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I EDITORIAL I 
Durant les darreres setmanes, els coordinadors han comunicat 

als cursos respectius la possiblitat de convocar eleccions per a 
escollir els 8 representants ~els estudiants a la Junta de Facul
tato 

El govern de la Facultat correspon, e11 principi, a la persona 
J 1 d" -'- tI'" t . ~. n· l"~ lO ele ega en ,>0 es eE q'..~es lons que no s especlIlquen a a lJey _1~ 

neral de Universidades~ La Junta de Facultát és, doncs, un orga
nisme consultiu. La realitat de la facultat és, tantmateix, dife
rent~ les decisions es prenen per' majoria en la di ta Junta i s6n 
automaticame~t ratificades pel Daga. 

De la .Tunta de Facul tat en depenen fiues comissions: la Comissió 
de contractació i la comissil) economica. La primera és ]. "eEca1're
gada d ~establir les dedicacions i la dOcEmcia deIs di versos profe~ 
so1's de la Facultat -a proposta Jels departaments- i d~adjudicar 

les diferen ts assigna tures als esmer.ta ts departaments per tal que 
els seus professors s'encarreguin de la docencia. La segona distri, 
bueix entre els depártaments ele fons que cada any ree la F3.cul tat 
de la part corresponent deIs pressupostos generals de l"Estat, c0E. 
trola i distribueix les diferents despeses á compte de le, Facultat, 
(adquisició de revistes cien-Lífiques, biblioteca, manteniment de 
l"edifici, etc.). La Junta és també el 110c on van a parar tates 
les suggeremoies, irregularitats o propostes per al funcionament 
dia.ri de la Facultat: els cursos d.e catala que s"hi imparteixen des 
d"aquest. any, propostes de millora de la biblioteca, edició de pr~ 
grames reals par a les assignatures de segon cicle són exemples de 
propostes recents. L"adquisici6 de nous llibres per a la Bibliote
ca, introduir millores dins el Ser~rei de Publicacions i el Bar, 
fer pública la iniormació sobre beques per fer tesines, les vacants 
deIs departamer..ts, 1" apertura del pati interior de la planta bai
xa, etc. podrien ser exemples de properes proposte:::: .• 

La composició aprovada per a aQuest any és la següent: 
12 professors numeraris, 9 professors no numeraris, 8 estudiants 

idos representants del personal no docente 
Enf'ront d"aquesta nova composici6 sembla necessaria una discus

sió soore la nostra participació o inhibició de la Junta. ~s cla.r 
que els estudiants no podem adoptar un paper protagonista en l~or 
ganitzaci6 de la Facultat -degilt principalment als pocsanys que
hi passem i a la diferent dedicaci6 nostra _ pero podria ser 
convenient que féssim sentir la nostra veU i fer valer el nostre 
vot en altreE qüestions que no ens s6n alienes: control de la. qua
litat del professorat docent, millor estructuraci6 deIs programes i 
més coordinaci6 entre els impartits per departaments diferents, eli 
mi.nació. d"assignatures repetideE en el segon cicle, cre1;:,0ió d"un -
tercer cicle efectiu, impulsar una millora efectiva de la Bibliote 
ca, etc. 

Per tant, només fa falta que cada curs discuteixi la seva postu
ra enfront el problema par poder donar una resposta, corn a estament, 
a aquesta invitaci6. Donat que no hi pot haver dos representants 
par curs -només n"hi ha vuit- s"hauria de decidir -en cas de parti
cipar a la Junta- de quina manera es distribuir!en entre els cursos 
els dits representants. Una vegada decidida la distribuci6, el pro
cediment previst és el normal: "sufragi universal" en oada curs. 

."'.1 
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RADIOASTRONOMIA EN 
EL ESPACIO 

LAS "NUEVAS" ASTRONOmIAS 

La distinción,aparecida en este siglo,de la as
tronomía en dos ramas,una óptica y otra radio, es 
una consecuencia del hecho de que t~das las obser 

vaciones que es posible realizar desde bases terrestres se ven limitad~ 
por la transparencia de la atmósfera en cada banda del espectro. 

Como ésta por unos fenómenos u otros (interacciones nucleares,absor
ción molecular o reflexión ionosférica)sólo es transparente -salvo algu 
nas bandas del IR- para dos intervalos de longitudes de onda (las llam-;; 
das ventana óptica: 4 1O-5cm">'~ 7.5 10-5 cm y ventana radio: 1 cm $:.-

~ ~ 50 m),los astrónomos han dis~uesto hasta ahora de una imagen par
cial de la radiación que desde todo el Universo llega a la Tierra. 

A la ampliación de las observaciones astronómicas a la zona radio me
diante un instrumental totalmente distinto al telescopio óptico tradicio 
nal (l),ha seguido,a medida que tecnológicamente iba siendo posible sos
layar la opacidad de nuestra atmósfera evadiéndonos de ella,el desarro~ 
110 de "nuevas astronomías" (gamma-astronomía,rontgen-astronomía,etc)(2) 
que no son más que nuevas bandas del espectro que se abren al estudio 
del astrónomo y el astrofísico. 

Aunque cada una de ellas lleva aparejado un instrumental muy específico 
y sofisticado,no deben entenderse como astronomías independientes sino 
como una lógica extensión de los tradicionales refractores y reflectores 
de los observatorios. 

Los radioaficionados saben muy bien que la reflexión ionosférica es de 
gran importancia para las comunicaciones a larga distancia.Pero esta ven 
taja práctica no es más que un límite para la exploración radioastronóm~ 
ca de longitudes de onda muy largas. . 

Así,al igual que para el nacimiento de la gamma-astronomía o la X-astro 
nomía fue imprescindible el concurso de los satélites artificiales y de 
la te.cnología astronáutica para situar dichos "telescopios" fuera de la 
atmósfera,hoy los vuelos espaciales están posibilitando ya,el nacimiento 
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de una apasionante ventana del espectro radioel~ctrico:la Radioastrono
mí a en el Espacio. 

EL RADIOTELESCOPIO KRT-IO A BORDO DE LA ESTACION SALYUT 6 

En efecto,a las 3.50 (TU) del 18-7-1979,10s cosmonautas rusos Lyakov y 
Ryumin,tripulantes del Soyuz 33-Salyut 6,desplegaban un radiotelescopio 
de 10 metros de diámetro a trav~s de la compuerta posterior de la estacmn 
a 400 km de altura. 

Este instrumento (situado por primera vez fuera de la atmósfera terres 
tre) había sido enviado a la estación Salyut pocos días antes a bordo de 
la nave de aprovisionamiento PROGRESS 7. (3). 

De unos 300 kg de peso,el radiotelescopio constaba de una antena muy 
directiva,5 radiómetros,un patrón de tiempos, grabadores y procesadores 
de datos y un panel de control.La antena propiamente dicha,estaba consti 
tuída por un entramado de varillas metálicas de 50 micras de diámetro,y
pesaba menos de 1 kg por m2 .Antes de su montaje era un delgado cilindro 
de apenas 50 cm de largo. 

A lo largo de 3 semanas (hasta el 9 de agosto),los cosmonautas rusos 
en coordinación con el observatorio de Crimea y su gran antena de 70 m 
de diámetro,efectuaron interesantes estudios de la Vía Láctea,del Sol y 
del púlsar PL 0329.Gracias a la técnica de interferometría de muy larga 
base se confeccionó un mapa de radiofuentes lejanas de una región del cie 

lo. La técnica de interferometria de muy larga base (VLqr) se fundamenta en 
el trabajo de Ryle y Hewish (1960) que afirma que se ruede recibir la mis 
ma cantidad de información con antenas pequeñas seraradas una distanciaD 
que con una antena de di~metro D.Arrovechando la órbita de la Salyut rue
den 10grflrse distanci;1S D entre 400 y 10000 kms, lo que equivale a un POc:Er 
separador de 10-3 segundos de arco. 

Por otra parte,tambien se efectuaron medidas de la salinidad del agua, 
del estado de la superficie oceánica,de la humedad del suelo y de las con 
centraciones de sustancias contaminantes en la atmósfera terrestre. (4) -

Aunque la experiencia no haya proporcionado resultados espectaculares, 
su valor estriba en que ha sido la primera etapa de un ambicioso programa 
de la Academia de Ciencias de la URSS. 

¿ UNA IMAGEN TRIDIMENSIONAL DEL UNIVERSO? 

Desde hace algún tiempo,los científicos rusos vienen desarrollando un 
proyecto para situar radiotelescopios en el espacio que podrían proporcio 
nar importantes dividendos en múltiples campos. -

Según los gráficos que publicamos en la página anterior y siguiente(pro 
porcionados por la agencia NOVOSTI),la Academia de Ciencias de laURSS -
cree en la posibilidad de montar en el futuro radiotelescopios de 10 km 
d~ diámetro a partir de módulos de 200 metros situados en órbita median
te el concurso de una lanzadera espacial similar al Space-Shuttle ameri
cano,hoy en estudio:el "kosmolyot". 

Construídos y ensamblados automáticamente o con la colaboración de unos 
15 obreros-cosmonautas,de forma id~ntica a como se piensa construir las 
estaciones orbitales de las próximas d~cadas,podrían ser situados poste
riormente en órbitas heliocéntricas. (5) 

Se ha calculado que situanoo una antena de esas características a la al 
tura de Saturno y otra en órbita terrestre o lunar,se lograría un salto 
gigantesco en el poder de resolución de nuestra Radioastronomía (del or
den de 105 veces),de modo que podrían resolve:rs,e quasars,pulsars y núcleos 
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galácticos de muy pequeño ang~ 
lar,e incluso, !detectar plane
tas de sistemas solares próxi
mas! • 

Los cambios en las direccio
nes de las antenas(o de los 
puntos focales)podrán propor
cionar una visión en 3 dimen
siones del Universo (6) y mejo 
rar decisivamente nuestro re-
cuento de objetos débilmente 
luminosos,como las enanas blan 
cas. 

