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~
revista de físiques 
ní~ero 1, novenbre 1977 . 
edita la. comissió d'Ac-
t · . t t 'n.' • (C A ro, \ 1. Vl. a s .r .l.Sl.ques •. •. C • ). 

EDITORIAL 
=======:::= 

Potser mol ta gent rebra amb es tran;'lssa aq,uesta revista', mol ts no conm
xeran ela !!lotius de la seva" exis-i;encia ni les finali tata que protenen els 
que, per primer cop l'han treta a la llum. Anem clonos, als orígens. L"abr::í.l 
de 1975 un grup d#estudiants d"aquesta facultat va pensar en la possibili
tat de crear un organisme, on hi partioip~s tothom de la casa: que prcmo
gués un nou ambiemnt dins de la Facul tat, que era quel.,om esmorteit d.esprés 
deIs llR.rgs anys de repressiÓ. La majoria eren,llavors, estudian-ts de priT!lnr 
i la idea, cal dir-ho, no va tenir el rasso esperat a l'ambit de la Facu1tat. 
Des de llaViors, aquesta organització, la CAF, ha continuat essent un organ 
molt limitat al CUT$ on es trovaben els seus creadors i molts cops m~s "fol 
kloric " que efectiu. 

Creiem, pero que la idea no és deaprofitab1e i qU9un organisme d'aques-
ta mena li cal a la Facultat, i molt m~s ara, 'luan sembla que s'hauran de fi
xar uns nOU3 illetodes de füncionament universitari, i ara sí, entre tothom. 
Mol ts ambi ts creiem que pot assolir la CAF en aqueste. "nova· universi tat" que 
tothom desí tja, de tots intentarem parlar-":os-en en aquest número i propers; 
i un d'el1s, creiem que fonamental, ~s la comunicació d'idees que és el que 
pret§n aquesta revista. 

Aquesta reviste. necessita de tothom,,,, no hi ha redactors~ redactors ho 
som tothom, tots plegats 1':hem de sentir nostra. S"'ha de convertir en el lloc 
d"'opinió, de discussió i, per que no, de solució de molts problemes. 
I aixo com es fa?' ~s E\fectivament .dificil, hi manquen recursos economics, temps, 
gent, ••• pero entra tots ha podem fer. 

Esperem fermament que s'en surtí endavant, amb l'espenta de tots plegats, 
i que. tingui la utili tat que tots esperem d'ella. 
No volem dir-vos res m~s sinó convidar-vos a llegir el primer número de la 
IlRevista de físiques il

• 

NOTA: per enviar els vostres articles i comenta::ris a la revista feu servir 
la tlbústia" de la ravista,que és a la porta de la biblioteca de la Fa<,'Ul tat 
(segona planta). Us preeue~ que, si us és possible, escriviu als artic1es 
a maquina i en papar Dnl A 4 ; ens estalviareu mol ta feina! 

P.D. Esperam tamb~ suggerencies pel que fá a la qüestió del t1tol de la 
Revista, com haureu observat, no hi ha titol (de moment). 

• 
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Ja ua hem parlat de la revi~ 

ta, i al llarg d'aquest exem

pIar parlarem d'a1tres iniaia-

tives que han aorgit dins de la 

'Faeul'tat:" seminaris de Filoso

fia de la Ciemcia, d'al ternati·

ves energ~tiquea, eoncerts í G~ 

tudi de la ocu1taeió deIs estels, 

i d'a1tres, tota ells agrupats 

afuns d'aixo que es vol que si-

gui la CAF: que1com de tota la 

Faeultat. 

Pero per a realitzar-ho, cal 

disposar d'uns mínims mitjan~ 
.. . econor:ll es. 

Coneixiem l'exist~ncia d'un 

fons deatihat a aquest tipus 

d'aetivitats. Un fons, que se~ 

gons les nostres informacions, 

quedava tots els anys sense co-

brir al meys per activitats di

rectament proposades pela estu

diants. S'anomena Fons d'exte.!! 

sió Universitaria, i si b~ en 

un principi er~iem que era des-

tinat ala estudiants, sobre aquest 

punt semblen existir opinions 

diferents. De totes fOl~es, les 

activitats que horo proposava, en 

traven dins d'a.ques"t 'Fons. 

3 

Aques Fons l'a.dministra la comissió 

economiaa de la Junta de Facultat, for 

mada per un professor numerari i un no 

numerarí per cada departament, dota la 

direcció· del dega. 

Conegut aixo, varo creure necessari 

confeccionar un pressupost per a la CAF, 

~ue es discutís i treball~s en assemblees 

de curs i s'aprovés ,en assemble de Facul 

tate Creiem que d'aquesta manera podriem 

fer un pressupost deIs estudiants. Pero 

va aorgir un prob¡e~a inesporat i greu. 

Quan la CAF encara no tenia onllestit 

el seu projecte, el dia 2 ens varem as

aabe21tar extraoficialment de que el dia 

4 es reunia la commissió econemica. Ai-

xo ena va obliear a en1lestír a tota pr~ 

ssa el pressupcst'i inioiar una campanya 

de signatures. Per aquest problema de 

temps i falles d'organització les signa

tures no van arribar a quart i cinqu~ s~ 

nó en grups redu!ts. 

La junta economíca va aprovar el no~ 

tre pressupost, pero havíem de Dresentar 

les factures el dimarts, cosa que ens va 

obligar a fer una segona crida d'emergen

cia. El final del proc~s va ser des del 

punt de vista economic, positiu. 

L"elaboració d"aquest pressupost dona 

una experiencia ~olt valuosa per a la 



del proper. L"'acceptació per part 

de la cOwissió economica del nos-

tre pressupost, dona garanties de 

que sera anrovat 
;: •. ~. el proper. D'al-

tra band.a el fet de que els ,companys 

signessin practicament en blana un 

xeo a la CAF dóna molta confian9a 

,sobre la participació en l'elaburació 

del proper prassupost. Un altre punt 

positiu ha estat la col.laboració 

amb laCCQ repartint despeses, i 

de pas amb la seva amable decisió 

de oompartir el seu local. 

Per a l'elaboració ñél proper pr~ 

ssupost cal aprofundir aquesta a~pe~ 

teS posi tius, í2i'ha eV'aoonseguir la 

participació efectiva da tothom a 

través de les assesmblees, s'ha d# 

augmentar el nOJ;lbre.d'activitats c.2, 
"1 

bertes pel pressupost (cal ressenyar 

que s'ahn creat les nOlles subcomis -

sions de cinema, muntanyisme, i pot

ser alguna altra) i s'ha dáugmentar 

la col.laboració amb comissions d'al 

tres facultats, especialment si te

nim en co~ptela intenció de fer un 

concert a nivell da la Universitat i 

potser de les Universitats. 

