privada es veuran obligades a construir en els pro-
xims anys un software autocton. Aquest és el repte cara a 
l'entrada a la CEE i si desitgem que Catalunya continuf en 
l'avantguarda deis paísos industrialitzats. Si les institucions 
nomenades per la Generalitat per portar a terme aquest nou 
desenvolupament deixen que els sistemes operatius i llenguat-
ges de programació els confegeixin en exclusiva les multi
nacional, la nostra nació anirá perdent a grans passes l'auto-
nomia en les seves decisions económiques. Molts deis nostres 
productes no aconseguiran disposar de la sortida esperada 
en el mercat internacional a causa de quedar margináis deis 
software confegits per les grans corporacions. Llavors només 
ens quedará la solució de pactar-hi i ser súbdits deis seus 
interessos de mercat. El Govern de la Generalitat ha de defi
nir un pía concret per afrontar aquest risc. No podem menys-
tenir la dinámica industrial ni les directives de la década 
deis vuitanta. El mercat mundial deis productes software 
passará de 5000 milions de dólars l'any 1982 a 27.500 l'any 1987, 
amb un creixement anual acumulatiu mitjá del 38 %. El sof-
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tware representa ja gairebé el 50 % del valor del sistema 
informátic. La resta queda repartida entre material tecno-
lógic (hardware), la distribució i el márketing. En conse-
qüéncia el decisiu per Catalunya será identificar els mercats 
d'interés, dins i fora de la península, per oferir programes 
que incloguin els nostres propis productes (oferta cultural 
integrada). 

Tot esforg polític, cultural i d'investigació que es faci en 
aquest sentit será poc. La «tercera onada» ens arreplega amb 
un considerable retard cultural i amb els vícis heretats de 
la ideología productivista deis anys del creixement urbá. En 
el cas de l'educació ens trobem en una cruilla semblant. 
Encara no ens havíem recuperat d'una educació desnatura
l izada i autoritaria quan les aules se senten ara convulsa-
des per l'impacte áudio-visual i tecnológic. Com garantir que 
l'educació que es doni ais infants sobre les noves maquines 
no anirá quedant endarrerida pels avéneos, cada dia mes 
rápids, de les tecnologies? No obstant aixó, hi ha motius per 
no defallir. 

Catalunya disposa de molta materia grisa disseminada 
per tot el món. Enginyers d'informática, matemática i experts 
en electrónica estudien, treballen i teñen llocs de responsa-
bilítat en universitats estrangeres, empreses multinacionals 
i en el Govern central. A mes a mes d'una gran experiencia 
han arribat a conéixer els mes avancats sistemes i sofisticáis 
programes. No será difícil trobar els cervells adequats per 
elaborar una política tecnológica capag d'enfrontar la síndro
me informática i garantir els corresponents sistemes de se-
guretat. Organismes com el Centre de Cálcul de Sabadell 
han de ser punta de llanca d'aquesta operado, desenvolu-
pant una tasca de coordinació entre els fabricants d'equips 
i oferint-los en software destinat a defensar els nostres pro
ductes agrícoles i industriáis. 

El futur de la Uengua catalana i de la nostra cultura de-
penen també d'una estrategia semblant. El software té la 
seva aplicació en la Hnguomática, fruit de la collaboració 
entre la industria privada i els laboratoris de fonética. I aquí 
hi ha un ampli camp d'investigació per ais nostres filólegs. 
Les noves tecnologies provoquen una colonització lingüística 
anglo-saxona, especialment en els paSsos que no es protegei-
xen deis abusos que cometen les multinacionals per necessi-
tats 4'expansió i mercat. La creacié 4'un banc de dades de la 
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ííengua catalana podría frenar a la llarga aquest perill. Mi-
rant cap aquest horitzó els nacionalistes se situaran en l'au-
téntic repte de la societat contemporánia. No es tracta de 
deixar-nos fascinar peí fetitxe tecnologic sino d'adequar-lo 
al servei deis interessos nacionals catalans i coliectius. De la 
resposta institucional i cívica que donem a aquesta industria 
de la intelligéncia i de la informado en resultará el pes espe-
cífic deis Paisos Catalans en 1'Europa deis pobles. 

Informado alienant 

Pero els avengos tecnológics son alhora amenaces poten
ciáis per a les llibertats i per al dret a la informado de tots 
els ciutadans i ciutadanes. Umberto Eco assenyala que una 
mformació massa copiosa coincideix amb una informado 
nulla. Segons Eco, i aquest és un deis grans dilemes per al 
model de sistema informatiu que tindrá la societat de l'any 
2000, el concepte de banc de dades pressuposa un «filtre» que 
selecciona les dades que s'introdueixen al banc i la manera 
com es classificaran. La interconnexió de termináis, a nivell 
d'universitats, biblioteques i institucions, amb els bañes de 
dades mes importants, pot fer desaparéixer els treballs i es-
tudis crítics que no interessin l'ordre industrial. En el banc 
de dades, el concepte á'ábstract, o resum, pressuposa una 
interpretació de les dades que s'han de condensar, si no és 
que un cop arribat aquest punt, les «trames de la ideología» 
ja no siguin, com diu Eco, les del vell director de diaris, que 
decidia quina noticia s'havia de publicar a la primera plana, 
o les del vell escenograf de telenovelles, que establia quina 
era la noció de felicitat que s'havia de difondre entre els 
telespectadors. I per analitzar aqüestes noves «trames» cal-
drá estudiar a fons, i aquí hi ha lloc per a un ampli treball 
d'investigacíó, els nous fenómens de comunicació i la seva 
tecnología. Abans, en les convencions sobre els mass-media, 
es discutia la ideologia. Ara, en les mateixes facultáis de 
ciéncies de la informació, s'ha introduit la publicitat indus
trial. Només es parla de comunicacions técniques sobre els 
satéHits i els bañes de dades. I ens hem de preguntar serio-
sament: ¿Som davant d'una nova dreta electrónica, o és que 
el desenvolupament de 1'electrónica ha destruít els conceptes 
tradicionals del debat ideológic? 

70 



Després d'aquesta consideració global, el lector podrá com-
provar que el seguit de mesures que es presenten a continua
d o son, segons el nivell de la tecnología a qué ens referim, 
possibilistes o radicáis. En últim terme, dependrá de la posi-
ció del receptor. En tot cas, haurien de ser proposicions per-
fectament viables en el context d'una societat democrática. 

Sobre els bañes de dades, Caldria establir un marc legis-
latiu que permetés a tots els consumidors el lliure accés ais 
bañes de dades i a controlar que la selecció de la informació 
es faci sense discriminacions ideológiques ni interessos eco-
nómics. 

Una mesura radical seria reclamar la progressiva desmili-
tarització deis bañes de dades. 

Sobre la criptografía. S'han de promoure accions políti-
ques i cíviques per denunciar els plans secrets i les instal-
lacions militars o industriáis de les grans potencies o insti-
tucions transnacionals que utilitzen la criptografia com a 
arma de masses i que realitzen tasques de control sense el 
coneixement degut deis parlaments deis Estats afectats. 

Respecte a la industria informática. Cal establir una nor
mativa que reguli periódicament les condicions de treball 
davant les pantalles de dades i les termináis, amb la finalitat 
de reduir els efectes biológics i psíquics de les radiacions. 
La fabricació deis aparells ha de teñir en compte les ulti
mes investigacions ergonómiques i evitar malalties i trastorns 
ais operaris. 

El dret a la informació. Els consumidors i contribuents 
han de teñir dret a la informació sobre els efectes ambien
táis i socials abans que s'introdueixi una nova tecnología en 
el mercat. Els industriáis haurien d'estar obligats a sotmetre 
els productes a estudis previs d'impacte ambiental. Aquests 
estudis han de ser coneguts pels afectats abans de consu
mirlos. 

El dret a la intimitat. S'han de posar en marxa els meca-
nismes per protegir la intimitat i la privacitat deis individus 
davant Tus de la informática pels poders públics, especial-
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ment deis organismes que volen un Estat policíac cada cop 
mes accentuat. 

Sobre la llibertat d'expressió i la lliure iniciativa. Cal fo
mentar la creació de xarxes telemátiques alternatives i Tus 
deis miniordinadors per a tasques convivencials i coopera-
tives, especialment les que treballen amb sistemes energétics 
que utilitzen recursos renovables. 

Respecte a la publicitat. Rebutjar la publicitat que fomen-
ti una necessitat artificial de consumir aparells tecnológics 
innecessaris i socialment inútils. 

Llengua i educado. Cal elaborar una estrategia informá
tica perqué les llengües minoritáries no siguin destruídes 
per les de les potencies dominants. La creació d'un banc de 
dades per a cada llengua minoritaria pot ser una solució 
per a la supervivencia. L'ús del vídeo i de Fordinador a res-
cola hauria d'ésser secundan i hauria de teñir preferencia la 
formació humanista i naturalista de l'individu. 

Sobre la salut pública. Frenar Fabús que es fa de la in
formática en el diagnóstic de la salut. El coneixement de les 
medecines dolces i del propi eos hauria de ser un objectiu 
cultural. 

I els diners electrónics? La desaparició del paper moneda 
i Faparició de la banda electrónica comportará profunds can-
vis en les relacions comerciáis. Cal investigar a fons sobre 
el futur de la moneda telemática i de les formes alternatives 
d'intercanvis que puguin sorgir a nivell cooperatiu o con-
certat. 

Hi ha extenses árees de la tecnologia que poden ser redi-
mides en el procés democrátic. Pero, segurament, la solució 
es redefinir o reinventar la democracia per salvar i tornar 
a cultivar els valors humans. Hi som a temps? 
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BIOTECNOLOGIES: MANIPULACIÓ GENÉTICA 
I CONTROL DE L'EVOLUCIÓ 

r 

Jaume Serrasolses 





El desenvolupament de les tecnologies líigades amb l'a-
profitament de la informado genética deis organismes ha 
tingut un creixement espectacular. Cal recordar que només 
fa 33 anys (1953) que Watson i Crick van proposar, en un 
article a la revista Nature, un model de l'estructura i de la 
duplicado de l'ADN, la molécula que conté la informado 
deis éssers vius. Trenta anys després aquesta mateixa revis
ta científica británica publica periódicament la cotització en 
borsa de les companyies especialitzades en biotecnologies, 
la base técnica i científica de les quals arrenquen d'aque-
11a fita. 

D'encá d'aleshores les coses han canviat molt. Alguns deis 
investigadors que durant aqüestes dues décades han estat 
desxifrant els misteris que amagava l'ADN i algunes de les 
seves manifestacions, son ara copropietaris d'algunes d'a-
questes empreses, o bé cobren royálties per Tus d'alguna 
técnica de clonatge o d'alguna soca bacteriana o línia cel-lular 
manipulada genéticament. Han aparegut noves industries que 
exploten el nou camp obert dins de les biotecnologies; mol-
tes grans multinacionals han ampliat el seu ambit d'activi-
tats per cobrir les noves possibilitats que ofereixen aqüestes 
técniques; molts governs deis paísos industrialitzats diposi-
ten una gran confianga en aqüestes noves tecnologies per al 
seu rellangament económic, etc. 

Aquests canvis tan rápids desperten opinions molt diver
ses dins deis ambients propers al desenvolupament i apli
cado de les biotecnologies. Pero en general, fora d'aquest 
ámbit, el que es detecta mes és una falta absoluta d'infor-
mació i per tant de discussió i de debat, tret d'alguns cercles 
reduíts de científics, sobre alguns aspectes d'aquest desen
volupament imparable. 

En el camp de la genética, la biología cel-lular, la immu-
nologia, la microbiologia i la biología molecular s'han pro-
duit uns canvis qualitatius importants. Del desenvolupament 
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científic s'ha passat al desenvolupament tecnológic; de la 
ciencia pura closa ais laboratoris universitaris i estatals s'ha 
passat a la ciencia aplicada dins del marc de la industria 
privada, les multinacionals i les empreses free lance; de la 
genética mendeliana, lenta, en la qual —peí que fa a la se-
lecció de carácters genétics— es camina bastant a cegues i 
amb recurs constant a l'atzar, s'ha passat a la genética mo
lecular que localitza, a'flla, extreu i transmet localitzadament 
el gen buscat; d'una activitat aíllada i amb poc suport tec
nológic s'ha arribat a la confluencia de nombrosos sinergis-
mes que han accelerat contínuament el seu progrés. 

En aquesta aportació al debat sobre l'impacte de les no
ves tecnologies, pretenc, des de fora, aportar algunes infor-
macions significatives, presentar un punt de vista que pretén 
ser mes global i obrir temes per a aquesta discussió. 

Qué és possible fer amb les biotecnologies ? De fet s'ha 
entrat en un camp d'aplicacions immenses. El que fan les 
biotecnologies en sentit ampli és permetre l'accés al control 
genétic deis organismes, ampliar, augmentar o reduir la seva 
capacitat d'expressió genética, i utilitzar amb diferents objec-
tius l'enorme diversitat de la vida. 

Potser la tecnología fonamental dins d'aquest és l'anome-
nada enginyeria genética, la qual el que fa és proporcionar 
les eines necessaries per poder treballar amb la informació 
genética deis organismes. Pero de forma que ja no estigui 
limitada per Taíllament filogenétic (l'imposat per la separació 
de les diferents especies). Grácies a Tenginyeria genética tren-
quem amb les barreres que la natura ha anat bastint i que 
impedeixen que organismes de diferents especies barregin 
la seva informació genética. Aquest és un canvi radical en 
l'estratégia de l'evolució, que es basa precisament en unitats 
discretes i autónomes (o gairebé) d'informació genética. Des 
deis gens deis virus fins els de l'ésser huma están a l'abast 
i poden ser barrejats, cosa que la natura només fa amb comp-
tagotes (i habitualment emprant els mateixos vectors —o 
conductes de transmissió— que l'enginyeria genética: els vi
rus). Les combinacions possibles son infinites i algunes d'elles 
poden teñir un interés considerable, d'altres poden aixecar 
una por desconeguda fins ara. 

Pero ara l'interés dins de l'enginyeria genética no és tant 
de «crear» noves especies, sino de proporcionar carácters 

nous a especies que ja teñen interés, o retornar els gens nor-

76 



mals a individus amb gens defectius (gens erronis, mutants 
o que no s'expressen), 

El que Tenginyeria genética fa possible és teñir a la nos-
tra disposició tot el «genoma universal»: la biblioteca gené
tica de totes les especies vivents. Aquest és un gran canvi 
respecte del passat, en qué per obtenir algún carácter d'in-
terés calia recorrer a una unitat genética que és l'espécie. 
Ara les unitats genétiques útils, que podem manipular inde-
pendentment, son els gens, un per un, gairebé. 

I aquest camp d'infinites aplicacions té ara el suport de 
técniques noves que li proporcionen una velocitat d'avang 
enorme. Per exemple, Fus d'ordinadors que realitzen la pe
nosa tasca de revisió de milers de proves necessáries per 
localitzar un sol gen; l'aparíció de maquines que sintetitzen 
gens artificiáis pre-programats o que llegeixen la seqüéncia 
de bases de gens naturals aillats; la presencia de cada cop 
millors i mes completes biblioteques de gens (tant humans 
com de la resta d'éssers vius), de línies ceHulars, de soques 
bacterianes i víriques, etc.; la finor de l'utillatge de la micro-
manipulació cellular; o la perfecció del control del funcio-
nament deis fermentadors o reactors biológics, etc. 

Pero qué s'esta fent en el camp de les biotecnologies? 
Qué és realment possible realitzar actualment? Quines son 
les implicacions socials, etiques i científiques d'aquestes no
ves tecnologies? A partir d'aquí comentaré algunes de les 
activitats recents representatives de les línies de desenvolu-
pament mes rápid, els reptes que plante ja i les seves impli
cacions. 

Uenginyeria genética 

Un deis aspectes mes destacats de les biotecnologies és 
i'enginyeria genética. Com que la descripció del procés básic 
és fácilment assequible no el descriuré. Per seguir la resta 
del text només cal saber que es basa en unes técniques que 
permeten accedir a gens d'una especie, seleccionar-los, sepa
rar los i fer-ne tantes copies com es desitgi «clonant-los» mit-
jancant bacteris ais quals s'ha introdui't aquest gen o frag-
ment d'ADN i que multipliquen tantes vegades com divisions 
experimenta la céllula microbiana. D'aquesta manera el gen 
—el fragment de la cadena d'ADN— s'«amplifica» (augmenta 
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en quantitat) i pot ser aillat, purificat i estudiat. En el cas 
en qué el gen determini la síntesi d'una proteína d'interés 
per a Thome i el bacteri «modificat» genéticament pugui po-
sar-lo en acció, aleshores el cultiu de bacteris «transformats» 
en bioreactors permet obtenir quantitats importants d'aques-
ta molécula. 

Una de les primeres aplicacions comerciáis d'aquest dar-
rer procés ha estat aconseguir que bacteris molt coneguts i 
estudiáis, coin Escherichia coli, arríbessin a produir les pro-
tei'nes codificades per gens d'altres organismes, inclós Tésser 
huma. D'aquesta manera s'han pogut sintetitzar antígens per 
fabricar vacunes mes efectives, hormones, un factor de la 
coagulació de la sang, interleuquines, diversos interferons, etc. 
Potser aquesta darrera molécula és una de les que ha des-
pertat mes expectatives. Es tracta d'una glicoproteina natu
ral, present en Fhome, per exemple, amb propietats antivirals 
i anticanceroses. Per tant seria útil tant per combatre els 
constipáis o les grips, com el cáncer. Des de 1981, en qué es 
van comencar a obtenir algunes dosis d'interferó per síntesi 
bacteriana (i ja abans amb Tobtingut a partir de cultius 
cel-lulars infectáis amb virus) les proves mediques amb raa-
lalts no han aportat encara cap millora espectacular en el 
seu tractament. Si be encara és una mica d'hora per pronun-
ciar-se sobre la futura utilitat de Tinterferó obtingut per en-
ginyeria genética (segurament lleugerament diferent al natu
ral), si que es pot dir que hi ha un cert desencís sobre les 
seves possibilitats reals, entre altres coses perqué es dubta 
que Tinterferó sintetitzat per Escherichia coli sigui com el 
que produeixen les céllules humanes. De moment, i a títol 
anecdótic, es pot dir que un deis efectes mes visibles de Tin
terferó aplicat amb finalitats terapéutiques és el creixement 
inesperat i sorprenentment intens de les pestanyes deis ma
lalts, fins al punt que s'han de retallar dos cops per setma-
na. D'aquí la gran prudencia que s'ha de teñir a Fhora d'a-
nunciar substancies miraculoses obtingudes mitjangant en-
ginyeria genética. Un cas molt similar és l'ocorregut mes 
recentment amb les interleuquines, unes altres proteínes sin-
tetitzades per céliules limfocitáries i que estimulen la respos-
ta immunitária. Aquesta molécula podría ser útil tant per a 
malalts amb déficits immunitaris (malalts de la SIDA per 
exemple), com per a diferents tipus de cáncer. De la mateixa 

manera que amb el cas de Tinterferó, a Estats Units s'ha vís-
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cut una veritable febre amb aquesta molécula, que després 
no s'ha correspost amb l'éxit deis assaigs clínics. 

Si bé la modificado genética deis microorganismes és re-
lativament fácil i podem aconseguir que sintetitzin molécules 
totalment estranyes per a ells, la modificació genética del 
genoma (el conjunt de la informado genética d'un individu) 
deis éssers superiors (incloses les plantes) encara planteja 
molts problemes insolubles de moment. 

Els coneixements de la regulació de l'activitat deis gens 
son prou precaris perqué no es disposi mai de la seguretat 
que el gen introduít mitjancant un vector (un virus, un plás-
mid o per micromanipulació) s'expressará en el moment ade-
quat i de la forma desitjada. Els gens teñen un conjunt de 
seqüéncies d'ADN a diferents punts deis cromosomes, indis
pensables per a la seva regulació. Aquests fragments d'ADN 
son molt difícils de localitzar, aíllar i introduir junt amb el 
gen responsable de la síntesi que interessa transferir. 

En diferents experiments que han consistit a introduir 
gens humans en ratolins, s'ha comprovat aquesta dificultat. 
Un deis mes recents ha estat la manipulació genética del 
nucli d'un óvul fertilitzat de ratolí amb gens humans: el que 
codifica la síntesi de l'hormona del creixement i d'un promo
tor (part d'un gen que desbloqueja la informació de la resta 
del gen i permet que es llegeixi) i d'un altre gen activable 
amb un canvi de dieta (el de la metalotioneina). La idea era 
aconseguir activar el gen huma de l'hormona del creixement 
grácies a Tactivació del gen de la metalotioneina, el qual ho 
seria per un canvi de dieta (introducció de metalls pesats). En 
realitat els experimentadors van observar que el creixement 
superior al normal (a causa de l'hormona) ja es comencava a 
donar abans que se li subministres la dieta rica en metall. 
O sigui que el gen de l'hormona del creixement estava acti-
vat permanentment. La concentració d'hormones en la sang 
del ratolí era tan gran que hauria estat viable extreure~la 
comercialment. La causa probablement és que el gen es va 
insertar a l'atzar en una zona que es troba activada cons-
tantment (fetge, intestí, etc.). 

Aquest experiment posa de manifest que si bé és possible 
modificar genéticament animáis —i per tant l'ésser huma— 
encara som lluny de poder-ne controlar Fexpressió deis gens 
introduits. En qualsevol cas els coneixements cada cop mes 
avancats de l'estructura fina deis gens podría aviat fer-ho via-
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ble. Aleshores, quan sigui possible reescriure el nostre geno
ma, qué li farem dir? Evidentment seria possible corregir els 
errors genétics (cosa no fácil de definir) després d'haver-los 
detectat en Tembrió (en cas de fecundado in vitro, es podría 
fer, fins i tot, abans de ser implantat a l'úter). Pero també hi 
hauria la possibilitat d'intentar la «millora» del nostre patri-
moni genetic. Des de la innocent eliminació del «gen» codifi
cador de l'apéndix intestinal, fins a capricis (color deis ulls o 
deis cabells). 

Pero també cal dir que els carácters que normalment han 
centrat l'interés deis eugenistes (com la base genética de la 
intel-ligéncia, per exemple) mai no son deguts a un sol gen. 
Es tracta de conjunts de gens deis quals s'ignora tot} cosa 
que fa inviable a mitjá termini qualsevol intervenció «eugé-
nica» en sentit global. Com a molt només en factors puntuáis 
i clarament delimitáis genéticament, per exemple quan es 
tracta d'un carácter determinat per un sol gen. Per aixó els 
primers intents de modificar el genoma d'individus humans 
per mitjá de l'enginyeria genética s'estan centrant en la cura 
de malalties genétiques provocades per un sol gen deficient 
(malalties com les talassémies, drepanocitosi, ADA, mucovis-
cidosi, etc.). 

Properament un organisme governamental que controla 
rexperimentació en materia d'ADN recombinant (enginyeria 
genética), el RAC nord-americá, concedirá els primers per
misos per modificar gens humans en individus que pateixen 
algún defecte genetic ben conegut. Possiblement la primera 
malaltia genética que es tractaria amb cél-lules humanes 
modificades genéticament seria la produida per la deficiencia 
de l'enzim ADA, que provoca la destrucció del sistema ím-
munitari. 

Cal esmentar que els prímers intents de sotmetre éssers 
humans a tractament d'enginyeria genética van ser realitzats 
il-legalment (segons EUA) a Israel per Tinvestigador nord-
americá M. J. Cline (de la UCLA) en dues malaltes de talas-
sémia. El procés va consistir a introduir un cultiu de cél-lules 
de la medul-la productora de glóbuls rojos, préviament modi
ficades amb el gen corréete de la síntesi de Themoglobina i 
un gen víric que aporta a aqüestes cél-lules un avantatge re
productor. L'experiment no va teñir éxit, entre altres coses 
per una falta previa d'experimentació exhaustiva amb aqües
tes técniques, i Cline va rebre una severa crítica internacio-
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nal i va ser retirat del seu carree a la seva universitat nord-
americana. 

La modificado genética de microorganismes per ser uti-
litzats com a «productors» de substancies d'interés farma-
céutic, químic, etc., dins de bioreactors no planteja actual-
ment gaires discussions. Queden molt lluny les convencions, 
com la d'Asilomar (EUA) el 1975, en qué s'acordá després 
de moltes discussions una moratoria en la introducció de 
gens estranys dins deis microorganismes, peí risc que su
po sava. 

Tanmateix, el risc biológic no es pot amagar. Ens trobem 
a les beceroles en el nostre coneixement en l'ecologia deis 
microorganismes, en la transmissió de plásmids a la natura, 
en la interacció de molécules del metabolisme bacteria amb 
les de la síntesi deis gens clonats, en el paper de la flora 
bacteriana de l'intestí huma en les infeccions que patim, etc., 
que la fabricació de varietats noves de bacteris modificáis 
genéticament pot acabar produint sorpreses d'un abast actual-
ment imprevisible. L'ús á'Escherichia coli com a conillet d'ín-
dies de l'enginyeria genética en microorganismes, per exem-
ple, planteja el problema de ser l'estadant majoritari de l'in
testí huma. Tot i que és considerat un bacteri inocu, provoca 
en determinades circumstancies perillosos processos diarreics 
i causa, especialment entre els infants desnodrits, unes grans 
mortandats. Ningú no pot preveure amb exactitud qué pas-
saria si una Escherichia coli manipulada genéticament (es
capada d'un bioreactor o d'un laboratori d'experimentació) 
arribes a algún budell huma. Pero el que és segur és que en 
cas de colonitzar-lo podria convertir-lo en un punt de sín
tesi incontrolada d'hormones, interferons, etc., que trasbal-
sarien completament els equilibris hormonals, immunológics, 
etcétera, de l'organisme. No cal dir que si el gen transvasat 
a Escherichia coli fos el responsable de la síntesi d'una subs
tancia tóxica, s'hauria creat una nova malaltia mortal epidé
mica de la qual no tindríem cap defensa preparada. Aixó 
últim és Fobjectiu de l'aplicació de l'enginyeria genética a la 
guerra biológica, pero també es dona en els laboratoris que 
treballen en la clonació d'oncógens, en la síntesi d'antígens 
de microorganismes patógens, o que utilitzen gens de virus 
patógens. El nostre desconeixement del mecanisme de trans
ferencia de gens entre bacteri-bacteri (fins i tot d'espécies 
diferents) i virus-bacteri, fa que no puguem descartar el pas 
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d'aquests gens transferits d'una especie a una altra de forma 
incontrolada, fins a assolir una combinado de resultats ini-
cialment poc imaginables. 

Hi ha un altre tipus de bio-risc que seria d'ordre ecoló-
gic. Quan es modifica genéticament un virus, un bacteri, un 
fong, una planta o fins un animal, per exemple amb técniques 
clássiques, en general ja es provoca un canvi en la seva rela-
ció amb el medi que l'envolta, especialment amb els altres 
organismes. Quan el metode emprat és l'enginyeria genética 
el canvi produí't en l'organisme modificat és molt mes pre-
cís, determinat i complet. Es poden fer combinacions de nous 
gens impossibles de transvasar amb els sistemes clássics i es 
poden canviar totalment les seves característiques metabó-
liques. Aqüestes «noves especies» posades en contacte amb 
el medi ambient poden canviar del tot el seu nínxol ecológic 
i produir, per tant, canvis inesperats en l'ecosistema en qué 
es desenvolupin. 

Per aixó quan aquests microorganismes genéticament ma
nipuláis han estat «fabricáis» per actuar en el medi ambient 
aixequen mes polémica en l'opinió pública i en alguns medis 
científics. 