Todo ello,y sin considerár 
las posibilidades de detección 
de emisiones extraterrestres 
artificiales (en cuya búsqueda 
se afanan prestigiosos grupos 
de trabajo,tanto soviéticos ca 
mo occidentales), o la amplia
gama del espectro radioeléctri 
ca que podría explorarse(>'>SO;) 
con sus posibilidades de desve 
lar importantes datos cosmoló= 
gicos;hacen muy atractiva la 
idea de llevar al cosmos gran
des radiotelescopios al igual 
que se está reciendo con los te 
lescopios 6pticos y de rayos i 
(ruE,Copérnico,Hipparcos,etc). 

Continuar el camino iniciado 
con el KRT-IO de la Salyut 6 
o los satélites americanos RAE 
(4-7-68 y 10-6-73),exigirá pro 
bablemente una estrecha coope= 
ración internacional.La Astro-
náutica una vez más,como punta 

xa¡JI(OCO 

de lanza de la Astronomía,deberá responder al reto que el espacio 
la Humanidad: la cooperación en nuestro hermoso planeta azul. 
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Ciencia 

Contrainducció i partícules 
. amb consciencia 

l. CO-inducció i CONTRA-inducció 

"El hombre es un animal que tima" 
E.A.Poe 

Ara és l'hora d'adjectivar les partícules. En el marc d'aquesta 
afecció ja tradicional a la física, el que pretenc és pero for9a dife
rento 

És el cas que se'ns ha acostumat a rebutjar una teoria quan·les se 
ves prediccions contradiuen els fets experimentals. Aquests pero, no 
són mai objectius per ells mateixos; a l'explicació de tot fet hi ha u
na gran dosi d'intuició "natural" i un bagatge ideologic i cultural co.!! 
siderable. Alliberar-nos d'aquests prejudicis del "sentit comú" ha es
tat el gran repte de la física moderna. Pero cal anar més enlla. 

Concretem. Sigui un experiment i una teoria inconsistent respecte 
d'ell, és a dir, que no explica ni prediu correctament els resultats ob 
servats. Davant d'aquesta parella (E;T) hi ha dues actituts a prendre.
L'escola tradicional (po)-inductiva optaria pel millorament del labora
tori (fer mides més fines) i la modificació de la teoria ("ajustar-la" 
a la realitat observada). L'escola contra-inductiva en canvi, considera
ria valida la teoria i es preguntaria quins principis ocults, responsa
bles de la contradicció, hi ha en el feto 

L'avantatge de l'adopció d'aquest darrer metode consisteix en que 
ens obliga a prescindir de conceptes "intui tius" ·for9a arrelats dins el 
nostre codi cultural, i que sense una exigencia explícita no estariem 
disposats a oblidar. 

La rendabilitat n'és suposada: la introducció sistematica d'hipot~ 
sis inconsistents amb els fets contraresta amb "veritables doctrines 
falses" les vigents "falses teories veritables". 

Apliquem ara la contra-inducció a dos deIs postulats "camuflats" de 
la dinamica, i donguem un suggerent resultat. 

2. Postulats "camuflats" de la dinamica. 

En el marc deIs sistemes classics el problema del moviment s'enun-
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cia de la següent forma: 
"Sigui un sistema classic sotmes a una 

dinamica H. Donat un problema (H; condici
ons inicials), l'evolució del sistema esta 
completament determinada". 

En sortir del domini classic, la situació no canvia fonamentalment. 
Di~s una teoria T, el coneixement de la T-dinamica d'un T-sistema dona 
una T-determinació de l'evolució. 

Així~ en el cas d'una teoria classica, la determinació és completa. 
En un cas quantic, la determinació és probabilística. Pero en tot cas, 
conéixer la dinamica (Le. el potencial) és conéixer el maxim que es pot 
saber de l'evolució del sistema segons aquesta teoria. En aquest sentit, 
la predicció d'una T-teoria és T-determinista. 

En resum, l'enunciat del problema mecanic general és: 
"Sigui un T-sistema sotmes a H. Donat 

(H; condicions inicials) l'evolució del sis 
tema esta T-determinada". 

Es facil veure que aquest enunciat es construeix sobre els següents 
pos tula ts "camu fla ts" : 

co- i) La materia és inanimada 
co- ii) L'evolució és predictible. 

Se'ns acudeix ara interpretar el significat de l'enunciat d'una al
tra forma: 

"Sigui un sistema classic sotmes a una dina
mica H. Donat un problema (H; c.i.), el sist~ 
ma només pot escollir una evolució; el poten
cial restringeix la seva llibertat fins reduir
-la a una obediencia condicionada". 

Atorguem així una voluntat i capacitat de decisió als sistemes. Les 
nos tres observacions classiques són només un cas particular en que el p~ 
tencial és "totalment dominant" i la partícula "abnegadament obedient"; 
obviament en aquestes condicions la consciencia deIs sistemes no pot ma
nifestar-se. 

Per tant, implícitament hem arribat a suposar que: 
contra- i) La materia és animada. 
contra- ii) L'evolució és impredictible. 

De fet (ii) hauria de ser: "no tot es pot predir alhora". En con
cret, quan reduim a les partícules al paper de trossets de materia inert, 
pague m el preu de no poder aplicar-les més que un model tecnic i maqui-
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Per augmentar el desgavell aconseguit, afirmo que amb llur peculiar 
ull ortodoxe els científics mai gaudiran d~un extasi en conversar amb 
una particuleta. I aixo és perdre informació sobre el sistema. 

D'altra banda, una visió exclusivament esoterica deIs fets, donen 
una informació també parcial. Pero la "quantitat c.~informació" és la ma
teixa: 

contra- iii) La quantitat d~informació obtinguda per 
l'aplicació exclusiva d'una teoria 
aillada, no depen de la teoria usada. 

Només una conjunclo de varies teories, fins i tot incompatibles, 
pot donar-nos informacions fins ara imprevisibles. L'adjunció d~hipote
sis "absurdes" (com totes les que he usat) a les "intuitives naturals", 
pot reservar-nos el neixement d~una nova actitud cognoscitiva que enfon 
si les idees tradicionals d~un món que ja ens han donat pensat. 

A. C., 
quart curso 

~ 
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Con motivo del encuentro con Sa

turno,el pasado 12 de noviembre, de 
la sonda norteamericana Voyager l,a 
tan sólo 123000 kms del mismo,la re
dacción de PLANTA 8 me ha solicitado 
un comentario sobre este fantástico 
"rendez-vous",fruto de una ingeniosa 
carambola interplanetaria. 

Aún con la premura de unos resul
tados provisionales y no contrastados, 
podemos afirmar ya (a 25-11-80)queel 
Voyager 1 ha escrito un buen número 
de páginas incompletas en nuestro 
atlas del sistema solar. 

EL VIAJE DE LOS VOVAGER 

El 20 de agosto de 1977,la Voya
ger 2 inaguraba un ambicioso proyec
to de la NASA destinado a explorar 
Júpiter,Saturno y Urano durante un 
período de 10 aRos. 

Poco después,el 5 de septiembre, 
un segundo Titán 3-Centauro ponía a 
la Voyager 1 en una trayectoria par2 
lela a la de su compaRera.La Voyager 
2 está viajando más lentamente y por 
ello al llegar a Júpiter(en 'enero de 
1979)le había sacado ya a su compaRe 
ra 4 meses de ventaja y hoy,al lle-
gar a las inmediaciones de Saturno, 
la ventaja es de más de 9 meses.Esta 

es la razón por la cual la Voyager 2 despegó 16 días antes que su gemela. 
El viaje de ambos Voyager está siendo algo así como formidables caram 

bolas de billar a escala cósmica.Primero,al pasar por las cercanías de J8 
piter se aprovecha su fortísimo campo gravitatorio para acelerar las na-
ves y desviar sus trayectorias, dirigiéndolas hacia Saturno de forma simi
lar a lo ejecutado por el histórico Pionner 11. 

Pero en las cercanías de Saturno,e1 Voyager 2 repetirá la maniobra de 
manera que emprenderá viaje hasta Urano al que llegará el 30 de enero de 
1986 y de allí,se evadirá del Sistema Solar.Por su parte,el Voyager 1 fi
nalizará su misión con el estudio de Saturno y sus satélites,emprendiendo~" 
desde allí su evasión del sistema Solar.Los expertos en dinámica de vuelo 
han predicho que,una vez' atravesada la órbita de Plutón,sus respectivas 
trayectorias pueden llevarles a pasar por las"cercanías"(esto es,a menos 
de un aRo-luz de distancia) de 3 estrellas.La primera dentro de unos 40000 
aRos,la segunda dentro de 147000 y la tercera a 525000 aRos. 

La primera etapa del viaje (es decir,el sobrevuelo de Júpiter)se cum-
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plió puntualmente el pasado año (véanse los excepcionales reportajes de 
Science,Scientific American,etc),cubriéndose en la actualidad el segundo 
objetivo: Saturno. 

CARACTERISTICAS DE LOS VOYAGER 

Los Voyagers -cuya masa es de 825 kg- llevan incorporados un impresio 
nante "arsenal" de instrumentos de análisis "a distancia". 

Destacan,4 magnetómetros -dos para campos débiles (10- 7 a 0.5 gauss) 
y dos para campos fuertes(25 10-5 a 20 gauss)-;un espectrómetro infrarro
jo sensible entre 0.3 y 2 micrómetros y entre 2.5 y 50 pm; y un fotopola
rímetro constituído por un telescopio Cassegrain de 15 cm con 5 filtros 
para estudiar la existencia de metano,hidrógeno molecular, amoníaco y aero
soles. 