Com és evidenj; ; aquesta col.labo 

ració en als actes s"'e~ten a la col. 

laboració en el pressupost, la qual 

cosa vol dir CIua en l'elaboració del 

nostre pressupost haurem de compta.r 

amb les altresfacula"ts. En aquest 

marc', les relacions hauran de ser 

m~s estretes amb la CCQ, a trav~s de 

.. 

la coordinadora d'edifici que hem creat. 

Aixo obliga a que la CAF hagi de te-

nir en1lestit el seu pressupost aban~ 
\~ 

de les vacances de nada1; per él po

der comen9ar les assesbleee de cure 

inmediatament deep~s de tornar. Per 

aixo preguem a totbom ~ue no estigui 

integrat díns la CAF i tingui una pr~ 

posta sobre el pressupost que ens la 

faci saber quan aba~s millor. 

Cal que tots treballem en la tas-
, . 

oa de fer una Facultat millor en tots 

els aspectes. 

E.P.P. 
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Dos grups d'estudiants i PNN r han encetat unas seminaris. Un sobre 
"Energia nuclear i alternatives energétiques" i l'altre sobre "Fi-
1 o s o f i a i H i s t o riel del a C i en c 1:a" • 
001 seminari de Filo80fiasns en parlan primeramente 

El passat 3 de ncvembre tingu6 
lloc a la Facultat de Física 
la primera reuni6 c~njunta de 
estudiants i professors inte
ressats en la tematica "Histo 
ria i Filosofia de la Ciencia". 
En el curs de la reuni6 va 
quedar cIar l'ample camp de 
problemes que tenen cabuda o 
sota el títol genérico 

Així, hi ha una preocupaci6 
Dar la Historia dA la Ci~n
~ia en oeneral des d'els -, . 

seus or1gens, la qual cosa 
~ns'duria a un millar conei-
xementde la genesi i desenve
lupamant de la cul~ura occi
dental-car la Ci~ncia, i en 
forma ~més genéral el raona
ment sist8m~ticr en s6n uns 
deIs' pilars fonamentals i 
alhora diferenciadors de la 
nostra cultura-. Per altra 
bamd~, donada la nostra "es
pecialització" en Física, 
ciencia que ha estat i és 
considerada comoa model de 
II c ientificitat", surgeix de 
forma espontania Rn nosaltres 
el desig d'aprofondirpn el 
coneixeme t del seu desenve
lUDament historic. Creiem Gue' 
e n' e 11 p o d e m t r o bar tan t u n a 
mlllor comprensió deIs con
ceptes i metodologia, 8mb els 
que ~~~rt~ s'ha realitzat 
i s'esta realitzant la com
prensi6 dél mon que ens envol
ta, com un descobriment i a
clariment deIs complexas pro
cesos que vincules el curs de 
qualsevol ciencia, i de la Fí
sica en particular, amb la res
ta del desenv9lupament social. 

P/lf-2TlC i?,f) A 
"'RtVI~Tjjl) 
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En aq~est darr~r punt, són bastant 
cIares les estret~s realcions que 
la ciencia de cada época menté 
amb el mode de producci6 dominante 
Aquest mode de producciªo compréA: 
a)uns mitjans de producci6, re- . 
sulatat d'un~ tecnología que im
plícitament presuposa l'e~ist~n
cia de una ciencia; b) les rela
cions de producció, que determi
nen la funció i el lloc que cada 
persona ocupa en el sistema pro
ductiu-posici6 aquesta que cada 
dia esta més en funci6 deIs conei
xements cientifics-técnics ~ue 
aquesta persona ha rebut-;c)les 
relacions ideologico-polítiqu3s 
que tendeixen a la perpetuació. 
del mode de producció, que cada s
cú s'ajusti al seu paper, bé si
gui per convicci6-paper de la i
deologia i de les institucions i
d~Q16giques(escola, esglesia, Jus
ticia-policia, premsa, ••• )-bé per 
la forga institucionalitzada de 
l'Estat(binomi Justicia-policia). 
Per a canviarun mode de producció 
cal transformar aquestes relacions 
ideol6gico-politiques en un sen
tit progressista-revolucionari. 
1 la Ciencia mai no ha restat un 
element "neutre" en aquest te
rreny. Així veiem el caracter 
clarament revolucionari de la 
Ciencia del Renaixement que anava 
contra la superestructura reli
giosa que perpetuava "per ra6 
diviBB"l'ordre feudal. La Nova 
Ci~ncia fou amp1ament ut{litza-
da com a arma per ~a burgesfa 
"progresista"-utilització irn
penssable sense el mecenatge 
burg~s sobre les activitats 
científiquos i la procedencia 
"burgesa" d'una part apreciable 
deIs científics-i va p~endre part 
activa en la lluita OU8 culmin~ 
politicament a la Re~olució Fran
cesa i ecmnómicament a la Rovo
lució industrial. 
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Al present la Ciencia continua 
estant al servei de la busgesia 
-burgesia tradicional a l'Oest 
i burgesia d'Estat a l'Est-, 
Aix5A'~ deu tant a l'asignacia 
de recursos que aquesta classe 
realitza des d'una situacia de 
ooder cada dia més centralit
~at-subvencionant una projec-
tes i endarrerint i fins i tot 
prohibint-ne d'altres-com a l' 
extraccia burgesa de la majoria 
deis ciRntifics-causada essen
cialmentper la preseleccio que 
es :cealitza ·en el sí de l'apa
rell educatiu, pe9a clau del 
procés de perpetuacio de la do
minació de classe. Ara bé, aques
ta servitud de la Ciencia i de 
la tecnica envers els interessos 
de la classe exolotadora no és 
una caracteristica "essencial" 
de la Ciencia, ni es raalitza 
sense la violencia pro~ia de to
ta relació de dominacio. El se
cret ind~3trial, el secret mi
litar, l~s esfrerdores conse
quencles ecologiques d'una tec-
~nologia dominada per la logica 
del maxim benefici monetari, 
~a no aplicacia sistem~tica deIs 
coneixements científics per a 
satisfer efectivament, i en la 
mi¡lor manera possible,. les ne
cesitats humanes fonam&ntals, 

·la marginació de determinaDs 
científics i la "catapultació" 
d'altres fins a les mes al tes 
esferes del poder-procesos a
quests en el compromís polític 
i la direcció de les investi
gacions son els factors més de
terminant3 i no pas la "qualitat" 
científica-són fets tots ells 
que mastre8 pal~sament que la 
Ciencia o "Ciencies" no són co
neixements "objectius ll desvin
culats de les realitats socials 

i que cap científic no resta 
alie al procés de lluita de 
~lasses que 8S desenvelupa 
a la societnt. 

