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Qualsevol ciutadà ha sentitparlar en els últims temps de benzopirè (l'oli de pinyolada
d'oliva), radioactivitat (el submarí Tireless), prions ifisiologia dels teixits de les vaques
(l'encefalopatia espongiforme), ecologia (el delta de l'Ebre), hidrogeologia (recursos
hídrics), genètica (plantes transgèniques, donació, cèUules mare), radiació
electromagnètica (telèfons mòbils, antenes), informàtica (Internet fins en la sopa), les
fantàstiques novetats dels avanços de la medicina i moltes coses més per l'estil. Per si no
fóra poc, se 'ns bombardeja constantment amb el missatge de les noves tecnologies,
predicades quasi amb unció religiosa i amb les quals molts fabricants i polítics esperen
fer els seus respectius agostos comptant amb la ingenuïtat del públic. La ciència està
instal-lada en les nostres vides permanentment, cada dia i cada segon. I està per a que
dar-se. Ja no hi ha marxa enrere. És unfet, no necessàriament sempre un motiu de goig,
però un fet d'una envergadura innegable, que influeix enormement en la nostra vida,
modela la nostra realitat quotidiana i condiciona el nostre fitlWê

La ciència, més encara que influir en la vida de la societat pels seus productes, que
tots veuen, ho fa a través de les seues idees que configuren la nostra imatge del món des
de la qual decidim i actuem.

Una associació cultural no potfer res en el terreny dels productes, però sí en el de les
idees. Donem la benvinguda a aquesta iniciativa de l'Anuari de l'Agrupació Borrianenca
de Cultura, que ja en el número anterior es va acostar a la ciència des del punt de vista
dels seus llenguatges, un aspecte sens dubte molt important. En aquest número s'entra
en el terreny de les mateixes idees científiques.

El primer impuls és intentar donar una panoràmica de la cosmovisió que en conjunt
proporciona la ciència, però immediatament salta a la vista que la magnitud d'aquesta
tasca sobrepassa de molt les possibilitats tant d'uns editors que es mouen només en la
seua pròpia pm'cel'la del quefer científic com del marc limitat d'un número de l'Anuari.
És d'esperar que aquest siga només el primer episodi d'una ampliació dels seus horitzons
i per a començar no sembla mala idea fer-ho amb la fisica, que ha sigut la ciència
estel' lar des del Romanticismefins molt avançat el segle X.Y. No obstant això, encara que
aquest àmbit puga semblar reduït, el panorama és també impossible d'abraçar en un
volum que, per raons pràctiques, només pot tenir una extensió limitada. Cal trim; i això
resulta sempre dificil perquè significa renunciar a alguna cosa; de fet, a moltes.

Encara que en alguns dels articles d'aquest número de l'Anuari hi ha referències de
passada a alguns dels temes no tractats explícitament, els matei.xos editors hagueren
desitjat incloure nombrosos temes que inevitablement falten: la ciència del caos i la
ciència de la complexitat, l'estudi de la sinergesi i els fenòmens cooperatius, la fisica de
l'estat sòlid (amb capítols sorprenents com les noves nanoestructures semiconductores)
i la de la matèria condensada en general, la cosmologia, les partícules elementals, la



biofisica, els materials biomimètics, la geofisica, la interessantíssima relació de la fisica
amb la computació i, sobretot, amb la comunicació, no sols per la revolució que ha
suposat l'electrònica d'estat sòlid (a banda de les grans novetats ja arribades i per
venir), sinó també per la seua ftlscinant relació amb la teoria de la informació que està
canviant el món i condicionant les nostres vides molt més del que la majoria ens imaginem.

Tot això i una mica més ha quedat necessàriamentfora d'aquest volum, no per raons
que tinguen res a veure amb aspectes cognitius substancials, ni de bon tros amb el que
hagueren desitjat els editors, sinó per raons pràctiques. De vegades per un motiu tan
senzill com l'accessibilitat d'autors idonis o la seua disponibilitat en el període en què
aquest número de l'Anuari es va fa El lector raonable comprendrà fàcilment que fins i
tot un altre número seria insuficient per a donar cabuda a tot el que inevitablement ha
quedat fora.