Además,aprovechando la experiencia acumulada con las misiones Viking 
y Mariner,los Voyagers han sido equipados con dos cámaras vidicón.La pri
mera,de gran angular y 200 mm de focal,es sensible a las radiaciones com
prendidas entre 400 y 620 nanometros.Va dotada de 8 filtros,especialmente 
elegidos para cada uno de los experimentos diseñados y posee un campo de 
3,15° (f/8,5).Por su parte,la segunda,de pequeño angular y 1500 mm de fo
cal ,está destinada a registrar los pequeños detalles de las superficies 
de los astros sobrevolados.Sensible entre 320 y 620 nanometros,su campo 
representa 0.4° solamente (f/3) y posee otros 8 filtros de colores. 

Las imágenes de formato cuadrado que estas cámaras recogen,poseen 960 
líneas de definición y un código numérico de 6 bits para cada punto ( lo 
cual posibilita una gama de 64 tonalidades distintas).Como el barrido de 
una imagen dura 48 segundos,y en ese tiempo la nave recorre una distancia 
considerable (que puede ser del orden de 1200 km),los ordenadores deben 
corregir la deformación de las imágenes. 

Las naves pueden transmitir directamente a Tierra las señales a trav~ 
de las bandas S (en 2295 MHz) y X (8418 MHz).Estas son recogidas por las 
estaciones de la red Deep Space Network (Goldstone -California-,Tidbinbi
lla -Australia- y Fresnedillas -España-) a un ritmo de 115200 bauds. 

Un bit es la unidad elemental de información en código bi
nario.Un baud es la unidad de velocidad de transmisión de ' 
información y equivale a un bit por segundo. 

y durante los intervalos en que la Tierra queda oculta por alguno de 
los astros sobrevolados,son registradas en un magnetoscopio de 8 pistas, 
de 1,25 cm de ancho y 328 m,con una capacidad de 97 fotografías.La lectu
ra de la misma puede hacerse a distintos ritmos (7200,21600,33600 y 57600 
bauds) empleando 96 segundos en transmitir una imagen.Así,en régimen di~ 
to las Voyager pueden suministrar 75 fotografías/hora,mientras que en di: 
ferido el ritmo es de 37,5. 

El aspecto externo de estas sondas (ver gráfico pág. anterior) viene 
determinado por la necesidad de aislar del equipo científico los generado 
res nucleares que los alimentan (pues hay que tener presente que la leja: 
nía del Sol hace impracticables los paneles solares),y por una gran ante
na parabólica que asegura las comunicaciones con la Tierra. 

Finalmente,la finitud de la velocidad de la luz hace que las señales 
enviadas desde o hacia el ingenio empleen un lapso importante de tiempo. 
Si tenemos presente que la luz tarda 35 minutos en salvar la distancia 
Tierra-Júpiter (de modo que ante cualquier eventualidad no podríamos madi 
ficar la actividad de la sonda hasta !l hora y 10 minI más tarde),compreñ 
demos la necesidad de almacenar en memoria el ~rograma de vuelo para que
la nave lo ejecute autónomamente en los instantes adecuados.Un ordenador 
a bordo se encarga de ello. 
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Siguiendo los pasos del Pionner 11 (l-9-79),el Voyager 1 ha sobrevola 
do el anillado Saturno y su corte de satélites. -

Las fotografías y datos de telemetría que ha remitido a la Tierra han 
provocado auténtica expectación y revuelo entre los científicos del Jet 
Populsion Laboratory (Pasadena).Ninguno de los tres frentes de estudio 
que se habían asignado al ingenio (Titán,anillos y demás satélites) ha de
fraudado por las informaciones recibidas. 

Titán -el mayor de los satélites de todo el Sistema Solar- posee una 
densa atmósfera compuesta de nitrógeno en vez de metano como se creía.Da
da la presión y temperatura existente (-200°C) es muy probable que preci
pite en la superficie formando mares de nitrógeno líquido.De todos modos, 
tampoco está claro cómo ha podido retener Titán esta atmósfera,ya que la 
masa del"planeta"no parece suficiente para ello.(En palabras del Dr. Von 
Ashleman, Titán puede considerarse por su tamaño,más un"planeta terrestre" 
que una luna). 

El ingenio espacial ha elevado a 15 el nº de satélites de Saturno al 
descubrir los nQ 13,14 y 15 (ver figura);y ha echado por primera vez una 
ojeada a las superficies de mimas,Dione,Rhea,Encedalo,Hyperion y Thetis. 
El accidente más destacable es un gran promontorio en mimas y la superfi
cie helada de Encedalo. 

Pero sin duda la máxima revelación la han constituído los cientos de 
nuevos anillos descubiertos,algunos de ellos!entrelazados entre sí!,otros 
fuertemente excéntricos,cuya estabilidad parece por el momento fuera de 
toda explicación.Seg6n Bradford Smith,analista de imagen del JPL,"esto de 
safía las leyes de la mecánica,pero,obviamente los anillos lo hacen,y no= 
sotros,simplemente,no entendemos las leyes que los rigen.En el extraño 
mundo de los anillos de Saturno la rareza ha llegado a ser com6n". 

El apasionante sobrevuelo del sistem~ saturniano será repetido el pró 
ximo agosto por la Voyager 2.¿Confirmará o aclarará los misterios plante~ 
dos?Vivir para ver ••• 
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Bústia 

Ens és un costum mol~ comú a
nar sempre"a la nostra". Preocupats· 
sempre pels nostres problemes (o 
PROBLEMES) no "podem" ocupar-nos de 
les coses que no ens són molt pro
pies. ~s trist reconeixer-ho, pero 
és així. 

Altres vegades és la desinfor-
mació la causant d'una manca d'in

teres que ens impedeix prendre una 
postura clara davant determinades 
situacions. 

En el cas de la junta de facul 
tat em sembla que s'ajunten ambdós 
motius. Ara bé, el que realment es 
podria eliminar, i realment no g'e
limina és la manca d'informació. 

Vaig sentir una vegada que a 
la junta de facultat hi podien assis 
tir estudiants. Pero ningú m'ha dit 
mai per a que, és a dir, sobre qui
nes qüestions té poder decisori a
questa junta, ni quins estudiants 
hi van (o hi pod~n anar) , ni la se
va periodicitat ••• 

Un punt que també cal tractar 
és la seva composició. L'any passat 
es va boicotejar una junta perque 
no era paritaria. 1 ara, se~se saber 
ni com ni com no, se n'ha tornat. 
Potser no estaria de més que algú 
ens doné s explicacions. 

Crec que si és possible que la 
junta sigui un organ que serveixi 
per a coordinar els tres estaments 
de la nostra facultat (professorat, 
personal no docent i estudiants), 
cal que tots n'estem informats. 

Per tant, m'agradaria que la 
gent informada ens informés (dic 
"ens" perque em consta que no sóc 

l'úuic cas de "despiste".) 
I que entre tots fem que la 

facultat sigui la nostra facultat. 

Gemma Ses~ 
20n. matins 

Tots sabem que enmig de la fa
cultat hi ha un petit pati amb uns 
quants arbrets, gespa i una font 
on gairebé mai no hi ha aigua. 

Quan entre classe i classe 
sortíem a estirar les carnes al pa~ 
sadís i veiem aquell pati, ens de
iem que era una llastima que no e~ 
tés obert per poder anar-hi a pre~ 
dre el solet o a respirar aire 
menyscarregat, ni que fos per uns 
minuts. 

Un dia, un grup de segon es 
va decidir a anar a Secretaria per 
saber que calia fer. D'alla ens 
van enviar al bidell, i del bidell 
al dega de Químiques. Ell ens va 
dir que en.principi no hi havia 
cap inconvenient i dona l'''ordre'' 
d'obrir-lo. 

Cal ara que el conservem bé, 
que no trepitgem la gespa ni hi j~ 
guem a pilota, per no haver de tor 
nar-nos-el a mirar des de l'altra 
banda deIs vidres. 

Gemma Sesé 
20n. matins 
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Bústia 

Escribir un artículo 
A buen seguro que pocos, muy pocos de nosotros, nos hemos puesto 

a pensar sobre el hecho de escribir un artículo para esta revista de 
nuestra "casa". Respecto a ésto he sopesado opiniones tan dispares c~ 
mo el pensar que articulista lo pOdía ser todo el mundo -sólo es cue~ 
tión de coger un lápiz y un papel- menospreCiando,m2.s o menos, toda 
la labor desempeñada por "casi los de siempre"; o, en el otro extre
mo, ensalzar vehementemente a los esforzados del bolígrafo. 

En realidad, lo que pretendo aquí es argumentar en fuer de la se
gunda opción: todo el mundo puede expresarse, hablar, escribir, pero 
¿y hacerlo bien? Creo que no es tan fácil. A mi entender el contestar 
afirmativamente a la cuestión planteada supone tres condiciones: 
inspiración, constancia y el poseer una expresión saludable o Inspira
ción por el sencillo motivo de que a todos nos cuesta coger la pluma 
cuando tenernos un rato libre; por ello,·para hacerlo tiene que haber 
alguien o algo que nos mueva ••• También, ¿cuántas veces has comenza
do a escribir· lo que en un momento monopoliza'tla ·tu pensamiento y lu~ 
go lo dejaste, porque se te hace demasiado largo, porque te parece 
tonto, por lo que sea? ahí radica la necesidad de la segunda caracte
rística. El hecho de no poseer una saludable expresión -rechazo to
talmente la discriminación cultural- es un handicap de dos caras: 
supone la no aceptación de un artículo que puede tener maravillosas 
ideas, y además, supone el miedo a lo anterior -que no es lo mismo
por lo que ya no se escribe. 