Amb la creacio d'aquest grup 
de "Historia i Filosofia de la 
Ciencia"ens proposem tractar 
agueste problematica de forma 
mlnimament coordinada, conscients 
de les nostres possibilitats i 
limitacions. Com a objectius 
inmediats tenim l~organitzacio, 
durant el present curs, de un 
cicle de xerrades o conf~rencies 
i la realitzacio de discrussions 
a nivell de"seminaris entre els 
interessats en els diferents 
temes. Entenem també que un de
senvelupament coherent i siste~ 
metic només podre ésser assolit 
en un futur des d'una perspec
tiva de professionalització de 
les investigacions sobre la 
Historia de la Ciencia, enteses 
er. el seu ampli sentit inter
disciplinar. 

per la comissió: 

Josep Parra 

TI J Dí), N A 1) A /'vi fJ ~~i e JU A ¿ 11 
FACVL T1-JT o:r :r /s / e A . 

blA :sO D t. NO Vt~1 B Re 

( YY'l.J:t / L' { d '(' cL~ ") 
I~ 'PA 12-': MUS i e A 

¡VJDbE RIVA. 

Ens par~~nara del seminari dtEn~rgia Nuclear; la primera reunia 

va tenir lloc en uns locals de la Facultat fa uns dies i s'han produit 

ja reunions i activitats de les diverses subcomissions que es varen 

·formar. 
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L'any passat un deIs actas d'aquesta Facultat, que va tonir gran 
resso, va esser el que tractava de les centrals nuclears. Hi van in
tervenir professors i alumnes de" Física i Química, gent del Col.1egi 
qe Llicenciats i deIs pobles afectats. 

Al inici d'aquest curs, en una assemblea de PNN de FíSica, es va 
parlar de formar un grup de treball sobre aquest mateix tema. Con
vocada una reuni6 d'interesstas hi acudiren al voltant de 50 per
sones i cada cop s'hi va apuntant m~s gente En aquesta reuni6 es for-
maren els grups següents: " 

- Aspectes teonics deIs reactors, llur funcionament, seguretat, 
accidents, ••• 

- Efectes ambientals de l'energia nuclear: escalfament deIs rius, 
radiacions, camins· deIs materials radiactius fihs l'home i llurs 
efectes; ••• 

- Aspectes economics icientífics de les centrals: el negoci que es 
mou" i la dependencia qua creen. 

~ltres fons d'energia: solar, eólica, ••• 

Al moment actual aquests grups estan recollint informaci6 al 
respecte i pebsem expressar per mitj~ de xerrades i d'aquesta re
vis~a les seves conclussions. 

Tothom interessat es pot adresar a la CAF • 

• • • 

Crear una nova cultura no significa solzament 
fer individualment" descobriments lI or iginals " 
significa també, i especialmént, ~ifondre ve
ritats ja descobertes, " soc ialitzar-les", per 
dir-ho aixi, convertint-les en base d'accions 
vitals, en element de coordinació i d'rirdre 
intelectual i moral. Que una massa d'homes es 
porti a pensar coherenmenti en forma unit~
ria la realitat present, és un t'et "filosófic 
molt mes important i "original" que la troba
lla, per part d'un "geni" filosófic, d'una 
hova veritat que sigui patrimoni de petits 
grups d'intelectuals. . 

Antoni Gramsci, cuadern XVIII 

Qué pensen ~ls estudiants de I'ensenyament que reben?, deIs 

professors?, de l'organització universitaria i la seva vin-

culació socia!? 

Qué pensen els professors del sistema educatiu i deIs alumnes~ 

1 LA REVISTA CONVOCA A TOHIÜ¡1i H UN DIALE.G OBERT= ESCRIVIL!-~JOS= 
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LaUniversitat est~ ensopida, qui la desensopir~? 

Nosal tres no pretenem tenir 18. formula ri1a.gica, pero tenim 

propostes que poden ajudar a,fer-ho. 

Suposem que, con a nosaltres, a molts us agrada la música. 
<l' 1" 

Donc s pot ser ja é s hora. de 6anali tzar aque sta magnífica a, 

fició dins de laUniversitat. Inclús és possible que 

d'un toqui algLUl instrtu~ent, fantastic! 

La nostraproposta és be~ senzilla: Si ens agrada. la 

, 
~es 

, . 
mUSl 

ca, fem rnúsica! Si voleu trob8.r gent per formar un conjunt 

de cambra, o bé' un grup de. jazz, o rocle, o foIl::, aleshores 

continueu llegint. 1 si ja tenLl la vostre. banda i voleu 

donar a conEdxer la música que feu, o bé senzillament ga~ 

diu escolt'ant un oon concert o recital, heu anat a parar 

8.1 110c idoni. 

Per come1'19ar hem format la Subcomissió :;:,1usic8.1 ele la c. ~\. F. 

amb la finalitat de c:,ue canalitzi tot aixo, pero per ara 

som pocs i per tant les nostres posibilitats son li~itades. 

Volem que tots els qui estigueu interessats 11i col2.bol"'8u, 

així poelrem organitzar concerts, recitals, elisc-forums, con 

fereH1cies sbre música, festes 1 etc.; i :preferentment actu2ll1t 

nosaltres íJateixos. Que no es ~)ugui dir que els afeccionats 

a la música no hem sabut fer res per foragitar l'avorriment 

de laUniversitat. D'aquesta manera també contribuirem a, que 

les Facultats deixin d.e ser quatre parets on s'hi arrcille

guen de tant en tant yrofesors i aluLmes per realitzo..r a1lo 

que en diem funcions acadBílliques, i sigui,n quelcom més. 
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Ds podem avanc;ar ja o_ue de moment tenim previstos dos concerts, 

1 , tm. abans de les vacances ele Naelal, ~ 1 'altre despreso El pri 

mer ser8. de. Jazz, rock i folk, i es fara pel ma:tí i per la tar 

da (llogarem lLYl equip d·"ampl~ficació). El segon tindrá el seu 

cont:j_ngut d'e música. classica, i per a ell pensem 110Gar un pia 

no. Partde les despeses cl'aquasts ~oncerts s6n cobertes pel 

pressu?Jost cultural de la Facultat de Físiques, i la resta pe!! 

sem cobriJ:'-la cobrftnt una peti ta entrada. 

Si esteu interessats en colaoorar amb la Subcomissió Musical, 

i per tant participar en els actes que hem citat ab-ans o en 
v 

els que es pugt1..in organi tzar en el futur' podeu adreCfa~os a . 

en Joan-Albert de tercer matí (planta 4 de Físiques), o a qual 

sevol membre de la Subcomissió o de la C.A.F. 

Joan-Albert Serra i Casals 

Subcomissió r,rusica~ de; la G. A. F. 

•• • J 

.¡:¿ U INA . lA.tP~tS;SI O TEN1U.1JE¿S .'PROfESS01<.S 

.{2J}JyJ}./lPEJ2_Id.IL.}:::/t..._7EN 112..¡{L .. U}J1.VERSllAT 

. ? A .. _LtL.SOC/ETAT. ' .. 

~ . ~ ~ 

HEI//STA !JI F/S/{jUES J 
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OCU L T A CIO DIE~TELS 

Un grup d'aficionats a l'Astronomia ens dediquem, 

amb'intensitatvariable,a l'obsevaci6 estelar. 

