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Per què és important
el bosó deHiggs

mada per àtoms. Entrem dins un
àtom, i veuremque està format per
unespartícules encaraméspetites:
protons i neutrons al nucli, i elec-
tronsgiravoltant-lo.Elsprotons te-
nen massa i càrrega positiva; els
neutrons tenenmassa, perònocàr-
rega, i els electrons tenen càrrega
negativa imolt pocamassa. Si con-
tinuem endinsant-nos en la matè-
ria de la nostra pasta per al te veu-
rem que els protons i els neutrons
estan formatspercombinacionses-
pecífiques d’unes partícules enca-
ra més senzilles, els quarks, dels
quals n’hi ha sis tipus diferents
(anomenats amunt, avall, encant,
estrany, cim i fons). Per veure totes
aquestespartículeshemd’utilitzar

unsaparells especials, acceleradors
de partícules com el del CERN, on
s’ha detectat el bosó deHiggs.

Tanmateix,quanescomparenles
característiquesd’aquestespartícu-
les es veu que no són formalment
equivalents. Un quark cim, per
exemple, té 350.000 vegades més
massa que un electró. I en aquesta
qüestió resideix la importància del
bosó deHiggs, perquè en cap de les
partícules que s’havien identificat
finsara–queabandadelesesmenta-
des també inclouen els fotons, els
gluonsialtrestipusdebosonsimpli-
cats en la transferència energètica–
espodiaexplicarqueelsobjectesdel
nostre univers tinguessinmassa. El
1964, el físic anglès Peter Higgs va
proposar que tot l’espai és ple d’un
campque no podemveure però que
interacciona amb les partícules ele-
mentals, com els quarks i els elec-
trons.L’electróinteraccionariamolt
pocambaquestcamp,iperaixòlase-

CIÈNCIA

Científics europeushandescobert
el bosódeHiggs.Després de gaire-
bémig segle, apunten l’existència
de la–fins ara teòrica–partículade
Déu, que va dotar de massa totes
les altrespartícules subatòmiques.

lectró-volts(GeV)”,quesónunes134
vegades lamassa d’un protó, segons
vaanunciarlaportaveud’Atlas,Fabi-
olaGianotti.El seuhomòlegalCMS,
Joe Incandela, va dir que ells havien
descobert el mateix “en el rang de
massa de 125GeV”. Les dues troba-
lles tenenunaprobabilitatestadísti-
ca de 5 sigmes (a partir de 4deixa de
ser un indici per considerar-se una
descoberta),peròelsresultatsnomés
sónpreliminars.Certespropietatsde
lapartículacoincideixenamblesdel
bosó de Higgs, però cal analitzar-la
més per estar segurs que no es trac-
ta d’una altra cosa.

No cal una nova teoria
La troballa confirma la teoria
física de l’últimmig segle
Alsseus83anys, el físicbritànicPe-
terHiggs va ser rebut ahir amb una
gran ovació quan va entrar a l’audi-
toridelCERNaGinebraones feia la
presentació. “Crec que el tenim”, li
vadirorgullóseldirectorgeneralde
l’entitat,RolfHeuer.Lapartículava
ser descrita el 1964 per un grup de
físics, entre ells Higgs. És l’únic in-
gredient que quedava per contras-
tarempíricamentdinsdelmodeles-
tàndard de la física de partícules. Si
no se n’hagués confirmat l’existèn-
cia, hauria calgut una nova teoria
per explicar l’origen de lamassa de
les partícules subatòmiques.

Just després del Big Bang
El camp deHiggs, format per
bosons, va generar lamatèria
La teoria deHiggs diu que just des-
prés del Big Bang les partícules no
tenienmassa.El ràpidrefredament
de l’univers va generar un camp de
força–elcampdeHiggs–que,en in-
teractuar amb les partícules, les va
dotardemassa:commésinteracció,
més massa obtenen. El bosó de
Higgs és la partículamés petita que
conforma aquest camp de força.
Sense el bosó, les partícules no tin-
drienmassa i, per tant, nohi hauria
àtomsnimatèrianividaa l’univers.