No sé si es difícil 0 no el que se den estas apti tu de s en una mis-; 
ma persona. Sin embargo, bien se puede intentar escribir conjuntamen
te: tan sólo es cuestión de encontrar la 0tra media naranja. Machado 
decía que busquéis vuestro complementario, que siempre va con voso~ .. 
tras y suele ser vuestro contrario. 

! Venga, no te apagues ! si tienes aiL(;o que _ decir -siempre lo hay· 
sin ser una disertación filosófica, un teorema o una queja, pues puede 
ser simplemente el fruto de lo más insignificante- decidlo. Es, si 
quereis decirlo así, una llamada a la verdedera libertad de expresión: 
no os censureis vosotros mismos. 

Me gustaría desde aquí ofrecer un pequeño homenaje a todos los que 
han decidido que vale la penffi emplear un tiempo en escribir para 
los demás, y por extensión, a los encargados de las tareas menos visi
bles (mecanografiado, corrección, selección -aunque menos (~) - etc). 
Va aquí mi agradecimiento para ellos. 
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Per tal de commemorar la inaugu
ració del "Museu de la Ciencia", es 
celebra els dies 13, 14 i 15 de nove~ 
bre, un "Co l.loqui int ernac ional so
bre l'organització de la recerca cien 
tífica". Alla varem tenir 1 'oportuni
tat de parlar amb el Dr. Guiu i amb 
el Dr. Oró. 

Dr. Francesc Guiu 
El Dr. Guiu és doctor en física per la Universitat de Barcelona, 

Ph. D. per la Q~iversitat de Londres i Doctorand Sciencia per aquesta 
mateixa universitat. Actualment treballa al "Queen Mary College", tam
bé a la Q~iversitat de Londres. Les seves intervencions al col.loqui 
reflectiren la seva experiencia com a professor u~iversitari en un país 
d'elevat nivell investigador, i a on la universitat té una autonomia 
total. 

Va accedir a parlar amb nosaltres amablement, i aquestes són, si 
bé disortadament molt condensades, les seves opinions. 

En primer lloc, voldriem demanar-li la seva opinió sobre aquestes 
jornades. Pensa que més aviat han estat simboliques, o que tindran al
~~na repercusió concreta, vistes les intervencions i111icament expositi
ves d'aquest matí, respecte de les quals la. seva ha estat potser més 
aviat crítica? 

La repercusió que tindran no es pot preveure, pero no dóna pas la 
impresió de que sigui un acte simbolic, sinó una cosa feta amb bona in 
tenció. Hi ha un fons de realitat; ara bé, sempre hi ha dificultats 
per a fer una cosa ben feta. Pel que respecta él. les meves intervencions 
no sé si han estat crítiques o no. És u~a mica difícil aixo de venir 
de fora i criticar, perque sembla que un es vul~~i donar importancia, 
que estigui per sobre d'aquestes coses. Si he fet alguna crítica ha es
tat més aviat a la manera d'enfocar el problema, o de procurar no enfo
car el problema real. 

Aquí tenen un problema formidable i és el del personal, el de la 
contractació del personal. Tots els bons proposits que es tinguin per 
organitzar la recerca estaran condicionats a la situació del personal 
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investigador i docent; cree que si no' existís el problema del personal, 
la resta no seria tan greu. 

Creu voste que el personal que tenim és relativament adequat per 
al que es vol fer, o s'ha d'esperar a un cert reciclatge? 

Bé, en definitiva no es defineixen realment les fites, sinó que 
es té més o menys una idea del que es vol millorar. Si suposem que es 
pot aconseguir la millora, s'ha de tenir molta paciencia perque aixó 
no es fa en quatre diese Necessita una continuitat de la voluntat de 
voler-ho fer, i també lli1es circumstancies que no sé si es donaran: una 
certa seguretat i una certa estabilitat. No es pot un any iniciar una 
reforma, i a l'any següent haver de canviar completament el planteja
ment, per les circumstancies que siguin. Sembla que aquí sempre s'ha de 
comengar de nou; per que? Aquestes condicions de seguretat i de conti
n'.litat no depenen del personal universitari ni deIs universitaris. 

Encara que no m'ho heu preg~tat, una cosa us vull dir: parlant 
ara deIs estudiants, no del personal. I és que, pel que he vist, als 
universitaris espanyols no us prenen seriosament, no es té en compte 
la vostra contribució als afers de la Universitat. Em sembla que no ho 
teniu organitzat bé; aixó de fer "follón", fer vagues i embrutar parets 
no porta enlloco El que necessiteu vosaltres és organitzar-vos bé i 
fer-vos respectar, i quan sigueu respectables i tingueu un cos que us 
representi bé i seriosament, us fareu sentir i s'us escoltara. A moltes 
d'aquestes coses que es diuen aquí, vosaltres haurieu de ser-hi; perque 
encara que es planegi el que sigui, d'aquí a vint anys tots serem fora 
i són els nous que arriben els que hi seran, i els que trobaran el pa
quet que els estem deixant. Per~ ara hi ha una certa prevenció a que 
els estudiants vulguin participar. No sé si les coses han canviat, per~ 
fa uns anys, quan jo encara venia per aquí, es formaven "follons"(parlo 
de l'Escola d'Arquitectura que és la que més coneixia i encara és la 
que més conec, dones és amb els seus professors de Física amb qui més 
contacte he tingut). Donava la impressió que no se us podia prendre se
riosament, i així no se us escoltava. A Anglaterra hi ha un sindicat 
nacional d'estudiants que es diu "La Unió d'Estudiants". A cada Univer
sitat hi ha un sindicat aut~nom q~e tracta les materies d'interes lo
cal. El sindicat té poder decisori dins de les seves activitats aut~no
mes i envia els seus representants a les juntes de facultat. La Unió 
esta representada a les Juntes i fins i tot al Senat. 

Se n'ha parlat molt, de la reorganització de la investigació al 
nostre país. Creu voste que el personal investigador o docent que avui 
tenim és capag de protagonitzar aquest rellangament? 

Jo penso que la importancia de la recerca a la Universitat no s'ha 
aclarit ben bé en aquestes jornades. Em sembla que veig aquí una mena 
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de dicotomia entre la funció del professor i la funció de l'investiga
doro Són dues funcions que no haurien de separar-se: és a través de la 
recerca i essent davant dels esdeveniments que un pot ser un bon profe~ 
sor. No es pot ensenyar avui en dia la Biologia, ni la Física, ni.les 
Matematiques sense aixo; s'han d'escollir uns temes i s'ha de saber qu~ 
és l'essencial, qu~ és basic, qu~ és el que un ha de comunicar als estu 
diants; i aixo no se sap més que havent estat en el front dels avengo s 
en el camp on cadascú és especialista. Explicar bé o no, no és tan im
port~nt. Si ho fos, jo no seria a Anglaterra, perqu~ quan parlo tinc un 
accent angl~s que fa caure d'esquena. Les classes que dono, hi ha qui 
les segueix i qui no; pero els que les segueixen semblen estar-ne con
tents. Aquesta és una satisfacció que un troba: el poder comunicar amb 
els estudiants i veure que "s'els hi passa alguna cosa" i s'els hi crea 
un entusiasme per l'asignatura. 1 aixo només es pot aconseguir si un la 
coneix, si un sap el tema de que parla. Potser sí que aquí, a molts pr~ 
fessors universitaris, els hi falt~ aquest segon aspecte. 

Veig també que aquí hi ha una difer~ncia entre l'investigador que 
esta a la universitat i l'investigador que esta fora de la universitat. 
Jo no sé perqu~ l'investigador que esta fora de la universitat ha de 
considerar que l:educació no és part de la seva feina; i no veig motiu 
pel qual els coneixements que aquest senyor indubtablement té, no es p~ 
den fer servir per a l'educE1,ció de l'universitari. Aixo és una perdua 
de diners i d'esforg i una p~rdua de coneixements que és lamentable i 
que em penso que hauríem de reflexionar ~~a mica: és un element que po! 
ser hauríem d'introduir al pla que cal per a fer aquesta reorganització. 

Tornant una mica a la qüestió de la planificació, que és per onh~ 
víem ~omen9at, creu que aquesta planificació s'hauria de fer per la pr~ 
pia comunitat científica aquí a Espanya, o s'hauria de dur a terme pels 
poders públics?S'hauria de tenir en compte les necessitats tecnologi
ques o industrials.? Quines serien les primeres passes a donar? 

Quan es comenga així i no se sap per on adregar-se i per on anar, 
em sembla que s 'ha de preguntar a tanta gent com es p'.lgui, pero d 'una 
manera ordenada; alguns diran moltes bajanades, d'altres no tant, pero 
així aquelles idees que sig~in bones filtraran. El que no es pot fer és 
agafar tres senyors dictats amb el dit, posar-los on sigui i dir que 
aquests senyors són els qui faran la planificaci6. Perqu~ algú ha d'ha
ver-hi al final que decideixi i que coordini, pero tothom ha de contri
buir ~ fer la planificació, i cal que vinguin idees de tot arreu. El 
senyor que esta a dalt s'ha d'encarregar de formar un equip que sigui 
capag de valorar bé el que convé. Pero si el senyor és un "patata" i 

nomena un equip d'ineptes, aleshores la culpa és seva i ell té la res
ponsabilitat per no haver nomenat als qui sabia que podien fer la fei-
na. 
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Després d'aixo, la nostra conversa amb el Dr. Guiu s'allarg~ una 
mica més, comentant el paper que ha de jugar la investigació i la uni
versitat davant de la societat, de la importancia que podia tenir una 
divulgació científica que apropés la ci~ncia a l'home del carrer ••• No 
voldríem pero allargar excesivament aquest espai, i hem de tenir en 
cont~ que alguns d'aquests temes es tracten amo forga exhaustivitat en 
l'altra entrevista que segueix. 