El nostre primer pas fou localitzar constel.lacions 

i familiaritzar-nos amb el tel,els Beguents pasos els varem 

encaminar capa l'observaci6 telesc~pica d'objectes tala 

com c~muls,nebulQses,gal~xies,planetes,etc. 

M~s que observaci6,era contemplaci6,ja que ens ~arem 

limitar simplement a esguardar. 

Actualment ens interessen coneixements més profunds 

sobre l'astronomía i l'astrfísica,aixi com una obsevaci6 

més seriosa de la que es puguin obtenir dades~tils. 

Ara comencem a obser~ar,amb el departament de la 

"TeTra i el Cosmos",ocultacions rasants d'estrelles per 

lalluna. Aquest tipus d'observacions és molt interessant, 

per~ espor~dic,perqu~ se'n produeixen una o dues per ~es, 

com a terme mit}a. 

El departament ens proporciona les dades precises i 

nosaltres col.laborem amb el1s. Per poder observar-les 

cal que ens desplacem a l'estreta franja on e~ pod~n veure. 

Aquesta fr~nja de 3 a 5 qui16metres d'amplada és la mateixa 

que la que ocasiona un eclipse de sol. 

En principi pensavem anar a observar tates les ocul

taclons ~ue es produIssin en un radi d'uns 250 quil~metres 

o més,segons la importancia i qualitat possible del'obser

vaci6. Per a realitzar aquestes observacions el Oepartament 

disposa de tres telescopis refractors de 7.5 mil.limetres 
.J 

d'obertura amb momtura equatorial,que s6n molt adequats, 

10 
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perque són petits i portatils. 

Tamb~ estem interesats en l'estudi d'estels dobles, 

c~muls oberts i tancats~estels variables,alineacions 

d'estels,fotografía astronomica, ••• 

Ens adonem de que la fotografía astronomica resulta 

molt compl~xa,perqu~ requereix un bon telescopi amb una 

solida montura equatorial provista de motor de seguiment, 

unacambra "reflex"i un cel cIar. Aixo darrer ens obliga 

a marxar de Barcelona. 

Nosaltres mateixos ens hem de revelar les fotografies, 

ambtots els problemes que aix~ ~omporta,agreujats pel fet 

de que la pel.licula,el revelador i les condicions han 

. d'esser bastant especials si es volen obtenir bons resultats. 

Aquestes s6n .les nosttes preocupacions actuals i per ara, 

entre altres coses,hem fotografiat un cometa que 's visi

ble a l'actualitat. 

Aquests resuItats ens animen i compensen els desanims 

produits per les nits perdudes a causa de les inclem~ncies 

del temps. 

Si alg~ de vosaltres vol m's informaci6 ·sobre aquest 

tema es pot posar en contacte amb qualsevol deIs que ens 

dediquem a aquestes activitats. Ens trobareu a tercer als 

matins. 

Grup d'ocultació d'estels 

e Ol: LA BOR EU A LA l<fVISTA 
, 

CINEMA! TEATRE , CI~NC/A/ ~UMOR 

Ll1E ~ATURAI ART/ -rOLIT1CA •• f' / 
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"DEJEMOSLO A LOS POm:rrcos" 

Tal es una de las consignas más frecuenteme:lte oídas desde el pasado 15 de Junio:. 

Dicha afirmaci~n, en boca de los polí,ticcs representailtes de la olase dominante, 

no nos sorprende lo másm!ntmo. El marginar al pueblo ''inoul ton de las "elevadas 

cuestiones pol!ticas" ha sido siempre una de las funoiones ideoltSgicas de la in

telectualidad burguesa. As!,el filtSsofo,aconomista y poHtico 1ngl's John Stua.rt: 

Mi 11 , tras afirmar que el objeto de su "En::¡aYI) sobre la libertad ti, es proclamar 

un ,p~noipi9 rector de toda la\\-vida social 'tan irreprochablemente democrático 

oomol,"El 11n1co objeto que autoriza a los hombres,individual o ,?oleotivamente, 

a turbar la libertad de k!Qci~n de cualqUiera de sus semejs.ntes,es la propia 

defensa~la &ü.ca. raz~n legítima par' ... usar de la fuerza oontra un miembro de una 

oomunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otrosJpero el bien de este 
'~ 

indiv1duo,sea :t'!sioo,sea moral"no es raz6n sufioiente",oontin11aoon una asevera... 

citSn tan poco' democrática y racista como l "Apenas si es necesario decir que esta 

dootrina no aloanza más que a los seres humanos que se hallen en la madurez de 

,sus facul tades.No hablamos de niños ni de jóvenes de ambo~ sems, que no hayall 

llegado al tope fijadO por la ley pera la maYOría de, eda~, ••• Por la misma raztSn 

podemos 'a%cluir J 9.S sociedades nacientes y atrasadas,en que la ~za debe ser 

cQnsiderads oomo menor de edad". Tal principio "consti tucional",inaceptable en 

su conjunto,tiene la virtud de reflejar fielmente la aut~ntica naturaleza de 

olas,e del, llamado Estado de Derecho,puesta en evidenc~a por Ma~ en el ''18 de 

Brumario"a "Cada' aJ;"Uculo de la Consti tucicSn cont~ene,en ef~oto,su propia ant:!

tesis, ••• En la frase general,la l1bertad;e~ el oomentario adioional,la anulacitSn 

de la libertad. Por tanto,mientras se respetase el nombre de,la libertad,y s($l~ 

se impidiese su apl1caoitSn real y efeotiva -por la via legal,se entiende- la 

existenoia constitucional de la libertad permanecer.(a íntegra,intacta,por mucho 

que su existenoia real fuera reduoida a cero". 

En España estamos en Un periodo:: consti tucional. La futura Const1 tuoitSn democrá

tioa va a definir un !lampo de maniobra para cada ciudadano y,enla letra pequeña 

de oada artíoulo" vamos sin duda a encontrarnos con las barreras oonoretas a la 

libertad y a los leg[timos derechos de los trabajadores -leg[timos al margen y 

más allá de oualquier constituci~n-. Y ello se pretende competonciaexcluS:rva 

de ,loe legisladores pues son "aspeotos t~onicos qua deben dejarse en man.Js del 

experto y que,de todas fOl'/llas,no oomprometen la ouestión de principio". Pero, esto 

son s610 palabras,oomo vemos muy claramente en la 01 ta de Stuart Mill la letra 

menuda "Apenas si es necesario ••• " además de oomprometer de forma absoluta la 

cuestión de principiO -de heoho la niega pues,oomo los españoles sabemos muy bien, 