SÒNIA SÁNCHEZ

BARCELONA. Científics del CERN,
l’Organització Europea per a la Re-
cerca Nuclear, han descobert una
novapartículaelementalquepodria
ser l’anhelatbosódeHiggs.Conegut
com lapartículadeDéu, aquestbosó
és l’únicapartícula subatòmicaque
faltavaperdescobrir i laque, segons
les lleisde la físicaestàndardactual,
hauria dotat de massa la resta de
partícules fonamentals (protons,
electrons ineutrons, entred’altres)
ioriginataixí l’univers talcomelco-
neixem.

Una fita històrica
La descoberta encara és
preliminar i cal fermés proves
ElbosódeHiggsexisteix.Ambtotala
“cautela”, els dos grups de científics
(l’Atlas i el CMS), que treballen des
del2008al’acceleradordepartícules
delCERN(LHC), esvanatrevir adir
ahir que ja no es tracta només d’una
hipòtesi: “Hemobservatsignesclars
d’una nova partícula en el rang de
massad’aproximadament126gigae-

Un any i mig de dades
Els científics han observat un
quadrilió de col·lisions de protons
Els científics del CERN han analit-
zat les dades recopilades entre 2011
i 2012 a l’accelerador de partícules
LHC.Allàs’hihanfetunquadrilióde
col·lisions de protons a altes ener-
gies per estudiar les relacions entre
partícules i forces. En la col·lisió, el
bosódeHiggsapareixdurantunaín-
fima fracciódesegon iesdesintegra
enaltrespartícules.Pertrobar-loca-
liamesurar els productes de la seva
desintegració, segons Atlas. El de-
sembre del 2011 s’havien descartat

Descobreixen la
que podria ser la
partícula deDéu
Científics europeus anuncien la troballa

del bosó deHiggs, que va originar l’univers

Anàlisi

DAVID BUENO
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A
gafemqualsevol objecte
material que tinguem a
l’abast, per exempleuna
pasta d’aquestes per
acompanyar el te, i sos-

pesem-la.Notaremquetéunamas-
sadeterminada.Ara imaginemque
ens hi fiquem a dins, i observemde
què està feta. Veuremque està for-

Preliminar
Calanalitzar
lespropietats
de lanova
partículaper
confirmarque
és ladeHiggs

Partícules
Ladescoberta
confirma la
teoriaqueha
dominat la
física l’últim
migsegle
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Un dels documents de
treball del CERN que
han permès assolir el

descobriment. AFP

vamassaéstantpetita.Elquarkcim,
en canvi, hi interaccionaria molt, i
d’aquí vindria la seva gran massa.
Aquestes interaccions actuarien
d’element de cohesió de l’univers.

Tanmateix, perquè hi hagi un
camp cal una partícula física associ-
ada i, enconseqüència,pervalidar la
propostadeHiggsfeiafaltatrobar-la.
Feia temps que se sabien quines ca-
racterístiquesenergètiqueshaviade
tenir,perònohaestatgensfàcild’ob-
tenir i detectar, perquè per generar
el bosó deHiggs ha fet falta utilitzar
unaenergiasimilara ladelBigBang,
l’explosióprimordialquevaoriginar
l’univers, iesdesintegramoltràpida-
ment. Les conseqüències d’aquest
descobriment són molt profundes,
perquèensdiuenquelamassadeto-
teslespartículesdel’universestàge-
nerada per un camp que omple tot
aquestmateixunivers. I permetque
puguem sucar la nostra pasta per al
te enunbonEarlGrey.e

molts rangs d’energia de col·lisió i
s’havia reduït la forquilla on es po-
dria trobar el bosó als 115-130GeV.