Dr. Joan Oró 
El Dr. Joan Oró és una personalitat científica de fama mundial. 

Llicenciat en química per la universitat de Barcelona i'any 47, féu el 
doctorat en bioquímica als EE.UU., a Houston. Són coneguts especial
ment els seus treballs amb la NASA relacionats amb la possibilitat d'e
xist~ncia de vida a Mart i el projecte VIKING. En l'actualitat és de 
nou a Catalunya, i presideix el Consell Científic i Tecnologic que assi~ 
teix la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnologica, 
directament depenent de la Generalitat. 

Per a parlar de la investigació a Catalunya, i del seu futur cien
tífic, ens rebé amablement un matí al seu despatx particular, i amb ell 
tinguérem la seglient conversa. 

Les darreres jornades es van centrar sobretot en la planificació 
de la investigació i la seva relació amb la política. S'identifica vos 
te amb alguna de les idees allí exposades? ~s a dir, des d'on creu 
voste que s'ha d'imposar una planificació de la investigació? Des 
del sector polític, des de la propia Universitat? 

L 'objectiu principal de les jornades era, al meu entendre, donar 
una oportunitat.a tots els científics de Catalunya de fer una analisi 
de la situació actual i expressar la seva opinió sobre els camins que 
convé seguir d' ara endavant. La situació actual aquí és la següent: 
el recolzament economic de l'Estat és mínim i aixo dóna lloc a que 
molts investigadors joves-hagin de marxar a l'estranger. Degut preci
sament a aquesta si tuació, cal ve-:J.re que podem fer en aquests moments 
en que comptem amb-un govern autonom per a desenvolupar la investiga
ció al nostre país, tant a nivell basic com a l'aplicat o ts·a dir, en 
que pot contribuir la ciencia al desenvolupament industrial, agrícola 
i economic del nostre pa{s. La situació actual del món es tan greu en 
part per la crisi energetica i en part pel repte que presenten els 
paisos tecnologicament molt avangats. Es necessita,per tant,una ac
tuaciQ més directa per a revitalitzar la investigació. 
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Tornant al punt anterior, d'on ha de venir aquesta planificació 
que revitalitzi la nostra investigació? Per part del sector polític? 
Des de la propia Universitat? 

No ha de ser imposada ni pels uns ni pels altres, sinó per tots pl2. 
gats. El país que millor ho ha fet és el Japó. POlÍtics, empreses i 
científics s'han ajuntat per donar lloc a un grandesenvolupament in
dustrial i economice Es un metode que els hi ha donat bons resultats~ 
la combinació de la investigació i la seva aplicació a la tecnologia, 
i l'aplicació d'aquesta tecnologia a la indústria. Els assumptes deIs 
científics cal que els portin els propis investigadors de reconegu~a 
experiencia en la ciencia fonamental. Aquesta fou precisament la meya 
missió quan ens vare m reunir a les propassades jornades. Pero tampoc 
110 podem oblidar el desenvolllpament tecnologic , i establir un di?üeg 
amb la resta d'elements de la societat per tal de veure que és el que 
l'element productiu ha de dir sobre la investigació. Aquesta revitali~ 
zació de la investigació ha de ser obviament recolzada pel govern. Als 
paisos més avangats aquest procés va millor quan "menys govern", és a 
dir, meys intervenció per part del govern. La meya missió és afavorir 
la connexió i el dialeg entre els elements inventiu i productiu. 

Ademés del Japó tenim com un bon exemple els Estats Dnits. Totes les 
universitats són practi:::ame~lt o totalment a::.ltonomes (M.I.T., Chicago, 
Stanford, Caltech, Columbia, Harvard ••• ) i és allí on escolleixen els 
millors científics i on s'ha desenvolupat la"millor ciencia" (és on hi 
ha més premis Nobel) i per tant, són un model per a la· resta d'univer
sitats. Les altres són d'alguna manera també autonomes, doncs pertanyen 
a cadascun deIs estats; per exemple, les universitats de California, 
a més de les de Massachussetts han destacat com a universitats cap da
vaneteres en la recerca seguint el model de les que eren purament aut2 
nomes. Al voltant d'aquestes universitats s'han creat importants nuclis 
industrials : al voltant del M.I.T., Harvard i Boston, existeix el nu
cli més important del pa{s en quant a tecnologia electronica i al vol 
tant de Stanford i Berkeley ha crescut la indústria deIs microprocess~ 
dorso Podem resumir de la manera següent les dues característiques més 
importants deIs Bstats Units: - La primera ée l'existencia d'aquestes 
universitats independents i autonomes, creades per gent que decideix 
voluntariament associar-se. D'aquest desenvolupament científic itec
nologic es crea riquesa, i aquesta riquesa reverteix de nou en la uni
versitat (aquest no és més que un procés de ~ealimentació). Aix~ fa 
que es mantingl:li la primacia deIs E.E.U.U.en materies industrials, 
d'investigació, etc ••• -la segona són les "universitats agraries"; 
en la seva creació hi van entrar els tres elements que abans comenta
vem: un primer pas del govern federal va ser cedir terrenys federals 
per fer universi tats agraries a' cada estat i el seu objectiu era re
soldre els problemes científics , tecnics i practics dins de cada estat. 
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Així han aparegut les diferents universitats agraries que han desenvo 
lupat les línie~ d'investigació que han dut l'agricultura al nivell 
on esta a E.E.U.U. Si s'ho proposséssin podrien alimentar a tot el món; 
Rússia mateixa depen en certa manera deIs cereal s americans. Allí la 
ciencia va participar en buscar nous tipus de cultiu amb millors ren
diments mitjant9ant la consecució de nous híbrids. Aquest procés ha e~ 
tat aplicat tant als cereals COfll als fruiters i a altres plantes. Per 
exemple, la soja va apareixer com a conseqúencia d'aquests estudis; és 
una llavor d'alt contingut proteínic i que conté gran quantitat de 11 
sina, que és un aminoacid indispensable: aixo fa que sigui un aliment 
molt desitjable per a animals domestics i per a la ramaderia, i ade
més produeix un subproducte important que s'usa com a substitut de 
l'oli d'oliva. 

Aquest fet ha afectat molt el nostre país: 
aquí s'ha fet una ramaderia molt intensiva i es necessita molt pinso; 
la soja és una bona solució i el seu rendiment productiu agrícola als 
E.E.U.U. és elevat. Ara bé., no hem estat capa90s de. cul tivar-la per que 
donés aquest rendiment, i per tant depenem deIs E.E.U.U., la qual cosa 
causa un deficit a la balan9a de pagaments (és el segon deficit més im 
portant a Espanya, després de l'energatic). 

Sembla ser, llavors, que per aconseguir aquests objectius necessit~ 
ríem una estructura de base bastant diferent a la que ara existeix ••• 

Totalment d'acord. Partim d'una universitat de tipus napoleonic, molt 
centralit~ada. Als Estats Units no hi ha cap universitat qua s'anomeni 
autonoma i no obstant totes ho són. Aquí éa justament a l'inrevés. Pa
tim un mal historie que sera molt difícil de corrgir. ~s una tasca de 
tots -i que necessitara molts anys- fer-la més autonoma i que respongu~ 
más a les necessitats de la comunitat autonoma on es trobi situada. 

Quines serien llavors les primeres passes a realitzar en aquest 
procés? 

Tal com diu l'Estatut d'Autonomia, Catalunya té competencies ple
nes en materia d'universitat i exclusives en materia d'investgació~ Se 
ria intentar tornar a comen9ar com a l'any 1932, encara que no de zer~ 
sinó utilitzant tot allo de bo que hi hagi i construir per a millorar-lo. 
Dona~-li cada cop más autonomia per a regir-se seguint el model USA o 
alemany; de fet és el mateix. La universitat cal quetingui una estruc 
tura propia d'acord amb les necessitats de Catalunya. Els professors -
han de ser escollits d'acord amb els seus merits i treballs, i no " a 
di t". Els plans d' eetudi cal que siguin proporcionatsl (per exemple, no 
es pot admetre que a medecina hi hagi deu mil alumnes sense laborato 
ris adequats). Cada carrera ha d'estructurar-se d'acord amb les nec";
ssitats del país, hi ha molta gent a Filosofia i Lletres i no saben que 
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fer quan acaben la carrera, molta gent que estudia medecina i no re
ben una formació adequada. La responsable és la Universitat. Cal-fer 
una analisi tant de la situació científica com de la tecnologica, i 
plantejar-se quines són les coses que convé fer i quines es poden fer, 
i aleshores veure quines carreres o aspectes de la formació científi 
ca i tecnologia han de poder ser promogudes o catalanitzades. Aleshores, 
en acabar la carrera, un alumne podra trobar feina i tindra /.a satis 
facció moral· de contribuir a la reconstrucció del país. Tal com s'ha 
fet fins ara, la gent obté el títol i no li serveix de (,\3S. Aixo, arnés 
de dur mol ts costos, produeix' frustració en no poder contribu"ir a la 
Comunitat. Augmenta llavors l'atur,i alhora augmenta més el deficit 
economice 

Creu voste que el científic esta conscienciat en aquests moments 
de la seva f'unció dins el desenvolupament industrial i economic de la 
societat? ~s l'especialització un deIs símptomes d'aquesta falta de 
conscienciació? 