12 



r 

oualqUier "salvador de la Patria" puede deo retar nusst:t'a ilÜnoría de edad - tiene 

la Virtud de poner en evidenoiala naturaleza pooo t6onioa,elevada o especializada 

de diohas disposioiones complementarias I "Apenas si' es neoesario deoir ••• que 

debemos defender nuestros intereses de olase,marginando a la juventud,explotando 

a las oolonias, ••• "e 

Pero por ello mismo el "dej~mos1o a los poUticos" en booa de rep:resentantes 

obreros oonsti tuye pooo menos 'que una traioi.cSn a todo 10 que afirman representar 

y defender. Y como es obvio inourren en graves oontradiociones,inevi tables en el 

oportunismo I Se' declara ampulosamente qu"e la si tuaoicSn "predemoorátioa y, oonsti.tu

yente" la ha o~nseguido la lucha del pueblo y lUGgo se insulta y margina a ese 

mismo pueblo con el silenoio de los debates sobre el oontenido oonstitucional. Se 

ganan unas eleooiones en Catalunya,que son un plebisoito abrumadoramente mayorita

rio para el retorno de nuestras insti tuciones,sale a la oalle millcSn y medio de, 

personas reolamando dichas instituoiones,y nuestros representantes consideran que 

oon Tarradellas-President: han logrado una viotoria para y gracias a "este espI~n

dido pueblo". 

No es,ni mucho menos,oomo ma~~ do maniobra a la que se oonvooa a aooiones o ma

nifestac!onea mu! ti tudinarias que deben servir de apoyo a la polítioa parlamentaria,:. .' 
, , 

y menos amt si 6sta es de ''pasillo y compadreo ",como el marxismo entiende la neoe-

sidad de que el pueblo protagonioe la luoha por su liberaoi6n. Loe votos obreros 

no deben oonsiderarse jamás el "oapi tal" que permite que los políticos de la buro

guesfa aoeptan en su mesa a los pol:!ticos obreros. El OlU'SO de la historia es el 

desarrollo de la lucha de olases,que tiene por marco a toda la sooiedad y no al 

Parlamento. Este \U timo puede servir a 10 sumo de term6metro ol:!nioo,mientras el. 

fragor de la luoha de clases no llegue a los 42Q ;pasada ~sta,es una superestru~ 

tura int1til,y puede ser roto por esos "extirpadores de oánoeres" a quienes la bU»'

gues!a enoarga la defensa de sus intereses econ6micos fundamentales,y a los que 

para nada les interesa sU lectura. Las eleoolones,manifestaoiones oomo la del 11 

de Septiembre han tenido un doble oontenido. Mientras, para unos han sido la expre

si6n del apoyo popular a sus representantes polítioos,para otros,más oonsoientes 

del prooeso hist6rioo,son acoiones direotamente,auténtioamentepolítioas. Poten

oiar uno u otro aspeoto define la voluntad de perpetuarse oomo 'blasa política", 

término utilizado sin sonrojo en TVE por un destaoado político "obrero",.,) bien 

la de sentar las bases para que realmente el pueblo triunfe en su luoha Y pueda 

esoribir libremente su historia. Y este .u timo objetivo no s610 es "demasiado im

portante oomo para dejárselos610 a los "polítioos"" sino que es neoesario que 

no sea as:!. 

Josop M. Parra 

I 

I 
\ 
1 

1 
i 
\ 

1 
I 

\ 

l· 

t 
1: 
( 

:1 

11 

If 



¿ NOS COMUNICAMOS UN POCO? 

Empezaremos por presentarnos. Nuestros nombres son Pedro y Javier. 

Nuestro propbsito al escribie esto es el que durante unos momentos 

os pianteeis el como estais 3~U{ en esta Facultad. 

Nos gustaría haceros saber que en rdcinto de la Facultad convivimos 

más de 3.000 personas. ¿Acuántos conoceis por el nombre? No~ no que-

remos que hagais el chiste fácil de q~e son muchos nombres. 

Cada uno de nosotros tiene unas vivenciam, unos problema~, unas afi-

nidades que de conocerlas los demás facilitarian algo mas que un 88--

ludo en el pasillo o~ un hasta mañana al terminar las clases. 

En los próximos artíGulos, nos meteremos con el tipo de enseñan~a 

vomitiva-receptiva de las fscultades actuales, o con lo qu~ siº~i

fi~a y compromet~ el ser estudiante, pero hoy nos gustaría Que du-

rante un momento pensarais Que la gente que os rodea son personas 

con.problemas y gustes que pueden interesaros y ayudaros. 

¿Que r.omo empezar? Es bastante simple. Atu lado tienes algo más que 
t 

una cara agradable o desagradable, puedes tener un ami~o. Podeis ha-

blaros de vuestros problelnas, y POCO a poco se consigue ~ue al aca-

bar un curso no haya tres mil caminos que se separan tras hober an-

dado un poco juntos .sino una senda formada por muchos grupos entrelaz2 

dos. 

Bueno, solo. eso, otro día criticaremos problemas concretos aportan-

do soluciones. Hoy solo diremos que estamos en el Aul~ 2 y ~ue no 

~uerem~s seó solo n~meros de un sistema 

PEDRO SANCHEZ 
JAVIER CARDONA 
JORO! LOPEZ. 
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: CI~NCIA 1 LLE~G~A : 
============~======== 

Cienciaillengua. Vet aquí un títol que podria suscitar milers, milions 
d'argument~cionsd'all~ m~s diversesi cnntraposades. Tant per la nastr~ 
si tuació de futurs científics, CDlíla. de m,embres ¡j ':una comuni tnt linGüística 
amenagada fins fa poc i encara no deltot normali tzada pel que reS'll~cta a 
~'as quotidi~ i a tots nivells de la nostra llengua,ens resulta un tema 
intet'~ssant. Parlem-ne. Tot d 'una, i per aevi tF:l.r méllen-eesos, caÚ1ri.a dlid
xar ben cIar all~ que pretenem: donar una visió r~pida, global, deIs con
dicicJnsments, pressu[Josts, etc. assnciats a unél llenGua com a veh:i.cle d' ex
pressió científióa. 

Resulta~vident que, si no valem comengar per la teulada, hem rle comen-
9ar per donar un cop d 'ull a la si tUi3.cirj linaüística 81 món actualment, r!ei
xant per despr~s l'aplicació deIs raonaments que haurem fet als problemas 
de l'ñmbit científico Endegarem l'exposició amb les arpunientacions :teoriques 
acdeptade~ generalment per tothom~~s:~ dir, amb la Oeclarcició Universal deIs 
Orets dR 1 ~Home i la Declaració .Unive;~al deIs' Orets; deIs Pobles (anrovada 
fa~osa d'un any al'Alger). Ens restringirem a aquells articles que tinguin 
res a veure amb la cultura, en especial amb la ciencia i la llengua. 

'Oecl¿ra¿i6 Univ~rsal deIs Orets de l'Home. 

-Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de 
la ~amília humana i ~ls drets igu~ls i ina1ien8b1es de cadascun d'ells 
ccnstitueix el fonamant de la llibertc:t, de la justicia i de la paudel món ... 