Recentment (maig de 1984) el jutge nord-americá John 
Sirica va vetar la decisió de l'organisme controlador de les 
manipulacions genétiques (la RAC) de concedir permís a un 
investigador de la üniversitat de Berkely (treballant per a la 
companyia Advanced Genetic Science) de ruixar un camp de 
patates a Taire lliure amb una soca modificada del bacteri 
Pseudomonas syringae. L'experiment consistia a veure com 
aquest producte (Frostban) compost per un bacteri manipu-
lat genéticament podia evitar que es formessin cristalls de 
gel sobre les fulles de la patatera i que provoquen Tinici de 
la cristaHització de l'aigua deis teixits vegetáis i la seva mort. 
Els bacteris d'aquesta especie es troben normalment sobre 
les fulles i actúen com a iniciadors del procés de cristaHit
zació de l'aigua així que gela. El bacteri modificat simplement 
no té el gen que li dona aquest carácter. Segons els investi-
gadors d'aquesta üniversitat el bacteri modificat podria des
plagar el seu parent salvatge i evitar pérdues anuals d'l a 3 
mil miiions de dólars que provoquen les gelades ais Estats 
Units sobre patata, tomáquet, maduixeres, cítrics i altres 
fruiters, es podria ampliar el període de cultiu de moltes 

plantes, etc. Grups ambientalistes, especialment la Founda-
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tion on Economic Trends, s'han oposat a aquests experiments 
basant-se en el desconeixement de l'impacte ambiental d'un 
bacteri manipulat genéticament: es diu fins i tot que aquest 
bacteri podría interferir en els processos normáis de cristal-
lització del vapor d'aigua ais núvols (que es fa sovint a partir 
de nuclis de pols o de bacteris dispersos en Taire) i per tant 
teñir repercussions sobre el clima. No fa gaire hi va haver 
una gran polémica perqué la mateixa companyia havia pro-
vat l'efecte d'un altre bacteri modificat, sobre arbres frui-
ters, al terrat del centre d'investigació. A Escocia abans d'in-
troduir en els seus boscos un virus manipulat genéticament 
per tal de fer-lo mes patógen per a les larves d'una papa-
liona que devora les fulles deis pins, se n'introdueix un altre 
d'inofensiu pero marcat genéticament per tal d'observar el 
seu desenvolupament, extensió, competencia amb altres orga-
nismes, etc. Aixó és una mostra de les prevencions que im
posa Talliberament de microorganismes modificáis genética
ment a la natura. 

En el fons la discussió rau en el desconeixement de la 
interacció ecológica entre un microorganisme manipulat ge
néticament i el seu medi, i les conseqüéncies imprevisibles 
d'algun alliberament d'organismes modificats i amb caracte-
rístiques pernicioses, o el pas d'aquests gens transvasáis, d'un 
bacteri inofensiu a un altre de mes actiu o que el pugui em-
prar d'una forma totalment imprevisible. Els nombrosos ca
sos coneguts de transmissió genética entre microorganismes 
resistents a antibiótics, o la rápida extensió deis gens res
ponsables de la resistencia a pesticides entre insectes immu-
nitzats a soques sensibles, o la destrucció o alteració d'eco-
sistemes que havien romas aíllats, quan hi ha hagut l'entrada 
d'organismes estranys, fa que hi hagi moltes aprensions a 
concedir els permisos per fer-ho. 

Tanmateix, hi ha una forta demanda de permisos per 
poder fer proves a Taire lliure amb microorganismes modi
ficats, a tots els paisos avancats. Com que les quantitats de 
diners en joc son molt altes és de preveure que aviat comen
taran a fer-se aquests experiments previs a la seva comer-
cialització. 

De tots els organismes, els vegetáis superiors son els que 
mes difícilment s'han deixat manipular mitjancant Tenginye-
ria genética. Si bé les técniques clássiques de millora de les 
plantes cultivades han tingut uns éxits notables en Tobtenció 
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de varietats mes productives i de mes qualitat, els canvis que 
hom ha anunciat que pot aportar, en teoría, l'enginyeria ge
nética son d'un ordre molt superior: fixació de nitrogen, mi-
llora deis rendiments de la fotosíntesi (per canvis en algunes 
rutes metabóliques) o introducció de carácters de diferents 
plantes en una sola, o gens de resistencia a parásits, elimina-
ció d'alguna de les capacitats de síntesi de substancies toxi
ques (tabac sense nicotina, mandioca sense ácid cianhídric, 
etcétera) i un seguit de possibilitats només limitada per la 
imaginació. La realitat, pero, és molt mes pobra. A diferencia 
deis animáis i els microorganismes només s'ha trobat un vec
tor per a introduir ADN estrany dins de céHules vegetáis, el 
bacterí parásit Agrobacterium tumefaciens, el qual posseeix 
plasmids (fragments d'ADN no integráis al cromosoma) que 
poden actuar com a portadors de fragments d'ADN cap al 
genoma vegetal (el conjunt de la informado genética d'un 
ésser viu). Pero prácticament encara no s'ha aconseguit cap 
éxit per aquest camí. 

Davant d'aíxo es plante ja molt difícil el pas deis 17 gens 
que constitueixen el conegut grup NIF (gens bacterians), res
ponsable de la fixació del nitrogen a les plantes. Aquesta 
possibilitat ha fet despertar unes expectatives massa desor-
bitades, de l'estil de les que es van dir durant la revolució 
verda (i que posteriorment s'han vist que eren gairebé totes 
una enganyifa): augmentar la prodúcelo deis cereals, poder 
prescindir de fertilitzants nitrogenats, eradicació de la fam, 
etcétera. 

Pero fins i tot en el cas de ser possible la seva introduc
ció en plantes cultivades (els cereals per exemple), caldrá 
teñir en compte que la fixació del nitrogen (a través de la 
simbiosi planta-bacteris) és un procés molt costos energé-
ticament per a la planta, i que per tant la producció total 
baixaria si posseís els gens NIF (en un 20 o un 30 %, almenys), 
etcétera. A aíxó cal sumar totes les altres ümitacions al crei-
xement vegetal que impedirien aquest suposat augment de la 
productivitat. 

Una via que havia despertat moltes expectatives fa un 
temps va ser la técnica de la fusió deis protoplasts. Es tracta 
de fer híbrids a partir de dues céHules d'espécies o de varie
tats diferents i que normalment és impossible hibriditzar per 
les vies normáis. Les dues céHules son tractades amb enzims 
que digereixen la coberta cellulósica, amb la qual cosa s'ob-
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teñen protoplasts que es poden fusionar espontániament En 
alguns casos la nova cél-lula obtinguda pot multiplicar-se i, 
en un cultiu cel-lular, arribar a formar una plántula viable. 
De moment només s'ha aconseguit (1978) un híbrid: el «po
níate», de patata i tomáquet, pero que Has timo sament no fa 
ni patates ni tomáquets i a mes és estéril. Des d'aleshores no 
s'ha aconseguit prácticament res mes en aquesta via. Els 
inconvenients son molts: només és factible entre especies 
properes, que tinguin un nombre de cromosomes iguals i 
similars i que es tingui la sort que els cromosomes que es 
conservin en l'híbrid siguin els que contenen gens d'interés 
i que donin fertilitat a l'híbrid. És demanar massa. En canvi 
ha tingut mes éxit quan es tracta de crear «híbrids» d'indi-
vidus de la mateixa especie, pero amb alguns carácters dife-
rents que es troben ais mitocóndries o ais cloroplasts. En la 
reproducció normal només els organelles de l'individu femení 
passen ais descendents. En aquest cas hi passen els d'amb-
dós sexes. 

Hibridomes 

Després de Fenginyeria genética própiament dita, un deis 
nous instruments que formen les biotecnologies i que mes 
rápidament han entrat en el camp de l'aplicació son els anti-
cossos monoclonals. Es tracta de línies cellulars de limfócits 
(céllules de la sang productores d'anticossos) especialitzades 
en la producció d'un anticós determinat. Aqüestes línies de 
cél-lules idéntiques s'aconsegueixen fusionant el limfócit amb 
una céllula cancerosa que confereix al primer la immorta-
litat: la nova céllula és l'hibridoma. Els anticossos monoclo
nals (procedents d'un clon de céllules i per tant purs) es po
den crear per a qualsevol tipus d'antígen natural o artificial 
(molécula estranya al eos que desencadena la reacció immu-
nitária). Es poden utilitzar sobretot per a la detecció d'antí-
gens de forma totalment específica (diagnóstic de diversos 
tipus de cáncers, de malalties infeccioses, rebuigs d'órgans 
transplantats i impedir-los, grups sanguinis, prova de l'em-
barás, detecció de defectes congénits en el fetus, etc.). Pos-
siblement podran ser emprats també per a la conducció de 
medicaments molt específics i potents només cap ais teixits, 
i fins i tot les cél-lules, que ho necessiten (céllules canceroses 
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dins de teixits vitáis) amb la qual cosa podrien ser emprats 
per curar determinats tipus de cáncers difusos. 

Proves genétiques 

Especialment grácies ais anticossos monoclonals s'han des-
envolupat un gran nombre de kits per la identificado de 
substancies rares o que es troben en concentracions molt 
baixes, o bé grácies a sistemes d'análisi d'ADN és possible 
detectar gens defectius o errors cromosómics. Aquest arsenal 
de «tests» genétics s'usen per fer una «revisió genética» deis 
nadons, especialment per unes quantes malalties genétiques 
relativament corrents i que poden tractar-se (fenilcetonúria, 
galactosémia, etc.). Hi ha també molts altres tests possibles 
i disponibles pero per a malalties sense tractament. La seva 
utilitat es trobaria, en canvi, en l'análisi genética del fetus 
i farien possible, en cas de confirmar la presencia de proble-
mes genétics incurables, l'avortament terapéutic. L'análisi ge
nética prenatal és possible mitjancant l'extracció de céHules 
fetals presents al líquid amniótic (amniocentesi), a partir del 
segon trimestre d'embarás, métode, per tant, que fa inviable 
ravortament. Un sistema que el faria possible és l'análisi de 
mostres de vilis coriónics (que son céHules fetals) extrets 
vaginalment, a partir de 6-10 setmanes després de la concep-
ció i que per tant permeten, si cal, ravortament. 

Una altra possibilitat que s'obre és intentar curar algunes 
malalties en el fetus mateix. Fins a la divuitena setmana des
prés de la concepció és possible efectuar transplantaments 
sense que hi hagi rebuig: per exemple es poden fer trans
plantaments de medulia roja d'un adult sa en fetus afectáis 
per malalties sanguínies com la talassémia o l'anémia falci-
forme (drepanocitosi). 

Una revisió genética pre-natal podria detectar la majoria 
de les deficiéncies genétiques que es donen en els nadons. 
Actualment s'estima que de cada 200 naixements aproxima-
dament 2 teñen algún error genétic d'un sol gen, 1 té un error 
cromosómic, 8 teñen alguna malformació congénita, de 2 a 4 
algún retard mental idiopátic i 8 teñen alguna malaltia mul-
tifactorial parcialment genética. Tret d'aquestes darreres, la 
resta podria identificar-se amb tests simples. I aquesta possi
bilitat pot ser d'un interés creixent en vista que el nombre 
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de nadons amb malformacions de qualsevol mena s'ha doblat 
en els darrers 25 anys. 

Els problemes étics que planteja una eina d'aquesta natu-
ralesa son molts. ¿Quines son les malalties o deficiéncies ge-
nétiques que justifiquen un avortament terapéutic? ¿Qui ho 
decideix? Hi hauria informació genética reservada? ¿Es do
naría a conéixer el sexe del fetus? En aquest darrer cas, ¿ha-
ver concebut un sexe indesitjat justificarla Tavortament? 
Evidentment, els problemes que es generen son complexos. 
Apareix el fantasma de l'eugenisme, la necessitat de definir 
les malalties i els defectes a eliminar, i fins i tot els efectes 
demográfics d'una extensió de la revisió genética per detec
tar el sexe, amb avortament en cas de sexe no desitjat (en 
un moment de reducció forta de la natalitat, unit a un pre
visible augment i extensió a coHectius mes amplis de les téc-
niques de fecundació in vitro i revisió genética previa a la 
implantació). 

Pero les revisions genétiques no solament teñen aplicació 
en la medicina perinatal. Actualment comencen a tenir-ne 
també en el món laboral. Ais Estats Units hi ha unes 59 grans 
companyies que fan o que teñen plantejat fer tests genétics 
ais seus empleáis. La rao és que hi ha individus que están 
predisposats genéticament a ser mes sensibles a determinats 
contaminants, productes químics o condicions físiques pro-
pis del lloc de treball. Per exemple les fabriques de teixits 
sintétics fan proves per verificar si es disposa del G6DP nor
mal, i a les filatures de coto si el gen AAT també és normal, 
ja que els que el teñen anormal son deficients de la proteína 
alfa-1-tripsina i predisposa a la bronquitis crónica i Temfise-
ma. A les fabriques que tracten amb quitrá se seleccionen 
les persones morenes i se n'exclouen els rossos o els que te
ñen pigues, ja que aquests darrers son especialment sensibles 
al cáncer de pell. 

També es fan análisis cromosómiques periódiques a tre-
balladors exposats a determinats productes químics o agents 
físics nocius, ja que les anomalies cromosómiques indiquen 
perill de cáncer. Segons els resultats es poden apartar d'a-
questes feines les persones mes sensibles. 

Sembla que les empreses están mes interessades a selec
cionar personal resistent que a fer que les condicions de tre
ball siguin mes sanes. Els empleáis «genéticament» inaptes 
son relegáis a treballs menys remuneráis ó acomiadats. La 
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cosa es complica així que determinades anomalies genétiques 
están relacionades amb races (jueus i negres especialmente 
ja que comporten desqualificacions globals racials. També 
es poden fer seleccions genétiques simplement sobre la base 
de la susceptibilitat a determinades malalties (cáncers, dia-
betis, afeccions coronáries o renals, etc.), de candidats ais 
quals cal invertir molt temps de preparació i pressupostos, 
estudis, cursos d'especialització, etc., per a determináis llocs 
de treball (quadres, técnics especialitzats, personal d'inves-
tigació, etc.). Aqüestes persones susceptibles ja no serien ad
meses. 

Les implicacions laboráis i socials d'aquest procés de se-
lecció (que anirá en alga) son ben evidents. 

Pero dins d'aquest camp no tot son fantasies sobre les 
perspectives que s'obriran cara al futur. Ja el present activa 
prou discussions. Actualment a la majoria de pai'sos on s'ha 
comencat a emprar la fertilització in vitro en l'espécie huma
na ja s'estan elaborant legislacions que regulin totes les téc-
niques que hi están vinculades. 

Es vulgui o no aquesta tecnología está lligada indefecti-
blement a l'experimentació amb embrions (humans). Els em-
brions (de fet un conjunt informe de poques unitats, dese
nes o centenes de céHules) han de ser congeláis, dividits, sot-
mesos a proves per verificar-ne la correcció deis seus cromo-
somes (i també el seu sexe), etc. Pero de fet és tan gran la 
ignorancia del fenomen de la fertilització, de la formació 
de I'embrió, del metabolisme de les seves primeres fases, de 
les seves necessitats, etc., que cal investigar sobre embrions. 
Aquí és on moltes legislacions volen posar frens a algunes 
línies d'experimentació que podrien xocar contra principis 
étics. La proposta de legislado anglesa, per exemple, propo
sa que hi hagi llibertat d'experimentació amb embrions si 
és amb finalitats reproductores i per combatre la infertilitat, 
pero prohibeix expressament la «investigació pura» (la mi-
llora del coneixement del funcionament deis primers estadis 
de la formació de l'ésser huma). O siguí intenta distingir 
entre l'activitat deis «metges» de la de la resta de «cientí-
fics». De fet aporta encara mes ambigüitat al tema i obliga
ría a desviar gairebé tota la recerca embriológica a la no 
humana. Com en les altres técniques comentades, ens trobem 
no tant amb els problemes que la investigació aporta, sino 
en les repercussions que tindrá en ámbits molt diversos la 
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seva aplicació, i son aqüestes repercussions les que s'han de 
controlar i vigilar. 

Patents vives 

Amb Fexpansió económica de les biotecnologies la investi-
gació en aquest camp ha canviat molt respecte abans. Ara 
que qualsevol aveng, millora d'una técnica, troballa d'un gen, 
d'una mutació, etc., pot generar grans profits económics, tot 
s'ha de patentar. Per aixó no és estrany que succeeixin casos 
bastant xocants. A l'estiu de l'any 1984 un malalt de leucemia 
es va querellar contra la Universitat de California-Los Ange
les (UCLA) i especialment contra dos metges que van paten
tar una línia ceHular procedent de la seva melsa. Eli també 
volia participar en els beneficis que genera aquesta patent. 
Les céllules sanguínies de John Moore (el malalt leucémic) 
teñen una malaltia molt rara associada amb un virus també 
molt rar. La propietat de les céllules aillades i la línia ceHu
lar patentada és que pot créixer en cultiu continu per un 
període indefinit de temps, cosa que no succeeix amb els 
cultius de céHules normáis, que aviat moren. Aquesta és una 
línia immortal i que podría ser emprada en bioreactors per 
produir substancies de gran interés (interferó, factor de crei-
xement de céllules T, factor activador de macrófags, factor 
estimulador del creixement del fibroblast, etc.). Cal no obli-
dar, per exemple, que tot el treball realitzat per a l'obtenció 
del gen de la interleuquina 2 (la mes important de les inter-
leuquines conegudes) s'ha fet a partir d'una línia ceHular 
procedent d'un malalt leucémic, la línia Jurkatt (nom del ma
lalt), i que el mercat futur (l'any 2000) per a aquest grup de 
proteínes (hormones de la immunitat) és avaluat per la revis
ta económica «Business Week» com a equivalent al que ac-
tualment ocupen els antibiótics. 

Avui es patenta gairebé tot després que aquesta mateixa 
universitat (la UCLA) no pogués fer res legalment contra una 
empresa farmacéutica (Hoffman-La Roche) que va emprar 
una línia ceHular productora d'interf eró desenvolupada per un 
equip d'aquesta universitat. O després del cas Martin J. Cu
ne. Aquest ex-investigador de la UCLA va demanar el gen de 
la síntesi de Themoglobina humana a un altre investigador, 
del Caltech, Thomas Maniatis, que l'havia aíllat i el va utilit-
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zar, sense el seu permís en una experiencia en humans, com 
s'ha comentat anteriorment. 

Málalties per a la guerra 

Si a molts preocupa els aspectes perillosos que comporta 
la manipulació deis gens deis organismes (transferencia de 
gens perillosos, com els responsables de la síntesi de toxi-
nes, a microorganismes actualment inofensius), el perill má-
xim es troba en la voluntat de fabricar microorganismes 
patógens especialment poderosos com a armes biológiques. 
La guerra biológica pot teñir una expansió espectacular gra
des a les noves eines que proporciona l'enginyeria genética. 
Les combinacions de viruléncies acumulades en un sol micro-
organisme que ara és possible aconseguir son impressionants 
i inédites. 

El pressupost de 1984 per a investigar sobre málalties in-
feccioses del Departament de Defensa nord-americá és de 
5,4 milions de dólars, i per a 1985 en va soHicitar 18 mi-
lions, la qual cosa indica un interés i un esforc considerable 
per dotar-se d'un potent arsenal d'armes biológiques i els 
seus antídots, possiblement paraílel a l'esforc soviétic en 
aquest mateix camp. Per altra banda, el mateix Pentágon des 
de 1980 ha iniciat 61 programes diferents que inclouen l'ús 
de les manipulacions genétiques i la producció d'anticossos 
monoclonals per a l'obtenció de noves vacunes contra agents 
patógens propis de la guerra biológica (ántrax, rictéssia, ma
laria, febre dengue, febre de la Valí del Rift i altres málal
ties víriques, etc.), així com per a la producció d'acetilcoli-
nesterassa (un neurotransmissor), per ser utilitzada com a 
terapia contra l'enverinament per gasos nerviosos. 

Una altra possibilitat que desperta una considerable sor
presa és que hom pugui desenvolupar armes biológiques 
racials, o sigui especifiques per a determinades races o grups 
étnics (negres, árabs, jueus, etc.). Si bé és cert que algunes 
«races» poden ser mes susceptibles a determinades infec-
cions, les diferencies no son tan grans (en les races actuáis, 
un cop s'ha trencat l'aillament infecciós deis continents) com 
per fer armes totalment especifiques. 

En qualsevol cas, tant aquesta possibilitat com la de noves 
armes biológiques és particularment repugnant i és possible-
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ment d'on procedeix el risc mes important (real i potencial) 
d'aparició d'epidémies noves i incontrolables amb microor-
ganismes nous, amb noves viruléncies i de difícil control. 

Alguns comentaris fináis 

Després de la ressenya d'alguns aspectes relacionáis amb 
el desenvolupament recent de les biotecnologies (caldria en
cara citar-ne molts d'altres), es poden fer, o simplement in-
troduir, algunes reflexions. 

Deixant a part una desqualificació o una acceptació total, 
no tots els arguments donats per afavorir aquesta branca 
tecnológica, ni totes les línies de treball, ni les formes en 
qué s'organitza i es desenvolupa poden ser acceptats sense 
crítica. Per exemple es diu que grácies a les biotecnologies 
es podran solucionar problemes que angoixen la humanitat: 
es diu que amb l'interferó, les interleuquines, amb alguns 
hibridomes, etc., es podrá curar el cáncer; que grácies al gen 
NIF (de la fixació del nitrogen) es podrá augmentar la pro-
ducció agrícola i acabar amb la fam mundial, etc. Pero tots 
sabem que aqüestes solucions (si és que arriben a ser efec-
tives algún dia) no serveixen per eradicar les causes, sino 
només alleugerir els efectes. El cáncer, en un percentatge 
molt elevat, és degut a efectes ambientáis generats per l'ac-
tivitat humana. La fam és fruit del desequilibri mundial, de 
Texplotació ancestral del Tercer Món, de la mala distribució 
de recursos, de l'acaparament d'aliments per part del món 
ric, de la ignorancia de les seves necessitats reals, etc. Un 
gen mai no podrá solucionar un problema amb aqüestes 
arrels. Es diu que es podran curar algunes malalties heredi-
táries, amb técniques de manipulació genética deis fetus o 
deis adults, o bé ja és una reálitat la solució a alguns tipus 
d'infertilitat femenina mitjangant la fecundació in vitro. 
Aquesta inversió económica i tecnológica tan gran contrasta 
amb els milers d'infants sans morts diáriament per malalties 
trivials o simplement per la fam. 

No es pot oblidar tampoc els riscos indubtables que la 
manipulació deis genomes, o la transferencia de gens d'uns 
organismes a uns altres pot provocar. Si bé es diu que les 
precaucions que es preñen son moltes, el nostre desconeixe-
jnent de com funciona l'organització genética, la interacció 
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entre organismes i l'equilibri ecológic en medis claus per a la 
nostra supervivencia (flora intestinal, per exemple), així com 
la possibilitat d'una manipulació conscientment perniciosa 
(introducció d'un gen patogen en un bacteri inofensiu i ubi-
cu) fa que el potencial de risc sigui enorme, encara que la 
probabilitat que succeexi es digui que és molt baixa. 

També és discutible l'ordre de prioritats. És evident que 
per a les industries farmacéutiques els resulta mes interessant 
desenvolupar la vacuna contra la «diarrea del viatger» (molt 
molesta per ais executius que viatgen molt per arreu del món) 
que la vacuna contra la lepra (encara que afecti avui dia 12 
milions de persones). En el primer cas els afectáis poden 
pagar el preu, cosa que no succeeix en el segon. Un cas molt 
similar ha ocorregut amb la vacuna contra la malaria, quan 
l'empresa nord-americana Genentech (una de les mes impor-
tants en el camp de l'enginyeria genética) va anullar un pro-
jecte de desenvolupament d'aquesta vacuna. La rao és que 
malgrat teñir un mercat molt gran (mes de 200 milions de 
persones), el poder adquisitiu deis afectats és massa baix. 
Mentrestant aquesta companyia (i les altres competidores en 
aquest mateix camp) desenvolupen productes com l'interferó, 
la insulina, l'hormona humana del creixement, etc., que no-
més teñen sortida en el món industrial. Un altre cas que 
exemplifica aquest comportament (per altra banda lógic dins 
les economies de mercat) és el de la prodúcelo, per la com
panyia nord-americana Molecular Genetics, d'un producte que 
cura la diarrea ais vedells. Aquesta malaltia és produ'ída per 
la rápida separació de la mare deis vedells, els quals no poden 
absorbir els anticossos protectors subministráis per la mare 
a través de la seva Het. Els vedells son nodrits amb aliments 
Iíquids artificiáis expressament absents de fibra i de ferro 
a ñ de produir una carn pállida i tendrá, que és molt ben 
pagada en el mercat. Els vedells es troben permanentment 
anémics i necessiten grans quantitats d'antibiótics i vacunes. 

Un altre aspecte col-lateral a aqüestes reflexions és que 
ara que tenim a la nostra disposició tota la informació ge
nética de tots els organismes vius, ens trobem que mai com 
ara en aquesta «biblioteca» están desapareixent mes «volums». 
Aprenem a desxifrar el codi, a dissenyar els instruments per 
Ilegir i aprenem el significat de les paraules, pero al mateix 
temps estem saquejant els «llibres» que hem d'estudiar. L'ex-
tinció d'espécies (la majoria s'extingeixen abans de ser ni tan 
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sois classificades) i varietats afecta especialment els orga-
nismes domesticáis (plantes i animáis) i especies salvatges 
d'ecosistemes molt rics en rápida regressió (les selves tropi-
cals, per exemple). 

Algunes biotecnologies poden accelerar encara mes aques
ta pérdua de diversitat genética. L'ús massiu de técniques 
com la clonació, la inseminació i la pol-linització artificial, la 
multiplicado in vitro, etc. (en animáis i plantes d'interés co
mercial), pot conduir a un augment exorbitant de la consan-
guinitat i a l'homogeneització genética, i a eliminar sistema-
ticament molts ecotipus de menys interés comercial, pero d'un 
incalculable valor biológic i genétic. Per altra banda, cal re
cordar que els bañes de llavors, d'embrions, de céllules o de 
gens no son la solució a aquest problema. El que és verita-
blement útil son les especies i les varietats mantingudes en 
interacció amb el seu medi. D'aquesta manera continúen 
evolucionant junt amb els seus competidors, parásits, orga-
nismes simbiótics, etc. Una varietat sortida al cap d'anys d'un 
banc de gens pot haver perdut tots o molts deis seus carác-
ters favorables perqué el món simplement ha anat canviant. 

També cal subratllar els efectes que la irrupció de les bio
tecnologies a la industria ha tingut sobre el comportament 
deis científics i en la práctica científica: apareix el secret, la 
competencia sense collaboració, la patent de processos básics 
experimentáis, de línies ceilulars o organismes manipuláis, 
el deixar de publicar els resultáis de la recerca a les revistes 
científiques i recorrer mes aviat a les rodes de premsa per 
anunciar descobertes sensacionalistes (que de passada fan la 
cotització en borsa de les accions de la companyia afortuna
da), etc. També es dona molt el pas de científics procedents 
d'universitats o centres públics d'investigació a companyies 
privades (sovint constituídes per ells mateixos) amb el ba-
gatge científic i técnic aconseguit amb fons públics. A mes hi 
ha la pressió de les companyies perqué obtinguin rápidament 
resultats comercialitzables, sense teñir en compte res mes: 
Finieres peí coneixement fonamental, les implicacions glo-
bals de la recerca, etc. Moltes d'aquestes situacions son molt 
noves, i només s'han donat en aquesta escala en les investi-
gacions nuclears i militars, 
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IMPACTE ECONÓMIC DE LA TECNOLOGÍA 
I DE LA INVESTIGACIó MILITAR: EL CAS D'ESPANYA 

Viceng Fisas 





El müitarisme és, junt amb el subdesenvolupament, un 
deis fenómens mes característics de la societat contemporá-
nia. Tot i no haver-se produit guerres nuclears, des de la 
Segona Guerra Mundial s'han multiplicat els conflictes entre 
les nacions, i s'han estés a multitud de zones geográfiques. 
Del 1945 al 1980 hi ha hagut 127 guerres que, en conjunt, han 
produit mes victimes que les de la Segona Guerra Mundial. 
Debades, el moment present, alguns analistes el qualifiquen 
com el de la Tercera Guerra Mundial. 