L'especialització és un gran problema. A nivell mundial un deIs pr~ 
blemes importants és l'explosió demografica,durant aquestes decades i 
el proxim segle aniram gastant els productes natural s i aixo fara que 
augmenti la competemcia entre les nacions. Aquest procés s'ha desenca
denat per la crisi energetica. Finsara hi ha hagut un creixement molt 
rapid i, de sobte, una brusca reducció. Ens trobem en un segle de pau_ 
sa i decisió: d'ara endavant ens hem de decidir pels models de crei-
xement donats els recursos naiurals existents, que són limitats. De fet, 
és una benedicció que aixo hagi ocorregut ara, dones s.i s"hagués preseE, 
tat més tard, hauria esta"" catastrofic. 

D'altra banda tenim el gran problema de l'especialitzaci5. La socie 
tat s'esta especialitzant tant que fa que per a persones d~ carreres 
diferente eJ.s sigui molt difícil comunicar-se adequadament. Espero que 
eJ problema es faci més facil de corregir pels coneixemts d'informatica 
que es van introél.uint i que afavoreixen la relació, per mi tjans mol t 
rapids, entre gent de molt diferents especialitats. 

L'especialització duu també un altre problema. Al co~loqui, per exem_ 
pIe, alguns investigadors parlaven de que el govern central hauria de 
tenir cura de la investigació, i de fet, el que estaven dient és que 
volien que eJ.s arribés el seu preesupost, un tros de pressupost, obli
dant-se de la resta. S'obliden de l~s necessitats imperioses que poden 
haver-hi, com passa ara a Catalunya. El científic ha de ser cada vega
da més conscient de les necessitats de la societat. Una educació super 
especialitzada imposa límits a la visió que un té de la seva propia 
contribució social. Actualment, sóm molts els que patim d'aixo. Arnés 
de preguntar-nos pels resultats de la investigació fonamental, ens hem 
de preguntar també quines seran les seves conseqüencies socials. Fixe~ 
nos bé que aquesta pregunta no prostitueix la investigació. S'ha de fer 
un bon ús deIs descobriments sense interferir els principis d'una re-
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cerca blsica. Aixb s"esta intentant fer de mica en mica als parsos 
més avangats, com per exemple, als E.E.U.U. A Rússia, primer es té 
en compte quines s6n les coses importants per a l"~stat, i després 
quines ho són per a la ciep-cia; aixb es fa d"una forma molt jerarqui! 
zada. Al Japó, ep- canvi, es fa d"una forma més col.lectiva; hi ha un 
dialeg triparti t entre el govern, les empreses i els científics. Al
tres palsos a on aixo també es fa d~una manera simil.lar són: Alemanya, 
SUlssa i Suecia. A 1<'ranga, aarrerament les necessitats estan jugant 
un paper molt importante A Espanya, en canvi, no s"ha arribat a la 
conscienciació de l'estat,ni de molts delscientífics, ni de la socie
tat. 

Aquesta manca de preocupació del científicper resoldre els probl~ 
mes socials ha estat, i és, una cosa no desitjable. No podem, perb, 
passar de la situació actual a l'oposada. Es necessita la investiga
ció f'onamental per a rer.ovar l"aplicada; s"han d~alimentar mútuament. 
J!:s necessaria la llibertat per a desenvolupar el pensament creatiu. Hi 
ha tres exemples mol!". clars d'aixo: Galileo (el seu pare volia que fos 
metge), Newton i Einsteirl, que treballava el temps llilJ.re que lj dei
xava la seva feina a l'oficina de patents. 

Així, podem dir que l'especiali tzaci6 dóna "ore11eres", fa que un 
es quedi al marge d.e la sociei:.a t, a la seva torre d~i vori. Perb d "al
tra banda, el científic necessita condicions de llibertat. 

1 voste creu que a la úniversitat es dóna aq"c!esta lliber:'at? 

El científic uni versi tari és mol t lliure. Vaig optar per la Uni ve.,!: 
sitat perque si compleixes ame l'obligació d'ensenyar, la resta del 
temps és per a deixar el teu cervell desenvolupar-se, ja sigui fent 
treballs experimentals o teorics. El científic ha de ser lliure per a 
potenciar la creativitat. A certes societats ho és més que a unes al
tres. Hauria de tenir llibertat a tot 2irreu. 

Podem partir de l~estruct1J.ra actual dels instituts i universitats? 
Si de voste depengués, quiYles serien lels primeres passes a donar per 
a reanimar la seva act'.lació? 

La Universitat ha de ser un dels centres de recerca més importants, 
perque hi ha científics aIT:b llibertat d'ensenyar i d~investigar i per
que és on hi va la gent jove i poden agafar la il.lusi6 de dedicar t~ 
ta·la seva vida a la ciencia, a invest~_gar en un camp determinat. Con-

dentsaNt, pOdríem dir que la Universitat té tres funcions, la creació 
o obtenció de nous coneixements, la transferencia de coneixements i 
1"atracci6 de gent jove que pugui continuar la tasca. creativa cientí
fica. No ha d'haver-hi baralla sobre si s~ha d"investigar a la Univer-

<:> 

sitat o als instituts d'investigaclÓ. Els instituts van bé per fer i~ 
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vestigació ee camps mol t determina ts. Per exemple, els tre::> defici ts 
més importcmts q'.le ter:.im, tant a Catalun;ya com a Espanya, que s6n, 
l'energetic~ l'agrari i el tecnologic (patents, royalties que cal pa
gar l)recisament per la investigació que no es fa aquí). La Generali
tat ha de promoure d'una forma energica la investigació en aquests tres 
camps. Per afer aixo, si existeixen instituts i s'els pot recalzar i 
man+,enir, bé; si no, que s'e:-l crein de nous. Aquests camps necessiten 
un esforg prioritari del govern i la creaci6 d'aquests instituts no va 
contril la Universitat. D'aquesta manera aconseguiríem d'una banda el 
desenvolupament economic del país, i d.'altra banda, ajudar a resoldre 
el problema de l'atur, en crear 110c6 de treball. Les ajudes a la Uni 
versitat no són contradictories amb les que es'facin a aquests insti= 
tuts. Aquest9 ir.stituts no necessiten uns poq'.lets investip;.s.dors, sin6 
t.mH messa crítica d'ells per é. poder f~.mcionar. S'ha de donar i es n~ 
cessi ta, una corrpJ.ementarieta t entre la Uldversi ta t i eIs insti tuts, 
com pasea als pf:l.fsos més avan9ats. AIs Estat.s Units exjsteixer:. fin:::; i 
tot, ir¡:ti tuts industrials. A :?ússi.a roi ha una orgarützaci6 semblant 
a. la d.'Es~~an;ra (amb la difer~mciil que 6.11 í tenen diners): a la Unive.E, 
si tn. t Y.tO es fa r.lOl ta irtvestiE;aci6 i en c8.':1vi s 'en fa mol ta als insti
tuts. Pe~ exemple, hi ha insti tuts de química bioorg'anica an:b 800 in
vestigcl.do:cs de tot tipus: insvestigadors aVfJn9&.ts i recor..egu ts, gent . 
que comen9a~ •••• A Alemanya hi ha, per exernple, 1 'insti tV.t Wlax Plank, 
Q.t18 és aut.onom o semiautonom; reb a1b'1,mes ajudes del gOvel'Yl federal 
i d.e1s governs d.els "Lar..d.ers". 

En general, a.l::: pafsos a.ven9ats hi ha una c()!1lbi~-_aci6 dele dos ele
m9nts~ de les.miversitats que són autonomes, ~. deIs instituts especi~ 
lit.z.:lts EL un c.:?np de recerca moJ.": deteTminat. Aixo és el que hem de fer 
aquí, fixant-nos en els tres punts a bans esme.1ta ts ~ per El. un millor de
sen~olupament del nostre país. 

L8. Genera li tat ha comen9a t. a orgarü tzar la tasca planificadora de 
la i3eglien't forma: hi ha una cornissió interdepartamental de Recerca i 
Innovació tecnolOgic3. que coordina les tasques de les Conselleries. Ha 
d'esta~ assistida pel Conse1 1 Científic i Tecnologic que 's qui fa el 
pla de Recerca i Investigació i que esta format per científics ja reco
:neguts. Dins d ~é.quest ti ha el Gabinet Tecnic de Recerca, que és qui té 
el poder executiu. La Comissió Interdepartamental té la missió de coor
dinar les tasques científiques de les Conselleries, el Consell Cientí
fic i Tecnologic la d~assessorar i assistir a la Comissió, i el Gabinet 
Tecnic la de rendir tots els serveis d'administració, execució, plane
jament i estudi que siguin necessaris pel millor funcionament de ~a re
cerca al nostre país, a través del "Consell" i de la "Comissió". Es a 
dir, al Gabinet Tecnic es fa el plan, al Consell Científic i Tecnologic 
s'aprova i finalment és la Comissió Interdepartamental la que ho posa 
en marxa. S'ha fet d'aquesta forma entrelligada per no comengar a divi
dir i fer moltes comissions. A un país petit i de recursos limitats 
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com és el nostre s'ha danar fent així. 
Per afer aixo, necessitem els traspassos de competencies. 

Els científics de Madrid no saben que els presupostos destinats a Cata
lQ~ya han anat baixant. Algunes dades, más aviat conservadores, són les 
segtients: 

i) Catalunya contribueix 
al PIE de l'Estat espanyol amb más 
d'un 20 % i la inversió total de l'Es 
tat a Catalunya ha estat d'un 12% al-
1977, i d'un 5.8% al 1980. 
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ii) La inversió per a re 
cerca i desenvolupament a l'any 1979 
ha sigut en promig per a tota Es:¡:anya 
del 0.35% del PIE (El govern de l'Es
tat Espanyol hi dedica un 0.2% i la 
resto. ho fan les ernpresesL altres 
institucions). Per tant, si es té en 
compte ~~e el PIE d'Espanya va ser de 
13.2 10 pessetes a l'any 1979, a Ca
talunya lí correspondl'ien más de 5000 
milions per part del govern central. 
En canvi, a Catalunya, no en va arri
.bar ni uns 1000 milions, que és una 
quinta part d'aquesta quantitat. 