De tota manera,ja ha quedat dit, tota elecció implica renúncies i, com tot és interessant,
hi ha moltes possibles seleccions de temes que poden donar al públic interessat el "sa
bor" de la fisica contemporània, que és el que aquest volum pretén. Encara amb les
inevitables renúncies, la mostra que ací presentem suposa una interessant col-!ecció de
temes i autors i dóna una idea del que ha sigut el desenvolupament de la fisica, des
d'una impressionant penetració en els misteris de la naturalesa i un vast panorama
d'aplicacions tecnològiques sorprenentsfins al seu rellevant paper en el coneixement de
l'atmosfera en què vivim tots els dies, així com la seua extraordinàriafunció fecundadora
d'altres camps de la ciència, especialment les ciències de la vida, en les que últimament
s'estan produint avanços tanfascinants.

La física quàntica i la relativitat han sigut les dues grans teories de la física
contemporània, gestades en les últimes fases del pensament científic vuitcentista i
desenvolupades (sobretot la primera, de manera espectacular) en el segle xx. A cada
una d'elles s 'han dedicat dos articles tractant de cobrir aspectes complementaris.

José Luis Sanchez Gómez presenta els conceptesfonamentals de la fisica quàntica.
Fa la seua primera aparició en escena un animalet d'allò més extraordinari: el gat de
Schr6dinger, que té la increïble propietat de poder estar d'alguna manera viu i mort al
mateix temps i del qual els dos autors següents tornaran aparlm~ cada u des de la seua
pròpia perspectiva. També discuteix breument les implicacions de la teoria quàntica en
dues àrees de la frontera del coneixement actual: la fisica de les partícules elementals,
en particular en la seua relació amb la cosmologia, i la teoria de la informació. En el
context del segon apareix un altre terme nou que també reapareixerà més tard: el qubit,
un concepte que, com molts dels desenvolupats en la ciència contemporània, pot acabar
tenint unes portentoses aplicacions pràctiques.

La química i la fisica, havent arrancat d'orígens diferents, van poder semblar branques
molt distintes de la ciència, però en realitat no ho són tant. Ho semblen en l'aspecte
fenomenològic i, algunes vegades, en les tècniques i instruments experimentals. Però en
ambdues ciències es tracta d'entendre les propietats de la matèria apartir de les partícules
que la constitueixen i de les seues interaccions. La mecànica quàntica ha vingut a elimi
nar tota aparença de frontera entre les dues. En la nova química quàntica el que es fa
tots els dies és usar la teoria quàntica amb la mateixa profilsió amb què s'usa, posem per
cas, en els càlculs de l'estructura electrònica d'un semiconductor. Per això és interessant,
després de l'exposició del fisic, veure el punt de vista d'un químic sobre la mecànica
quàntica. D'aquest segon treball s'encarrega Ignasi Nebot i Gil, que també comenta els
aspectes del desenvolupament històric.



"El nét magnètic del gat de Schrodinger" és el divertit títol del tercer article, escrit
per Javier Tejada Palacios. Veiem ací una aplicació directa dels principis quàntics, que
donen lloc a unfenomen que escapa a la intuïció ordinària: l'efecte túnel. En les seues
primeres manifestacions es va veure que un electró sense suficient energia per a remuntar
una barrera energètica repulsiva, aconsegueix travessar-la. Açò encara es podria
concebre esforçant un poc la imaginació: és com si, d'alguna manera l'electró tinguera
la capacitat de pelforar la barrera, cavant-se un túnel per on travessar-la. No entendríem
per què açò pot ocórrel~ però almenys imaginem el procés. La relació amb el gat de
Schrodinger consisteix a que l'electró, que pot passar per efecte túnel d'un costat a
l'altre de la barrera, no està en un costat o en l'altre, sinó que també pot estar en aquests
dos costats simultàniament. Aquest mateixjènomen es pot presentar d'una altra manera
més complicada en la qual participen molts àtoms conjuntament i en la qualla propietat
fisica que entra en joc està relacionada amb les seues propietats magnètiques. Torna a
aparèixer la idea del qubit i es desvela un panorama fascinant de possibles aplicacions
a nous sistemes de computació que podrien deixar antiquades totes les màquines que
avui ens meravellen tant. Heus ací un exemple de com, partint de principis abstractes i
.filosòfics, es pot arribar a situacions que mouen milers de milions de dòlars, iens i euros,
al mateix temps que canvien les vides de milers de milions de persones.