Aquesta continua explosió de guerra i conflictes no és pas 
una casualitat. Es produeixen perqué han estat alimentades 
durant molts d'anys per poíítiques suicides basades en Var-
mamentisme i en l'acumulació incontrolada d'artefactes des-
tructius. Entre d'altres raons, aquesta conducta ha estat pos-
sible perqué ha estat fonamentada i defensada per un com-
plex militar-industrial de gran envergadura i que ha desenvo-
lupat una vertadera economía de la mort. 

Parallelament a aquest procés industrial, és destacable la 
influencia exercida sobre el müitarisme per Yimpuls tecno-
lógic, i de tal forma, que podría afirmar-se que la cursa d'ar-
maments és, fonamentalment, una cursa tecnológica. De fet, 
les estratégies (nuclears o no) no son mes que prolongacions 
deis avengos tecnológics, o sia, que primer s'inventen les 
armes i després s'inventen les estratégies que poden aco-
blar-se a aquests armaments, i per tant, a causa d'aquesta 
dinámica resulta impossible establir criteris polítics que re-
gulin Fescalada armamentista. 

A mes, Fenorme importancia i Timpuls donat ais progra
mes d'investigació i desenvolupament, han tingut com a con-
seqüéncia, tant a TEst com a TOest, que cada potencia apre-
ci'í Tamenaca provinent d'altri per relació al desenvolupa
ment del seu propi armament, i no en funció de Farmament 
i de la capacitat tecnológica de Tadversari. Mitjancant aquest 
procés, el müitarisme pot continuar desenvolupant-se tran-
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quillament, prácticament sense ésser qüestionat, malgrat les 
seves conseqüencies, peí malbaratament que comporta, a es
cala mundial, deis recursos financers, de má d'obra, prime-
res matéries, capacitáis técniques i possibilitats de desenvo-
lupament. 

En bona part, aquesta situació de mili tari tzació global de 
la societat internacional pot perdurar grácies a Yambigüitat 
del terme «defensa» o «seguretat nacional». Les grans poten
cies, sovint perceben interessos nacionals que van molt mes 
enllá de la promoció de la seva seguretat nacional i afecten 
la independencia i la sobirania d'altres Estats. Per altra part, 
i a causa de la dinámica que ha seguit la cursa d'armaments 
en els últims decennis, 1'opinió pública ha arribat a confon-
dre defensa amb rearmament, creient que son sinónims quan, 
en realitat, el rearmament és solament una opció, malgrat 
que hagi arribat a ser el procés mes generalitzat. 

La base industrial del sector armamentista modern fou 
creada durant la Segona Guerra Mundial, i es basa en les 
empreses dominants de Tépoca, és a dir, en les situades en 
els sectors fabricants d'avions i autombbils. La investigació 
militar ha fet notables aportacions a aquests sectors, espe-
cialment a Taeronáutic, pero no generen millores substan
ciáis en d'altres sectors de major utüitat social o de carácter 
mes consumista com, per exemple, 1'electrónica, els materials 
sintétics o els productes químics. Aixó explicaría per qué 
el Japó, per exemple, podent dedicar la seva investigació d'al-
ta tecnologia per a utilitats civils en proporcions molt supe-
riors a les deis Estats Units, ha pogut superar aquest darrer 
país en la comercialització de la major part de béns de 
consum. 

De la mateixa forma, i en contra del tópic que la inves
tigació militar és el motor que dinamitza el desenvolupament 
tecnológic civil, hem d'assenyalar que Festimació del per-
centatge d'invencions militars aplicables a Tesfera civil és 
solament d'un 20-35 %. No cal dir, per tant, davant la brutal 
desproporció entre els recursos humans i económics dedi-
cats a la investigació i desenvolupament militar, quins po-
drien ser els resultáis socials d'una tecnologia orientada 
fonamentalment a la satisfácelo de les necessitats de la co-
munitat internacional. 

Si insistim en aquest aspecte no és endebades. Des de 
la Segona Guerra Mundial hi ha hagut una acceleració extra-
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ordinaria en el ritme deis canvis en la tecnología deis arma-
ments. Aquesta característica és la causa principal de la in-
tensitat que ha adquirit el rearmament actual, i ha arribat 
a canviar fins i tot la concepció militar tradicional de «se-
guretat» en un concepte desprovist de qualsevol contingut 
positiu, i per dos motius fonamentals: perqué l'enorme po
tencial de destrucció de l'actualitat provoca cada vegada 
mes inseguretat i, perqué el malbaratament de recursos es-
cassos és igualment un factor d'inseguretat. 

No hi ha cap altra esfera de l'activitat humana que absor-
beixi tants recursos económics i humans en la investigació 
com el sector militar. El 1980, el volum de les despeses mun-
dials en Investigació i Des envolupament és d'uns 80.000 mi-
lions de dólars, o sia, una quarta part del total mundial 
gastat en investigació. Mes de mig milió de científics es dedi
quen a la investigació de carácter militar. Segons cálculs 
realitzats peí SIPRI sobre el cost total d'investigació i des-
envolupament per unitat de producte en els sectors civil i 
militar —ais Estats Units, a la Gran Bretanya i a la Repú
blica Federal Alemanya— el producte militar té, com a mit-
jana, un contingut d'investigado vint vegades mes gran que 
la del producte civil, cosa que demostra clarament la inten-
sitat de les activitats d'Investigació i Desenvolupament mi
litar. 

La investigació i el desenvolupament en materia militar 
es caracteritzen essencialment per la dinámica competitiva i 
Timpuls donat a la rivalitat tecnológica, inherents a l'expan-
sió i les finalitats d'aquest sector* L'enorme esforg quan-
titatiu acaba per teñir conseqüéncies a nivell qualitatiu. 

Un altre aspecte capital és el fet que els processos d'in-
venció, aplicació i experimentació s'inscriuen a llarg termini 
i que abans d'arribar a l'estadi de la producció d'un nou sis
tema d'armaments, és necessária una mitjana de 10 a 15 
anys per al període d'elaboració. Aquest fenomen assegura 
una certa perennitat a la investigació militar, que té el futur 
molt mes assegurat que la investigació per a finalitats civils. 

A mes, la investigació militar es beneficia de privilegis 
particulars ja que es tracta, per definició, d'una institució 
que ha de millorar constantment les seves proeses. Cada pro-

* THEE, Marek: Pourquoi la course aux armements?, a Philippe La-
croix (Ed.), Eviter la guerre?, La Decouverte/Maspero, 1983, pp. 68-72. 
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jecte ha de ser desenvolupat a l'infinit a fi que el «producte» 
pugui ser constantment millorat. Per aquest mecanisme, la 
investigació militar té per principi fonamental lugar tot pro-
jecte d'armes ofensives amb un projecte de contra-sistemes 
defensiu i viceversa, cosa que provoca una cadena infinita de 
cicles ofensiu/defensiu en forma d'escalada. D'aquesta for
ma, i malgrat el joc d'equilibri estratégic entre les grans 
potencies, la funció primera de la investigació i del desenvo-
lupament militar és, en cert sentit, la de reproduir permanent-
ment la desestabitització** 

La producció d'armaments es troba concentrada en uns 
pocs paisos i en un nombre reduít de companyies que, peí 
seu carácter, son grans i transnacionals. D'aquesta triple 
concentració es deriven dos factors: la complexitat de llur 
tecnología i Yelevat cost de desenvolupament i producció. 
La tendencia actual és la de produir sistemes d'armes amb 
parts molts complexes tecnológicament, essent construídes 
cada una d'elles per companyies també molt especialitzades. 

Una altra característica de la industria de guerra és la 
de no constituir, de forma pura, un sector de lliure mercat 
guiat per Tendencia económica. Peí contrari, els governs man-
tenen sovint companyies que altrament anirien a la fallida 
si no fos per les subvencions estatals. Aquest ha estat el cas 
d'empreses com l'AEG-Telefunken, la Chrysler, la Lockheed 
i la Rolls Royce a l'exterior, i de l'Empresa Nacional Bazán i 
d'ENASA, entre d'altres, a Espanya. En els paisos occiden-
tals, dones, la producció militar es mou entre una combina
toria de Vintervencionisme estatal i el comportament de lliu
re mercat, 

És també significatiu l'elevat nombre de paisos del Tercer 
Món que fabriquen armaments pesats en l'actualitat. Aquest 
fenomen és el resultat del constant augment del comerg d'ar
mes, que fa aparéixer com interessant el desenvolupament 
d'una tecnología béllica propia que rendabilitzi, a llarg ter-
mini, les importacions d'armes. 

En qualsevol cas, és un tópic la créenla que la producció 
d'armaments sota llicéncia fa disminuir el ritme de les im
portacions d'armes. Peí contrari, s'ha demostrat que els pro-
ductors d'armes del Tercer Món son, també, els principáis 
compradors de material de guerra. A mes, els paisos que 

** THEE, Marek, op. cit., pp. 70. 
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practiquen Tautosuficiencia en la producció d'armaments es-
tan igualment compromesos en l'obtenció d'una capacitat 
nuclear que els permeti de disposar de bombes nuclears. Per 
tant, el desenvolupament de les capacitats d'alta tecnologia 
militar complementa les opcions i, amb elles, l'adopció de 
diferents tipus d'armaments, sense que cap exclogui les 
al tres. 

Tal com ja s'ha apuntat anteriorment, la creado de nous 
sistemes d'armes no és deguda a raons de seguretat, sino al 
fet que la tecnología, peí seu propi impuls, s'anteposa a la 
política i crea armes de forma permanent, a les quals s'han 
de cercar justificacions a posteriori, principalment mitjan-
gant la sobrepercepció de les amenaces i la creació de nous 
enemics, tot aixó dins d'un esquema de comportament psi-
cosocial molt proper a Tautisme. Seguint aquests criteris, la 
decisió d'adquirir sistemes d'armes s'adopta moltes vegades 
amb la finalitat de satisfer les exigéncies de diferents inte-
ressos sectorials dins deis governs i, amb freqüéncia, com a 
derivació de les rivalitats de les diferents branques en qué 
están formades les forces armades. 

En el cas de la dissuasió nuclear, els usos deis avengos 
tecnológics nuclears están soscavant seriosament la funció 
social i creadora de la ciencia i de la investigació, puix mai 
pot haver-hi un objectiu polític racional al qual es vulgui 
aplicar un determinat desenvolupament tecnológic, que val-
gui i justifiqui la destrucció de la nostra societat. 

Ningú, amb ús de rao, hauria de fer apologia i declara-
cions tranquil-litzadores sobre la dissuasió nuclear, puix no 
és possible oferir una garantia general que l'equilibri de la 
dissuasió es mantindrá estable permanentment. Encara que 
l'equilibri de la dissuasió fos un fenomen totalment estable, 
hi ha poderoses raons moráis i polítiques contraríes a anar 
dipositant la confianza en aquest equilibri. És inacceptable 
que alguns Estats, per fomentar llur seguretat, utilitzin la 
perspectiva de l'aniquilació de la civilització humana. 

Per tots aquests motius, i davant la urgencia de trobar 
nous sistemes de regulació deis conflictes internacionals que 
prescindeixin de les amenaces de destrucció planetaria, la 
tasca de descobrir la responsabilitat i el rol deis processos 
industriáis en la dinámica armamentista pot ser definitiva 
per a l'adopció d'alternatives viables a les actuáis tendéncies 
des truc ti ves, 
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LA INVESTIGACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
DE CARÁCTER MILITAR A ESPANYA 

Viceng Fisas 





Un deis propósits fonamentals de la política de defensa 
del Govern actual, recollit en el Pía Estratégic Conjunt (PEC), 
és la potenciació de la investigació i el desenvolupament de 
carácter militar a Espanya. 

Fins fa uns pocs anys, la investigació militar espanyola 
es limitava al desenvolupament de programes de mitjana tec
nología i en sectors relacionáis amb la fabricació de material 
lleuger. D'altra banda, en preveure l'adquisició de gran quan-
titat de sistemes d'armes d'elevada tecnologia a l'exterior, 
s'ha anat posant en evidencia relevada dependencia respecte 
a la tecnologia de ¡'exterior. Tot aixó ha motivat la decisió 
de dedicar una part substancial deis pressupostos de defensa 
al desenvolupament de Papartat de la investigado militar, 
amb la fmalitat d'aconseguir, a mitjá termini, una disminu-
ció en la dependencia tecnológica respecte a l'exterior. L'aban-
donament del sistema de compres sense compensacions i la 
práctica d'adquirir aquests sistemes d'armes mitjangant co-
fabricacions, reforcen encara mes la pretensió d'aconseguir 
un major grau d'autonomia tecnológica en el terreny deis 
armaments. 

Forcosament aquest esforg s'havia de concretar en els 
pressupostos del Ministeri de Defensa. És, en efecte, en els 
pressupostos del 1986 quan es posa en evidencia l'inici d'una 
arrencada important en aquest concepte. En conjunt els pres
supostos d'Investigado i Desenvolupament per a les Forces 
Armades, al 1986, assoleix un total de 16.651 milions de pesse
tes, quantitat que representa un augment del 70,2 % respecte 
al pressupost per a aquest mateix concepte al 1985 (9.781 mi
lions de pessetes). 

Quasi la meitat dfaquest pressupost, 7.421 milions, és des-
tinat a inversions reáls, que augmenten en un 210 % respecte 
al 1985. Les transferéncies de capital slncrementen en un 
42,2 %, fins a totalitzar la suma de 5.090 milions de pessetes, 
corresponent a les transferéncies rebudes per PINTA. 
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Investigado i estudi de les Forces Armades. 
Classificació per capítols 

(en milions de ptes.) 

1986 1985 % A 

Despeses de personal 
Béns corrents i servéis 
Transferéncies corrents 
Inversions reals 
Transferéncies de capital 

Total 16.651 9.781 70,2 

3.063 
1.067 

10 
7.421 
5.090 

2.822 
980 
10 

2.390 
3.579 

8,5 
8,9 

— -

210,5 
42,2 

En relació ais organismes encarregats de realitzar aquest 
treball d'investigació i desenvolupament, mes de la meitat 
del pressupost correspon a VInstituto Nacional de Técnica 
Aerospacial (INTA), un organisme autónom administratiu 
adscrit al Ministeri de Defensa, el pressupost del qual asso-
leix els 8.911 milions de pessetes, un 53,5 % del total assignat 
a la investigació militar. Després de TINTA el principal re
ceptor de subvencions és la Dirección General de Asuntos 
Económicos del Ministeri de Defensa, amb 6.740 milions de 
pessetes (40,5 %); es tracta fonamentalment d'inversions cen-
trades en la Direcció General d'Armament i Material (DGAM). 
Ja a gran distancia, el 3,2 % d'aquest pressupost d'investiga
ció militar correspon a un altre organisme autónom admi
nistratiu del Ministeri de Defensa, el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de «El Pardo», amb 530 milions de pressu
post, deis quals 258 corresponen a inversions. El Ministeri, 
la Subsecretaria i els Servéis Generáis del mateix Ministeri 
de Defensa formen, conjuntament, un altre órgan amb pres
supost per a investigació, amb 340 milions de pessetes per 
a 1986, íntegrament dedicades al capítol de despeses de per
sonal. El Fondo Central de Atenciones Generales de la Defen
sa, un altre organisme autónom administratiu del Ministeri 
de Defensa, rebrá el 1986 un total de 102 milions de pessetes 
per a inversions en investigació. Finalment, el sisé i darrer 
organisme receptor de diners per a investigació és el CESE-
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DEN, centre d'estudis enquadrat al Cuartel General de la 
EMAD, i que té una assignació de 27 milions per a investi
gado * f 

Órgans encarregats de realitzar la investigado 
(en milions de ptes.) 

°/oinv./ 
Total Invers. total 

INTA 8.911 423 4,7 
D.G. Asuntos Económicos 6.740 6.609 98,1 
Canal Experiencias Hidrográficas 530 258 48,7 
Ministerio, Subsecretaría y S.G 340 
Fondo Central Atenciones Generales ... 102 102 100,0 
CESEDEN (Cuartel General EMAD) ... 27 27 100,0 

L'INTA és un organisme que treballa particularment en 
el camp aerospacial, i el Canal de Experiencias Hidrográfi
cas de El Pardo en la hidrodinámica d'alta complexitat, dins 
de la técnica naval. 

El pressupost global per a investigació, al 1986, suposa 
el 2,6 % del pressupost del Ministeri de Defensa, percentatge 
notablement superior al del 1985 (1,6%) i 1982 (1,4%). Els 
16.651 milions pressupostats per a investigació el 1986 suposen 
elevar al 0,057 % el percentatge d'aquestes despeses sobre él 
PIB, front el 0,036 % corresponent al 1985. Aquest percentat
ge significa situar L'Estat espanyol en un nivell europeu mitja, 
a un nivell semblant al de Suissa i superior al de pai'sos com 
Canadá, Holanda i Japó. 
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Percentatge de la investigado en defensa sobre el PIB 

% any 

EE.UU 
Gran Bretanya 
Franga 
Suécia 
R. F. Alemanya 
Noruega 
ESPANYA 
Suissa 
Canadá 
Paisos Baixos 
Japó , 

0,800 
0,682 
0,503 
0,239 
0,105 
0,073 
0,057 
0,056 
0,032 
0,030 
0,012 

1983 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1986 
1978 
1981 
1983 
1980 

Font: OCDE, Basic Statistical Series, VoL A, París, 1983, ex
cepte per la xifra d'Espanya. 

En quant ais programes d'investigado per a 1986, desta
quen, peí seu import, tres d'ells: el programa de Sistemes 
d'Armes i Munidons, amb un pressupost de 1.700 milions de 
pessetes, el programa EFA (Futur Avió de Combat Europeu), 
amb 1.443 milions de pessetes de pressupost (prácticament el 
doble del pressupost que tenia assignat el 1985, de 750 mi
lions), i el nou carro de combat, amb un pressupost de 1.145 
milions de pessetes, front ais 500 milions assignats durant 
l'exercici anterior a aquest programa. 

Amb un import ja menor, encara que per damunt deis 100 
milions de pessetes, figuren els següents programes d'inves-
tigació: l'anomenat Projecte Comú (Educado, Industria, De
fensa) amb 500 milions, el projecte d'investigado sobre la 
fragata OTAN per ais anys 90, amb una assignació de 321,5 
milions de pessetes (150 milions el 1985 i 242 milions el 1984), 
el programa del míssil Trigat, amb 297 milions, la bomba 
láser SBGL, amb 292 milions de pessetes (580 milions el 
1985), i la creació de laboratoris d'assaig de comportament de 
vaixells en el mar, amb 178,6 milions de pessetes (155 milions 
el 1985 i 162 el 1984). 
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Altres projectes d'investigació amb pressupostos inferiors 
son els d'estudi de cadenes pirotécniques (96 milions), vehi-
cles pesats (62 milions) i guiatge de míssils antiaeris a baixa 
cota (53 milions el 1986 i 50 milions el 1984). 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo té 
previst invertir 258 milions en inversions reals durant l'exer-
cici de 1986, deis quals 108 milions serán per a investigació 
d'un carro remolcador i 75 milions per l'estudi d'un remol
cador d'ones. Peí que fa a TINTA, de les inversions en inves
tigació destaquen les dedicades a infrastructura informática 
i servéis generáis, amb 150 milions, sistemes de comunicació i 
navegació (62 milions), control automátic de sistemes diná-
mics (62 milions), homologació i assaig de vehicles (56 mi
lions) i tecnologia de nous materials (56 milions). 

Principáis programes d'investigació per a Vany 1986 

milions de ptes. 

Sistemes d'Armes i Municions 1.700,0 
Projecte EFA (Futur Avió Combat) 1,443,5 
Nou Carro de Combat 1.145,4 
Projecte Conjunt 
Fragata OTAN anys 90 321,5 
Programa TRIGAT 296,6 
Bomba SBGL 

500,0 

291,7 
Laboratori comportament vaixells 178,6 
Cadenes pirotécniques 96,0 
Vehicles pesats 62,4 
Guiatge míssils antiaeris de baixa cota 53,4 

Com podrá observar-se, diversos d'aquests projectes es 
realitzen en cooperado amb d'altres pctisos de VOTAN, esti-
mant-se en uns 2.500 milions de pessetes el cost de la inves
tigació que el 1986 es destina a projectes armamentistes de 
TOTAN. Aquesta quantitat representa solament una mínima 
part del cost total de la investigació d'aquests projectes. De 
fet, i segons declaracions del mateix Director General de 
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l'INI * les despeses en investigado i desenvolupament de la 
part idpadó espanyola en tres deis grans projectes europeus 
d'armaments (avió de combat europeu, fragata deis anys 90 
i missil TRIGAT), suposaran 200.000 milions de pessetes en 
els propers deu anys, cosa que fa realment versemblant l'afir-
mació del Ministeri de Defensa en el sentit que pensa aug
mentar les despeses generáis d'investigació militar fins a si
tuar-Íes en un import anyal de 30.000 milions de pessetes 
abans que acabi la década present.* 

Resumint, dones, és evident Tinterés que els cercles polí-
tics i militars han posat en el desenvolupament accelerat de 
la investigació de carácter militar a Espanya. Sembla evident 
també que aquest tipus de recerca gaudeix d'una gran prio-
ritat a l'hora de planificar els pressupostos de l'Estat, en 
detriment de la investigació de carácter civil, que encara 
román estancada o, en tot cas, augmenta a un ritme molt 
inferior al de la investigació militar. Els incentius facilitats 
a la recerca militar poden provocar, ben segur, un trasvasa-
ment de científics fins ara treballant a l'esfera civil, vers les 
industries de defensa, siguin publiques o privades. El risc 
d'anar militaritzant la ciencia i la tecnología originada a l'Es
tat espanyol no és, dones, una hipótesi d'estudi sino una 
probabilitat fonamentada que, ates el carácter d'extrema es-
pecialitat i ús militar de moltes de les investigacions en curs, 
faran que l'impacte social del manteniment d'elevats recursos 
humans i económics per a la investigació militar no reper-
cuteixi favorablement al sector civil i a les seves necessitats. 

h 

* «ABC», 4-III-85, pp. 35. 
* «El Periódico», 29-111-85. 
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LA TECNOLOGÍA NUCLEAR: 
UNA FITA EN EL CAMl CAP AL CONTROL 
DE LES PERSONES I LES COMUNITATS 

Josep Puig 





La tecnología nuclear 

En analitzar la tecnología nuclear es manifesta una cu
riosa paradoxa. Per una banda, que amb el desenvolupament 
de la tecnología nuclear se'ns promet la societat de l'abun-
dor, la societat del creixement. Ja l'octubre de 1945, T«Ato-
mic Energy Act» deía que «l'energia atómica incrementará 
el nivell de vida, consolidará la lliure competencia de les 
empreses privades, promourá la pau al món». Aquesta ma-
teixa opinió s'ha pogut llegir quotidianament en els diaris 
del nostre país: «Mundo Diario»: «las centrales nucleares son 
indispensables para el futuro de la energía» segons les quatre 
empreses eléctriques d'ámbit cátala (10-VII-1974); «Mundo 
Diario»: «oponerse a la nuclearización es antisocial, las cen
trales nucleares son la base del desarrollo» (A. Álvarez de 
Miranda quan era Ministre d'Indústria - 24-VI-1975); «La Van
guardia»: «la Trilateral considera imprescindible la energía 
nuclear» (J. A. Segurado i C. March - 4-V-1979); «El 9 Nou»: 
«cap polític responsable pot renunciar a les centráis nuclears, 
ja que Voposició a les nuclears és irracional» (Heribert Bar
rera - 25-V-1979); «Mundo Diario»: «un país que renuncia a 
la energía nuclear es un país que renuncia al progreso» (San
tiago Carrillo - 17-VII-1979); «Mundo Diario»: «la energía 
nuclear es imprescindible» (J. M. Triginer - 18-VII-1979); «El 
País»: «la energía nuclear es necesaria para lograr el creci
miento económico previsto», «entendemos que debe seguirse 
el programa nuclear si se apuesta por el crecimiento eco
nómico» (Juan Alegre Marcet, president d'UNESA i de FEC-
SA - 25-1-1983). També el president Jordi Pujol, en el Pía 
d'Actuació Económica del 1980, afirmava: «no es pot pres
cindir de l'energia nuclear». 

Per una altra banda, és constatable el desencant creixent 
produit al llarg del temps que va des del naixement de l'e
nergia nuclear fins avui. Des del 6 d'agost de 1945, quan l'opi-
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nió pública s'adona del naixement de l'era atómica amb el 
bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, després que secreta-
ment explotes la primera bomba atómica al desert d'Álamo 
Gordo, el 16 de juliol de 1945. Fins arribar a Pany 1979 amb 
l'accident de la central nuclear de Three Mile Island, ais 
anys 1983-1984 amb el desplegament de míssils nuclears a 
Europa i fins a fináis d'abril de 1986 amb l'accident del reac
tor nuclear de Txernóvil. 

No és solament amb la tecnología nuclear que es mani-
festa aquesta paradoxa, sino qualsevulla tecnología, entenent 
per tecnología no solament les eines i les maquines sino tam
bé les estructures polítiques i la mateixa organització del 
treball que no son menys técniques que les eines i les ma
quines. 

Manifestem un sentiment de perplexitat quan veiem que 
molts instruments concebuts pels nostres cervells i creats 
amb les nostres mans es capgiren contra nosaltres amb re-
sultats negatius, i tant negatius, en el cas de la nuclearitza-
ció, que fan perillar fins i tot la supervivencia del mateix 
planeta. 

El mateix naixement de l'energia nuclear va ser promogut 
amb finalitats militars. Pero la nuclearització no és pas un cas 
únic en la historia de la tecnología, perqué Fallanca entre la 
mecanització i la militarització ha sigut históricament des
afortunada perqué ha tendit a restringir les accions deis grups 
socials a un model militar i ha estimulat la táctica milita
rista (violencia, rapidesa...) en la industria. 

Per a la societat en el seu conjunt va ser molt desafortu-
nat que una organització de poder, com ara Pexércit, fos el 
que presidís el naixement de les formes modernes de les ma
quines. L'exércit de 100.000 soldats de Lluís XIV significava 
per primera vegada una demanda a gran escala de merca-
deries totalment estandarditzades: els uniformes militars. 

La guerra mecanitzada, que tant va contribuir en tots els 
aspectes de la producció en massa, és de fet la seva gran 
justificació. 

La pressió de la demanda militar no solament va accelerar 
Porganització de la fábrica en els seus inicis, sino que ha sigut 
persistent al llarg del desenvolupament del sistema fabril-
industrial. 
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Considerar els horrors de la guerra moderna com el re-
sultat accidental del desenvolupament técnic, innocent i pací-
fic és oblidar els fets elementáis de la historia de la máquina. 

Per a la construcció de les quatre primeres bombes ató-
miques americanes, Ystablishment atómic universitari/indus-
trial va treballar costat amb costat amb l'exércit. Amb sis 
mil milions de dólars i, peí cap baix, unes sis-centes mil per
sones, empreses i universitats aconseguiren transformar els 
processos básics de la fissió en processos industriáis a gran 
escala. 

David Liliental, primer chairman de la Comissió d'Energia 
Atómica americana va escriure referint-se a l'energia nu
clear: «estávem decidits a provar que aquell descobriment 
no era solament una arma, aquella terrible arma havia de te
ñir alguna altra aplicació». 

Així neixien els «Atoms per a la Pau» (desembre 1953), on 
s'oferia tecnología nuclear a diversos paísos i s'emprava 
aquesta tecnologia com a eina de política exterior deis Estats 
Units d'América. 