La partícula de Déu
El sobrenom del bosó deHiggs
prové d’un llibre de Lederman
APeterHiggs no li agrada el sobre-
nom que han donat al seu bosó. El
1994 el Nobel de física Leo Leder-
man s’hi va referir en un llibre titu-
latThegoddamnparticle, lapartícu-
lapunyetera,per ladificultatdetro-
bar-la. A l’editor no li va fer el pes i
vacanviarel títolperTheGodparti-
cle, la partícula de Déu.e

UNATROBALLAESPERADA

L’auditori del CERN aGinebra
es va omplir en la presentació
del descobriment. Elmateix
Peter Higgs hi va assistir i va

ser rebut amb aplaudiments. AFP

l Quin avenç suposa el descobri-
ment d’aquesta partícula?
Ésunapartículanova idiferenta les
que coneixíem. I té unes propietats
compatibles amb les del bosó de
Higgs,que fa40anysques’estàbus-
cant. És una partícula fonamental,
sense la qual l’univers no existiria
comel coneixem.Nohihauria vida,
nohihauria formaciód’estructures,
tot viatjaria a la velocitat de la llum.
l I què implica que aquesta partí-
cula sigui el bosó deHiggs?
Significauntriomfdelacapacitatde
l’ésser humà de construir teories
quedescriuen l’univers.Lapartícu-
la ens aportarà informació sobre la
seva naturalesa, però també és una
eina predictivamolt important.
l ¿El descobriment trenca una
barrerapercomprendre l’univers?
El bosó de Higgs pot ser una cata-
pultaperpredirmésenllàdelmodel
estàndard.La investigaciócontinu-
arà en els pròxims20 anys i perme-
trà revelar quin tipus de realitats
ocultes existeixen. Si la partícula
descoberta té propietats que són
més compatibles amb l’existència
dedimensionsextresseriauncanvi
radicalen lavisióde l’univers.Sive-
iemque es desintegra enpartícules
que tenen les propietats necessàri-
es per explicar la matèria fosca de
l’Univers, també serà rellevant.

“És una partícula
fonamental, sense la
qual no hi hauria vida”

Preguntes aAurelio Juste
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BENESTAR SOCIAL

El govern espanyol rebaixarà per
decret les ajudes a la dependència

ARA

BARCELONA.Desprésd’aplicarcanvisen
el copagament farmacèutic –que va en-
trarenvigordiumengepassat–,elminis-
teri de Sanitat i Serveis Socials prepara
modificacions en les ajudes a la depen-
dència, que es posaran sobre la taula en
elpròximconsell interterritorialprogra-
mat per al 10 de juliol. El govern espa-
nyol ultima un decret que comportarà
una rebaixa en les ajudes a la dependèn-
cia.L’executiudeMarianoRajoy jahafet
arribar a les comunitats autònomes un
esborranydelareformadela lleide lade-
pendència,que implicaràunarebaixaen
lesajudeseconòmiquesalscuidadors fa-
miliars –una prestació que s’ha conver-
tit enmajoritària en el desplegament de
la llei–, així comun increment del copa-
gament en alguns serveis. El govern es-
tatal ja havia congelat amb anterioritat
l’aportacióalsdependentsmoderatsda-
vant la dificultat de fer-hi front.

La renda i elpatrimonideterminaran
el copagamentenmatèriadedependèn-
cia. Fins ara només computava la pen-
sió. En el capítol de patrimoni, a partir
d’ara tambécomputarà l’habitatgequan
eldependent siguibeneficiarid’unaaju-
da de plaça de residència o una presta-
cióeconòmicavinculadaaaquest servei,
enel casqueeneldomicili familiarnohi
resideixin altres persones. Els usuaris
comprovaran que també augmenta el

copagament en la prestació de servei a
domicili, així comdels centresdedia.La
teleassistènciapodriaperdreel caràcter
gratuït.

El govern espanyol fixarà amb el de-
cretunscriterismínimsa tot l’Estatper
determinar l’aportaciódelsdependents.
L’esborranydel document, ara enmans
de les comunitats autònomes, s’ha ela-
boratdesprésque l’executiuestatal ava-
lués el desplegament de la llei de la de-
pendènciaen l’últimmandat i constatés
dificultats per assumir-ne el finança-
ment amb els recursos actuals.e

Una persona gran llegint al passeig de
Sant Joan de Barcelona. FERRAN FORNÉ