El làser, aqueix pinzell fi de llum d'un sol color, que pot aconseguir intensitats mai
anteriorment aconseguides, ha suposat una autèntica revolució instrumental. No sols ha
revolucionat l'òptica com a ciència en si mateixa, sinó que també ha permès realitzar
nous tipus d'experiments amb què s 'ha aprofundit en l'estudi de les propietats de la
matèria, ha introduït nous patrons de mesura, ha permès la realització dels hologrames
que avui podem admirar en museus i exposicions, ha subministrat tècniques per a netejar
edificis i escultures i té nombroses aplicacions en camps molt diversos de la ciència i la
tècnica que abracen un panorama molt ampli, de la química a la medicina i a la indústria.
Carmen Can'eras Béjar i Manuel Yitste Llandrés ho expliquen en el següent article, en el
qual igualment s'expliquen els fonaments del làser; no exempts d'aspectes sorprenents,
perquè no ésfàcil imaginal~ sense l'auxili de la teoriafisica, que de sobte molts àtoms es
posen d'acord per a emetre quanta de llum de la mateixa fi'eqüència i exactament al
mateix temps.

Si lafisica quàntica intriga a molts, no menor és la intriga que el públic sol sentirper
la teoria de la relativitat, erròniament imaginada per molts com una ruptura
revolucionària. Einstein va ser unfisic excepcional, però de cap manera un revolucionari
ni unfenomen ai1lat inexplicable. El següent treball presenta els antecedents que després
van conduir al gran monument de la fisica teòrica que suposa l'obra d'Einstein. Per
caracteritzar d'una manera simple i ràpida aquesta obra de fonamental importància,
podríem dir que té dues fases: en la primera el protagonista és el temps; en la segona ho
és l'espai. De la primera fase s'ocupa l'article de Rolando Pérez Alvarez, que presenta
de manera senzilla les idees bàsiques del que s'anomena la teoria de la "relativitat
restringida" i explica la manera en què el nou caràcter del temps com a variable dinàmica
va portar de mode natural a una nova representació matemàtica aparentment senzilla
però subtilment projitnda que fa d'ella l'instrument idoni per a expressar les idees
relativistes. L'article comenta també algunes de les verificacions quepermeten comprovar
la validesa de la teoria relativista. És possible que alguns lectors troben en aquesta
secció alguna sorpresa inesperada, com la relació que té tot açò amb el color de l'Ol~



•

Si les idees bàsiques de la teoria de la relativitat restringida (i una succinta indicació
del tipus de matemàtica en què es basa) es poden presentar de manera senzilla, assequible
al gran públic, ja no ocorre el mateix amb la "relativitat generalitzada", en la qual
s'identifiquen els efectes de la gravitació amb les propietats geomètriques de l'espai.
D'açò tracta el següent article, d'AIFedo Tiemblo Ramos. Com assenyala l'autol; el
llenguatge matemàtic abstracte que es requereix en aquesta teoria no és en si cap misteri,
però cal estar-hi versat, igual que és necessari saber hongarès per a poder entendre s
amb un hongarès que només parle el seu propi idioma. Certament, els únics misteris
estan en la naturalesa que tractem d'entendre i ací topem amb un dels més durs. L'article
manté un to de reflexiójilosòfica i menciona la relació amb elproblema de la cosmologia,
que no està encara tanfinalment resolt com algunes vegades els mitjans de comunicació
han donat a entendre.