Avui en dia, després d'haver fracassat moltes de les pro
postes realitzades en l'ambit de la utilització «pacífica» de l'e
nergia nuclear (com ara l'ús de petits explosius atomics per 
obrir cañáis i facilitar la navegació pels rius o per perforar 
pous de petroli i gas) i amb la práctica paralització deis pro
grames nuclears a molts pai'sos, semblen confirmar-se les 
afirmacions d'aquells dos técnics americans (un de la Gulf 
i l'altre de la Westinghouse) que ja l'any 1952 escrigueren: 

«És forca probable que les centráis nuclears no tinguin 
l'oportunitat de provar que son económicament competitives. 
Per Finieres militar en l'energia nuclear i els necessaris con-
trols governamentals que se'n deriven, pot molt bé ser que 
l'explotació de les centráis nuclears estigui lligat amb la pro
dúcelo i processament de combustible nuclear amb finalitats 
militars, amb el resultat que el cost de la part nuclear de 
la central no reflecteixi el seu veritable cost. Encara que el 
cost de l'energia nuclear sembli no competitiu per ara, el 
cert és que les centráis nuclears es construirán» (E. Ayres & 
Ch. A. Scarlott, Energy Sources: the wealth of the worid). 

L'íntima relació entre els reactors nuclears de potencia 
(per a la producció d'energia eléctrica) i l'armament nuclear 
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ha quedat palesa amb la ratificació peí, aleshores, secretari 
d'energia nord-americá, James Edwards, de Tus del combus
tible nuclear de les 71 centráis nuclears americanes en fun-
cionament, com a font de plutoni per a armament (5 setem-
bre 1981) i amb el discurs del president Ronald Reagan (oc
tubre 1981) on «estimulava les empreses privades a proveir 
de combustible al programa nuclear de l'administració, a un 
cost que no superes el del plutoni produít per ella mateixa, 
així es crearia un mercat estable per a la reelaboració pri
vada del combustible irradiat». Un altre fet que confirma 
aquesta relació és la construcció de múltiples reactors nu
clears a l'URSS, país molt ric en recursos energétics conven-
cionals (sobretot carbó i gas natural). 

La historia oblidada i/o amagada de l'energia nuclear 

Cal remuntar-se, pero, a l'any 1938 per cercar els orígens 
de l'energia nuclear, quan alguns físics europeus assoleixen 
fissionar rátom. Els científics Hahn i Strassman publiquen 
un treball sobre el bombardeig de l'urani mitjancant neu-
trons (gener 1939). La recerca científica entorn de la fissió 
nuclear va ser molt intensa aquests anys, tal com es pot 
comprovar peí fet que en el transcurs de l'any 1939 van apa-
réixer mes de 100 publicacions científiques sobre la fissió. 

No obstant aixó, un esdeveniment va influir molt en el 
futur desenvolupament de l'energia nuclear: la segona guerra 
mundial, que va comencar la tardor de 1939. Aquest fet va 
provocar l'abandó de l'Alemanya nazi i fins i tot d'Europa 
de molts científics que anaren a establir-se a les Universitats 
americanes. Alguns d'aquests científics emigráis sabien que 
grans quantitats d'energia podien alíiberar-se per la fissió 
simultánia de molts átoms. 

La segona guerra mundial també va ocasionar el tanca-
ment de tots els cañáis de comunicació i de bescanvi d'expe-
riéncies dins del món científic. Es sospitava que Alemanya 
havia iniciat el camí per obtenir una bomba atómica de fis
sió. Entre els científics que tenien aqüestes sospites hi havia 
E. Fermi, L. Szilard, E. P. Wigner, V. Weisskopf i E. Teller. 
Un fet era el motiu de les seves sospites: amb l'ocupació de 
Txecoslováquia, l'Alemanya nazi va suprimir l'exportació de 
mineral d'urani txec a les nacions interessades. A mes havien 
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arribat rumors ais Estats Units que una secció completa del 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft de Berlín havia iniciat secreta-
ment els treballs per assolir una reacció en cadena. 

Tot aixó va ser motiu perqué Szilard, acompanyat de Wig-
ner i Teller, realitzés una visita a Albert Einstein. Els tres 
físics hongaresos van convencer Einstein perqué escrivís una 
carta al president deis EUA, Roosevelt, informant-lo de la 
possibilitat que els alemanys estiguessin deSenvolupant unes 
«bombes totalment noves i extremament poderoses». La carta 
suggeria a Roosevelt que els EUA cerquessin l'aprovisiona-
ment de mineral d'urani del Congo belga (actualment Zaire) 
i iniciessin rápidament els treballs experimentáis per assolir 
una reacció en cadena, finangant adequadament la recerca 
universitaria i buscant una estreta coHaboració amb la in
dustria. 

El consell d'Einstein fou seguit per Franklin D. Roosevelt, 
i immediatament es crea el Comité de l'Urani format per tres 
persones. La decisió d'iniciar un programa de recerca i des-
envolupament en el camp de Tenergia nuclear va ser presa 
en el transcurs del mes de desembre de 1941 després que 
Japó ataques la base de Pearl Harbour, 

Pero no fou fins l'estiu següent (13 d'agost de 1942) quan 
es va crear el Manhattan Engineer District dins del eos d'en-
ginyers de l'exércit americá. El seu objectiu: desenvolupar la 
bomba atómica al mes rápidament possible. 

Avui sabem que FAlemanya nazi mai va estar a prop d'as-
solir la bomba atómica. Molts deis seus millors científics 
atómics havien abandonat el país i els que hi restaren no 
tenien gaire interés a desenvolupar-la en benefici del régim 
nazi. Acabada la segona guerra mundial, Albert Einstein es 
lamentava: «si hagués sabut que els alemanys no arribarien 
a assolir la bomba, mai no hagués mogut ni un dit». 

Així, dones, Tultrasecret projecte Manhattan va comencar 
en plena guerra mundial sota la dírecció del general Leslie 
Groves. Eli mateix ha descrit el projecte com «la gesta mes 
gran mai realitzada peí que fa al treball huma organitzat». 

De fet, la base per qué Estats Units arribes a ser una 
potencia atómica va ser posada en no mes de tres anys. 
U stablishment atomic universitari-industrial va treballar en 
estreta col-laboració amb l'exércit. Empreses i Universitats 
aconseguiren transformar els processos básics de la fissió nu
clear en processos industriáis a gran escala. 
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Diferents camins per a Tenriquiment de l'urani es desen-
voluparen alhora: el de difusió gasosa (ais laboratoris de 
la Universitat de Columbia) i Telectromagnétic del professor 
Ernest Lawrence (ais laboratoris de Radiació de Berkeley, 
Universitat de California). Les empreses Chrysler (Detroit), 
Hondaille-Hershey (Illinois), Allis Chalmers (Milwaukee), en
tre d'altres van fabricar els materials necessaris. Les instal-
lacions es varen construir a Oak-Ridge (una planta de difusió 
gasosa, ocupant una superficie de 54.000 acres, amb un cost 
de 500 milions de dólars) i a Hanford (per a la producció de 
plutoni), basant-se en els treballs d'Enrico Fermi en el reac
tor experimental desenvolupat a la Universitat de Chicago. 

L'urani enriquit i el plutoni foren traslladats a Los Ala
mos, on es va installar el supersecret laboratori científic diri-
git peí Premi Nobel, Robert J. Openheimer. 

Durant mes de dos anys un equip de científics i de técnics 
de l'exércit americá va dissenyar i desenvolupar els mecanis-
mes per posar a punt la bomba atómica, la qual fou final-
ment provada al desert d'Alamo Gordo el 16 de juliol de 1945. 
Tenia una potencia equivalent de 10.000 tones de TNT. Era 
l'anomenada «prova Trinitat». 

Quan l'estiu del mateix any, havent-se firmat la rendició 
incondicional de l'exércit alemany (7 de maig), els japonesos 
enviaren secretament sondejos diplomátics ais Estats Units, 
amb la finalitat d'arribar a un acord amb els americans, es 
trobaren amb el rebuig del govern americá que exigia la ren
dició incondicional. 

L' l l de juny de 1945 un comité científic, al front del qual 
figurava Arthur H. Compton (director del laboratori de Chica
go peí projecte Manhattan), va lliurar al secretari de la guer
ra Henry Stimson, l'informe Franck. Molts científics que anys 
abans havien urgit la fabricació de la bomba, ara sol-licita-
ven que no es fes servir contra el Japó, i que en darrer cas, 
si el govern americá volia fer una demostració de forga, la 
fes explotar en una zona deshabitada. La mort de Roosevelt 
i l'ascensió al poder de Harry Truman va fer que aquest 
dones l'ordre de llencament de la primera bomba atómica. 

A un quart de nou del dia 6 d'agost de 1945, el bombarder 
B-29, batejat «Enola Gay», va deixar caure la bomba atómi
ca d'urani sobre Hiroshima. Van morir cent mil persones 
immediatament, xifra que va augmentar fins a dues centes cin-
quanta mil al cap de poc temps. Tres dies després, una segona 
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bomba atómica, aquesta de plutoni, queia sobre Nagasaki. 
La guerra havia acabat, pero naixia l'Era Atómica. 

La comunitat científica reconeixia la seva part de respon-
sabilitat tot afirmant en l'Informe Franck: «ens sentim im
pulsáis a prendre una postura mes activa, ja que una volta 
assolit l'éxit en el desenvolupament de l'energia nuclear, afir-
mem que está plena de perills infinitament superiors a qual-
sevol invent mai realitzat, i urgim la necessitat d'arribar a un 
acord internacional que barr i el pas al desenvolupament de 
les armes nuclears». 

Truman, en anunciar el llenyament de les bombes sobre 
el Japó, va fer conéixer per primera vegada a l'opinió pú
blica el programa nuclear americá. 

Evidentment durant tot aquest temps no es va fer cap 
advertencia ni de la contaminació radioactiva, ni deis residus 
generáis per la industria nuclear. Els efectes de les radiacions 
generades per l'energia nuclear eren consideráis menysprea-
bles i varen ser ignoráis. Endemés els estaments oficiáis ame-
ricans no varen teñir cap mena de consideració vers aquells 
cientifics americans que preconitzaven la paralització del pro
grama nuclear. 

Va ser a la tardor de l'any 1945 quan la bumanitat va 
assabentar-se del que era i el que implicava el programa ató-
mic, perqué va caure el vel protector que cobria amb el 
secret moltes informacions sobre l'energia nuclear. 

Llencades les bombes sobre el Japó, Truman va fer una 
crida per a la creació d'una Comissió per al Control i l'Üs 
de l'Energia Nuclear ais Estats Units. A primers d'octubre de 
1945, Truman va instar el Congrés per discutir la constitució 
de la Comissió d'Energia Atómica (AEC) per dur a terme el 
desenvolupament del programa atómic. Es discutiren dos pro-
jectes de llei: el May-Johnson (que proposava militars per 
ocupar carrees en l'AEC) i el McMahon-Douglas (que propo
sava civils «amb interessos militars o económics no oposats»). 
Després de perllongats debats YAtomic Energy Act va establir 
que estaria formada per cinc membres civils, nomenats peí 
president i renovables cada cinc anys, i atorgava també a 
l'AEC el monopoli sobre qualsevol aspecte relacionat amb 
l'energia atómica. 

Vigilant l'AEC hi havia el Joint Congressionál Committee 
on Atonde Energy-JCAE constituít per nou senadors i nou 
representants (diputáis) que havien de ser informáis de totes 
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les activitats de l'AEC. També hi havia el General Advisory 
Committee format per nou civils, el qual assessorava l'AEC 
en qüestions técniques i científiques. Un Comité d'Enllag 
Militar format per representants de les tres armes actuava 
de consultor i conseller en materia militar. 

Un crític nuclear, Roger Rapoport, ha escrit: «la creació 
de l'AEC i del seu fidel gos guardia el JCAE, ha significat un 
deis majors desastres legislatius per a la nació. Amb la seva 
preocupació per posar l'energia atómica sota control civil, els 
legisladors la varen sotmetre a un control totalitari». 

En paraules de Gordon Dean, president de l'AEC des de 
1950 fins 1953, l'existéncia de la mateixa AEC era per asse-
gurar que «l'energia nuclear pogués arribar a teñir una po-
tent i vigorosa influencia en el manteniment de la pau mun
dial», ja que «l'energia nuclear era una de les premisses bá-
siques entorn de la qual giraria la política del futur». 

És en aquesta época quan sorgeix la creenca que, en un 
futur, hi haurien «aplicacions pacifiques» de l'energia atómi
ca. La idea deis «usos pacífics» de l'energia nuclear sorgeix 
com una necessitat político-psicológica per justificar l'accep-
tació de la continuitat del programa atómíc militar. 

David Lilienthal, primer president de l'AEC, va escriure 
que les iHusions sobre «l'átom pacífic» es varen exagerar: 
«básicament el motiu era la convicció, que jo compartía com-
pletament i intentava inculcar ais altres, que el descobriment 
d'una arma tan terrible, havia de teñir, d'una o altra forma 
una aplicació pacífica important...». 

La realitat fou que per construir quatre bombes s'havien 
invertit sis mil milions de dólars, sis-centes mil persones hi 
havien participat i s'havia creat una infrastructura industrial 
considerable. Tot aixó havia convertit l'energia nuclear en 
una part molt important de l'economia americana. 

A mitjans de 1946 les Nacions Unides crearen també la 
seva Comissió d'Energia Atómica (UNAEC), on el govern ame-
ricá va sotrnetre un pía per controlar internacionalment l'á
tom, que havia estat elaborat per Dean Acheson conjunta-
ment amb alguns científics i llumeneres. El pía consistía a 
desenvolupar un métode d'inspeccions que permetia ais Es
táis Units teñir les seves própies bombes atómiques i la 
paralització de qualsevol treball sobre armament nuclear. 
L'URSS va rebutjar l'esmentat pía argumentant que s'opo-
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sava a qualsevulla forma d'inspecció si préviament no s'havia 
acordat el desarmament atómic. 

Segons el doctor David Inglis, eminent físic i pioner de 
l'energia nuclear (a mes d'ésser un expert en energia eólica): 
«el pía fou sotmés a l'ONU préviament modificat peí vell 
estadista conservador Bernard Baruch, el qual hi va posar 
suficients restriccions i un to de veu adequat per assegurar-
se el rebuig soviétic». 

El 23 de setembre de 1949 l'URSS feia la seva primera 
prova atómica. S'havia iniciat la cursa d'armaments. 

L'any 1951, els EUA van fer explotar 16 bombes atómi-
ques i TURSS 13. L'any següent, la Gran Bretanya va realitzar 
el seu primer assaig atómic i els EUA feien explotar la seva 
primera bomba de fusió, mil vegades mes potent que la bom
ba de fissió que va arrasar Hiroshima. 

Aixó va ser només Tinici d'un ampli programa de proves 
que va teñir per marc el Pacific Sud. L'operació «Crossroads» 
va consistir a fer explotar 26 bombes atómiques a l'atoló Bi
kini (un conjunt de 26 illes situades entorn d'una líacuna, a 
les illes Marshall, a 2.500 milles al SW de les Hawai). Evident-
ment els 816 habitants de Bikini foren obligáis a exiliar-se a 
Kili, distant 450 milles de casa seva. 

A partir d'aleshores el programa nuclear americá va expe
rimentar una gran expansió tant en la producció de materials 
fissionabies com en la construcció de la infrastructura indus
trial necessária. 

Ja l'any 1952 s'havien construít ais EUA 13 reactors nu-
clears per a la producció de material destinat a la fabricació 
d'armament atómic. La General Electric va construir reac
tors a Hanford, la Westinghouse a Argonne, la Union Carbide 
es va encarregar del funcionament d'Oak-Ridge. DuPont va 
dissenyar, construir i manegar la planta gegant per a repro-
cessament de combustible nuclear i l'obtenció de plutoni (Sa-
vannah River). 

El métode de treball seguit fou l'establiment de contrac-
tes entre el govern i empreses privades i universitats, realit-
zant empreses i universitats el treball mentre el govern s'en-
carregava de l'AEC. Les grans inversions en capital assegu-
raren la massiva participació d'empreses privades. A tota la 
nació milers d'empreses estaven implicades en la producció 
d'armament o en el desenvolupament d'equipament nuclear 
especial. El sistema de contractació de treball de l'AEC va 
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anar construint, a poc a poc, una poderosa alianga industrial 
que es protegia de qualsevulla agressió forana. 

Evidentment l'existéncia de grans quantitats de material 
atomic, industries, personal especialitzat, etc., va crear un 
establishment que cercava assegurar la seva autoreproducció. 
Una manera d'assolir-la era la fabricació de mes armament 
nuclear. Una altra forma era cobrir les futures necessitats 
energétiques mitjancant la fissió nuclear. 

A mes a mes de tot aixó, hi havia la necessitat d'assegurar 
la perpetuado del poder militar americá. Aquest objectiu 
s'assolia mitjangant l'armament atomic. Així el programa 
nuclear «pacífic» ajudava a justificar les sempre creixents 
inversions en el programa atomic militar. 

«Els átoms per a la Pau» 

Preparat així el terreny, Eisenhower pronuncia davant 
TONU el seu famós discurs «Átoms per a la Pau», oferint 
assisténcia técnica i subministrament d'urani-235 per a pro
grames nuclears «pacífics». El discurs estava pie de referén-
cies ais grans avantatges que s'obtindrien amb la utilització 
pacífica de l'átom i presentava l'energia nuclear com la clau 
per assolir un augment continuat del nivell de vida deis pai-
sos «subdesenvolupats». En realitat deis 50.000 kg d'urani-235 
venuts durant l'any 1956, només 5.000 anaren a parar a paísos 
«subdesenvolupats», la resta va anar a parar a Anglaterra, 
Europa Occidental i Japó. 

D'aquesta forma l'oferiment de tecnología nuclear va ser 
emprat com a arma de la política exterior americana, prác
tica que ha continuat fins avui (els crédits americans i de l'Im-
port-Export Bank es concedeixen perqué els paísos receptors 
puguin invertir-los en plantes nuclears americanes, sovint 
precedits de facilitáis técniques, material nuclear, formació, 
etcétera). 

Tal com va dir J. Luntz, editor de «Nucleonics», «era ne-
cessari fer quelcom per cridar l'atenció del món... Un deis 
objectius del programa era introduir en la ment deis pobles 
del món que els EUA eren els pioners en el desenvolupament 
de l'energia nuclear per a usos pacífics». 

A fináis de l'any 1955 ja s'havien signat 25 convenís entre 

l'AEC americana i diferents paísos. 
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Pero per fer realitat el programa iniciat per Eisenhower i 
possibilitar la propietat privada sobre els reactors nuclears i la 
prodúcelo i utilització privada de material fissionable (fins 
aleshores era monopoli de l'AEC), tant el president com 
l'AEC sol-licitaren la revisió de Y Atonde Energy Act. La revi-
sió es va fer l'any 1954 i va donar poders extraordinaris al 
Comité Adjunt (JCAE) convertint-lo en Túnic organisme del 
Congrés que podia redactar i proposar les seves liéis i a la 
vegada actuar com Adjunt a la Cambra de Representants i 
al Senat per adequar la legislado per a la seva votació final. 
D'aquesta forma si en el debat en el Congrés no s'acceptava 
la proposició de llei, com que en la comissió final de redac-
ció sempre hi era present el JCAE, sempre es votava el text 
que proposava el JCAE. 

Les forces polítiques que estaven a favor del canvi propo-
sat eren els republicans (controlaven ambdues cambres i el 
JCAE). Els demócrates i els sindicáis s'oposaven a la refor
ma argumentant que era un altre regal del govern a les grans 
empreses. 

Benjamin Sigal, del sindicat CIO, ho expressava així: «el 
poblé america ha invertit 12 mil milions de dólars per a l'ad-
quisició deis coneixements i la tecnología necessaris per al 
desenvolupament de l'energia nuclear... Si s'accepten els can-
vis proposats, el know-how adquirit es posará a disposició 
d'unes poques empreses que han estat o estaran en condi-
cions de prendre possessió d'aquest know-how. És evident que 
les actuáis empreses que han manegat les plantes de l'AEC, 
o que han tingut contractes d'experimentació i desenvolupa
ment, en sortiran beneficiades. Teñen personal experimentat 
i coneixements técnics que els permetran controlar i deter
minar el futur desenvolupament de l'energia nuclear». 

Aixó, l'any 1954, l'AEC va posar en funcionament el pro
grama de desenvolupament de reactors conjuntament amb la 
industria privada. El primer contráete va ser signat amb la 
Yonkee Atomic Electric Co. (estiu 1956) i era per a la cons
trucción d'un reactor nuclear de 185 MWa (PWR-Westing-
house) a Rowe, Massachusetts. 

Altres contractes foren signats amb Consolidated Edison 
per un reactor PWR a Indian Point, Nova York, i amb Com-
monwealth Edison per un reactor BWR-General Electric a 
Dresde, Illinois. També es va donar permís per al tan ambi-



cionat projecte de reactor rápid (regenerador), la planta 
Enrico Fermi a Monroe, Michigan. 

El programa nuclear havia ja rebut 14 mil milions de dó
lars, procedents del govern federal, l'any 1956, quan es va 
publicar un llibre el títol del qual, U energía atómica per ais 
seus negocis: la clau d'avuí per ais beneficis de demá, és una 
vertadera declaració de principis sobre la industria nuclear. 

Davant el desenvolupament de la industria nuclear (ara 
ja es podien construir centráis nuclears i les empreses eléc-
triques podien comprar-Íes i explotar-Íes) les eléctriques sos-
pesaven els costos i els beneficis que de les nuclears podien 
treure. Quedava pero una qüestió per resoldre: Qué passaria 
en cas d'un accident? Aquesta era una qüestió de vital impor
tancia per a les empreses explotadores de les futures plantes 
nuclears per a la producció d'electricitat. 

El mateix president de General Electric va sol-licitar del 
Congrés que adoptes una legislació escaient per protegir la 
industria nuclear en cas d'accident. 

Per aixó, el marc de 1957 va publicar-se Uniforme Brook-
haven (també anomenat WASH-740), l'objectiu del qual va 
ser convencer el Congrés perqué votes afirmativament la 
Price-Anderson Indemnity Act. Aquesta Uei, proposada peí 
JCAE, va ser aprovada l'any 1957 per una vigencia de 10 
anys, limitava, en cas d'accident, la responsabilitat civil de 
les empreses explotadores de les plantes nuclears a seíxanta 
milions de dólars (mes endavant aquesta xifra va ser aug
mentada fins a 125 milions. El govern federal, és a dir els 
contribuents, cobrien els 500 milions restants. Cal teñir en 
compte que l'Informe Brookhaven preveia, en cas d'accident, 
unes pérdues materials de 7.000 milions de dólars. 

Va ser entre 1964 i 1965 quan l'AEC intenta demostrar la 
maduresa de Tenergia nuclear. Per aixó va encomanar la re
vistó i posada al dia de l'Informe Brookhaven. Aquesta revi-
sió mai no va ser feta pública i per tant la Price Anderson Act 
prorrogada deu anys mes. 

Precisament abans de la discussió al Congrés sobre la 
prórroga o no de vigencia de la citada llei (1975), fou publi-
cat el famós Informe Rasmussen (WASH-1400). Aquest in
forme, que no és mes que una aproximació probabilística ais 
diferents tipus d'accidents que poden ocórrer en un reactor, 
és una vertadera biblia de mes de 3.000 pagines, en qué es 
basen tots els partidaris de l'energia nuclear. 
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L'objectiu del Rasmussen era demostrar que la probabili-
tat d'ocurréncia d'un accident en un reactor és baixa. Afirma 
que el nombre total de morts i victimes no passaria de 10.000 
(la quarta part del que preveia el WASH-740. La revisió del 
WASH-740 preveia 45.000 morts immediates). 

Cal destacar que el professor Rasmussen era conseller de 
Ready Communications, empresa especialitzada en relacions 
publiques de l'energia nuclear. 

Anys mes tard, la Commissió Reguladora Nuclear (NRC) 
va encomanar una revisió de Piriforme Rasmussen a un equip 
dirigit peí professor Harold Lewis, de la Universitat de Ca
lifornia. Aquest equip va concloure que «l'estudi Rasmussen 
havia subestimat grollerament les conseqüéncies deis acci-
dents en els reactors nuclears». La mateixa NRC va anun
ciar, el 22 de gener de 1979, que «retirava qualsevulla confir
mado passada implícita o explícita de YExecutive Summary 
del Rasmussen». 

Segons Bruce L. Welch, en un estudi publicat al Butlletí 
deis Científics Atómics, «l'Informe Rasmussen sembla ser el 
final de la política duta a terme peí lobby nuclear durant 
mes de vint anys, manipulant les dades referents a la segu-
retat deis reactors nuclears amb la finalitat de promoure la 
seva acceptació». 

La controversia sobre els efectes de la radioactivitat 

Abans del descobriment de l'energia nuclear, l'experiéncia 
médica sobre els efectes de la radiació era molt limitada i es 
basava principalment, en el destí d'alguns centenars de dones 
que, durant els anys vint, havien fet servir els llavis per afi
nar els pinzells per aplicar pintura lluminosa, que contenia 
Radi, a les esferes deis rellotges. 

En general, després de realitzada una prova nuclear, 
l'AEC es limitava a publicar un reduít informe donant a co-
néixer la realització de la prova, afirmant que la radiació de 
la bomba havia quedat localitzada en una determinada zona 
i, en tot cas, que era «inofensiva» per a les persones. 

Pero el 26 d'abril de 1953 va caure un fort aiguat sobre 
la ciutat de Troy, a l'Estat de Nova York. Alguns físics uni-
versitaris, que estaven realitzant experiments sobre radioac
tivitat, van advertir una rápida i forta pujada deis índexs 
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de radiació ambiental. Descobriren que la pluja era radioac
tiva i deduíren que restes radioactives de les proves nuclears 
realitzades a l'Estat de Nevada, havien estat arrossegades 
pels vents i descarregades per la pluja. Encara que aquest 
fet no va ser mai publicat, per no violar les normes del secret 
oficial, ben aviat molts científics comentaren a realitzar pro-
ves de radioactivitat (de Taire, de la pluja, del sol, del men-
jar, de Taigua, etc.). Molts biolegs consideraren que la pluja 
radioactiva podía posar en perill tot tipus de vida a la térra. 

Assabentada l'AEC, va correr a dir que la radiació que 
podia assolir una persona, procedent de Taire, el sol o la pol-
seguera, era molt baixa i mai superior a la que de forma 
natural emana del medi on vivim, originada en les roques i 
pels raigs cósmics de Tespai exterior. 

Un fet va venir a dramatitzar el problema de la pluja 
radioactiva: el marc de 1954, en el transcurs d'una prova 
nuclear realitzada per l'AEC al Pacific, la tripulació d'un pes-
quer japonés, el «Dragó felic», va resultar afectada per la 
radiació. Els mariners van sofrir lesions greus i alguns mo-
riren al cap d'un temps. 

Aquests van ésser els orígens del debat sobre els efectes 
de la pluja radioactiva deguda a les proves nuclears a Tat-
mosfera. Durant tota la década deis anys cinquanta es va 
produir una viva polémica entorn aquest tema i va finir amb 
un gran descrédit envers l'AEC, en ser demostrada la false-
dat de moltes de les seves prediccions i afirmacions. 

Per bé que de la pluja radioactiva es va aprendre el poc 
que hom sabia entorn del risc de moltes persones exposades 
a la radiació, la polémica s'ha reproduít i avivat, a partir deis 
anys seixanta quan s'introdueix massivament Tenergia nu
clear en la vida civil. 

Els organismes oficiáis han establert uns índexs de peri-
llositat referents a radiacions ionitzants, partint del supósit 
que, per dessota d'un cert llindar, la radiació no perjudica 
els éssers humans. 

Aquesta afirmació ha estat criticada per un ampli sector 
de científics que demostraren experimentaiment que tota ex-
posició a la radiació ionitzant, per petita que fos, implica 
algún risc, i que Texposició a les radiacions no és mai «ino
fensiva». 