-Qualsevol persona pot prevaler-se de tots eIs drets i de tates les lliber
tats que aquesta Oeclaració praclélma, sense cap distinció de raga, de color, 
de.sexe, de 1lengua, de religió, d'opinió politica o de qualsevol altra 
mena, d'origen nacional o sdcial., d~ fortuna, de naixement o qua1sevol 
al trB c~asse,. (A,rt. 21. 

-Tata persona t~ dret R a~cedtr a les funcions p~bliques del país en, con- . 
dicions d'igualtat. (Art~ 21,' 2), 

-Tata persona té dret a 1 'educació. ( ••• ) Cal que 1 'ense,nyament t8crilic i 
.:-.professional sigui generalitzat, i que s 'obrí a tothom 1 'accés als estudis 

superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al merit de cadasc~. 
, (Art. 26 , 1 ). 

-Tota persona té dret a prendre part I1iurement en la vida cultural de la 
comunitat,a fruir de les arts i él participar del progrés cientifics i 
deIs beneficis que en resultin. (Art. 27, 1). 

Orclaració Univers2l deIs Drets deIs Pobles • 

- Tots els pobles tenen el dret d' alliberar-se de tota mena de d']minaci(] 
colonial o estrangera directa o indirecta i de tots els regims racistes. 
(Art; 6). 

-El ornnrp.s ciAntífic i t~cnicforma nart del patrimoni comú de la'Humanitat, ,-__ o ____ ,_, ____ • ' 

por t'l.nt, to~:s._r:ls.J?.'l1J1::.~ tensn rirnt Q i'-,rticif1"r-n". (Art. 9) 
I 

- T'1ts nl.r, :"lhl_<~s;:'2.Cl.:~'2.-=~:".:':."-:: _:::....:.:...::.::::~~-~~ ]:2";'~2\~~;..~~:'~~::, :, pres~r\r:" -; "...,r,r;n-

. -" -

volupor la S8Vi:l :)rflpie cultura, crmtribuint nixí Ll 1 'enriquimcnt ,.1 8 1<1 
cul tUTiJ ds lo. ;·lu'.1c:nit.::d:. (:'.,:,~t. 1J) • 



- Tots els poblos tenen dret él no deixar-se il1l~J(JsElr una cultura. Que eIs si
gui estranya. (Art. 15). 

Potser caldria afegir a aquests dos blocs ideolñgics un de base social: 
hc:.vent c"nsiderc.t l'hlme C8m El individu, i C'lm a membrc ,-¡Un pClbl:J, c:lld:'j.cl 
ara consid8rar-10 Cr)m El me:11bre ¡-1 'une cl'J.sse socie1. Croiem, aÍ>(o ni) n~stc:1.I1t, 

que t6thom aui llegeixi aquestes rntlles estar~ Buficientment ban infonnat 
en aquest aspecte, pero cal advertir que les nostres argumentacions seran 
forr;~ generé.1ls i, c:JnseqUentment, E\cccptableshet' a tothom mi tjanr:ment cons- ~ 
cient do les injusticies existents al sou ent6r~. 

Analitzem les conseqtlencies que té cadascun deIs articles suara esmen
tats. En principi queda cIar que no és lícit d'empresonar ndngú per parlar 
una determinada llengua. Pero 125 declaracions van bastant més enllE(: no es 
pot discriminar ningú en ra6 do le seva llengua. Aix~imnlica directament, 
per exemple, el dret d'un nranes a adregar-se al Govern Espanyol ~n_aEa~e~, 

. i no en catala ni, és - cIar, en cash;lle .•. O'" al tra banda, accedir a les fun
cions públiques d'un país en condicions d'Íaualtat voldria dir que les opo'
sicions a catedra haurien de ser en catal~, mai en castella ni en angles~ 
Afegim-hi a més un altre carrec de funci6 pública, si m~s no teoricament: 
el d'~investigador; i apliquem-hi aquest raonamentcl 1 'investtigador té el dn:]t 
de fer servir la seva llengua en la seva recerce. Quins problemes més grans 
hi deu haver, al CERNI 

Parem esment també a un altrp. punt especialment interessant, el de l'edu-
cació su~erior i el lliure aGcés 0 la Universitat sense discriminacióJde 
llengua. Car ~lena igualtat per a tots vol dir no fer cap discriminaci6, 
conscientment o inconscient, entre els p",.rlants de les diverses comunitats 
lingOístiques. Quin embolic que deuen tenir els nostres professors, corret
gint ex~m8ns en cBtBl~, csstellb, gallee, besc, i alruns en franc~s, ~rBb, 

angles o ••. potser fins i tot en 8squimall Algú podria argumentar que no 
cal corretgir examens en esquimal, perque no hi 
sí que caldria que fossin corretgits en catala~ 
cursos .•. Igualtat lingUistica, no? 

he" alumnes esquimslsj pero 
'" a tots els grups de tots els 

Un punt especiaIment conflictiu ~s el dret a la participaci6 per part 
de tothom en el progrós científico Com hi hum de participar, si tots els lli
bres, fins i tot aquells que no han estat escrits per angleses o isnouis, 
són en angl~s!? No deixa de ser curios1ssim que dos alemanys, separats per 
mig quilometre i un tlgruixut mur d'estupidesa", que vulguin participar en 
aquest progrés ha hélgin de fer, l'un, en anglos, i l'altre, en rus. !-'orque, 
oh élnatema científic!, oh decepció per als que han apr-.8s 1 'anglos! ,oh des
gr~cia per als investigadors!, dh obstacle per al~ Estats que valen exportar 
cienci~, cultura, tecnología, llibres, discos i xicletsl .•. elsrussos (ian
quis) també tenen acceleradors, i coets, i .•. oooh! Com ens ho hem de fer, 
doncs, per a sélber que passa? Aprendre tots l'ong18s, el rus, el xin8s, el 
frances, l'alemany .•. p~~c o sis idiomesm~s/per més sequretat, i som~hi? 

NO. Oiguem NO. Tenim dret a parlar la nostra llengua, a aprendre en la nos
tra llengua, i a aprendre ci8ncia, no civilització ianqui o rUSSB (o,~e no és 
sovi~tica, ni de bon tras; Moscou és "pit~or que Madrid"). Tu, lectar, no 
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· t "'has trobat mai en la .incomoda si tuació d 'haver de resoldre un problema on 
et porlen :js. f·)ova r'lrk 1, o deIs cClstums deJ:s h:lbi tGnts de VolgogrDq?' 1.] del 
cens el 'estudidnts de la Universi tat d 'Ipsr!ich?, ... i n., diguem quan 1 'imperia
lisme cultural pren un caire tan subtil com un dibuixet del Txarli Graun, o 
la massa d'una est~tua de StRlin ... 

