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Sobre la conveniència científica de la candidatura de Vandellòs

L’ITER: una gran instal·lació
global

M
R a m o n P a s c u a l

“Esperem que el
recent anunci del
govern espanyol de
duplicar l’aportació
econòmica
espanyola a l’ITER,
afegit a la qualitat del
projecte que s’ha
presentat,
reconeguda en
l’informe King,
permeti a la
localització de
Vandellòs superar
la fase europea”

és d’una vegada
he parlat del
dèficit de grans
instal·lacions ci-
entífico-tècni-
ques que hi ha

a Catalunya i a Espanya en compara-
ció amb els països més avançats.
Aquests països són, i no és casualitat,
els que tradicionalment han tingut
bones polítiques de R+D i presenten,
a més de bons centres d’investigació,
un conjunt important de grans labo-
ratoris. També alguna vegada he fet
la comparació entre aquestes infra-
estructures i les de tipus cultural i
logístic. Mentre la societat és molt
conscient de la importància d’aques-
tes darreres, no ho és tant que per al
nostre progrés també és imprescin-
dible una bona política científica,
que comporta per ella mateixa l’e-
xistència d’infraestructures científi-
co-tècniques al costat d’universitats i
centres d’investigació de qualitat
que, evidentment, s’han de mantenir
i potenciar.

Cal dir que en els darrers anys s’ha
començat a corregir aquest dèficit. El
govern espanyol ha format una co-
missió assessora per a grans instal-
lacions científiques i tècniques, i les
administracions públiques estan
prenent iniciatives sobre aquesta
qüestió. En aquests moments, l’Estat
participa en grans projectes interna-
cionals com el Laboratori Europeu de
Física de Partícules (CERN), l’Agència
Europea de l’Espai (ESA), el Centre
Europeu de Radiació de Sincrotró
(ESRF), el Laboratori Europeu de Bio-
logia Molecular (EMBL) i l’Institut
Laue-Langevin de recerca en ciències
neutròniques. A més, fa uns anys es
van començar a promoure projectes
de gran envergadura com el Gran
Telescopi de les Canàries o la recent-
ment iniciada Font de Llum de Sin-
crotró del Vallès.

En aquest escenari s’està debatent
ara la possibilitat d’un nou salt qua-
litatiu. Es tracta del projecte ITER, un
projecte mundial per posar a prova la
viabilitat d’un reactor de fusió nu-
clear. Hi ha com a mínim dues raons
de pes per desitjar que aquest pro-
jecte s’acabi ubicant a Vandellòs. La
primera és que es tracta d’un dels dos
majors projectes científics mundials
(l’altre és l’estació espacial internaci-
onal), que permetria solucionar la
gran crisi energètica que s’acosta. En
trenta o quaranta anys, ens trobarem
amb la falta de combustibles fòssils i
la necessitat de preservar el medi
ambient, en un escenari en què bona
part de la humanitat desitjarà acce-
dir a les comoditats que l’ús de l’e-
nergia ja representa actualment per
al primer món.

La segona raó és que l’Estat espa-
nyol no compta veritablement amb
cap gran projecte científico-tècnic a
escala internacional. Tant el Gran Telescopi com la futura Font de Llum

de Sincrotró són projectes d’abast
internacional, però també és cert que
el seu abast és, essencialment, esta-
tal. Amb independència del seu inte-
rès com a font energètica, l’ITER a
Vandellòs representaria ser la seu
d’un centre veritablement global.

Per això és comprensible que el
govern espanyol, amb ple suport de
la Generalitat, hagi jugat fort a favor
de la candidatura de Vandellòs. Com
és sabut, existeixen en l’actualitat
quatre ubicacions possibles: una al
Canadà, una altra al Japó i dues a
Europa: a Cadarache (França) i a
Vandellòs. Ben aviat sabrem quina
localització europea passa a la final.
Per a França, amb tota la seva indús-
tria nuclear, la decisió és molt im-
portant, però a França ja hi ha bona
part del CERN, l’ESRF, part de l’ESA i
l’ILL. Per a l’Estat espanyol, repre-
sentaria ser la seu de la primera gran
instal·lació internacional. Suposaria

un pas endavant en dues direccions:
un avenç important cap a la integra-
ció en l’Espai Europeu de Recerca,
que aspira a ser líder mundial, i un
progrés important en l’increment
d’investigació de les nostres empre-
ses que, malgrat un entorn fiscal
molt favorable, no estan participant
de manera suficient en l’esforç que
estan fent les administracions.

Esperem que el recent anunci del
govern espanyol de duplicar l’apor-
tació econòmica espanyola a l’ITER,
afegit a la qualitat del projecte que
s’ha presentat, reconeguda en l’in-
forme King, permeti a la localització
de Vandellòs superar la fase europea
i que, finalment, el proper mes de
desembre, puguem celebrar la nostra
plena integració a la ciència i la tec-
nologia internacionals.

■ Ramon Pascual. Professor de la UAB. President de la

comissió executiva del Consorci del Sincrotró
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Assaig, sí, però quin assaig?
J o a n G a r í

F
a unes setmanes, Sam Abrams
–un autor poc suspecte de
manca de perspicàcia crítica–
publicava en aquesta mateixa

secció un antològic article titulat
Francesc de Borja Moll, escriptor. El motiu
de l’escrit era la vindicació de la faceta
literària de Moll, substanciada en un
volum considerable de prosa memori-
alística i en la mateixa obra del Diccio-
nari, els articles del qual estan redac-
tats amb una claredat i una precisió
autènticament literàries.

Però Abrams no es detenia en la fi-

gura de Moll. Amplificant la seua ar-
gumentació, es preguntava fins quan
la literatura catalana miraria per da-
munt del muscle tot allò que no capi-
guera dins la cotilla dels tres gèneres
canònics (poesia, teatre i narrativa), és
a dir, aquest territori nebulós del que
solem anomenar assaig: llibres de vi-
atges, dietaris, epistolaris, memòries,
(auto)biografies.

En realitat, podem efectivament
anomenar assaig tot aquest ventall de
prosa de no ficció o podem inventar
qualsevol altre rètol. El nom no fa la

cosa. La qüestió és que, una vegada
plantejat el problema, tothom sap de
què parlem. No sé si és cert, com asse-
gura Abrams, que la nostra literatura
encara menysté aquestes manifestaci-
ons fefaentment literàries, que en al-
tres universos lletrats assoleixen fins i
tot un estatus central (i pense en el
món anglosaxó). El que sí que estic en
condicions d’assegurar és que aquesta
literatura nostra té un problema amb
l’assaig o, el que és el mateix, amb tot
allò que s’arrecera sota aquesta eti-
queta.

En realitat, tendim a considerar as-
saig tot allò que no és ni novel·la, ni
poesia ni teatre. La generalització és
injusta i un poc grollera, però així ens
va. No cal dir que el gènere és en rea-
litat una cosa més digna, fundat per
Montaigne i conreat en les nostres lle-
tres modernes per autors de primera
fila com ara el meu compatriota Joan
Fuster (que no sé si no ha conquistat el
pitjor destí dels que sotgen les “glòries
nacionals”: convertir-se en una icona
de manifestació i no en un autor viu
–és a dir, llegit–). Una enquesta d’ur-
gència sobre el gènere, tanmateix, de-
mostraria que s’ha generat una confu