Entre d'altres, alguns científics que s'han destacat en 



aquest debat son; J. W. Gofman, A. Tamplin, E. J. Sternglass, 
A. Stewart, R. Mancuso, etc. 

La natura del conflicte referent ais efectes de les baixes 
dosis de radiacio, es pot observar en les ponéncies presen-
tades en dos seminaris del Congrés nord-america, que van 
teñir lloc els anys 1976 i 1978. 

El primer es va centrar en la discussió sobre si les proves 
presentades evidenciaven els efectes sobre les persones de 
les baixes dosis de radiacio. Per una part hi havia aquells 
que argumentaven que els estudis realitzats sobre persones 
es basaven en mostres no significatives i que els resultats 
obtinguts no constituien cap evidencia. Per l'altra banda hi 
havia aquells que, com el doctor Irwin Bross, director de 
Bioestadística del Roswell Memorial Institute for Cáncer Re
search, deien: «s'ha aíirmat que no existeix cap prova deis 
efectes de les baixes dosis de radiacio sobre les persones. 
Voldria dir que les nostres dades es basen totalment en les 
radiacions provocades durant les exploracions mitjangant 
raigs-X. Nosaltres no estem extrapolant els resultats obtin
guts a partir d'elevades dosis de radiacio per teñir proves 
de la nocivitat de les baixes dosis de radiacio. Estem parlant 
de dades obtingudes a partir de Fexposíció d'éssers humans 
a radiacions (raigs-X) en baixes dosis. Aqüestes dades pro-
cedeixen de l'anomenat estudi deis Tres Estats, que es basen 
en una població de 13 milions de persones que viuen en tres 
Estats de la Unió». 

L'ambient que es respirava en el transcurs del Segon Se-
minari del Congrés era molt diferent. En comptes de centrar 
la discussió a determinar si les baixes dosis de radiacio tenien 
efectes nocius, la discussió es va centrar a determinar en 
quina mesura eren nocives. És a dir, ja es donava per acceptat 
entre la comunitat científica que les baixes dosis de radiacio 
eren nocives. 

També la Federal Interagency Task Forcé on the Health 
Effects of Ionizing Radiation deia; «les consideracions teó-
riques suggereixen que no existeix un llindar per dessota del 
qual les radiacions no tinguin efectes cancerígens. A causa 
d'aixo i de l'óbvia impossibilitat estadística per demostrar 
que no existeix cap risc referent a les baixes dosis de radia
cio, per petita que sigui, s'infereix que sempre hi haurá algún 
risc de contraure cáncer». 

L'estat actual de la polémica el sintetitza perfectament el 
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professor Karl 2. Morgan, de l'Escola d'Enginyeria Nuclear 
de Tlnstitut Tecnologic de Georgia: «la quantitat de dades 
acumulades des de l'any 1960 fins avui demostren que no exis-
teixen nivells d'exposició a les radiacions que siguin segurs, 
i que no existeix cap dosi de radiació suficientment baixa 
per a la qual el risc de malignitat sigui zero... la controversia 
desenvolupada sobre aquest tema s'ha produit perqué moltes 
persones de la industria nuclear i de les agencies del govern 
federal varen proclamar alegrement que no hi havia cap risc 
referent a les baixes dosis de radiació. Si els que propugnen 
Tenergia nuclear haguessin estat mes raonables en els seus 
discursos sobre la seguretat de les radiacions, ara no estarien 
desesperadament intentant salvar el seu prestigi». 

La doctora Rosalie Bertell, que ha treballat en Festudi, ja 
citat, deis Tres Estats, sintetitza clarament els efectes de les 
radiacions en baixes dosis: «el risc d'accelerar el procés na
tural de desgast del eos huma és molt gran, gairebé del 
100 %, i dona lloc a una gradual disminució de la capacitat 
del eos per a fer front a les infeccions i ais esforcos. En ge
neral l'exposició a les radiacions destrueix la salut i aixó pot 
manifestar-se en forma de tumors benignes, anémies, depres-
sions immunológiques, arterioes clero si, diabetis, malalties del 
cor i altres. Es té la impressió que la informació que arriba 
a les persones és que el risc de morir per cáncer és petit, 
donant a entendre que no hi ha cap altre risc». 

En paraules de John W. Gofman, codescubridor de Fura-
ni-233 i membre de l'equip de científics que va axilar les pri-
meres quantitats de plutoni en el Projecte Manhattan: «no 
hi ha cap dubte que els promotors de Tenergia nuclear —si
guin enginyers, polítics o científics— están cometent veritables 
crims contra la humanitat. Estaría justificat demanar que es 
fessin judicis com els de Nuremberg contra aquests indivi-
dus», ja que «hi ha dues vies possibles per descriure els mo-
tius pels quals els promotors de Tenérgia nuclear están co
metent crims contra la humanitat: la primera, suposant que 
ignorin els coneixements actuáis sobre els efectes de les bai
xes dosis de radiació. Quan diuen encara no sabem els efec
tes de les baixes dosis, és com si diguessin exposem la gent 
primer i ja aprendrem els efectes després. Només hi ha una 
descripció per a una experimentació massiva i planificada 
d'aquest tipus sobre les persones: depravado moral. Una 
experimentació d'aquesta mena pot produir efectes irrever-
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sibles en la nostra generació i en generacions futures, les 
quals no teñen ni vot ni veu. Si aixó no es un crim contra 
la humanitat, qué ho és?; la segona, suposant que coneguin 
els fets entorn deis efectes fatals de les baixes dosis de radia-
ció i encara vulguin continuar promovent Tus de l'energia 
nuclear. En aquest cas, l'acusació no seria d'experimentació 
sobre les persones, sino d'assassinat planificat i aleatori. El 
crim d'assassinat és tal vegada pitjor que el crim d'experi
mentació». 

La tecnología nuclear i les amenaces a la llibertat 
i la seguretat: el cas nord-americá 

La tecnologia nuclear, aplicada a la producció d'energia 
eléctrica, fa que els reactors nuclears, operant normalment, 
depenguin d'un gran nombre de sistemes molt complexos, els 
quals freqüentment funcionen amb deficiéncies. Aixó fa que 
les plantes nuclears siguin objectius especialment vulnera
bles ais actes de sabotatge i de terrorisme. 

La vulnerabilitat deis reactors nuclears va teñir el seu mo-
ment culminant en el transcurs d'una sessió secreta del Con-
grés nord-americá, que es va fer al setembre del 1982, en la 
qual els horroritzats membres del Congrés s'assabentaren 
de la realització d'un test de seguretat física, promogut peí 
govern, a la planta de Savannah River, on s'obté plutoni per 
a l'armament nuclear. 

En el transcurs del test, realitzat l'any 1980, set «terroris-
tes» s'infiltraren dins el recinte de la planta nuclear on van 
reteñir hostatges i on es van apoderar de la sala de control 
d'un deis reactors que produeix plutoni. 

Els mánagers i directius de la planta havien estat prévia-
ment assabentats que es realitzaria la prova i restaren tan 
astorats de la facilitat amb qué els «terroristes» s'havien fet 
amb el control del centre, que van fer suspendre la resta del 
simulacre per donar lloc a l'inici immediat d'un exercici d'en-
trenament deis cossos de seguretat. 

Els actes de sabotatge dirigits ais sistemes vitáis de segu
retat de les plantes nuclears s'han incrementat remarcable-
ment, en els darrers anys, ais EUA. Aquests incidents, que la 
NRC (Nuclear Regulatory Commissiori) anomena eufemísti-
cament «vandalisme», s'incrementaren des d'un únic incident 
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ocorregut l'any 1980, a 4 l'any 1981, a 6 l'any 1982 i a 8 l'any 
1983. Mes encara, és palés que tots aquests actes de sabo-
tatge han estat fets per treballadors de les mateixes centráis, 
que saben com inutilitzar la planta i cosa que és pitjor, fins 
i tot els sistemes de seguretat, que limiten l'entrada només a 
persones autoritzades a determinades zones, son incapacos 
d'impedir-ho. 

Les forces de seguretat a les plantes nuclears han estat 
llargament considerades com el punt mes feble de tot l'es-
forg de seguretat dut a terme pels nucleócrates. L'any 1977, 
un estudi del General Accounting Office (GAO) deia que la 
qualitat de les forces de seguretat era «la deficiencia mes 
gran». L'any 1983, l'estudi del GAO conclou que la situació 
ha millorat una mica, pero que encara es manifesten impor-
tants problemes. Per exemple, a la planta nuclear de Peach 
Bottom un guarda va disparar «accidentalment» la seva arma 
reglamentaria. A la planta de Turkey Point un guarda va dis
parar i es va ferir a la cama. Un altre serios problema és el 
de l'ús de drogues del personal treballador en les plantes 
nuclears. A la planta de Diablo Canyon un guarda fou arrestat 
per ús de drogues. A Turkey Point, set guardes estaven im
plicáis amb drogues. A Zion el supervisor de les forces de 
seguretat i el cap de formació de la guardia foren castigáis 
per l'ús de drogues. 

Deis mes de seixanta incidents d'aquesta mena citats per 
la NRC («Safeguards Summary Event List», 1983) es poden 
citar els següents: 

— A les plantes nuclears de Limerick i de Waterford, uns 
cables eléctrics foren deliberadament danyats amb foc. 

— A la planta de Salem han ocorregut un seguit de sabo-
tatges (una vana fou espatllada i va produir un alliberament 
de Xe-133 a l'atmosfera; una altra vana, que controla l'en-
gegada deis generadors d'emergéncia, fou trobada tancada; 
unes alicates foren usades per curtcircuitar l'indicador de 
nivell d'aigua d'un generador de vapor). 

— A la planta de Brunswick dotze sondes de detecció de 
neutrons van ser trobades doblegades, just quan surten del 
vas del reactor. 

— En dos incidents independents, sengles persones foren 
arrestades amb explosius i esquemes de plantes nuclears (Dia
blo Canyon i Arkansas). 
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A causa de les amenaces a la salut i a la seguretat publi
ques que representen aquests fets, el representant al Congrés, 
Edward J. Markey, va instar la NRC perqué designes oficial-
ment el sabotatge com un «aspecte no resolt de la seguretat 
deis reactors nuclears». 

La preocupació entorn del «terrorisme» nuclear i la possi-
bilitat d'un augment de l'ús del plutoni en reactors nuclears 
de producció d'energia eléctrica van menar la USNRC a con
siderar diverses formes de salvaguarda/pro tecció enfront de 
robatoris o pérdues de materials nuclears i contra sabotatges. 

Les salvaguardes o mesures dites de protecció podrien 
incloure: 

— Una expansió deis programes d'acreditació/identifica-
ció de les persones. 

— Un eos militaritzat a nivell nacional. 
— Una mes gran vigilancia deis grups polítics dissidents. 
— Árees d'escorcollament/rastreig en el cas de pérdua de 

materials. 
— Creació de noves barreres de secret entorn de parts 

del programa nuclear. 

La mateixa NRC reconeix que aqüestes salvaguardes po
den suposar un atemptat a les Ilibertats civils (Conferencia 
sobre Timpacte de la intensificació de les Salvaguardes Nu
clears sobre les Ilibertats civils, Stanford Law School, 17-18 
octubre 1975). 

En el mateix sumari de conclusions del Report Intensi
fica Nuclear Safeguards and Civil Liberties (John H. Bar-
ton, 31 octubre, 1975; NRC Contract No. AT 49-24-0190) es 
reconeix que «les salvaguardes nuclears podrien teñir un 
efecte significatiu sobre les Ilibertats civils» i que «els mes 
seriosos efectes serien sobre la llibertat d'associació i de dis-
cussió i sobre la privacitat». 

La tecnología nuclear i la llei del silenci: el cas francés 

El 16 de juliol de 1980 va ser votada la Llei sobre la pro
tecció i el control de matéries nuclears (J. O. 25-VII-1980), 
anomenada Llei Giscard, la qual va ser violentament comba
tuda per qui era, aleshores, oposició: el partit socialista. 
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Pero els nucleócrates, amb el vist-i-plau deis socialistes, 
aconsegueixen (10-11-1983) fer sortir el Decret 83-10 (J. O. 16-
11-1983, pág. 570) que fixa les condicions del jurament deis 
agents habilitáis, en aplicado de l'article 5 de la Llei 80-572 
del 25-VII-1980. La traducció literal del jurament és la se-
güent: 

«Juro complir fidelment i correctament les meves funcions 
i no revelar res, ni emprar res, ni directament ni indirecta-
ment, fins i tot després d'haver cessat en les nieves funcions, 
de tot alio de qué hauré tingut coneixement durant l'exerci-
ci de les meves funcions.» 

Com hom pot observar el Decret 83-10 legalitza un jura
ment de servitud i servilitat encara mes restrictiu que el del 
SCPRI (1966) que diu: 

«Juro complir fidelment i correctament les meves fun
cions i no revelar res, ni emprar res d'alló de qué hauré 
tingut coneixement durant l'exercici de les meves funcions.» 

Per si aixó no fos prou significatiu consultem el Diari 
Oficial de la República Francesa del 17 d'abril de 1983 (ve-
geu la traducció del document original a l'Annex I), on podem 
veure els documents administratius no comunicables al pú-
blic. Després de llegir detingudament el text podem qüestio-
nar-nos si en materia nuclear, entre d'altres, ens assabenta-
rem d'alguna cosa! 

Un deis mes recents exemples de la llei del silenci nuclear 
la tenim en l'accident sofert peí vaixell mercant francés 
Mont-Louis, enfonsat al canal de la Mánega després de xocar 
amb un transbordador alemany. En un primer moment la 
companyia propietaria del vaixell va afirmar que transpor-
tava «material medie». La tripulació, repatriada a Le Havre, 
va ser posada sota control policial per evitar que fes declara-
cions. Com sempre foren organitzacions ecologistes qui va 
denunciar el fet que transportava hexafluorur d'urani (al-
menys 30 contemdors de 15 tones cadascun) procedent de 
Franca, per ser enriquit a l'URSS i posteriorment ser em-
prat com a combustible en una central nuclear belga. 
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La cara oposada de la moneda nuclear 

Tots els fets descrits fins ara i que teñen com a finalitat 
l'assoliment d'un major control sobre les persones i les comu-
nitats, es contraposen amb la lleugeresa i manca de rigor 
amb qué es tracten els accidents nuclears. 

Sino prenguem com a mostra l'accident ocorregut a la 
central nuclear de Three Mile Island i l'informe que va ela
borar la Comissió Presidencial anomenada a l'efecte: The 
need for change: the legacy of TMI. 

L'esmentat informe criticava cadascun deis graons de la 
industria electro-nuclear: la Babcock-Wilcox, empresa vene-
dora de la central nuclear; la Metropolitan Edison, la com-
panyia operadora de la central, i la General Public Vtilities} 

Tempresa mare de la ME. 
També en l'informe hom pot llegir que a despit que ja 

l'any 1975 la NRC havia examinat els instruments de diag-
nosi i control d'accidents, la seva instaHació va ser retardada 
per Toposició de la industria nuclear, especialment per Y Ato-
mic Industrial Forum, ... que la Babcock-Wilcox es va negar 
a passar informado referent a matéries de seguretat a la 
Metropolitan Edison, ... que la Metropolitan Edison tenia 
coneixements i experiencia insuficients per operar i mantenir 
la central nuclear de TMI, ... que l'organització i managa-
ment de la Metropolitan Edison i de la General Public Uti
lities eren inadequats i confusos, ... 

La crítica de l'informe també anava dirigida a la mateixa 
NRC, perqué ni les característiques de les seves tasques 
actuáis ni la forma com va portar l'emergéncia van satisfer 
a la Comissió. Hom pot llegir textualment en lTnforme: «amb 
l'organització, staff i actituds actuáis, l'NRC és incapag de 
complir la seva responsabilitat per proporcionar un nivell 
de seguretat acceptable per ais reactors nuclears». 

A mes la Comissió no considerava les Regulacions de 
l'NRC com una suficient garantia de seguretat, perqué a des-
pit que la NRC estava preocupada amb les regulacions, els 
comissaris estaven convencuts que les regulacions per si ma-
teixes no podien garantir la seguretat. La Comissió també 
va observar la influencia negativa en la seguretat de les regu
lacions cada vegada mes complexes i voluminoses. 

No obstant aixó, després d'aquestes aclaparadores criti
ques, ha canviat alguna cosa en la industria nuclear? 
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Tecnología nuclear i autonomía 

La producció d'energia eléctrica a partir de la fissió de 
l'átom és un deis darrers graons d'un llarg procés, que pro-
bablement es va iniciar en el si de societats ben allunyades 
en el temps de la nostra societat actual. 

Les tecnologies que comencaren a desenvolupar-se en aque-
lles primerenques formes d'organització social han anat es
sent blanc d'atac de tots els sistemes de domini que s'han 
anat succeint al llarg de la historia. 

Aquelles tecnologies, centrades en la persona humana, fe
bles, durables, basades en els recursos locáis, han anat es
sent substitu'ides per altres que duen intrínsecament incor
poráis uns principis de domini sobre la humanitat i la natura. 

Les tecnologies per a l'aprofitament de les fonts d'energia 
no han estat de cap manera alienes a aquest procés. 

Les tecnologies per aprontar les fonts d'energia lliures i 
a l'abast de tothom —la forca muscular (humana i animal), 
la vegetado, el sol, l'aigua, el vent...— han estat marginades 
i/o substituí'des per aquelles que permeten l'aprofitament 
d'altres fonts d'energia que, com el petroli i l'urani, ni son 
lliures ni son a l'abast de tothom, pero que son imposades 
amb arguments de «rendibilitat» i d'«eficiéncia» molt dub-
tosos. 

L'energia ha anat deixant de ser un bé comú, que feia 
possible totes aquelles activitats que permetien la sobrevi
vencia autónoma de les persones i les societats, per anar con-
vertint-se en un recurs, una mercadería, que permet i possi-
bilita la producció «económica» de tots aquells artefactes 
(béns, utensilis, articles...) que cobreixen les «necessitats» 
en qué es basa el nostre actual modus de vida; de la mateixa 
manera que el fet de tancar les ierres comunals i privatitzar-
les les va convertir en un recurs/mercadería, i com a tal en 
riquesa al servei d'«empreses», i va fer necessari el sorgi-
ment de cossos especialitzats de policía, de jutges, de fun-
cionaris..., per defensar i justificar el recurs. 

Així aquelles fonts d'energia que permetien que l'energia 
fos un bé comú, van anar essent controlades i marginades en 
benefici de les fonts d'energia desenvolupades i explotades 
com a recursos/mercaderies: carbó, petroli, urani. 

La diferencia essencial entre aqüestes tecnologies, que en 
aquest cas poden ser exemplificades per l'energia solar i l'e-
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nergia nuclear, és que mentre la primera afavoreix la des
een tralització, els equilibris naturals i l'autodeterminació 
convivencial, la segona afavoreix i impulsa la cen tralització, 
el control, la dominació i la destrucció deis ecosistemes na
turals. 

Així, encara que l'energia solar podría ser utilitzada com 
a instrument de control, també es pot fer servir conviven-
cialment. Aquí rau la diferencia essencial entre ambdues, 
perqué la nuclear sempre será una eina de control i mai po
drá afavorir Tautodeterminació convivencial. 

La tecnologia nuclear és la culminació d'aquest procés 
(culminació?). Nascuda sota un afany de domini i de destruc-
ció, el seu desenvolupament ha creat castes d'especialistes, 
burocrácies estatals, cossos de seguretat, regulacions i liéis, 
funcionaris, publicistes i propagandistes, inspectors, agencies 
nacionals i internacionals de control i/o regulado, etc., etc., les 
quals actuant des de la seva posició de domini manifesten 
el mes absolut menyspreu per la persona humana i la vida 
en el nostre petit planeta, tal com es pot comprovar lle-
gint la respectada revista, fundada per Albert Einstein, «El 
Butlletí deis Científics Atómics»: «la industria i el govern han 
realitzat un gran esforc, durant els darrers 20 anys per ama
gar a l'opinió pública els riscos inherents a l'energia nuclear», 
«de totes les agencies federáis, cal considerar la burocracia 
nuclear com la mes arrogant i despectiva peí que fa a l'opi-
nió pública». 
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La tecnología 

En considerar la tecnología en el si de la societat actual 
es palesa una curiosa paradoxa. Per una banda la promesa 
que amb el desenvolupament de la tecnologia es podria arri
bar a la societat del benestar. Per altra banda el desencant 
creixent causat pels resultats de l'aplicació de la tecnologia 
a molts camps de l'activitat humana. 

Dins la societat industrialista augmenta el sentiment de 
perplexitat quan es constata que molts deis instruments con-
cebuts pels nostres cervells i creats amb les nostres mans 
es capgiren contra nosaltres i produeixen uns resultats nega-
tius que fan perillar fins i tot la mateixa especie humana. 

Les activitats económiques explotadores han generat les 
grans diferencies d'ingressos dintre de cada país, i entre els 
diversos paisos. Les activitats económiques destructives i es-
poliadores en el si de la societat contemporánia han infligit 
greus danys a la trama natural de la térra. L'explotació i la 
contaminació de la térra posen en perill no només la inte-
gritat de l'atmosfera, el clima, Taigua, el sol, la flora i la 
fauna del nostre país, sino que també fa perillar els cicles 
naturals deis quals tots els éssers vius depenem. 

Per tecnologia cal entendre no solament el conjunt de les 
eines i de les maquines, sino també la mateixa organització 
del treball, la qual determina els processos productius. Po-
dríem dir, fent un símil informarle, que la maquinaria és el 
hardware, i Torganització del treball és el software. 

Tota tecnologia indueix, en el si de quaísevulla societat 
organitzada, tot un conjunt de conceptes, de models, de rela-
cions i de poders que configuren les formes de vida de cada 
societat. La tecnologia evoluciona escollint els trets que li 
permetin interaccionar-se millor amb els poders. Per aixo no 
es pot parlar de neutralitat de la técnica. Només cal veure 
la seva financiado, i les seves relacions amb els governs i els 
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exércits. És per aixó que cal qüestionar-se tant la naturalesa 
de la tecnología que la societat industrialista genera, com 
els usos ais quals la mateixa tecnología s'aplica. Conseqüent-
ment les arrels deis problemes creats per la tecnología, cal 
cercar-Íes tant en el disseny de la mateixa tecnología com 
en Tus que se'n fa. 

Com s'ha arribat a la situado actual? 

En el si de les anomenades societats orgániques, les dife
rencies entre grups de distintes edats, grups de diferents 
sexes..., i entre la humanitat i els fenómens naturals vius i 
no vius, eren contemplades com una «unitat de diferencies» 
o com una «unitat en la diversitat» i mai com a jerarquies 
dominants unes sobre les altres. 

En aqüestes societats el concepte que l'home tenia per 
destí «dominar la natura» no existia. Aquest concepte de do-
mini sobre la natura només va sorgir gradualment al llarg 
de la historia humana, a mesura que uns homes varen anar 
dominant per sobre d'uns altres. 

Les societats orgániques estaven caracteritzades pels se-
güents trets; á) una completa igualtat entre individus, grups 
de diferents edats i sexes; b) usdefruit i, mes tard, recipro-
citat; c) esquívament de la coerció quan es tractava d'assump-
tes interns; d) el «mínim irreductible», és a dir, l'inalienable 
dret de cada individu a ralimentació, Taixopluc i vestit, inde-
pendentment de la quantitat de treball aportat. 

Les societats orgániques eren societats espontániament 
formades, no eren coercitives i eren igualitáries, eren socie
tats «naturals» que sorgiren de les necessitats humanes d'as-
sociació, interdependencia i cura. 

El fracás o crisi de les primeres societats orgániques del 
neolític marca un viratge decisiu en el desenvolupament de 
la humanitat. En els llargs miHenis que separen les prime-
renques cornunitats hortícoles de les «grans civilitzacions» 
de l'antiguitat, tenim el testimoni del sorgiment de pobles, 
ciutats i finalment imperis en els quals el control collectiu 
de la producció havia estat desbancat per un control elitista, 
les relacions de parentiu per relacions territorials i de clas-
se, les assemblees populars o consells de vells per burocrá-
cies estatals. 
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Amb la supremacía deis vells sobre els joves, deis homes 
sobre les dones, deis xamans i clergues sobre els laics, d'u-
nes classes sobre altres i de l'Estat sobre la societat, ha cul-
minat un procés de jerarquització i domini que ens ha menat 
a la situació actual. 

Pero va ser bastant mes tard en la historia de la huma-
nitat quan varen aparéixer les classes i l'explotació económi
ca, les quals varen ser seguides per l'Estat i totes les seves 
eines burocrático-militars i exércits. L'Estat amb tots els seus 
cossos especialitzats de funcionaris, burócrates i exércits ha 
romas, des del seu sorgiment, en un agut i constant conflicte 
amb totes aquelles formes d'associació colrlectiva que la hu-
manitat s'havia dotat al llarg deis temps. 

Cal no oblidar, pero, que la jerarquització i la dominació 
han envaít camps de la vida humana que son menys mate-
riáis i menys tangibles, i han estat interioritzades molt pro-
fundament, com es pot comprovar de la supremacia de l'ac-
tivitat mental sobre el treball físic, de l'experiéncia intellec-
tual sobre la sensualitat, etc. 

La visió de la realitat social com a diversa i natural que 
les primeres societats orgániques tenien, ha estat transfor
mada fins arribar a la mentalitat jerárquica actual que classi-
fica el mes petit fenomen en pirámides mutualment antago-
nistes entorn de les nocions de «superior» i «inferior». 

Les dues tecnologies 

En una conferencia pronunciada l'any 1963, Lewis Mum-
ford defensava la tesi que des de fináis del Neolític fins avui, 
a TOrient Mitjá havien coexistit dues tecnologies: una auto
ritaria/vertical, centrada en els sistemes, poderosa, inherent-
ment dominadora; 1'altra democrática/horizontal, centrada 
en la persona humana, feble, durable i amb recursos, 

La tecnología autoritaria va aparéixer pels anys 4000 a.C. 
coincidint amb Taparició deis regnes i Forganització basada 
en la coerció física, el treball forgat i l'esclavatge. Va ser la 
primera economía de castes minoritáries (religioses, militars, 
científiques, burocratiques...), que va possibilitar la sobrevi
vencia deis nuclis urbans i una massiva construcció/des-
trucció. 

La tecnología democrática, emprant métodes de produc-
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ció a petita escala, basada en Tenginy huma i en l'energia 
animal, era un procés dirigit-controlat peí pagés-artesá. 

La tecnología autoritaria está fent desaparéixer, segons 
Mumford, la tecnología democrática i destruint Tautonomia 
de les comunitats que la practiquen. 

Per tant del primitiu complex Neolític va sorgir un tipus 
diferent d'organització social. La societat no es troba disper
sa en petites unitats, sino unificada en una unitat major, ja 
no és democrática, és a dir, basada en la intimitat entre els 
veíns, en els costurns igualitaris i en el consens general, sino 
que és autoritaria, dirigida des d'un centre i mantinguda 
sota el control d'una minoría dominant. Ja no está confinada 
dins d'un territori, sino que surt expressament deis seus llin-
dars per apoderar-se de les primeres matéries i d'homes ais 
quals exigeix tribuís i imposa controls. Aquesta nova cultura 
no tendeíx a millorar la vida de les persones en general, sino 
a l'expansió del poder central. 

Les tecnologies igualitáries que comentaren a desenvolu-
par-se en el si de les comunitats hortícoles del Neolític, han 
estat permanentment atacades per tots els sistemes de domi-
nació i obeíment, ja fossin culturáis, tradicionals o psicoló-
gics, ja fossin polítics o económics. 

Tots els sistemes de domini han desenvolupat histórica-
ment tecnologies autoritáries per fer front a les tecnologies 
igualitáries, ja que qualsevulla espuma d'autonomia, d'auto-
suficiencia —tant de les persones, com de les comunitats— 
era el principal obstacle ais seus desitjos de domini sobre la 
humanitat i sobre la natura. 