Passem després a l'espai exterior: què sabem dels astres, que sempre hanfascinat la
humanitat? Probablement va ser la primera cosa de la naturalesa que va intrigar els
nostres antecessors més antics i, des de llavors, en totes parts del món hi ha persones
que miren al cel i se sorprenen i se senten intrigades. Aqueixos objectes (o aqueixos
móns?) que estan sempre allà dalt, què són?, quèfan ací? A aquestes preguntes, que
probablement es van iniciar en la seuaforma més simplefa centenars de milers d'anys i
a les quals es van anar afegint altres (corn van arribar a trobar-se ací?, hi seran sempre?),
cal afegir-ne una altra: en què ha contribuït lafisica per al seu aclariment? Les actuals
sondes espacials permeten explorar tan vastes regions dels espais siderals que no caben
en la imaginació de ningú i els progressos de la ciència de I'astrofisica han sigut igualment
sorprenents. D'aquests temes s'ocupen els dos articles següents, que estan molt
relacionats. En el primel; Enric Macia i Barber ens parla de les estrelles en general, del
seu "pausat bategar", de les seues mútues interaccions apesar de les immenses distàncies
que les separen i dels processos que originen el seu naixement, evolució i desaparició.
Apareix en aquest article per primera vegada la idea, possiblement contrària al que
molts espontàniament imaginarien, que a pesar d'aquei.x:es distàncies, tan fabuloses en
l'espai com en el temps, hi ha un immens i subtil nexe d'unió entre tots els astres. La
mateixa idea aguaita en el següent article, en el que Josep Maria Trigo i Rodríguez ens
acosta un poc més a casa, centrant-se en la nostra galàxia, i dins el nostre sistema solar
i dins d'aquest el nostre propi món. La Terra, només un dels planetes que, junt amb tots
els seus satèl·lits, en conjunt no arriben a formar una part en 10.000 d'un sistema solar
que, al seu torn, és menys d'una milionèsima part de la seua galàxia. En aquest
insignificant granet d'arena dins de la immensitat estem nosaltres, els humans, fent-nos
totes aquestes preguntes ifins i tot sent capaços de respondre 'n a moltes. D'aquesta part
de l'astrofisica s'ocupa aquest segon article, en el qual també es planteja una qüestió
apassionant: quina especialíssima combinació de circumstàncies vajèr possible que ací
es donaren les condicions que vanjèr possible la vida, la nostra vida?

Si un dels primers espectacles que probablement van intrigar els més antics habitants
d'aquesta terra va ser el cel estelat, junt amb l'aparició i desaparició del sol i de la
lluna, el que primer van sentir en la seua pròpia pell va ser la sensació de l'atmosfera en
què estem immersos. La calol; elFed, la pluja, la neu, el vent i també la misteriosa i
paorosa caiguda d'un llamp. La humanitat va tenir moltprompte una clara idea empíri
ca de la importància del clima i la va usar de manera inteUigent per a desenvolupar
l'agricultura, però el seu estudi cientific no va poder arrancar en ferm fins entrat el



segle xx, com assenyalen en el seu article Sergio Alonso Oroza i Manuel Puigcerver
Zanón, perquè l'estudi de l'atmosfera necessita uns avanços de la fisica, teòrics i
experimentals, que només es van produir entrat el segle xx. Els esmentats avanços estan
descrits en aquest article que, a més, ressalta un fet que val la pena comentar pel seu
caràcter general. Els problemes pràctics són de vegades font de reptes científics de pri
mer ordre i el seu estudi pot originar un nou camp de ciència bàsica. Pasteur, per exemple,
va començar estudiant problemes pràctics que preocupaven els industrials del vi, la
cervesa i la cria de cucs de seda. Aquests estudis van obrir nous horitzons de fonamental
importància en biologia. Janski va començar preocupant-se per la vulgar raspera en la
ràdio; els seus estudis van obrir el camp de la radioastronomia. Lorentz va començar
estudiant problemes pràctics de meteorologia i va obrir les portes a la ciència del caos.

