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«Si en alguna galàxia llunyana a la nostra hi ha éssers
intel·ligents que disposen de tecnologia, és possible que
tracten de comunicar-se amb
nosaltres o captar els nostres se-
nyals. El nostre treball és buscar
aquesta comunicació.» D’aquesta
manera defineix Seth Shostak la
motivació de l’Institut SETI en 
la recerca de signes intel·ligents a
l’espai. Per això compten amb
projectes basats en la comunicació
bidireccional amb dues tasques:
enviar senyals de distinta natura 
a l’espai perquè siguin contestats 
i analitzar tots aquells que capten de l’univers. Com?
Mitjançant el més actual i avançat radiotelescopi del
món, el Telescopi Allen Array (ATA), que segons Shos-
tak pot donar algun resultat en els pròxims deu anys.
Aquesta instal·lació, actualment en construcció a
Califòrnia amb 45 antenes ja en funcionament, comptarà
amb un total de 350 antenes de sis metres de diàmetre,
previstes per al 2008. L’ATA substituirà, tant en grandà-
ria com en qualitat, el telescopi emprat anteriorment
pels projectes SETI: el Radiotelescopi d’Arecibo, situat
a Puerto Rico i administrat per la Universitat Cornell i la
Fundació Nacional Americana de Ciències. 

Però per ara, els resultats no han arribat, encara que
les recerques van començar en els anys seixanta. Això
ha produït que actualment els projectes siguen finançats
mitjançant donacions privades, tot i que en els anys

setanta van viure el seu moment de glòria. En aquells
anys la NASA va decidir prendre part en la recerca i

presentar una idea realment efec-
tiva. El resultat va ser el Projecte
Cíclope, un profund informe
sobre les necessitats tecnològi-
ques per a la comunicació i una
base sobre la qual treballar en els
anys següents. Des d’aquell
moment i fins als anys noranta, la
recerca de vida intel·ligent a l’es-
pai va evolucionar molt, i es van
crear nous projectes que encara
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Existeix vida intel·ligent a l’espai? Si existeix, com ho sabrem? Qui la busca i com s’esbri-

na? Si estem o no sols en l’univers és un dels grans dubtes de la humanitat. Potser per

això trobem gent que viu per cercar respostes i dedica la seua existència a buscar sig-

nes i rastres que permeten confirmar o, per contra, refutar la nostra solitària

existència a l’univers. Aquesta és la tasca dels membres del SETI (Search of Extra-

Terrestial Intelligence), un corrent format per diverses organitzacions encarregades

de la recerca des de distintes perspectives. Una de les més importants és l’Institut SETI,

amb seu als Estats Units. Seth Shostak, científic i membre actiu d’aquest organisme, 

va viatjar a València per explicar els nous reptes de l’Institut en les jornades d’Art 

i Astronomia de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. 

«EN CAS DE TROBAR UN

SENYAL EXTRATERRESTRE,

L’INSTITUT SETI TÉ BEN

DEFINIDES LES BASES

D’ACTUACIÓ: SERÀ

COMUNICAT AL MÓN SENCER»

El telescopi Allen Array (ATA), actualment en construcció a Califòrnia

amb 45 antenes ja en funcionament, disposarà d’un total de 350 ante-

nes de sis metres de diàmetre.
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avui tenen cabuda, com per exem-
ple el HRMS, basat en la cerca de
senyals microones d’alta resolució.
Una iniciativa que disposa dels
processadors de senyal més
avançats i que explora el cel tant
de manera dirigida com general.
Tot i això, els resultats no es van
fer visibles i molts qualificaren
l’estudi d’engany finançat amb
diners públics. Per aquesta raó
l’any 1993 el senador de Nevada
Richard Bryan va introduir una
esmena als pressupostos de la
NASA per suprimir el finançament
del programa SETI. Malgrat haver perdut els diners
públics, els científics del programa tractaren de conti-
nuar investigant, a més de preservar i protegir l’equip
central de ciència i enginyeria de què disposaven. Ara
continuen millorant, encara que conserven moltes de les
tecnologies d’aquell moment, però amb l’ajuda d’inver-
sors privats i amb nous reptes científics. 

� UNA INVESTIGACIÓ EN XARXA

Totes aquestes tecnologies reben els senyals del cel, però
encara hi ha un pas més: l’estudi i anàlisi de cadascun
dels senyals. Una de les iniciatives més famoses en
aquest camp va ser el projecte de la Universitat de
Califòrnia a Berkeley anomenat SETI-Home, que con-
sisteix a aprofitar el potencial de milions de computado-
res connectades a Internet. El procediment d’aplicació és

senzill: descarregar de la xarxa un programa especial
(http://setiathome.berkeley.edu/) i cada vegada que el
seu ordinador romanga inactiu, mitjançant l’estalvi de
pantalla, s’activarà l’anàlisi de senyals per mitjà de l’en-
viament de paquets de 300 kb. En cas que el seu ordina-
dor trobe un senyal vàlid, després de comprovar-ne la
veracitat, els membres del SETI es comprometen a
incloure el seu nom en la llista de les persones que han
efectuat la troballa. 

Però no sols això. En el cas de trobar un senyal
extraterrestre, l’Institut SETI té ben definides les bases
d’actuació i, contràriament a la creença general, serà
comunicat al món sencer: «Hi ha una teoria general
que pensa que el dia que rebem un senyal extraterres-
tre, el govern nord-americà tractarà d’ocultar les pro-
ves, però pel contrari, les vegades que hem trobat algun
rastre interessant, ells han estat els menys interessats en
comparació amb els mitjans de comunicació. Quan el
dia arribe, si el senyal és realment bo, tot el món ho

sabrà.»
Però, està el món preparat per a

aquest descobriment? Seran els
extraterrestres com els imaginem?
Durant anys el món del cel·luloide
ha creat tot un imaginari social
sobre aquests éssers, tots ells cen-
trats en estereotips semblants a
ET. Per a Seth Shostak, aquestes
idees no són l’opció més racional.
Segons la seua opinió, si n’hi
haguera deuen de tenir intel·ligèn-
cia artificial: «La ment humana
precisa milers d’anys per evolu-
cionar, mentre que els ordinadors
doblen la seua velocitat cada any 

i mig. Si hi ha vida intel·ligent a l’espai, nosaltres pen-
sem que és artificial. Encara que també pot ser alguna
cosa que ara per ara no coneixem.»

Aquesta és una incertesa que sempre ha envoltat el
projecte, però que no per això perd adeptes. La comu-
nitat científica presta el seu suport als projectes que
duu a terme aquesta organització, i a més, cada any
proliferen nous seus locals d’ajuda i col·laboració amb
l’Institut i el SETI. Shostak considera que trobar vida
intel·ligent a l’espai és qüestió de fe i confiança: «Si la
gent creu en Déu, per què no creure també que no
estem sols a l’univers? Al cap i a la fi, la probabilitat
que siga així és realment baixa. Només necessitem
temps i tecnologia, com en tots els grans descobriments
de la humanitat.»

Maria Lapiedra. Llicenciada en Periodisme, Universitat de València.
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«LA PROBABILITAT

QUE ESTEM SOLS

A L’UNIVERS ÉS REALMENT

BAIXA. NOMÉS NECESSITEM

TEMPS I TECNOLOGIA,

COM EN TOTS ELS GRANS

DESCOBRIMENTS DE

LA HUMANITAT»

(SETH SHOSTAK)
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