Crec que tant a Catalunya 
% PIB dedicat a la recerca. 

com a l'Estat espanyol li convé que 
augmenti la inversió en recerca cien-
tífica i tecnologica per poder crear la nostra propia tecnologia, per 
ajudar a resoldre la greu. crisi economica per la qual passa el nostre 
país. 

Agrafts, Carlota Olí ver 
Le onor Tarras ón 
Jordi Viñals 
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QUE PASSA AMB LA LAU? 
La Llei d' Autonomia Unive:r~1Í -..;~,.i:'i,l (LAU) ha sofert una serie de can 

vis que passi a ser acceptada per tots els grups parla~entaris. Mirem 
retrospectivament que ha passat. 

El curs passat, desp:é'és de múltiples esborranys, l'UCD el.labora un 
projecte que As respost per l'esquerra parlamentaria i pels estudiants. 
Les causen eren cIares: ens oposavem a tot un model d'Universitat que 
disposava la Llei (privatització, selectivitat, centralització) i exi
gíem la seva retirada per el.laborar-ne una de nova amb la participació 
deIs estudiants. 

A principis de curs, la LAU s'ha rentat la cara. Surten en tots els 
diaris les millores, l'esquerra parlamentaria li dóna suporto ~le ha pa~ 
sat? 

Degut als aldarulls de l'any passat es redacta un ~ou projecte on 
s'introduelxen algunes millores: el professorat és contractat per cada 
unicersitat, el pressupost no ve en partides, s'adeqüa la I~U -en ma
teria de llengüa- a l'Estatut d'Autonomia ••• Altres aspectes més par
cials com la selectivitat ("numerus clausus",examens d'entrada: •• ) i les 
taxes academiques passaran a ser discutits a tes Corts. 

Amb tot aixo hi ha hagut un canvi de fayanao S'han polit els aspec
tes més foscos, per deixar en el fons la mateixa funció de la Universi
tat que tenia el projecte de l'any passat. Segueixen les universitats 
privades, de l'Esglesia fonamentalment" s'apugen les·taxes (un 25% 
aquest any), es suspen més gent als examens d'entrada i el Consell Rec
tor denega la nominació de catedratic a un grup deprofessors d'esque
rres (Sacristán entre ells). Es segueix defensant, per mi, aque~t model 
d'Universitat selectivitzada, on no tothom té dret a la cultura. Enfront 
d'aixo hi ha gent que diu:"ha d'haver-hi selectivitat per tal que el,ni 
vell d'ensenyament pugui millorar, ja que llavors seriem menys gentil. 
Pero jo no crec que la solució sigui disminuir el nombre d' alumnes , sinó 
augmentar la capacitat d9cent de la Universitat contractant nous prof~ 
ssors i fent noves aules. El que és cIar de moment, és que la via que 
es segueix actualment és la primera. 

Una altra qüestió que m'agradaria respondre és al que diuen ara els 
parlamentaris d'esquerres: que gracies a ells, a no haver marxat de les 
Corts i a la negociació parlamentaria,s'ha modificat la LAU. Jo no ho 
veig així. Si l'any passat no s' hagués fet res, si els i les estudiants 
ens haguéssim quedat dins les classes sense mostrar el nostre rebuig, s~ 
ria una llei més que hagués passat més o menys pactada. 

La meya conclusió és clara: la LAU havariat amb certes millores, p~ 
ro defensa el mateix model d'universitat selectivitzada, jerarquitzada 
i privada, la universitat que respon als seus interesos. 
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I LES MINES D'URANI A CATALUNYA I 
I. INTRODUCCIO 

Recentment, gatrebé sen80 saber com, una gr~n part de Catalunya ha 
estat declarada area de reserva provisional per a la investigació en 
minerals radiactius. L'ext~nsió de les arees d'investigació concedides 
és impressionant: 16500 Km ha~ ~uedat a me~ce d'un consorci integrat 
per la "Chevron Exploration Co .. ", l'Estat Espailyol i la "Promotora de 
Recursos Naturales S.A.". La participació de la Chevron és d'un 40'}&, 
la de l'Estat Espanyol (a través de la JEN -Junta de Energía Nuclear
i d'ENUSA -Empresa Nacional del Uranio-) és també d'un 40% i finalment, 
la "PromotOra de Recursos Naturales" (societat filial del "Banco de Bil 
bao") hi participa en un 20%. 

L'impacte sobre el medi ambient ~ue podrien provocar explotacions 
massives pot ser molt importante Ara bé, cal tenir presents els efec
tes sobre tot allo ~ue fa referencia a l'economia de les zones afect~ 
des i a una gestió descentralitzada deIs recursos propis per part d'a~ue~ 
tes comarques. No podem deslligar a~uest tema (i en general tota la 
~üe$tió energetica i nuclear) de la creixent penetració del capital mul 
tinacional al nostre pais; la situació de dependencia economica ~ue 
a~uest fet implica és dones un aspecte més a considerar. 

En aquest treball, pero, ens ocuparem preferentment deIs efectes 
sobre el medi ambient (contaminació radiactiva, alteració del sol, etc.) 
~ue podrien provocar les mines d'urani i deixarem una mica de banda 
els aspectes economics esmentats anteriorment, els ~uals, per la seva 
importancia, mereixen ser tema d'un treball independent ~ue els trac-
ti amb una profunditat superior de la ~ue permet l'extensió d'a~uest ar 
ticle. 

Arees d'investigació uranífera a Catalunya 
concedides per l'Estat 
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11. LA CONTAMINACIO RADIACTIVA 

Com se sap, l'urani que es presenta a la Natura és fonamentalment 
U-23S ::3.companyat en una proporció mol t minsa d' urani U-235 que, re
cor'iem-ho, és l' isotop fissionable útil per als reactors nuclears. Du
rant el procés que mena a l'obtenció d.e l'urani enriqui t, es pro.duei
xen divel'sos residus (solids, líquids i gasosos) radiactius deIs quals, 
el rndó (Rn-222) és el que presenta una problematica més greu. Abans 
de comen9ar és convenient resumir molt breument el procés que segueix 
l'urani des "de la seva extracció fins a l'entrada al reactor nuclear, 
aquest procés es resumeix en el seglient esquema: 

j. ~X1RACCIÓ ~. COAlCémRACLD DtL ~. [A) RICUIAJEJJr. n -I'RDPDRf"iD VeMJI 1 M/A1~RAL (Al lml) V3" 3 (PROPbRuD U-Z35t~%) 
(J-23S",Q'U ~,~ L 'OIlD 09T1AJ61J1" 

GRAltS MOVI- S/WIIIA FDRA D~L. E.4/mD 
AL u- Z~; '" D·S % /.4fNTS ~ PA/S A t.A PLAIffA Dé R., -U¿ PRo voCA DA EN REAL-

TERI\ES. EA4/S' ()' E.AJ R.I r;U I AJ(A/T. US aJES D6 rRAlrA~ I 
IIU' 

SIÓ ~ RADÓ EIJ /.éS P 1lt5 DE RE" PiloS . 
~--2~¿ PERlu. Dé. CDAfCJlLLw4a:i 

H¡'DllllA • 

Les emissions de Rn-222 s' originen en les desintegracions ra'iiact,i 
ves de l'urani U-23S i es manifestenquan s'extreu el mineral i se 
n-altera la seva estructura (per tant, apareixera Rn-222 en el pre
tractament del mineral). Diguem que aquest gas pot adquirir concentr~ 
cions importants -especialment si l'explotació es realitza a cel obert
i també obliga a prendre estrictes mesures en l~interior de les explo
tacions en galeries. El radó és arrossegat pels corrents d'aire i so-o 
freix un procés de d.esintegració radiactiva. Els residus d'aquest pro
cés (tots ells solids) es dipositen damunt les superfícies exposade~ a 
l'aire, adquirint aquestes el que s'anomena "radiactivitat induida". 

Cal dir que les emissions del radó estan presents en tot el procés 
que duu a l'obtenció de l'oxid UO

S 
i no només durant la fase d'extrac 

ció; el problema deIs residus és; com veurem, molt greu. -
En efecte: la concentraci6 de mineral aprofitable As, en els jaciments 

d'urani, molt baixa. Aixo obliga a fe'!.' grans moviments de terres i al
hora, provoca grans quantitats de residus durant el procés d'obtenci9 
de l'oxid esmentat. Per fer-nos una idea de l'extensió que tindrien 
aquests residus, diguem que un mineral amb una llei en urani del 0.02 
per mil (actualment considerat el límit inferior de rentabilitat) dó-
na 4.5 tones de residus per quilogram d'oxid obtingut. Diguem també que 
encara que la planta d~obtenció de U Os no es trobés situada en les r~ 
dalies de l'explotació, el més proba~le és que es fes algun pretracta
ment del mineral "in situ", pretractament que duu implícit el problema 
de~s subproductes i de les cues de tractament, problema que cal afegir 
als que provoca la fase d'extracció. 

PLANTA8-28 



Tornant al radó Rn-222, aquest es tornaria a escampar durant la tri 
turació i molturació a que és sotmas el mineral abans de ser convertit 
en oxido Es repetiria aleshores tot el procés descrit anteriormente 

Durant les altres, fases que duen a l'obtenció de U
3

0a (1) s'origi
nen més subproductes, com aigües residuals radiactives ldegudes a un 
procés de lixiviació del mineral i de filtració de compostos intermedis, 
que són convertits en "yellow cake" -uranat d'amoni-)(2) i pols,que pot 
contenir urani U-238, tori Th-230 i radi Ra-226. Aquesta pols s'origina 
durant la dessecació i calcinació que converteix el "yellow cake" en 
oxid i també durant les fases de trituració imolturació. La pols pot 
ser escampada pels vents i només s'elimina per l'acció de la pluja. So~ 
geix alesnores un altre problema: la possible contaminació de les ai
gües superficials i subterranies (tot depen de la permeabilitat del t~ 
rreny i del microclima de la zona). (3). Per tant, l'augment de la radiac 
tivitat ambiental que provoca el radó es, manifesta en zones exteriors 
a le~ explotacions i no només en el seu interior i en les plantes de tra~ 
tament. 