Aixífimciona la ciència. Uns avanços en un camp estimulen o fins i tot obrin un altre
camp. l açò ocorre no sols entre àrees diferents de la ciència, sinó també entre camps
distints del pensament. Els fisics de començaments del XIX estaven culturalment influits
pelsfilòsofs romàntics i això els va inclinar a buscar maneres uníficades, més harmonioses,
d'entendre la naturalesa. Electricitat i magnetisme apareixien com afenòmens diferents,
però Oersted estava convençut, per la seua base de cultura filosòfica, que havien de ser
manifestacions del mateix i va aconseguir demostrar-ho després de dotze anys de treball
tenaç en els quals va ser la seua convicció el que el va mantenilê Les lleis de caràcter
unificador de la termodinàmica, les primeres interpretacions delsfenòmens termodinàmics
macroscòpics en termes de fisica estadística, les lleis de l'electromagnetisme i una bona
part de les matemàtiques que es van anar desenrotllant al llarg del XIX van preparar el
camíper a l'eclosió de les dues grans teories de la fisica contemporània, la fisica quàntica
i la relativitat, com ja s 'ha comentat.

Durant el segle xx lafisica s 'ha desenvolupat d'una manerafascinant i ha estimulat
desenvolupaments igualment sorprenents en molts altres camps: la nova química Oa la
seua indissoluble companya de viatge), les ciències de la vida en general, el coneixement
del cosmos, del planeta Terra i de la seua atmosfera. l heus ací que en l'estudi d'aquesta
apareix un nou aspecte, aparentment innocent i senzill: Lorentz s'adona quepertorbacions
inicials molt petites poden acabar tenint conseqüències molt grans. S'obri la porta a la
ciència del caos, açò realimenta la fisica i avui tenim modelsfisicomatemàtics d'aplicació
a nombrosos processosfisics i químics d'interès tant bàsic com industrial, alfuncionament
de la borsa i l'economia, a l'estudi del desenvolupament d'un sistema cognitiu com és el
cervell d'un xiquet i a noves comprensions dels mecanismes de l'epilèpsia i de les arítmies
cardíaques que poden modificar les idees vigents sobre les estratègies terapèutiques que
convé empratê És un immens teixit en el qual tot està entrellaçat. L'evidència innegable
és que quan es va superar l'obsessió utilitarista de la Hlustració (la ciència útil) i el
pensament científic va volar lliure de normes perseguint l'ideal romàntic d 'harmonia i
claredat, va ser quan el progrés científic va resultar més fecund que mai i l 'horitzó de les
seues aplicacions es va estendre de manera increïble. Una lliçó que no hauria de ser
oblidada.

Esperem que aquesta primera incursió de l'Anuari de l'Agrupació Borrianenca de
Cultura en el terreny científic siga el preludi d'altres per venir. Lafontpot ser inesgotable
durant molt de temps. Ja hem apuntat que només amb els temes de fisica que han quedat
fora d'aquest número hi hauria per a omplir-ne un altre i encara no cabria tot. l estan
les altres branques de l'ampli panorama de la ciència, l'expansió de les quals és increïble



i fascinant. Deia el j¡sic Niels Bohr que és molt arriscat fer pronòstics, especialment
sobre el jittw; però per ara tot sembla indicar que si en els segles XIX i xx la ciència
estel'lar ha sigut lafisica, ara i en eljittur previsible ho seran les ciències de la vida, en
bona mesura pels conceptes, mètodes i instruments que han aportat les ciències
fisicoquímiques. La genètica, les neurociències (el coneixement de nosaltres mateixos en
un sentit essencial), els fonaments i tècniques de la nova ciència mèdica i tantes altres
branques fins no fa molt en un estat de desenvolupament més aviat elemental i avui en
fase d'avanços prodigiosos són, entre moltes altres possibilitats, suggeriments evidents
per a una associació cultural que no vol estar tancada en una noció estreta de cultura
que, incomprensiblement, amb massa freqüència exclou el pensament científic i causa
un distanciament entre la ciència i la gent que a ningú beneficia.
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