U industria lisme 

La societat industrial en qué avui estem immersos va sor
gir de la necessitat de «racionalitzar» el procés de trebalí, és 
a dir, intensificar-lo cada vegada mes i explotar els treballa-
dors/es de la forma mes efectiva, mai imaginable en el siste
ma autoregulat com era la producció artesana. 

La ideología que dona suport, justifica i impulsa una so
cietat d'aquest tipus, fa seu el principi que el desenvolupa-
ment de la societat es pot produir a costes de Fespoliació 
i de Texplotació de la natura. Els moderns sistemes de pro
ducció son la plasmació d'aquest principi. 
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L'objectiu inicial de les fabriques va ser dominar el tre-
ball i destruir la independencia del treballador/a vers el ca
pital. La pérdua d'aquesta independencia va incloure la pér-
dua del contacte amb la térra i el seu conreu peí treballa
dor/a. 

La completa dependencia del treballador/a envers la fá
brica i envers el mercat de treball industrial va ésser la con-
dició básica indispensable per al triomf de la societat indus
trial. La necessitat de destruir qualsevol mitjá de vida inde-
pendent que el trebaliador/a pogués teñir, des d'un petit tros 
de térra on conreuar els aliments, a la simple habilitat en 
rus de les eines o la destresa a proveir de sabates, vestits i 
mobles la familia, té com a únic objectiu reduir el proletariat 
a una condició de total empobriment vers el capital. 

En síntesi el procés d'industrialització ha consistit a: 

—> Reunir els treballadors artesans en fabriques per con
trolar les primeres matéries i la durada del treball, sense 
canviar-ne els métodes. 

— Mecanitzar el treball manual per augmentar la produc-
ció i la productivitat. Aixó implica transportar les fabriques 
i els treballadors/es on hi havia energia (caldria analitzar 
el pes que tingué 1'interés de descongestionar les explosives 
zones industriáis, per intentar evitar situacions de revolta). 
Els treballadors/es continuaven controlant l'organització i 
l'execució del seu treball. La superioritat de «Faino» fou de-
guda al coneixement deis mercats (de capital, de productes, 
de matéries, de consum, etc.) i a la disponibilitat de capital. 

—• Manegar (to manage) «científicament» les empreses, 
principalment a partir deis métodes de F. W. Taylor. Aquests 
métodes consisteixen essencialment a usurpar els coneixe-
ments de l'ofici (tecnologics i organitzatius) que tenien els 
treballadors convertir-los en «científics» i dipositar-los en 
els tnanagers. A partir d'aquest moment la propietat pot im
posar la tecnología (organització, ritmes, métodes...) perqué 
la coneix. Els treballadors només poden oposar-s'hi amb mol
ía dificultat perqué no coneixen la tecnología a priori ni en 
el seu conjunt. Apareix un eos de técnics i managers al servei 
i com a extensió de la propietat, que és el dipositari deis co-
neixements de l'ofici. Aquest eos no inclou tots els técnics: 
alguns no son mes que obrers molt especialitzats i qualificats. 

— Automatitzar el pisocés productiu: l'activitat decisoria 
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del treball s'incorpora a les maquines. Aquest pas, que només 
pot fer-se després de mecanitzar i manegar el procés pro-
ductiu, afecta els treballadors manuals i a alguns técnics; els 
«obrers qualificats». 

— Informatitzar la societat. L'extracció de plusválua va 
mes enllá del treball personal, s'estén a la informado i els 
coneixements. La informado (estadístiques, mapes, tecnolo
gía, etc.) esdevé una poderosa mercaderia. La quantitat, qua-
litat i velocitat de la informació augmenta i calen maquines 
(ordinadors) per tractar-la. Així es passa de biblioteques pu
bliques a bañes de dades privats. 

— Robotitzar el procés productiu. El darrer pas que falta 
per aconseguir amb eficacia que les maquines substitueixin 
les persones és dotar-Íes de sentits, especialment del visual, 
associat a la capacitat de reconéixer formes grades a un ordi-
nador. En introduir aquesta capacitat a una máquina auto
mática, s'obté un robot. L'únic que el diferencia de les perso
nes és la manca d'imaginació, de sentiments i de llibertat, 
que son justament les carácter!stiques deis obrers que han 
molestat mes els managers i el capital. 

Aquest procés d'industrialització és global i es reprodueix 
a cada país i a cada nova branca que apareix (administrado, 
ensenyament, electrónica, informática...)- En aquesta situa
do , el treball tendeix a passar d'una activitat «artística» que 
requereix imaginació i decisió a una d'«automática» que les 
impossibilita. 

L'afany d'augmentar beneficis ha portat a estendre el marc 
i la profunditat de les explotacions: treball, informado, co
neixements personáis i «capital» natural (recursos energétics 
fóssils, biomassa, terres fértils, aire, aigua...). Per al Club 
de Roma i d'altres, el ritme actual de consumició de capital 
natural és superior al de la seva reposició. El model de crei-
xement proposat per Tindustrialisme no es pot generalitzar, 
dones, ni en el temps ni en l'espai. 

La tecnificació creixent de la vida ha modificat activitats 
que per mil-lenis d'anys i milions de quilómetres quadrats 
s'han realitzat de forma mes natural, com l'educació, la 
mededna, el transport... La tecnificació a partir d'un cert 
nivell posa en perill l'estabilitat global (les decisions es pre
ñen massa tard i massa lluny i teñen efectes massa globals), 
i segons Ivan Illich, implica un nou elitisme: els beneficis 
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d'uns pocs s'aconsegueixen per un augment general deis in-
convenients. 

La Tecnología Alternativa 

La societat industrial d'avui té plantejats uns problemes 
que provenen de la tecnologia i del modus de producció ac
tual, i ais quals és difícil trobar una solució a partir deis 
mateixos principis en qué s'ha fonamentat fins ara: jerar
quía, divisió del treball, explotació de la natura, entre altres. 

Per a E. F. Schumacher, «l'elecció de la tecnologia és l'op-
ció mes crítica que han d'afrontar les societats actuáis». 

Pero per si soles, ni la ciencia ni la tecnologia, en parau-
les de Robin Clark, «podran trobar una sortida a la crisi 
actual, pero qualsevulla sortida real implicará una ciencia i 
una tecnologia, inclús en el cas que aqüestes activitats no 
tinguin gaire a veure en un futur, tant qualitativament com 
quantitativament, amb el que avui considerem ciencia i tec
nologia». 

L'alternativa tecnológica, la constitueixen les maquines i 
les eines, les estructures polítiques i socials, Torganització 
del treball, mitjangant les quals tant la persona humana com 
la natura s'alliberaran de la dominació i l'explotació inherents 
a la nostra tecnologia actual. 

Per a Michel Bosquet, «sense una lluita per tecnologies 
diferents, la lluita per una societat diferent és en va», 

El canvi en la tecnologia ha d'ésser parallel a altres en 
les relacions socials perqué pugui causar els efectes desitjats. 

La ciencia i la tecnologia actuáis —en el seu conjunt— 
son causa i efecte del desenvolupament del capitalisme indus
trialista actual. 

La divisió del treball, les classes socials, el domini sobre 
la persona humana son conseqüéncia, segons Leiss, del prin-
cipi de domini sobre la natura. Per aixó es reproduirien les 
relacions industrialistes encara que hagués desaparegut la 
propietat privada. 

Alternativa a qué, i per a qué? 

L'onze de marg del 1976 el prestigios diari The Wall Street 
Journal publicava la següent introducció a un article: «Fa 
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deu anys, The Wall Street Journal comencá a publicar una 
serie d'articles sobre la forma de vida a l'any 2000. Els esde-
veniments de la década passada han canviat les perspectives. 
Aquest és el primer article d'una serie que examinará alguns 
d'aquests esdeveniments i les seves implicacions ». 

Els temes tocats en aquesta serie incloíen la riquesa del 
país, el creixement demográfic, el consum d'energia i la sani-
tat. Potser la conclusió que es podia treure del conjunt d'ar
ticles era la mateixa a qué arribava un economista de la 
National Planning Association que «admet la inutilitat de les 
seves previsions a llarg termini, per haver-se equivocat massa 
massa vegades». Els Estats Units estaven, l'any 1966, en 
plena euforia expansionista i preveien arribar prop del pa-
radís en el simbólic any 2000, suposant, ciar, que el món ha-
via reconegut la impossibilitat de continuar amb el mateix 
creixement demográfic i el limitaría ais nivells «científica-
ment» determinats pels EUA. Mes endavant s'anunciava una 
crisi mundial d'aliments al mateix temps que l'Europa «oc
cidental» premiava el sacrifici de vaques i usava els pa'ísos 
de «l'est» per emmagatzemar el gra que li sobrava. Unes 
condicions climatológiques desfavorables mostraren que cer-
tament mancaven aliments a l'índia i a 1'África, pero ni els 
sobrants deis paísos «occidentals» es mobilitzaren, ni en 
manquen a la Xina. 

El 1970 comenga la preocupació oficial peí medi ambient, 
i comencen a conéixer-se els informes de P. Ehrlich, del co-
mandant Cousteau al Consell d'Europa (setembre 1970), de 
Sicco Mansholt (1971), deis científics de Mentón (maig 1971), 
deis científics agrupáis sota la batuta d'Edward Goldsmith 
(Manifest per la Sobrevivencia), el model dinámic de la vida, 
recursos i economía mundial de J. W. Forrester (1971). El 
1972 es reuneix a Estocolm, la Conferencia de l'ONU sobre 
el Medi Ambient sense arribar a acords importants. El ma
teix any el Club de Roma publica l'informe Meadows que 
planteja la qüestió deis límits al creixement basant-se en el 
model de Forrester. Les anomenades crisis energética (1973) 
i económica (1974), juntament amb la «retirada» (pérdua) del 
Vietnam fan veure les coses de forma molt diferent en els 
EUA, i, per tant, en la resta de paísos capitalistes industriáis. 

¿Com és possible que els estudis de les Fundacions Ford 
i Rockefeller, la UNESCO i altres agencies de planificado i 

desenvolupament no preveiessin Fevolució d'aquests deu anys 
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í que analítza el «Wall Street Journal»? El fet que cada crisí, 
amb els seus informes posteriors, provoqui la forta finan-
ciació d'uft sector de l'economia, i portí a l'acceptació de 
fortes limitacions o canvis en els valors anteriora (com la fer-
tilitat humana, el malversament de Tenergia í deis recursos, 
I'augment continuat del consum, la lliure competencia, la 
confianca en el desenvolupament científic i técnic, la qualitat 
del medí ambient i de la vida) posa en qüestió la veracitat de 
les situacions qualificades de «critiques», així com les causes 
que es donen, i fins i tot els mateixos informes. 

La crítica profunda del sistema industrial capitalista ha 
sortit del mateix sistema. En la década deis seixanta els EUA 
eren el «model» per assolir la felicitat. A Catalunya i a l'Es-
tat espanyol Tona «desenvolupista», la «societat de consum», 
arriba a fináis d'aquesta década i a inicis de la del setanta, 
en sobrepassar els mágics 1.000 dólars per cápita. El nostre 
grau de dependencia tecnológica es superior al d'altres paisos 
amb similars nivells de dólars per cápita. L'Estat espanyol 
está a la cua deis paísos industriáis i al cap deis agraris, en 
vies de «desenvolupament». Aixó fa que puguem teñir alhora 
els avantatges deis dos grups, i llurs inconvenients també. 

El model de societat que se'ns proposa es fonamenta en 
el «desenvolupament», illimitat segons uns, limitat segons 
altres. De fet aquesta discussió és irrellevant perqué no es 
pot arribar a demostrar ni teóricament ni prácticament. Se
gons el model, quant mes desenvolupada és una societat, 
millor. Pero, com es mesura el «desenvolupament»? Peí PNB 
per cápita. I així resulta que és millor que hi hagi mes acci-
dents, perqué originen reparacions i atencions mediques, és 
millor que els objectes durin menys i siguin dolents perqué 
generen la seva rápida substitució, és millor que la gent vis-
qui Uuny d'on treballa perqué així augmenta el transport, és 
millor que el pagés produeixi el que no consumeix. Les con-
tradiccions son innombrables. 

És evident que els increments del PNB origináis pels con-
ceptes esmentats no augmenten la satisfácelo de la persona, 
pero també és evident que si el PNB és un indicador del «des
envolupament», ho és per a algú. Aquest algú son tots aquells 
per ais quals els beneficis sí que son funció del PNB. 

La persona humana pot sentir que malgrat viure en una 
societat que s'está «desenvolupant» mes í mes, la seva vida 
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empitjora mes i mes, fins i tot si el seu poder adquisitiu 
real no disminueix. 

En els paisos industriáis avancats les lluites deis sindicáis 
han disminuit la intensitat de l'explotació directa de la classe 
obrera en el propi país, pero en aquests mateixos paisos 
ha augmentat l'espoliació i explotació de la natura. 

Així cora durant la implantació del mode de producció 
capitalista els treballadors van anar perdent el control sobre 
el procés productiu juntament amb la pérdua de la propietat 
deis medis de producció, ara estem perdent la «propietat» 
i el control de la natura, i de la massa i distribució deis cos
tos socials. 

Hi ha un nivell de creixement —que es podria definir per 
una reducció de la mortalitat infantil, protecció contra els 
desastres naturals, suficiencia alimentaria, allotjament con
fortable, superació de Tesforg físic generalitzat en el treball— 
a partir del qual és possible millorar uns aspectes impor-
tants de la vida, com la reducció de les malalties professio-
nals, la democratitzacio de la gestió, el ritme i la durada del 
treball, la diversificado de coneixements i activitats, i en 
general la participació efectiva en l'elecció del tipus i condi-
cions de vida. Per aixó cal un cert nivell científie i tecnic —ja 
superat en les societats industriáis actuáis—, pero és mes 
important una organització social que ho permeti. 

La ciencia i la técnica s'han desenvolupat en una societat 
industrialista i, per tant, están empapades deis seus principis 
de rendibilitat económica privada máxima a curt termini, se
parado de les funcions d'execució i de control, émfasi en la 
j erarquització i Tespecialització, intent de tecnificar tota acti-
vitat artística —és a dir, no metódica, no programable ni 
previsible— humana, i en general, de la filosofía del domini 
de la natura. 

La ciencia i la técnica son avui mitjans essencials per 
mantenir un fort domini sobre els paisos menys industrialit-
zats, com ho han sigut el comerc i l'exércit. Amb el temps 
s'han anat trencant les dependéncies polítiques primer i eco-
nómiques després, i s'ha anat enfortínt la dependencia tec
nológica. Ara es pot elegir el president d'un país, es pot 
rebre un préstec en dólars, mares o franes suíssos, pero s'a-
caba comprant General Motors, Exxon, IBM, Basf o ITT. En 
l'estratégia per reduir la dependencia, la ciencia i la técnica 
teñen una posíció vital. 
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La tecnología industrialista es presenta com a «neutra», 
malgrat que es reconeix que constitueix la base del «progrés» 
en un determinat model industrial. 

La naixent Tecnología Alternativa no vol enganyar ningú. 
Els principis ideológics específics d'aquesta nova tecnología 
son diferents deis estándard en les societats industriáis ac
tuáis, i quan s'apliquen en el camp de Tenergia, deis mate-
rials, ais processos de producció i a la satisfacció de les ne-
cessitats básiques d'alimentació i habitatge porten a uns pro-
ductes, processos, consums i organitzacions diferents per pro
porcionar una major satisfacció social. 

Uns han dit, i altres poden creure, que la Tecnología Al
ternativa defensa o implica un retorn a unes condicions líri-
ques o bucóliques primitives. Una societat fonamentada so
bre la Tecnología Alternativa —el que sí implica un sistema 
polític i social diferents ais d'avui— i amb un nivell escollit 
de consum, amb uns costos socials explícits i acceptats, un 
ritme de treball lliure, i una filosofía de convivencia amb la 
natura, amb seguretat tindria unes fites menys elevades de 
PNB per cápita, tindria menys contaminació, menys quanti-
tat d'escombraries i de residus toxics per habitant i any que 
avui que potser serien comparables a époques «primitives», 
pero, ¿seria aixo retornar a unes condicions de vida primi
tives, o anar vers unes de mes racionáis i avangades? 

Característiques de la Tecnología Alternativa 

La Tecnología Alternativa ha deixat enrere la seva fase 
embrionaria, en qué es períilaven les seves bases concep
tuáis, per passar a ser una práctica corrent a molts centres 
i llocs tant del món industrialitzat com del món en vies de 
« desenvolupament». 

Les característiques de la Tecnología Alternativa fan refe
rencia al conjunt de la societat (taula 1), ais principáis cri-
teris de decisió en les industries respecte ais productes, pri-
meres matéries i processos (taula 2), i a la utilització de les 
fonts d'energia (taula 3). Aqüestes taules no pretenen exhau-
rir totes les característiques de la naixent Tecnología Alter
nativa. 

La Tecnología Alternativa és una alternativa tecnológica 
que permet i fomenta, un q&nvi SQCÍ^J simultani que alliberi 
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la persona humana de les explotacions, dependéncies i aliena-
cions de qué és objecte en la societat industrialista actual. 
La ciencia i la técnica avui menys que mai poden presentar
se com a independents o aideológiques. La Tecnologia Alter
nativa ho reconeix, i explicita la seva dependencia i la seva 
ideologia. 

La Tecnologia Alternativa és una tecnologia que a mes 
de ser senzilla i barata (empra coneixements, mitjans i recur
sos locáis), és també no alienant, comporta una grandária 
humana de les empreses, apropa els mecanismes de decisió 
i control a les persones afectades, i una forma d'organització 
mes democrática i descentralitzada. És també una tecnologia 
no violenta respecte ais sistemes naturals de la térra, no 
contaminant, basada en Tus eficient de Tenergia i de les pri-
meres matéries, i utilitza processos de reciclatge. És una 
tecnologia que proporciona mes autonomia, tant ais usua-
ris/es com ais treballadors/es. 

Acabem d'esmentar les característiques principáis d'aques-
ta nova tecnologia que ha rebut diversos noms: Apropiada, 
Intermedia, Alternativa des d'un punt de vista polític (Dick-
son: «la tecnologia no és neutra, defensa sempre els interes-
sos del grup social dominant»). Suau des d'un punt de vista 
ecológic, Radical, Convivencial (Illich: «una eina és convi-
vencial en la mesura que em deixa un ampli mar ge i el major 
poder per modificar el món en la mesura de les meves inten-
cions, en la mesura que cadascú pot emprar-la sense dificul
ta^ tantes vegades com es vulgui, per a les finalitats que un 
mateix determini», de Petita Escala, Autónoma, de Necessi-
tats Básiques, etc. 

És una alternativa tecnológica basada en la mínima utilit-
zació deis recursos no-renovables, que tingui les mínimes in-
terferéncies amb els ecosistemes, que tendeixi cap a l'auto-
sosteniment de les regions naturals i que elimini l'explotació 
i l'alienació de les persones. 

La Tecnologia Alternativa implica no solament qué pro-
duir (quins productes?), sino que implica també com produir 
aquests productes (quina organització de la producció?), a 
mes de quant, quan i on. 

És evident que no es poden aconseguir els objectius que 
es proposen amb la Tecnologia Alternativa amb unes técni-
ques antiquades o de «segona má». Cal no només utilitzar les 

innovacions científiques apropiades ais objectius de la Tec-
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nologia Alternativa, sino desenvolupar-ne de nous, necessans 
per aconseguir aquests nous objectius. I no es tracta només 
de productes sino de tot el sistema productiu, basat en un 
model inward-looking/és a dir, orientat cap a l'interior, cap 
a la resolució deis problemes doméstics, a nivell local, pero 
al mateix temps capac d'acceptar técniques procedents de 
1'exterior. 

Aquesta tecnologia tindrá dificultáis d'implementació, par-
ticularment pels costos de desenvolupament de la Tecnologia 
Alternativa, per Tactual sistema de distribució deis costos 
socials i ecológics, i per les relacions desiguals d'intercanvi 
entre paísos. Els productes de la Tecnologia Alternativa han 
de competir amb els de la tecnologia convencional, pero els 
primers generen menys costos socials i ecológics, i s'aprofi-
ten menys de Texplotació deis treballadors/es forans. A mes, 
la Tecnologia Alternativa no rep el suport institucional de 
formació, divulgado i protecció que ha rebut i rep la tecno
logia tradicional des de fa molts anys. Lógicament, els preus 
de venda deis productes de la Tecnologia Alternativa haurien 
de ser mes elevats. 

La tecnologia és un mitjá per assolir els objectius del des
envolupament, entre els quals destaca la qualitat de la vida. 
L'adopció d'una tecnologia implica l'elecció d'una determi
nada manera de viure; és una elecció política alhora que una 
elecció personal. La Tecnologia Alternativa pretén ser una 
tecnologia d'auto suficiencia pels paísos en desenvolupament 
i de limitació pels paísos industrialitzats. Tot seguint Desgup-
ta, es pot afirmar que «la tecnologia orientada cap al creixe-
ment ha de donar pas a una tecnologia orientada cap a la 
societat». 
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TAULA3. UTILITZACIó DE 
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Carbó 

Petroli/ 
Gas natural 

Urani 

Hidráulica 

Fusta 

Solar 

Eólica 

Bio fuels 

Maremotriu 

Eléctrica 

Pneumática 

Reciclatge 

Recuperació 

Hidfogen 

No álternatiu 

Extracció a cel obert, o en condicions p 
Combustió perjudicant persones o terre. 
Conversió massiva a energía eléctrica 
Importat per no haver-n'hi localment 

Importat per no haver-n'hi localment 
Transport antiecológic (grans petroliers/ 

tes) 
Fortes inversions per a Textracció/tn 

refinament 
Conversió massiva a energía eléctrica 

Totes 

Preses gegants 
Destrucció de pobles i ierres de conreu 

Especie arbóries foranes 
Monocultiu 
Grans concentracions de propietat o d'ex 

Satéllits transmissors de l'energia extrafl 
Grans centráis helioeléctriques 1 
Grans intercanviadors en el mar 
Céllules fotovoltaiques sofisticades 
Distribució de l'energia eléctrica soiarl 

xarxa 1 

Molins de gran potencia 
Distribució de l'electricitat per la xarxa] 
Aplicacions només a nivell individual 

Grans centráis térmiques de fusta 
Grans ciutats o granges 

Grans centráis hidroeléctriques 
Distribució de l'electricitat per les empr 

vades 
Pertorbacions ecológiques a les costes 

Utilització per a calefacció 
Utilització extensiva per a transport 

Maquines de potencia elevada 

Centráis de classificació de les deixalle; 

Calor residual de centráis térmiques 
combustions 

Aprofitament del gas de refinería o d'ii 
químiques 

Utilització exténsiu per a transport. 



3 FONTS ENERGÜTIQUES 
ocietat 

Alternatiu 

oses Extracció sólid o gasiñcat en condicions segures i ecologiques 
Mina local 
Mínima conversió a eiectricitat 

Pou local 
duc-

Máxim ús com a primera materia 
tort/ 

Mínima conversió a eiectricitat 
Motor de combustió de millor rendiment i menys contaminado 

Cap 

Salts locáis no gegantins 
Integració de Tus energétic, agrícola i d'esplai 
Recuperado i deixalles sense altra utilitat 
Repoblado i explotado ecológica deis boscos 

tació 

estre Sistemes passius en construcció 
DestiHadors, cuines, assecadors 
CoHectors plans i de concentrado 
Conversió fotovoltaica a l'abast 

ir la 

Molins per a petites comunitats o famílies 

Fusta local 
Gránges i ciutats de grandária apropiada 
Alcohol per a motors de combustió interna 

Localitzacio i grandária adient per no causar pertorbacions 
s pri- ecologiques 

Processos electrolítics, electrónica, instrumentado 
| Energía suplementaria 

Acumulador d'energia, i maquines molt segures 

Classificació de deixalles a Torigen 
m 

altres Calor residual d'indústries i habitatges 

LStríes 
r 

Acumulador d'un excés d'energia 



TAULA 1 
CARACTER1STIQUES D'UNA SOCIETAT 

AMB TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 

Relacions socials 

•— Existencia d'una veritable democracia política, económica 
i cultural 

— La descentralització és norma comú 
— Reconeixement i aprofitament de cultures i coneixements 

locáis 

Relacions amb el medi ambient 

— L'equilibri ecológic és determinant 
— Els efectes de la contaminació es consideren costos interns 
— La vida rural i urbana s'integren; es limita la grandaria de 

les ciutats 
— Es reconeix la necessitat de la vida natural que ens envolta 

Recursos 

— Només es Henea el no utilitzable a cap nivell 
— El nivell de consum d'energia es determina considerant els 

costos totals i a terminis curt i mitjá 

Treball 

— Producció sense treball parceHari ni divisió de treball per-
manent 

— L'incentiu al treball és la satisfacció 
— Es maquinitza per a reduir treball, eliminar el peños, o per 

a millorar la qualitat 
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— L'atur no existeix; els llocs de treball son flexibles 
— L'oci i el treball están molt lligats 

Tecnología 

— Els métodes tecnológics escollits han d'ésser generalitza-
bles en el temps i a l'espai 

— La ciencia i la tecnología formen part integral de la cultura 
sense divisions entre sexes, edats o sectors 

— Els coneixements especialitzats mai es separen del context 
— Els técnics no determinen la solució «millor» ans presenten 

un ventall de solucions raonant pros i contres 
— Els processos productius tendeixen a ésser entenedors per 

ais no especialistes 
— La vida i la salut teñen un valor supraeconómic 

Economía 

— Tendencia a les suficiéncies locáis i a la diversificado 
— Sistema productiu intensiu en treball 
— La producció a petita escala esdevé rendible 
— El motor de les innovacions son les necessitats 
— El creixement económic es conseqüéncia de les necessitats 

i de les possibilitats. 
— La qualitat té prioritat sobre la quantitat 

Industria 

— Aplicació sistemática deis criteris de decisió alternatius res
pecte productes fabricats, primeres matéries usades i pro
cessos de fabricació 

— En lloc d'industrialitzar les regions, es regionalitza la in
dustria 

Agricultura 

— Diversificada 
— Biológica/ Ecológica 
— Métodes intensius en treball 
— Minimitza transformacións protéiques innecessáries 
— Alimenticio a l'abast de tpthom 



Habitatge 

Métodes de construcció integráis 
Aprofitament passiu de l'energia solar 
Tendencia a l'autoconstrucció 
Edificis públics baixos i no grans 
Es facilita l'aprofitament de servéis comuns 
Es combina privacitat i convivencia 
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TAULA 2 

CRITERIS DE DECISIÓ A LES INDUSTRIES 

Alternativa Histórica 

Producte 

necessari, útil 
durable, de bona qualitat 
reparable 
no perillos 
no contaminant 
recuperable o reciclable 
fácil de produir a petita es- adaptable a grans series 

cala 

Primeras matéries 

vendible 
duració i qualitat acceptables 
reemplazable 
acceptable per les normes 
acceptable per les normes 
ús únic 

locáis 
renovables 
no toxiques 
no contaminants 
de baix contingut energétic 
de recuperació o reciclades 

subministrament assegurat 
cost d'adquisició mínim 
manipulació possible 
despreniment sense problemes 
que permetin molt cost afegit 
que requereixin poca má d'obra 

Procés 

no perillos 

no contaminant 
mínima necessitat d'especia-

listes 
apte per a empresa no gran 
permet flexibilitat d'horaris 
responsabilitats directes 
treball en grup 
tasques integrades 
rotació de tasques sistemá

tica 
reduída inversió en capital 
consum energétic reduít 
automatització per motius 

socials 

perillositat económicament óp
tima 

contaminació no iliegal 
informació/coneixement 

cialitzat 
apte per a gran creixement 
hores extra no pagades 
responsabilitats jerarquitzades 
rendiment controlable de prop 
mínim cost de substitució 
especialització máxima 

elevada inversió en capital 
consum económicament óptim 
automatització per augmentar 

producció i reduir plantilla 
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RISC TECNOLÓGIC 
I NEUTRALITAT CIENTÍFICA 

Manuel Medina 





A fináis de la Segona Guerra Mundial sorgí entre els mem-
bres mes crítics de la comunitat científica, impressionats per 
l'explosió de les primeres bombes atómiques sobre el Japó, 
un moviment de preocupado i rebuig vers els resultats que 
ells mateixos havien promogut. Entre aquests científics des-
tacava, com se sap, Albert Einstein. 