Nosal tres hem de dir r\lO. Tenim dret él. no deixar-nos imposar una cultura 
que ens siuui sstran~a. Tenim dret a no haver de fer les no~tres convoeat~
~ies en anql~s (pugeu a l~ planta siscna, i mireu-vos els eartells ..• ), apo
der comunicar-nos amb unfísie suse en una llengua que no sigui l'anglGS ni 
el rus, p~rq~~ hem de tsnir ben ~r8sent que els físies ianquis i eIs russos 
.!:lll. són más intel·ligents que nosalt:i~es, ni tan;p:Je han estat triets per déu 
per a ensenyar la Física als altreséssers humans. La senzilla i snvint ama
~ada raó per le qual nnsaltres estem alienats per l'angles és només una: es
tsm al tros de món que "porteea" als Estats Units, veneedors en la Sagona 
Guerra Mondial. 

Ho~ ?ns diu, ja-des de lrEGB, que hem d"'aprendre 1"'ang1~s perq~~ "eal il
, " . 

perqu~ podrem parlar amb mol ta gent i, a més, amb la gent que "eompta" a. 
nive11 cultural i eientífie.Hiha qui té encara 1esgal tes de dir-nos que 
no aprendre l' angl~s· és tancar-nos.,· és. abocar-nos a un carrer sense sortidá, 

.és llengar.;..nos a un cul-de-sac analfabet i il.1iterat,denigrant, ¡j'on no . 
serem mai redimits més que per alguna beea de ... Frerr~a. Al tras d'Europ,,: 
dominat per "l'altre" imperialisme (diferent només en nom i intsnsitat, que 
no gaire eri proeedimentsi eficati tat), ~' ensenya que aprendre el rus és 
~na ~8cessitat objec~iva de la fase actu~l de la construcci~ del socialisme~ 
wna resposta natural a ratracció· que e>(erceix la cultura del poble que va 
fer primer la revolució; tJna·característica de la col·laboracirSi un iiiscru
ment per a la inte~ració deIs pa!sos socialistes germans~ .•• La propaganda 
ianqui, la sovietica i la 'xines'B (els tres p~ls actuals de macro-imperma
lisme, recordem que Europa cau de pIe en l'orbi ta d 'EEUU i de la Ufl3S) es· 
caracteritzen tates tres per un dogmatisme fonamentalmés aviat reduitj i 
uns desenvolupaments teorícs foscos i, de vegades, estúpidament barroers. 

tuin és el paper de lallengua en el desenvülupament científie? No 
cal dir que importantÚSim. El secret entBe científics és una barbaritatdes 
del punt de vista científic i hum~~(D8s d~m punt'de vista estatal, sovint 
és una "necessi tat" .) La comunicació entre científicé'i, com entre totes les 
persones, ha de tenir un suport material, la llengua. 

Per bé que cada llengua ca és més que un codiper a la comunicació 
fet de fonemas i estructures gramaticals (com diuen tots els lingüistes), 
na és menys c'8rt que cada llengue. va lligada a un grup huma ben detor.rlinat 
i ~ la se~a cultura (com diuen tots els 6ociolingOistes). Així doncs, queda 
cla~ oue una llanguri (l'angl~s, par exemple) no és una eina t~cnica, és un 
instrument de l'imparialisme nord-america disfressati: de vehicle cultural per 
excelencia, de rniracle salvador del caos produ1t par la mateixa ma divina 
alla a Babel ..• 

Observem finalment que parlar una llengua "forta" com pot ser l"'angles, 
el franc8s, el castella, el rus, el xin~s, o fins i tot l'arab i ];'alcmany, 
dóna autornaticamentla impressió de cultura elevada, de sa'1iesa incalculable, 
de, en un mot, superioritat. 
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El p1antejament actual c;le les re1acions internacionals '(noniJmés de les 
't ,·tl' ~ o, o, JO.., o o, t' 1n eres~an S) ens por~2 a una Sl~uaCl~ sense sorClliB, Sl mes no aparon 'm8n~. 
No pod~m acdeptar de bon gnat pert~nyer al Tercer M~n Cultural en funcid 50-

1ament de que no parlem una llengua majoritaria científicarpent i culturalment. 
"¡ , . t 'L .. t d ] H o. ~ (. b o .JO ... pO es JUs o rue ,a mnJoro~ar .. e _A um0nl~8C 2m. un? r10U8sa lOlnmUlca 
d~unes 3500 llengUas) s~cgi de supoditar a la llei del m~s fort (que no a 
la del Olés intel·li~J8nt o cul turi t;~at) i no diqui ni piu 8n ~sser-li impo
sad~ com a llengua de relaci6 la llengua nacional dOna pot~ncia estrnngera. 
['a desi~íual tat esdevé així més accentuet1da, perqu8 difícilment podra un es
tranger dominar la llengua d~ la pot~ncia econ~mica i militar que domina el 
seu país fins a poder don~r una confer~ncia 8mb tanta facilitat c~m un n,diu 
de la nació podr.,rosa, la llengua del aual és la "universal". 

t;; ~". ":.; .JI!¡ ;,~:'_.-- ~ -4.-. 
A més a més hi ha el factor socialf\;¡¡:mbl t.~1<im::JOrtant. Qui ts pr0u diners 

i temps per a aprendre l#angl~s, el fra~c~s,el rus, el sin~s, .. ? Ben cert 
que no les c1asses populars-, els obrers;. sinó la burgesia i l'aristocracia 
que en é1lienar-sedavant la cultura i la'llengua foranies esdevenen l'avant
-guarda de l'imperialisme de ca!'!1 a llurs compatriotes menys pot2~ts econo
micament, i es distancien encara més d'ells. . ." 

Ens sembla que n; cal insistir més sobre les múltiples si tuacj.ons d 'in
justícia idionlatica que existeixen al nostre entorn més immediat. No cal dir 
que qualsevol persona no-boja i n:l-extraordinariament-perillosa accepta, psr 
m~emé}:he, quefals baseos parlin base sempre i a tot arreu ... a Euskadi. Supo
se~r. que~tO'ei1om té dre':e' a emprar la seva llengua arreu del món (cf. más amunt 
alib deIs esquimals i el CERN) ens porta a un absurd absolut { insuperable. 

Cal tirobarun vehicle de eomunicacié que, tot resp8etant plenament els 
drets de tots els parlants i sense posar en parill l'existemeia de cap poble, 
i, sobre tot, sense tenir associada una cultura agressiva i dominé\dora, ser
veixi als membres de la Humanitat i, en particular, de la comunitct cientí
fica mondial, com a eina de treball, com a llengua neutral de comuniqfJ.ció. 

Analitze: breument quines' són les característiques que'ha de ten ir 
aquesta llengua perqu~ serveixi peral15 que nosaltres vole~~ 

1.- No ha de pert~nyer a cap grup nacional ni social que en pugui fer una 
arma pe1s fins pf:1.rticulars, no neccssarié:"l::1ent al truistos. " 

2.- Ha de ser molt f~eil (requl~r, 1~qic2 ... ). a l#abast de tota ~ers~nv7 
amb ind8p8nd~ncin de la nacionAlitct (llcnrua) i clesse social (t8mps, 
dincrs, ... ) de la susrli ti:!. pcrsCina. 