Actualment s'está formant en determináis sectors de cien-
tifies i enginyers nord-americans un moviment semblant d'o-
posició contra el projecte de Tanomenada «guerra de les ga-
láxies». 

Des del punt de vista de la programado de la investigado 
científica i tecnológica, el projecte del govern de Reagan és 
molt semblant al projecte Manhattan per a la construcció 
de la bomba atómica. Tanmateix, mentre que el projecte ató-
mic es va mantenir en el mes rigorós secret, la projectada 
militarització de l'espai s'ha donat a conéixer amb tota mena 
de detalls. Evidentment els estrategues militars deis Estats 
Units, alliconats per alguns teoremes de la teoria de jocs, 
han compres que ensenyar les cartes pot teñir avantatges 
táctics. 

Precisament la publicitat del pía ha provocat la reacció 
d'oposició deis investigadors que no están disposats a colla-
borar ni tan sois indirectament en la folla empresa armamen
tista. Pero aquesta actitud de plantej ar-se, en termes concrets, 
la propia responsabilitat envers els resultats de les seves 
investigacions no sembla ser la moneda mes corrent entre 
els científics actuáis. 

En els cercles académiques de la postguerra, traumatit-
zats pels efectes de les armes atómiques, s'arribaren a for
mular propostes de crear un organisme internacional autó-
nom compost per homes de ciencia que, com a instancia su
prema d'autocontrol, impedís l'abús de la ciencia de polítics 
i militars. 

No cal dir que els cándids projectes d'un superorganisme 
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de govern universal de savis mai no arribaren a realitzar-se. 
No només els posseidors del poder no permeteren cap inter
ferencia, sino que ben aviat aconseguiren de sotmetre els 
científics sota la seva total dependencia. En iniciar-se la guer
ra freda, no ni hagué problemes per trobar investigadors dis-
posats a enrolar-se a instáncies deis militars, en l'organitza-
ció de les investigacions secretes. 

Actualment treballen a tot el món uns cinc-cents mil fí-
sics, biólegs i enginyers de tot tipus per a la industria arma
mentista. El 25 % del fons per a la recerca i el desenvolupa-
ment van a parar directament a la investigado militar. La 
major part deis grans projectes s'encaminen a la fabricado 
d'armament o están indirectament relacionats amb fins mili
tars. El 50 °/o de la producció d'una industria aparentment 
tan inofensiva com l'electrónica es destina a rearmament. 
Mes de dos tercos deis científics i enginyers americans duen 
a terme la seva activitat en projectes d'interés béllic. La in
vestigado en el camp de la producció militar és, a escala 
mundial, uns deu cops mes intensa que la investigado civil. 

Amb honroses excepcions, entre les quals es troben els 
investigadors contraris a la «guerra de les galáxies», es pot 
parlar de la claudicado de molts científics recompensáis per 
l'Estat i la gran industria, amb mitjans gairebé illimitats per 
portar a terme projectes gegantescos, amb copioses contra-
prestacions económiques i, en general, amb la seva integra
d o en l'élite del poder juntament amb militars i industriáis. 

L'ideal d'una investigado científica autónoma, política-
ment neutral i independent del poder, ha quedat de jacto 
illegitimat. La pretesa objectivitat i neutralitat deis cientí
fics ha convertit la ciencia en una forga tremenda de control 
i destrucció. L'actitud despersonalitzada de «l'esperit cientí-
fic» ha portat ais experiments científics deis camps de con
centrado nazis. 

Seria no solament ingenu, sino, primer de tot temerari 
deixar en mans de l'autonomia i de l'autocontrol moral d'ex-
perts i investigadors científics (embrancats, en el millor deis 
casos, en el campionat mundial deis premis Nobel) la preven-
ció i la solució deis desastres que ells mateixos, en bona me
sura, possibiliten o, fins i tot, provoquen. 

Malgrat tot, molts científics i académics persisteixen a 
projectar la imatge de la ciencia pura, preocupada solament 
per la consecució objectiva de la veritat. 
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Sobre la base d'aquesta imatge es justifica la ciencia com 
a institució, es presenta l'activitat —i Topinió— deis cientí-
fics com a digna d'ésser respectada, promoguda i subvencio
nada públicament i es reclama per a ells una autonomia equi
parable a la deis artistes. 

Segons la legitimació tradicional, la investigació científica 
és neutral, és a dir, está lliure de tota implicació valorativa; 
de tot interés práctic i de tot compromís social o polític, amb 
la finalitat de no violar el métode, la racionalitat i Tobjecti-
vitat científics, aqüestes justifiquen, en darrer terme, la lli-
bertat d'investigació i legitimen l'autonomia de la ciencia 
com a forga fonamental del progrés i de l'alliberament. 

Tanmateix, «l'ideal» de la ciencia pura és una mistifica
d o académica que prové de les universitats alemanyes del 
segle xix, i és destinat a protegir els interessos deis científics 
enfront de controls externs, i l'exigéncia de total autonomia 
és insostenible, no sois per l'experiéncia histórica mes recent, 
sino també per l'análisi metacientífica. 

Un deis pressupósits teorics fonamentals de la legitima
ció tradicional, és la distinció entre ciencia pura i técnica. 
La característica essencial de la ciencia pura seria l'interés 
teóric per la recerca objectiva de la veritat, per l'explicació 
de la natura, mentre que la técnica, considerada simplement 
com a ciencia aplicada, es caracteritzaria per l'interés práctic 
d'aconseguir fins útils. 

La distinció entre ciencia pura i técnica és transcendental 
perqué sobre ella s'estábleix l'autonomia deis teorics respecte 
a la praxi, la separado institucional entre producció de co-
neixements i la seva aplicació, amb la consegüent exempció 
deis científics de tota responsabilitat per possibles conse-
qüéncies negatives de la seva investigació. 

Pero, de fet, la ciencia moderna s'ocupa básicament de 
fenómens produfts técnicament, és a dir, de processos pro
vocáis i controláis al laboratori peí mateix científic, com a 
efectes reproduibles d'artefactes i disposicions experimen
táis. 

Una explicació válida consisteix en la presentado de cau
ses eficients per mitjá d'una manipulació experimental reei-
xida. Un fet es considera explicat si és possible especificar 
els passos del procés que condueixen a la seva repetido. 
En el decurs del desenvolupament de les ciéncies naturals, 
una llei natural «és, cada cop mes, una descripció de la pos-
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sibilitat i del resultat d'experiments —una llei de la nostra 
habilitat per produir fenómens».* 

Les disciplines científiques modernes s'han desenvolupat 
en la investigació de fenómens provocats técnicament en el 
camp de l'electricitat, la radioactivitat, la síntesi química, etc. 
La investigació científica experimental produeix com a resul
tat artefactes i processos (generadors eléctrics, radioactius 
i de raigs láser, tintes d'anilina, maquines lógiques, recom-
binats d'ADN...) que no es diferencien de productes consi
deráis merament tecnológics. 

Tanmateix, les elaboracions teoriques deis resultats de la 
investigació experimental, presentades com a productes su-
prems de la ciencia, s'utilitzen, en forma d'adequades extra-
polacions en el marc de teories generáis summament abs-
tractes, per a la interpretació de fenómens naturals (és a dir, 
processos al marge del control experimental de l'investiga-
dor) o per a Tespeculació cosmológica. 

La coartada epistemológica de la irresponsabilitat cientí
fica es basa en la presentació teórica de la capacitat de do-
mini tecnológíc com a coneixement i explicació de la natura. 

Malgrat les aureoles teoriques, es pot constatar que la 
investigació científica i la d'altes tecnologies es distingeixen 
cada vegada menys metodologicament i institucionalment. La 
distinció radical entre ciencia pura i tecnología és, avui amb 
mes evidencia que mai, insostenible i, amb ella, la legitimació 
tradicional de la neutralitat, de l'autonomia i de la irrespon
sabilitat de la investigació científica. 

U status privilegiat dins la societat que els científics re
clamen per a la seva activitat manca de justificado, i no hi 
ha cap rao per no considerar la producció mateixa de saber 
científic com a responsable en gran part de les eventuals 
catástrofes a qué ens encamina el desenvolupament científico-
tecnológic actual. 

* WEIZSACKER, C. F. v.: Die Einheit der Matur, Munich 1971. 
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VERS UNA NOVA SOCIETAT 

Santiago Riera i Tuébols 





La condició primitiva de calador de l'home implicava un 
equilibri entre la densitat de població i la quantitat de ve-
getació i animáis necessaris per alimentar-la. Qualsevulla al-
teració d'aquest equilibri, sigui per augment demográfic natu
ral, sigui per immigracions a determináis i concrets indrets, 
en combinació amb un procés d'observació inherent a la ne-
cessitat i alhora a la racionalitat, va menar a l'aparició de 
l'agricultura i de la ramaderia. Aixó passava cap a l'any 8000 
a.n.e. Hora pot assegurar que la vida de l'home va canviar 
aleshores radicalment: en sorgir la divisió del treball, l'exce-
dent d'aliments, que apareixia per primera vegada a la his
toria, va representar l'aparició de classes socials les quals 
prengueren forma definitiva quan, com a final d'aquest procés 
iniciat, es varen formar les ciutats. L'observació interessada 
és a partir d'aquest moment una característica que cal situar 
a la base del que hom podria anomenar ciencia conscient; el 
filat, el teixit i la cerámica son tecniques que esdevenen 
usuals. Tot plegat, en un mot, canvia el marc en qué l'home 
es mou i ádhuc canvia el mateix home. Aquesta revolució 
agrícola, coneguda també com la revolució neolítica, té una 
durada de gairebé 5.000 anys: del 8000 al 3000 a.n.e. 

Al segle XVIII a Anglaterra, i mes tard a Europa, una nova 
revolució, la revolució industrial, va modificar una altra ve
gada, profundament, la societat: el mode de producció feu
dal és substituít peí mode de producció capitalista; l'artesa-
nia per la producció de productes en grans quantitats, com 
mai no s'havia vist, i apareix finalment una nova classe so
cial: el proletariat. L'aglomerado a les grans ciutats i, pos-
teriorment, l'aparició de l'imperialisme i del consumisme son 
trets que conformen un món novell. Món que contemplará el 
sorgiment, com a antítesi del capitalisme, d'un nou mode 
de producció fins aleshores desconegut: el socialista. Des del 
comencament d'aquest nou canvi han passat tan sois cosa de 
doscents anys. 
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El desenvolupament continu de la revolució industrial ha 
representat l'especialització creixent i, enseras, la transforma-
ció d'antigues branques de la ciencia en noves ciéncies amb 
entitat propia, al mateix temps que n'apareixien d'altres ini
maginables uns pocs anys abans: les ciéncies de la teleco-
municació, la informática, la cibernética, la bioenginyeria, 
per citar-ne tan sois algunes. Parallelament, pero, la pollu-
ció, l'exhauriment deis recursos de la térra, la degradació 
del planeta, la Bomba. 

Tanmateix, avui estem immersos de nou en una mutació 
que ha de canviar la humanitat una altra vegada, ara en 
molt poc temps. Mutació, empero, que es diferencia de les 
revolucions de qué suara ens ocupávem; en primer lloc per
qué si entre la revolució agrícola i la industrial transcorre-
gueren segles durant els quals el canvi o bé fou lent o, fins 
i tot, inexistent, a partir de la revolució industrial el canvi 
ha estat, i és, constant: malgrat inevitables alts i baixos no 
existeixen períodes de descans; en segon terme perqué si els 
efectes de les anteriors revolucions trigaren a estendre's i 
desenvolupar-se milers d'anys Tuna i segles l'altra, avui cal 
pensar que solament unes décades serán suficients per asso-
lir una transformació tal que la humanitat esdevingui irre-
coneixible. 

És lógic que un canvi que s'esdevé amb una tan gran ra-
pidesa no pugui ésser percebut en tota la seva intensitat en 
el moment en qué es produeix. És ciar que caldria pregun
t a r l e també si l'home s'adoná del canvi en les altres ocasions 
o bé si és necessária i imprescindible una certa perspectiva 
per adonar-se'n. Tanmateix, no hi ha cap dubte que davant d'u-
na velocitat de canvi creixent en forma exponencial com Tac
tual, la inercia a revolució inteliectual, psíquica i ádhuc moral 
de l'home dificulta com mai el procés de comprensió. Breu: 
La desorientació és un fet global i general. 

D'altra banda, a la desorientació cal afegir-hi 1'alienado. 
La societat consumista ha crescut sobre els pilars deis diners, 
el prestigi i el poder. Dit d'una altra manera: ens trobem 
immersos en una societat quantificada en qué el treball que 
s'hi dona és tedios, insatisfactori i alienant. L'home mateix 
s'ha alienat. No és estrany, dones, que s'intenti bastir una 
filosofía de l'oci entes com el «no fer». La conseqüéncia de 
tot plegat, pero, és la pérdua de llibertat i de personalitat 
—l'home esdevé una máquina mes en el procés productiu—, 
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una manca palesa d'actitud crítica, el conformisme en darrer 
terme. Heus ací, dones, les tares d'aquesta societat: alienado, 
consumisme i conformisme. Per una altra banda, una socie
tat que pot fabricar maquines capaces d'actuar com homes 
i en la qual els homes actúen com maquines, és una societat 
que es troba en una situació perillosa: la que consisteix a 
subministrar a 1'home un poder material quasi iliimitat sen-
se el seny ni la saviesa per utilitzar-lo. 

Retrobar la personalitat i la identitat individual i conec
tiva és urgent i imprescindible. I per aconseguir-ho és obligat 
incidir en la tecnologia —la tecnología al servei de l'home i 
no a Tinrevés—, en la ciencia —ciencia, per qué i per a qui—, 
en la mentalitat, en el sistema en un mot. Cal redefinir la 
paraula oci i redescobrir-ne la creativitat. 

Aquest camí de redrecament implica parlar ineluctable-
ment al meu entendre, entre d'altres, de dos temes: del pa-
per de l'art en la revolució científico-técnica, per un costat, 
i del problema de les dues cultures, per un altre. 

Les relacions entre ciencia, tecnologia i art, estudiades 
d'uns anys enea pels qui s'hi interessen, resulten suggeridores 
per descobrir nous camins que duguin a la superació de Y im
passe. La tecnologia, complementant —i essent complementa
da per— les arts plástiques i/o la música, l'arquitectura, les 
arts de l'espectacle i el disseny: heus ací un nou camp d'es-
tudi interessant. Val a dir, pero, que la recerca de la relació 
entre l'art i la tecnologia no és pas d'avui; el que si és actual 
és la necessitat ineludible, Texigéncia, d'assolir una formació 
técnico-artística: l'art pot aportar a la tecnologia aquella 
creativitat la inexistencia de la qual afavoreix l'alienació de 
qué ens lamentavem. 

També la interdisciplinarietat en qualsevol camp profes-
sional és alhora quelcom d'innovador: un tret que el futur 
no pot oblidar de cap de les maneres. Un exemple a consi
derar: Farqueologia industrial que posa en contacte el teenó-
leg, el científic, l'historiador, l'economista i l'artista. A mes, 
la Iluita per la conservació del patrimoni nacional (i/o local) 
i la creació d'institucions com poden ser els museus de la 
ciencia i la técnica, própies de Farqueologia industrial, sub
ministren nous incentius a l'activitat professional diferents 
deis estrictament tecnológics. Contribueixen, dit d'una altra 
manera, a fer comprendre millor alio que hom fa. 

Nogensmenys, una greu dificultat sorgeix tan just com es 
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pretén de redregar trajectóries i cercar solucions: el proble
ma de les dues cultures. 

El món intel-lectual es troba, avui, escindit: un fossar difí
cil de saltar separa dues grans famílies, la deis científics i tec-
nólegs per una banda i la deis qui conreen les ciéncies socials, 
les lletres i les humanitats per una altra. Un cert menyspreu, 
de vegades inconscient, barrejat amb el temor que genera la 
inextricable materia propia de la part oposada caracteritza 
les relacions, o la manca de relacions, entre els uns i els al-
tres. Aquest fenomen, un veritable divorci, fou batejat per 
Snow1 amb el títol ben iHustratiu de les dues cultures. 

Cal preguntar-se tot seguit com ha pogut arribar-se a una 
situació com aquesta. 

D'antuvi, una progressiva especialització, tant de la cien
cia com de la tecnología, ha menat a una vera compartimen-
tació (cal remarcar el sentit pejoratiu del mot compartimen-
tació enfront d'especialització). D'altra banda, la comparti-
mentació, involutiva, ha estat la causa de l'aparició d'un llen-
guatge científic i tecnic tancat i esotéric. Afegim-hi l'educació 
i la formació, tant intel-lectual com professional, imposades 
vulguis no vulguis per un sistema que ens diu, amb constan
cia i perseverancia: cadascú al seu lloc; la feina ben feta (és 
a dir, com «cal» fer-la) i no us preocupeu de res mes. I afe-
geix (per tranquillitzar-nos): no patiu, la ciencia i la tecnolo
gía son neutres! 

I tot basant-se en aquesta pretesa neutralitat, el sistema 
manté el solc puix és conscient que fóra especialment peri
llos que l'home de ciencia i el tecnóleg es preocupessin de 
qüelcom mes que no fos el seu treball, com ho fóra també 
que el científic que conrea les ciéncies socials es veiés atret, 
i pogués entrar-hi (que prou se'n guardará el sistema de per-
metre-ho), per la ciencia i/o la tecnología. Cal, dones, en-
voltar-ho tot de foscor i de díficultar-ne tant com es pugui 
qualsevulla comprensió. 

Tot plegat, pero, no és mes que el resultat del fet que el 
sistema tecnológic actual és el propi de l'anomenada tecno
logía vertical, una expressió encertada que es deu a Lewis 

1. SNOW, C. P.: The Two Cultures and a Second Look, Cambridge 
University Press, Cambridge 19642 (1959). Hi ha versió catalana: Les 
dues cultures i la revolució científica, coHecció llibres a Tabast, núm. 22, 
Edicions 62, Barcelona 1965. També hi ha una versió castellana: Las dos 
culturas y un segundo enfoque, Alianza Editorial, Madrid 1977. 
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Mumford: la tecnología qué mana, que ímposa, que educa 
d'acord amb la seva propia esséncia. La tecnología que sor-
geix de TOrganització, constituida per uns quants que en fan 
treballar molts, i que converteix científics i tecnólegs en sacer-
dots d'una nova religió al seu servei, el de l'Organitzacicv 

Solucions ? 
El laissez faire comenca a ésser denunciat amb ardidesa; 

la producció anárquica de béns sense teñir en compte llur 
qualitat es posa ja en dubte. Hom comenca també a malfiar-se 
que el desenvolupament científico-tecnológic comporti neces-
sáriament benefici a la humanitat; es posa damunt de la tau-
la de discussíó el problema de l'ética de l'investigador, de la 
neutralitat de la ciencia, del marc en qué avui en dia es duu 
a terme una recerca orientada cap a unes finalitats que el 
sistema ha seleccionat a priori, 

Si ens prenem la molestia de repassar la historia de la 
ciencia, de les técniques i de la tecnología, podrem adonar-
nos que a partir de la revolució científica deis segles xvi 
i xvn es va estendre una veritable fe en la ciencia. És simp-
tomátic que a fináis del xvn un poeta com John Milton escri-
vís a Paradise Lost (1686): 

O sacred, wise, and wisdom-giving Plant, 
Mother of Science, now I feeí thy pow'r 
Within me clear, not only to discern 
Things in their causes, but to trace tre wayes 
Of highest agents, deemd however wise.2 

Mes endavant Tadmiració vers la ciencia fou compartida 
per la técnica i la industria. Ai comencament de la revolució 
industrial a Anglaterra, a mitjan segle xvm, John Dyer, a 
«The Fleece» (1757) evocava: 

2. Sant Arbre Savi, font de saviesa, / mare de la ciencia / Els teus 
iníluxos / j a sentó dintre meu, i discerneixo / no solament les coses 
en llurs causes, / sino que puc també tragar les vies / deis aitíssims 
agents tinguts per savis. / MILTON, J., The Poetical Works. Paradise 
Lostand Paradise Regained (1986), edició de Bernhard Tauchnitz, Leip
zig 1850, p. 209 (Paradise Lost, IX, versos 679 a 683). Hem fet servir la 
traducció de J. M. Boix i Selva: El paradís perdut, Editorial Alpha, 
Barcelona 1953, p. 321. 

• 
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Industry 
wich dignifies the artist, Ufts the swain, 
And the straw cottage to a pálace turns, 
Over the work presides... 

So appear 
Th'increasing wálls of busy Manchester, 
Sheffield, and Birmingham, whose redd'ning fields 
Rise and enlarge their suburbs. Lo, in throngs, 
For ev'ry realm, the careful factors meet, 
Whisp'ring each other. In long ranks and bales, 
Like war's bright files, beyond the sight extendí 

Val a dir, pero, que l'esperanga en un món felic. basat en 
el coneixement científic i el desenvolupament tecnológic, bé 
que amb excepcions,4 és gairebé constant durant el segle xix. 

Tanmateix, és en el segle actual, a mesura que s'escolen 
els anys, que les crisis en aquesta fe van creixent en nombre 
i alhora en consistencia. Aixó no significa pas, pero, que es 

3. La industria / que dignifica l'artista, eleva el jove camperol, / i 
la barraca converteix en palau / tot ho presideix el treball... / Així apa-
reixen davant nostre / els creixents murs de la laboriosa Manchester, / 
Sheffield i Birmingham, els camps de les quals es tenyeixen de roig, 
/creixen i amplíen llurs suburbis. I així, en gran nombre, / a cada ju-
risdicció, els obrers es reuneixen, / parlant en veu baixa. En llargues 
files / com brillants files de guerrers, es perden en la llunyania. 

DYER, J., The Fleece, 1757, p . 101 Citat a Klingender, F.D., Arte y 
revolución industrial, Ediciones Cátedra, Madrid 1983, p . 38. 

Recentment he trobat uns versos de J. Sol i Padrís publicáis a «El 
Vapor», reproduíts a Soler i Vidal, J., Pels camins d'utopia, p . 21, 
en qué la industria catalana és identificada com un bé nacional i mo
dera, font de prosperitat; 

Els temps d'heroiques empreses / per Catalunya ha passat, / i s'ha 
mustigat la gloria / de ses armes en la mar. / No escull els turons mes 
forts / per alear castells feudals; / sino en les valls per ses fabri
ques / busca de l'aigua els saltants. / (...) Si aquesta industria que 
adora / atacar algú osas / de l'almogáver les armes / tornarien á brillar. 

4. Wordsworth, a comencaments del segle xrx a The Excursión 
(1814) s'esplaia contra les forces destructives de la industria. Al vo-
lum 5, pp. 268-269, recorda l'actitud amable i optimista a The Fleece 
i tot seguit comenta: «Va escriure [Dyer] en una época en qué s'estava 
comencant a introduir la maquinaria i el seu cor benévol l'impulsá a 
predir que tal cosa només podia portar el bé. La realitat, pero, m'ha 
obligat a aturar-me en els desastrosos efectes originats per Tus immo-
derat i mal regulat de forces, d'altra banda tan admirables en si ma-
teixes.» 
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passi d'un context de confianga i esperanga a un rebuig global 
majoritarL De cap de les maneres. En realitat, enfront d'a-
questa presa de consciéncia naixent que recela d'un creixe-
ment económic il-limitat i del desenvolupament tecnológic 
continu, un procés aquest essencialment irreversible; enfront 
d'aquesta posició déiem, la mateixa inercia de vegades, un 
determinisme tecnológic d'altres, una abséncia de reflexió 
producte del fácil «deixar-se dur», sense oblidar una renova
da confianga en el desenvolupament científico-tecnológic ac
tual —una nova i veritable revolució—, tan semblants a la fe 
de les religions que ens prometen paradisos futurs de benes-
tar i felicitat, ni la duradora empremta de l'educació que 
se'ns imposa a través de la compartimentació abans esmen
tada de la ciencia, tot plegat congria malgrat tot una ma-
joria que assenteix sense crítica alió que s'esdevé en el sentit 
de «progrés», o millor, del que ella, la majoria, entén per 
progrés. És ciar que el sistema té cura d'alimentar aquesta 
majoria amb els poderosos mitjans de qué disposa: premsa, 
radio, televisió, publicitat, panegiristes tecnócrates avui al 
poder, etc. Com a trista conseqüéncia, una manca generali
zada de criticisme i creativitat, de pensament original i de 
personalitat, de solucions ais problemes mes urgents que 
atempten la mateixa humanitat, son fets reals constatables. 

I si bé, com déiem mes amunt, la crítica sorgeix al llarg 
d'aquest segle, no hem d'enganyar-nos pas: parallelament a 
la inquietud d'uns quants que no ho veuen massa ciar, l'Or-
ganització actúa a través de la tecnología (i la ciencia) ver
tical per alienar progres sivament l'home i retallar tant com 
pugui la Uibertat —aixó a l'Est com a l'Oest— amb la inten-
ció i finalitat de contrarestar d'aquesta manera les posicions 
critiques que van sorgint. 

Dones, de Fedat d'or en qué la ciencia (i la tecnología), 
progrés i felicitat formaven un trinomi indisoluble, s'ha pas-
sat a una situació actual de desorientació en qué, dins d'un 
conformisme estés, alguns qüestionen, tanmateix, els con-
ceptes tradicionals: ¿qué s'entén per progrés i qué per feli
citat?; quina ciencia i per a qui? Una situació aquesta que 
ben segur va comengar després de la segona guerra mundial 
quan Tesclat de la Bomba va generar tot un reguitzell de 
preguntes. Entre d'altres: ¿té dret el científic a posar a 
disposició del polític un descobriment tan temible i terrible 
com ara la bomba atómica? (Es obvi que podríem multipli-
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car les preguntes i estendre'ns en les respostes i, dones, no 
trobar el moment de finir la qüestió; ens limitem senzilla-
ment a plantejar l'interrogant.) Poc després apareixia l'es-
pectre de la pollució, de rexhauriment de les reserves natu-
rals, de la possibilitat de malmetre irreversiblement la na
tura. Avui dia no es tracta tant d'interrogar-se sobre si la 
ciencia és bona i l'aplicació que se'n fa dolenta, com si la his
toria de la humanitat fos una historia de bons i dolents, sino 
de palesar el compromís de la ciencia en la construcció d'una 
civilització que pot exhaurir la Natura i, per tant, esborrar 
la vida del planeta. 

¿Qué cal fer, pero, quan la forca i el poder que té FOrga-
nització és tan gran que tanca els ulls d'una gran majoria? 

La solució no ha estat pas trobada. Ja és molt que uns 
quants en pariem de tant en tant. Tanmateix, la possible 
solució —l'única— en qué cal pensar apunta molt alt puix 
no existeixen les solucions parcials: cal que sigui —no pot 
ésser mes que— global. Total. 

El que s'ha de fer és capgirar el sistema. I aixó, com in-
tueix fácilment el lector, no és pas senzill: representa subs
tituir la quantitat per la qualitat de vida; retrobar la iden-
titat personal, individual i collectiva. Canviar de mentalitat, 
de sistema de valors. Bastir un nou sistema en qué cultura, 
educació i salut predominin sobre producció, pragmatisme i 
guany (o rendabilitat económica); en qué una nova ciencia 
i una nova tecnología sotmeses a un control popular demo-
crátic —en qué científics i teenólegs participin com a ciu-
tadans—, sigui el punt de partida fonamental per retrobar 
tot el que avui ens adonem que hem perdut. Cal substituir 
el treball alienat peí creatiu i satisfactori, l'oci entes com el 
«no fer» per la creativitat, 

Un punt, el de l'oci, sobre el qual voldria estendre'm un 
xic mes. 

Parlar de la cultura de l'oci com quelcom a conquerir vol 
dir contraposar l'oci i el lleure al treball i, dones, implica 
considerar que aquest darrer, el treball, és intolerable i te
dios i en canvi no treballar és desitjable. 

Tanmateix, imaginem-nos, per posar un exemple, que un 
ciutadá, finida la jornada de treball, que cal considerar d'u-
nes poques hores per tot alió que les maquines faran el tre
ball pesat, etc., arribi a la llar per gaudir del lleure i de l'oci 

que correspon a la llarga resta del jorn. Qué fará? Imaginem-
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nos que intenta fer alguna cosa creativa: construir una ca-
dira per al seu ús per exemple. Amb la fusta que li arribará 
ja tallada i tornejáda? 0 bé, ¿per tallar-la i tornejar-la fará 
servir maquines que cada cop, inexorablement, serán mes 
perfectes —es tracta d'un tret essencial del sistema— i per 
tant aniran allunyant el nostre home del que esta fent? ¿O es 
limitará tal vegada a muntar les peces que li serán servides 
a domicili? Potser, vistos tots els inconvenients que s'oposen 
al que ell vol fer, «crear» una cadira, decidirá comengar 
per on calia i resoldra anar a cercar la fusta amb la finalitat 
de tallar-la primer i treballar-la després. Empero, per tallar 
un arbre fa falta un permís gairebé impossible d'obtenir car 
el desenvolupament industrial está reduint de manera irre
versible els boscos al mínim necessari; després vindria un 
transport difícil d'imaginar; etc. Tants inconvenients desco-
ratjarien el nostre chitada, el qual probablement acabaría 
per comprar-se la cadira feta. I després, qué? 

Sé perfectament que un exemple com el triat es fa cre-
ditor de moltes objeccions; la primera, i mes immediata, que 
hi ha moltes menes de treball i que es poden realitzar moltes 
diverses activitats en les estones de lleure. Aixó és ben veritat, 
pero jo estic gairebé convencut que per a cada feina i per a 
cada activitat que em proposéssiu, podríem bastir una his
toria semblant a la de la cadira. Breu: mantenir-se dins el 
sistema que ha creat la máquina sense canviar res és la im-
mobilitat; i aixó per moltes hores de lleure de qué disposem, 
les quals en definitiva no serán mes que hores de tedi. És 
aquest el sentit en qué cal entendre la cultura de l'oci que 
ens ofereixen. 

D'altra banda, allá on vull arribar és ben fácil d'intuir 
per al lector que hagi seguit el raonament exposat fins ara: 
el treball no és pas una maledicció, sino al contrari: treba-
llar és viure. Cal, dones, treballar. Tanmateix, quan em refe-
reixo al treball font de la vida —font de la joia de viure— és 
obligat precisar que no estic pas referint-me al treball repe-
titiu i alienador sino a aquell treball creatiu i dignificador, 
ja per se, ja perqué qui el realitza hi deixa una empremta 
propia tant perqué el fa a gust com perqué sap el que fa i per 
a qui. Projectar-se en alio que hom realitza és retrobar-se un 
mateix. I retrobar-se és alliberar-se; un alíiberament, l'indi-
vidual, imprescindible per assolir l'altre que molts desitgem: 
el collectiu i social. 
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Tornant, pero, a aquella nova societat que cal bastir, per-
sonalment cree, i ho he dit i escrit moltes vegades, que ha 
de participar d'uns trets ben propis i definits: hi ha d'im-
perar la igualtat i la justicia social, ha de ser democrática, 
ha de contemplar la creativitat i el criticisme i ha d'ésser 
amarada de progressisme i humanisme. 

Com bastir-la, pero? Heus ací una pregunta que no té, 
encara, resposta precisa. Tanmateix, cal intentar-ho. 

I l'únic camí viable al meu entendre, després d'haver fet 
el máxim esforc per conscienciar tothom —una tasca, aques
ta, indispensable i inajornable—, és el camí de la praxi. És 
necessari incidir en fets concrets i temátiques precises. Avui, 
la lluita per la Pau i el Desarmament, contra tota classe de 
guerres i contra el militarisme, és un d'aquests fets concrets 
a qué al-ludíem. Demá la lluita antinuclear, ecológica. Sem-
pre, la lluita per foragitar l'alienació. 

Arribáis a aquest punt, i ja per finir, voldria reproduir 
un parágraf extret d'un llibre, Gastón Lucas, serrurier, vera-
ment colpidor, que expressa d'una manera molt encertada 
l'esséncia del que jo he intentat comunicar. Tradueixo: 

«En el nostre ofici res no és com abans. Tot el que se us 
demana és anar de pressa, mes i mes de pressa. Ningú con
templa el resultat. Peí que es refereix a 1'esperit d'iniciativa, 
poca cosa en resta. Les oficines de projectes substitueixen la 
iniciativa i ofereixen detallats plánols deis quals no es pot 
canviar ni una coma. Avui dia a un manya se li díu: "Té, fes-
me aquesta peca i me'n prepares deu parelles". Fas una peca 
i saps que d'aitres vindran a realitzar el conjunt. En aaues-
tes condicions, com pot un interessar-se per alió que fa? No 
és pas per vanar-me pero en el meu treball la satisfacció 
personal era prioritaria. L'ofici jo el duia a la pell, a la má 
i sobretot a l'ull. Jo era felic.» 

Un text que, óbviament, traspua enyoranca. Un text, pero, 
en un cert sentit, rabiosament actual que ens fa pensar en 
la necessitat de no oblidar, i aixó per part d'economistes, 
sociólegs, enginyers i organitzadors del treball. les conse-
qüéncies biolóriques i sobretot psíquiques del desenvolupa-
ment industrial. 

Es tracta realment de cercar i de trobar una estrategia 
que consideri fonamentalment les relacions entre l'esséncia 
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de les activitats humanes i l'alegria de viure. El problema no 
rau només, pero, a millorar les condicions de treball sino a 
trobar una economía i una societat viables que facin seva 
una necessitat humana eterna: el desig de realitzar un treball 
i la satisfacció d'haver-lo dut a terme. 

Dit d'una altra manera: cal fer perdre la por que amara 
els qui accepten sense mes ni mes l'estat actual de coses puix 
no hi veuen ciar perqué duen els ulls tapats. Mes breu i sen-
zill: cal perdre la por a la llibertat. 
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APÉNDIX 1 

Les grans empreses electróniques eur opees (1981) 

Facturada/ 
milions Benefici 

Vais I Empreses de dólars Milions dblars 

Regne Unit 

General Electric 8.244 
Plessey 1.889 
Thorn Emi 4.985 
ICL 1.284 
Racal 1.194 
Electro Components 138 
Farnelle Electronics 59 

Total 17.793 

Alemanya R. F. 

Siemens 14.878 
AEG Telefunken 6.617 
Standard Electrik Lorenz 1.377 
Grundig 1.313 
Nixdorf 1.000 

Total 25.181 

Holanda 

Philips Gloeilampenfabriken ... 17.724 

186 

1.027 
120 
145 

- 9 9 
111 
28 
14 

1.346 (7,5 %) 

193 
11 
30 

-74 

160 (0,6%) 

131 (0,7%) 



País/Empreses 

Franga 

Thomson Srandt 
Thomson CSF 
CII/Honeywell Bull 
Matra 
Cit Alcatel 
CGE 

Total 

Italia 

Stet 
Olivetti , 

Total 

Suécia 

LM Ericsson 

Total 

Facturado/ 
milions 

de dólars 

7.671 
4.408 
1.291 
1.016 

692 
955 

16.033 

5.114 
2,419 
1.180 

133 
8.846 

4.779 
3.480 
2.910 

940 
12.109 

Benefici 
Milions dólars 

- 4 4 
- 5 0 
- 7 9 
- 4 2 

55 
70 

- 6 

- 2 9 
73 

22 
66 

171 
83 
77 
26 

357 

(0,7%) 
\ w i • v / 

( 3 % ) 

Font: «Financial Times», Businessweek. 



APÉNDIX 2 

Les grans empreses electróniques nord-americanes (1982) 

Empreses 
Facturado en miíions 

de dólars 

ATT 
IBM 
ITT 
Sperry 
Heylett Packard 
Burroughs 
Digital Equipment 
Motorola 
Emerson Electric 
NCR 
Honeywell 
Harris 
Atari 
Data General 
Texas Instruments 
Apple 
Data Point 
Commodore 
Radio Shack-Tandy 

Eont: «Fortune», Businessweek. 

148.000 
34.364 
15.958 

5.571 
4.254 
4.095 
3.881 
3.786 
3.502 
3.400 
3.500 
1.719 
2.000 

906 
741 
585 
294 
270 
225 

(10,6 % 
(25,46 °/o 
(10,21 % 
(18,63 % 
(21,53 % 
(13,12% 

exportació) 
exportació) 
exportació) 
exportació) 
exportació) 
exportació) 
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APÉNDIX 3 

Grans empreses electróniques japoneses 

Empreses 

Facturado 
en milions 
de áólars 

Beneficis 
en milions 
de dblars 

Matsushita Electric Indust. 
Hitachi 
Toshiba 
Mitsubishi Electric 
Níppon Electric 
Sony 
Sanyo Electric 
Futijsu 
Sharp 
Nippon 
Víctor Co of Japan 
Matsushita Electric Works 

Total 

9.518,4 
8.685,4 
7.088,1 
5.336,9 
4.276,1 
3.155,9 
3.052,3 
2.722,4 
2.353,3 
2.349,5 
2.005,2 
1.971,2 

73.614 

339,2 
270,9 

80,8 
90 
86,5 

191,3 
97,1 
92,9 
82,7 

100,8 
79,4 
61,3 

1.573 (2,1 %) 

APfeNDIX 4 

Les 45 empreses espanyoles d!electrónica mes importants 
(1981) 

Facturado 
Empresa 

Telefónica 
IBM 
Standard Eléctrica 
Philips Ibérica 

*Siemens 
*S.E. Lámparas electric «Z» 
*Hispano Olivetti 
*Intergrundig 
Rank Xerox 

*Miniwatt 

lons ptes.) 

262.676 
53.003 
38.664 
34.355 
15.956 
15.863 
14.761 
13.023 
12.600 
9.739 

Personal 

64.518 
3.602 
16.371 
1.354 
3.919 
2.526 
3.103 
1.131 
1.500 
1.141 
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Empresa 

*Gispert 
Thomson 
Sintel (Telefónica) 
Westinghouse 
Industrias Telecomunicación 
NCR 
General Eléctrica Española . 
Ind. Electro. Aznarez 
Marconi (Standard) 
Telefunken Ibérica 
Citesa (Standard) 

*Cecsa 
*Control y Aplicaciones 
*Sperry , 
Telettra 

^Electrónica Bertrán 
*Hispano Sony 
Secoinsa 
Honeywell Bull 

*Piher 
National Panasonic (Matsushi) 
Hewlett Packard 
Hispano Electrónica 
Texas Instruments 
Radio Tronica 
Entel (Telefónica) 
Amper 

*Cahue 
GTE Electrónica 
Fagor 
Hispano Radio Marítima (Telef.) 
Equipos Electrónicos 
Tecosa 
Componentes Electrónicos .. 
Nixdorf 

*C.E.Asea de Sabadell 

Facturado 
(milions ptes.) 

9.054 
9.015 
9.000 
8.620 
8.432 
8.402 
8.288 
8.150 
7.958 
7.500 
7.213 
5.848 
6.390 
6.268 
5.934 
5.167 
4.600 
4.279 
4.200 
3.658 

) ... 3.488 
3.460 
3.050 
2.350 
2.200 
2.110 
1.973 
1.925 
1.910 
1.822 

: . ) . . . 1.755 
1.576 
1.485 
1.401 
4.493 
1.943 

Personal 

2.478 
689 

2.910 * ^ T W 1** J*B ^ » 

3.200 • É / W # W %*P ^ P * 

455 
1.194 * P k W BPV. i r W 

3.755 
1.100 
M_ m 4 ^ ^ ^ ^ 

2.978 
900 ^r ^#* V 

2.891 ^^P" ^ ^r P ' ^^" 

670 
2.028 ^^^m W Tp^ P " ^ ^ P * 

756 41 **^ % * 

1.492 
275 ^ P ^ " PJ ^ ^ ^ 

400 1 ^ P * * P * 

651 ^ # T *AP* * • * 

470 
2.200 

427 
269 
220 ^ p r * ^ p ¿ ^ p ' 

275 
650 ^ • ^ ^ p ' ^ ^ 

480 t l*PT ^ # 

850 
1.480 

325 ^ p » ^ ^ ^ ^^^ 

600 
^P" ^ ^ ^ ^ 

435 
345 
250 ^p^p ^^^ ^ » 

400 p> ^ ^ ^ p r 

446 
480 

Font: Foment. 
* Empreses catalanes. 
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APfeNDIX 5 

Transtorns orgánics i psiquics deis trebálladors 
davant les pantalles de dades 

Vista cansada 72% 
Picors ais ulls 64% 
Dolor a la pressió deis ulls 54 % 
Desdoblament d'imatge 24 % 
Major sensibilitat a la llum 64 % 
Fatiga ocular 30 % 
Dolor a Tesquena 76% 
Dolor a la nuca 55% 
Dolor a les articulacions 31 % 
Dolor a la cintura 30% 
Feixugor ais membres 38% 
Mal de cap 69 % 
Trastorns digestius 34 % 
Restrenyiment 27 % 
Trastorns de la gana 22 % 
Tremolors 9 % 
Suors 28 % 
Molésties al pit 14% 
Palpitacions 17 % 
Ansietat 35 % 
Irritabilitat 59 % 
Depressions 43 % 
Concentrado difícil 45 % 
Trastorns de la memoria 39 % 
Fatiga en despertar 37 % 
Dificultáis per dormir 23 % 
Malson 14 % 

Font: «The Ophtalmic Opticien», Regne Unit. 
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ANNEX I 

17 abril 1983 Diari Oficial de la República Francesa 

MINISTERI D'INDÜSTRIA I DE RECERCA 

Documents administratius no comunicables al públic 

El ministre d'Estat, ministre de Recerca i d'Indústria. 
Vista la llei 78-753 del 17-VII-1978 que sosté diverses me

sures de millorament de les relacions entre TAdministració 
i el públic i diverses disposicions de caire administratiu, so
cial i fiscal, especialment els articles 6 i 13. 

Vista la llei 79-18 del 3-1-1979 referent ais arxius. 
Vista la llei 79-587 del H-VIM979 referent a la motivació 

deis actes administratius i a la millora de les relacions entre 
rAdministració i el públic, i especialment el seu article 9. 

Vistos els avisos amb data 29-X-1980 i del 4-XI-1982 de la 
comissió d'accés ais documents administratius. 

Resol: 

Art. Ir. Els documents administratius procedents deis 
servéis, establiments i organismes, sota l'autoritat i el con
trol del ministre de Recerca i d'Indústria no poden, excep-
tuant les disposicions de la llei del 3-1-1979 sobre els arxius, 
ser comunicats al públic quan, per la seva natura o peí seu 
objecte, cauen dins d'una de les següents categories fixades 
a continuació: 

1. Documents la comunicació deis quals pogués afectar 
el secret de les deliberacions governamentals i de les autori-
tats responsables depenents del poder executiu. 
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Notes que no comportin una interpretado del dret posi* 
tiu o una descripció deis procediments administratius, inter-
canviats entre el ministre i els seus collaboradors directes, 
entre les autoritats responsables depenents del poder execu-
tiu i especialment aquelles que rendeixen comptes de les se-
ves deliberacions. 

Processos oráis del consell superior de la propietat in
dustrial. 

Dossiers sotmesos al comité interministerial encarregat 
de fixar les directrius de les accions del desenvolupament 
industrial de carácter estratégic i processos oráis d'aquest 
comité. 

Deliberacions del comité interministerial de la recerca 
científica i técnica. 

2. Documents la comunicació deis quals pogués afectar 
el secret de la defensa nacional i de la política exterior. 

Documents referents a la defensa nacional relatius ais 
treballs sotmesos al procediment d'instrucció mixt instituít 
per la llei de 29-XI-1952. 

Documents referents a les negociacions i acords interna-
cionals en materia d'abastament d'energia i primeres ma-
téries. 

Pía de crisi energética greu. 
Documents referents a la no proliferació nuclear. 
Documents referents a les negociacions internacionals en 

materia de normalització, de certificació i de reconeixement 
mutu de control o d'assaig. 

Processos oráis i comptes rendits de les comissions mix-
tes intergovernamentals i de les reunions mantingudes en el 
marc de les comunitats europees. 

Instruccions destinades ais consellers i agregáis científics 
la comunicació deis quals pogués afectar el secret de la de
fensa nacional i de la política exterior en materia de recerca. 

3. Documents la comunicació deis quals pogués afectar 
la moneda, el crédit públic, la seguretat de l'Estat i la segu-
retat pública. 

Documents referents ais estocs de primeres matéries i 

productes energétics. 
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Elements deis documents, especialment els informes d'ins-
pecció i seguretat, referents ais plans, accessos, dispositius 
de seguretat i condicions de vigilancia en obres de produc-
ció, de transport i d'emmagatzematge de productes ener-
gétics i nuclears, productes químics i primeres rnatéries. 

Dossiers de demandes d'ajut a la recerca referents a tre-
balls subvencionáis els resultáis deis quals son susceptibles 
de ser protegits peí régim de la propietat industrial, així com 
els documents que presentin els seus resultáis. 

Dictámens realitzats per compte del ministre de Recerca 
i d'Indústria en el marc de convencions d'estudi referents 
ais sectors industriáis prioritaris. 

4. Documents la comunicació deis quals pogués afectar 
el secret industrial en materia industrial i comercial. 

Dossiers referents a les autoritzacions i a les operacions 
d'importació i d'exportació de productes energétics i de pri
meres rnatéries. 

Dossiers referents ais fons de suport. 
Dossiers referents ais jaciments, títols de mines, de pe-

dreres i de geotermia en tant que fan referencia al jaciment, 
a la seva geología i a la seva economia d'explotació. 

Dossiers referents a la posada en funcionament del pro-
cediment d'enquadrament del fuel-oil doméstic. 

Elements deis plans de desenvolupament deis sectors in
dustriáis que permetin teñir coneixement de la situado finan-
cera d'una empresa. 

Documents referents a les dades estadístiques de forma 
que permetin identificar iriformacions referents a persones 
físiques i moráis, a causa del petit nombre d'unitats impli-
cades o de la posició dominant d'una d'elles. 

Art. 2n. La present resolució será publicada al Diari Ofi
cial de la República Francesa. 

Fet a París el 23 de febrer de 1983. 

Peí ministre i per delegació 
El Director del Gabinet 
L. Hennekinne 
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ANNEX II 

ALGUNS FETS SIGNIFICATIUS 
ESDEVINGUTS A CATALUNYA I A ESPANYA 

ENTORN DE L'ENERGIA NUCLEAR 

— Campanyes de promoció de l'energia nuclear deis seus 
promotors (en especial de les companyies eléctriques i el 
Fórum Atómic). 

— Repressió de manifestacions d'oposició i d-'actes informa-
tius i de debat (l'institut d'Hernani tancat durant una set-
mana per impedir la celebració d'unes jornades antinu-
clears, al maig de 1981; el fotógraf Francesc Jarque con-
demnat a un mes i mig de presó per negar-se a donar uns 
rotllos de fotografíes impressionades en el transcurs d'una 
manifestació antinuclear, agost 1981). 

— Treballadors acomiadats per denunciar irregularitats i 
anomalies en la construcció de la central nuclear de Co-
frents (novembre, desembre 1979; gener 1980). 

— En la publicació «Informe sobre la Política de Construc
ción y Explotación de Centrales Nucleares en Extrema
dura» de la Junta de Extremadura, surten censurades les 
declaracions que els técnics assessors deis grups antinu-
clears realitzen en el transcurs de la «Semana de Debates 
Técnicos Nucleares» a Plaséncia, octubre 1981. 

r 

— Relacions entre els cossos de seguretat de la central nu
clear de Valdecaballeros i les trames feixistes (juliol-
agost 1981). 

— El Parlament de Catalunya, després del Parlament Central 
(PEN 79-85), beneeix Pagressió de les companyies ener-
gétiques contra el poblé d'Ascó i les comarques de PEbre 
(30 juny 1981); els aparells de PEstat justifiquen i abonen 
una decisió de les companyies energétiques. 
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El transport d'urani a la central nuclear d'Ascó es realitza 
de nit i amb la protecció de la Guardia Civil. 
Vigilancia policial-militar del complex nuclear d'Ascó, a 
carree de companyies privades de seguretat i de la Guar
dia Civil. 
Maniobres del Consell Executiu de la Generalitat per des
planar el Consistori antinuclear d'Ascó que havia guanyat 
les primeres eleccions democrátiques. 
Empadronament deis treballadors de les nuclears en el 
poblé d'Ascó per facilitar que la candidatura nuclear surti 
guanyadora de les segones eleccions democrátiques. 
L'ajuntament pro-nuclear rep mes de 100 milions de les 
companyies eléctriques, 
Multitud de falles i d'accidents al grup I de la nuclear 
d'Ascó des de la seva posada en funcionament, sense cap 
explicado convincent. 
Detecció de fuites radioactives a la Fatarella, sense que 
ningú doni cap mena d'explicació (primers de febrer 
1984). 
Xantatge de les empreses nuclears quan s'anuncia l'atu-
rada nuclear, insertant anuncis a la premsa signats per 
centenars d'empreses: «El drama de la paralización de 
las Centrales Nucleares», identificant paralització amb 
atur. 
Impossibilitat d'iniciar un debat sobre les alternatives 
energétiques que es presenten al país: la tecnoburocrácia 
ignora les critiques realítzades i la classe política defensa 
les nuclears i escamoteja el debat. 
En els contractes que signen els técnics de les nuclears 
se'ls atribueix la responsabilitat en cas d'accident. 
Desigualtat de mitjans entre la part promotora de l'ener-
gia nuclear i els organismes que teoricament están encar-
regats de la regulació. 
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7. TECNOLOGÍA I ALTÉRNATIVES T E C N O L Ó G I Q U E S 
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Technology & Technology Assessment, Milton Keynes. 
«The Ecologist-Journal of the Post Industrial Age» (des de 
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La Tecnología Alternativa a Catalunya 

A fináis deis anys seixanta i inicis deis anys setanta es 
desvetlla a Catalunya Tinterés per les tecnologies alternatives. 

Així sorgeix el grup TARA (Tecnologías Alternativas, Ra
dicales y Autogestionadas) entorn de la revista «Alfalfa» 
(1977-1979) que actúa principalment a Barcelona. 
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Les revistes «El Viejo Topo» i «Transición» tracten sovint 
el tema de la tecnología, i «CAU» i «El Correu de la Unesco» 
li dediquen números monográfics. 

També s'inicia la divulgació a través de cursos a la Uni-
versitat (ETSET-UPC), a organismes professionals (Centre de 
Perfeccionament de l'Enginyer - AEIC), i a Escoles d'Estiu 
(Rosa Sensat i F.P.). 

Essent president de la Generalitat de Catalunya l'Honora-
ble Josep Terradellas i essent conseller d'Obres Publiques el 
senyor Ñarcís Serra, es presenta l'Avantprojecte per a un 
Instituí de Tecnología Alternativa a Catalunya. Aprofitant la 
visita a Catalunya de membres del New Alchemy Institute 
nord-americá es realitza una visita al conseller d'Obres Pu
bliques de la Generalitat per interessar-lo en el tema. 

Pero no és fins al mes de gener de 1981 quan, amb motiu 
de la celebració de les Jornades sobre Ciencia, Tecnología 
i Societat a la Universitat Politécnica de Catalunya, es pre
senta una ponencia titulada «La Tecnología Alternativa a Ca
talunya: cap a la creació d'un Instituí de Tecnología Alter
nativa». 

Pero ni el primer projecte ni la proposta segona teñen 
cap traducció en res real, perqué fins ara la comunitat uni
versitaria catalana román d'esquena a la Tecnología Alter
nativa. 

Malgrat tot, algunes petites iniciatives institucionals ac
tuáis s'orienten vers aspectes tecnológics alternatius. Algunes 
empreses i cooperatives treballen utilitzant els principis de 
la Tecnología Alternativa i per assolir éls seus objectius. De 
mica en mica alguns deis fonaments de la Tecnología Alter
nativa van imposant-se a la ideología dominant. 
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CENTRES DE TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 
A EUROPA I A AMÉRICA 

1. Centres Universitaris 

Open University, Alternative/Appropriate Technology Group 
ATG, U.K. 

Technische Universitát Berlin, Interdisciplinary Projectgroup 
of Appropriate Technology IPAT, FRG. 

Goddard College, Social Ecology Program, USA. 
Technische Hogeschool Eindhoven, Lectures on Socially Ap
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NL. 
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University of Edinburgh, School of Engineering: Studentships 
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2. Centres no universitaris ais USA i Canadá 

TRANET-Transnational Network for Appropriate/Alternative 
Tecnologies. 

Small Industry Development Network. 
Rocky Mountain Institute. 
Farallones Institute, Urban and Rural Centers. 
New Alchemy Institute. 
Institute for Local Self-Reliance. 
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Institute for Ecological Policies. 
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Intermedíate Technology Development Group, UK. 
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Dialog/Werkgroup Technologie, BE. 

Centrum voor Energiebesparing, NL. 
Stichting Toegepaste Ekologie, NL. 
Working Group on Development Techniques, NL. 
Science Shops, NL. 

Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques, FR. 
Synopsis Institute de Recherche Alternative, FR. 
Centre de Recherche, d'Étude et de Promotion des Techno

logies Appropriées en Bretagne, FR. 
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Zentrum für Angepasste Technologie und Sozialokologie Lan-
genbruck, FRG. 

Energie-und Umweltzentrum am Deister e.V., FRG. 
Kolner Energie Laden, FRG. 
Oko Instiut, FRG. 
Arbeitsgemenschaft Energieberatung Hannover, FRG. 
Kooperative Gesellschaft, FRG. 

The Danish Centre for Renewable Energy, DK. 
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< 

És realment un signe de progrés el desenvolupament tec-
nológic independentment de la direcció que prengui? Una 
de les iHusions actuáis mes perilloses és, sens dubte, la 
creenca que el desenvolupament tecnológic, tal com es va 
realitzant, resoldrá els problemes de la humanitat. 

És evident que des que l'home va crear el primer instru-
ment, probablement la destral de sílex, fins ais moderns 
mitjans que ofereixen les noves tecnologies, el problema 
no ha estat tant deis instruments en ells mateixos, sino de 
rus que d'aquests instruments n'han fet els diversos grups 
humans. Pero també sembla que les característiques deis 
avéneos actuáis, no tan sois en tant que creació d'instru-
ments nous sino també en tant que elaborado de nous sis
temes d'organització i manipulació de coses i consciéncies, 
impliquen un salt qualitatiu que pot capgirar aspectes de 
la vida humana que fins avui semblaven només contem
pláis pels autors de la ciencia ficció. Aquest salt qualitatiu 
obliga a plantejar-se, amb molta mes urgencia i serietat, 
cap a on cal encaminar el desenvolupament científic i téc-
nic de la nostra societat. 

Els treballs que integren el present volum representen una 
contrastado crítica de la superficial euforia amb que ge-
neralment es tracten al nostre país les perspectives deis 
nous desenvolupaments tecnologies. 

La intenció de l'obra no és només posar de manifest les 
sovint ignorades i encobertes potencialitats negatives i el 
risc social del present desenvolupament tecnológic, així 
com els determinants, les mistificacions i els interessos que 
envolten les noves tecnologies, sino també projectar pos-
sibles alternatives en relació ais problemes plantejats. 
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