3.- Ha de ser al mateix tcmps prou scn~illa i clara que permeti un dibleg 
" de carrer (per exemple) i prou rica i', 8mb capaci tat de precis:i.ó que 

perrneti d'e&pressar el pensament huma mnb tots 81s sousmab,sr:Js i de
talle. Ha de ser doncs, flexible i apta per Q l'activitat ciontíficc. 

OH E..URf::KB! No cal capficar-nO!3-hi i fer un idioma nou, que jrél 8xisteiy.! 
Aquesta llengua IJP és, ni" Olés ni menys, que ••. 1 'E:3PER.t\f\JTO, llengua a\lui 
pa~lada ja per uns set~e milions de persones arr8~ del món. 

L'Esperanto és unct 11engua extraordinariament rica i senzilla (molt m6s 
que no pas l~angles, evidentmont), mDlt 9pta per él les tasques científiquos, 

.. ,"' ... ~ •. ';,;.,:tI... I . .~",' 



així com par nualsGvol,altra mena rl'activitat humana. L'esperanto ~s emprat 
correntrlent ["'els eS!lsrr,:mtistes eje t;"lt el m'ln, c;ue en cap manera no renuncien 
a llur pro'-Jia llennua. ' 

L,'t::s;lsrClnto és la soluc,Ló perfecta ,a tots els problemes abans Gs!nontcts 
[Jerqu8 aS3equra la. cllmunicacirJ entre tots rüs homes elel ;'laneta i nq l~epre

s,enta una ¡-¡enetració cul turnl. ¡'Jo cal dir que 1 'ideal de totci .. 8ntífic hau
ria de ser de ler les seves investiqacions en la seva llengua i/o en espe~ 
~anto. El"nostre objectiu, com a futurs~ci8ntifics, com a javes Que, com 
diuen els poetes,"hem de fer el m'in", "tanim,temfJs per a anar a la presó", 
"tenim encara ideal s (no il'luminaci;Jns) que hom de tirar endava,t", etc., 
,ésacons8guir que la llengua de relació sobre el plnneta Terra s:igui rBs
peranto (i no l'anq18s, ni elfrances, ni el rus, ni-com ha dit més d'un 
exaltat conciu"tada- el catala .•. ). Si tothom parlés 1 'esperanto i la seva 
llengua la comunicació entre els científics de tot el món es veu7ia conside
rab16ment amillarada, no namés en el camp ideologic (superem antics' resul
tats d'entigues guerr-es, imai no ens sentim en condicion..,.s d'inferioritat 

'davant tl 'un al tre científic sen~l-llament perque no parlem pro- bé una llen
gua, potser la seva) , sinó també practicament. 

l' 

Els áva'ntatges de p'qderelisposar d1ina llengua regular, facilíssima, rica 
i que no pertany a ningú més qH1~~3mi, que la parlo perque vull, i no perque 
me 1 'hagin fet apremdre per for9~-¡ són mol tíssims: trencament de les barre
res Est-Oest, bons-dolentsj més gran difusió (i més rapidesa en aquesta) 

'1, de les troballes en qualsevol camp de Id Ciencia; possibili tat d 'aprofi tar 
l'es hores perdudes en aprendre 1 'anglos launa altra lle'rigua) en fnvor dápren
dre Física (afer molt més interessant) ... Com a punt de referencia, n'hi ha 
prau amb dir que 3 o 4 anys d'estudi d'una llengua nacional qualsevol equi~ 
vaíen, en tots elsaspectes, a 'dos mesas d'estudi d'esperan'ho. Qui no s'ho 
vulgui creure queda invi tat a py.o\;~r-ho· personalment: aviam qur,ntes coses'
podra dir amb només tres hores de classe! Tant com tot alloque s'apren en 
un centre' d'estudi' de l'ang19s en mig any. Proveu-ho, estudiants atrafegats, 
no us ve de dues hores a l~etmana " incloent-hi desplac;:aments, meures, .•• 

Us invitem a tots a aprendre l'esperanto, moguts no solament pel fans 
ideologic Que, segura n'estem, ja teniu, sinó perungran desig de col'la
borar a que, si bé nosaltres no ho veurem fins d'aquí uns deu anys, com a 
mínim (o maxim, diuen uns altres), les noves generacions de científics no 
hagin de sotmetre's a l'anglñs, ni al rus, ni al' xines, llengOes tates 
elles com~licades, que gairebé ningú de hosaltres ~o podr~ mai parlar tan 
bé com un nord~america, rus o xines, Entre tots ho farem tot, diucn. Cal 
potser, encara, senyalar que no aprendre 1 'esperanto perque ja es sc'.p l'an--:' 
gles és una excusa hipocritament egaista, ,éa un desig de no renunciar a un 
privilegi. .. Si no se'n sap, cal afanyar-se é;l aprendre'n, per poder des'lrés 
aconsegui~ l'ideal abans ex~licat. 

Com a nota consoladora per als fisics, que irremissiblement encara ens 
veurem en la necessitat d'aprendr~ nlguna llengua estrangera (anglos, frances, 
alemany ... ), podrieM afegir que ningú no s'oposa a que es sapiguen maltes 
1lengOes, sinó a que ens obliguin a aDr~ndre-les , o a que no es sb~ioa l'es
peranto. 

Infármaci:5 sobre on, com , quan... aprendre l' esperanto sere\ facili
tada a tlot aquell que la demani per la CAC' (o ",.r "" 'A-_~<.S ole (eo u.,.f!SC"/ l.\t.. .. .-"n.) - Martí Ruiz-Altaba. 
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5ECD~ES JD~N~UES ~,USIC~LS A LA r~LULT~T UE FISICA 
=========================================~======== 

P r i ;n e r a s e s s i ó 10. =)0 111 ,?, tí 

~A60R TROPICAL DELPOL MAGNETIC 
pi2no, orgu8 r gui tr.~rra, b2ix~ i ·bat.e,ri", 

.,.,. 

can~8ns populars catalans':.'" 

PETRIXOL 10 tlJazz Crup!! 
Toni al saxo, Oriol al clarinet, JaEce el tambor, 
Juan AlbErt él la tro!1,peta, Joan a, 1 'argue, Pau 8 

la bateria, Bruno i Isabel a la guitarra 

Seccna sessió 5 taroa 
--~-------------------

XA\jI I PEP, bl:.J8s i folk 

can~ons tradicionals catalanes 

Crup L'ESPARDENYA DEL jIU~ENGE amb Floran, Jaume, i 
Josep Mª a la guitarra, Enrie a la flauta 

SABOR TROPICAL DEL PUL ~AGNET¡C 

. , 
Tot pel preu vergonyós de cinc durets per cada S8SS10. 

Organitza la subeomissió Musical de la CAr. 
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