Malgrat tot, el problema més greu el provoquen els amuntegaments de 
residus i de mineral en les cues de pretractamellt. Aixo torna a dur-nos 
a les emissions de radó. El radó trunbé s'allibera en lespiles de pre
tractament i de residus, pero aquest cop l'emissió és molt persistent 
i es reali tza d'una forma continua, desn.pareixent principalment per 
desintegració radiactiva i no pas per difusió gasosa (degut a l'elevat 
pes del gas); éstambé molt freqüent que els minerals d'urani continguin 
tori, la presencia d' aquest element origina més radó, l' emissió d' aquest·, 
element pot perllongar-se durant molt de temps (fine molt després d'aca 
bada l'explotació). S'ha de,dir també que actualmellt no hi ha 'manera -
d'impedir l'emissió de radó, o sigui: no es pot impedir l'augment de ra 
diactivitat ambiental). 

Per acabar, sembla ser que els efetes sanitaris de l'emissió de radó 
(i sobretot deIs elements que origina per desintegració ~adiactiva) s~. 
bre la població propera a les expoltacions no poden ser menyspreats(4); 
diguem també que hi ha seriosos dubtes sobre l'efectivitat d'algunes 
de les mesures de la seguretat que proposa la Dirección General de Minas 
en un conegut informe sobre el tema (5)~ Com a exemple d'aixo en tenim' 
el següent: en aquest informe es diu que per reduir els nivells d'emis
sió de les piles de residus·a un nivell baix és suficient recobrir-los 
amb una capa prima d'argila, mentre que a un informe publicat per la 
EPA (agencia USA de protecció ambiental) s'assenyala que per reduir a 
un 75% el nivell d'emissió original és necessari fer un recobriment 
d'uns 2 peus de gruix (1 peu 30 cm.) i per reduir el nivell a un 10% 
(per sobre encara deIs nivells desitjables) cal fer-ne un de 20 peus de 
gruix, o sigui, uns 6 metres. Un recobriment d'aquesta mena faria més 
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perdurable l'emissió del radó, ja que evitaria les perdues de radi i 
de tori i est'lria exposat a l'erosíó ~atural, essent aleshores la se
va utilitat més que dubtosa. 

NOTES: (1) Aquestes etapes estan exposades amb molt més detall en un 
informe de l'Institut d'Estudis Catalans sobre el tema, i ha estat re 
produit per "Ciencia" en el seu número l. (2) L'uranat d'amoni és una 
pasta groga i compacta: "yellow cake" és el nom que vulgarment se li 
dó~a.(3) Aixo fóra especialemnt greu en la zona Sau-Susqueda, (conte~ 
pIada pel consorci com area d'actuació minera). (4) Vegeu l'informe de 
l'IEC a Ciencia. (5) Escrit de la DGM del 31/7/79 (Ministerio de Indu~ 
tria y Energía). 

III. L'IMPACTE SOBRE EL PAISATGE I LA VEGETACIÓ. CONCLUSIONS 

Un aspecte que també cal considerar L que és importal'lt és el que fa 
referencia a l'impacte sobre el paisatge, el sol i la vegetació de les 
zones afectades. Apart de les naturals conseqüencies, diguem-nes·este
tiq es, en aquest cas, les economiques podrien ser bastant greus, sobr~ 
tot en aqueElles comarques que fonamenten la seva activitat en l'agri
cultura. Resulta significatiu el fet que sigui en zones d'un gran pote~ 
cial agrícola i d'un valor paisatgístic més que evident on s'hagi diri 
git preferentment l'interes iel consorci explotador del les concessions o 

Una alteració profunda del medi natural d'aquestes comarques fóra pra~ 
ticament irreversible i la fesomia d'una part considerable d.el pais que 
daria sensibleme:~,t desfigurada (amb totes les conseqúencies que implica: 
ria) • 

Diguem d'entrada que la reconstr~cció del sol és molt difícil. El 
procés de regeneració· natural del sol s'inicia inmediatament després 
de l'actuació humana 9 pero·és molt llarg. Per tant, la restauració de 
terrenys agrícoles fertils.és practicament impossible, almenys en un 
temps curto L'agricultura podria quedar bastant afectada en determina
des zones. D'altra banda, la reoonstrucció del paisatge vegetal és en
cara más problematica, especialment si es tracta d'especies propies 
(aIzines, per exemple). Tots sabem el que costa regenerar un bosc cre
mat; podem imaginar-nos el que costaria fer una repoblació d'especies 
originaries (i no d'eucaliptus) en aquest caso Com que el moviment de 
terres que origina una explotació de minerals radj,actius és mol ir impoE. 
tant, la destrucció del paisatge i l'~alteració del sol és total; si 
l'actuació minera es fes en nombrosos jaciments o bé en arees extenses, 
l'impacte sobre el paisatge seria molt greu. Podem donar l'exemple de 
la sub comarca de Guilleries-Cabreres, zo~a fortament amenagada on una 
actuació irresponsable provocaria un desgavell irreparable D 

Per tant, per totes aquestes raons i les esmentades anteriorment, 
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cree que cal oposar-se des d'ara i amb tots els medlS a l'abast, a qual 
sevol intentd'explotació de les suposades reserves existents. M#agrad~ 
ria esmentar sobre aquest aspecte la sorprenent actitud d'inhibició 
deIs partits polítics parlamentaris. ~s realment indignant que s'inteE 
tin justificar determinades actuacions en materia d'energia amb el 00-

negut argument d#una menor dependencia economioa del pais i de l'Estat 
(el conegut argument de la "factura del petroli") quan tothom sap quil., 
talla el bacalla en materia nuclear i -en general- en materia d'energia. 
Aquesta inhibició re~ulta más sorprenent en el cas de certs partits, dits 
nacionalistes, els quals, o bé callen o bé hi assenteixen dissimulada
mento Aquesta mena d'actuacions en un tema com aquest (de competencia 
exclusiva de l'Estat) no fa més que afavorir implícitament la hipoteca 
q ue esta caient sobre el pars. Esperem que a la llarga no hi sortim 
tots perdent. 

Ri card Rovi ra 
Se curs 
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l RELATIVISMO? 
Me gustaría comenzar este a,rtículo por una frase a la que solemos 

apegarnos todos porqUe resulta bastante c6moda. En general, como las 
cosas tienden a la, mínima energía potencial, nosotros tendemos a lo 
más c6modo. La frase en cuestión es la sigu.iente: "Todo es relativo". 

¿A que es c-ierto que nos gusta? 
Sin embargo lo que pa~a. cuando tilla está en la situación de mínima 

energía potencial es que no puede hacer grandes cosas. Algo parecido le 
ocurre a esta frase, y es que no es cierta.La falsedad es evidente; si 
todo es reb,tivo, también es relativo eso, es decir, es relativo qu.e 
todo es rela.tivo.Pensad un poco y veréis que no es ningún juego de pa
le,bras. Y, si es cierto quiere decir, que hay cosas que no son relati
vas, que valen para todos.¿Cuáles son estas cosas? 

Es un problema complejo, pero seguro que encontraremos algtmas, por 
que partimo~ ya de algo: que hay (como decía un amigo mío) cosas pepi;~ 
bIes; pero hay otras que son impepinables. 

-¿Una cosa impepinable? 
-Que hay cosas.Es algo tan vulg¡;,r que quizá no nos lo hayamos plan-

teé',do nunca, pero está ahí y no es relativo. Está ahí mi compañero, está 
ahí el autobús de la linea 7 qu.e'asa por tercera vez sin abrir las· 
puertas,están ahí mis libros. 

¿otra cosa impepinable? Pues esto;)" "jro(y estás tú que S"llpongo q".l.e le
es,!claro!)y tampoco somos relativos. 

Me puedes decir quizá: !Anda, demuéstramelo! No tendría más remedio 
que decirte, es tan evidente que no le hace falta una demostración.Pa
ré', demostrar algo, un teorema, partimos de mIOs axiomas sin demostrar 
y mediante la lógica (y los codoe) llege.mos a la conclusión.Si no hay 
axiomas, no hay teorema que valga. !Y los 8xiomas me los invento yo! 
O me los dan inventados. 

No hace falta demostrar, porque la demostroción está por debajo de 
la evidencia. 

Hay muchas COS8,S mé.s de este tipo .Por ejemplo: todos funciona.mos sa 
biendo que de una cosa no podemos decir algo y lo contrario al mismo 
tiempo y mirado desde el mismo punto de vista .• O el bicho este que ten
go en observ2..ción es un elefante, o es una ji:::,afa.Pero lo ¡;;ue es segu
ro ec que no es lé',s dos cosas 8.1 mismo tiempo.Si "pasamos" de este priE, 
cipio cuando yo proclamo después de arduos esfuerzos que el bicho en 
cuestión es un elefante, puedo estar diciendo al mismo tiempo que es 
una jirafa o que es un mono de Gibraltar, con lo cual estoy diciendo al 
mismo tiempo todo y al mismo tiempo nada, es decir, mejor que me calle. 

Es ausolutamentc impepinable que una cosa es igual a sí misma. 
y ya ataco sin respirar la última de las impepinabilidades que se 

me ocurren esta tarde:que si pasa, sucede, u ocurre algo, siempre es por 
una causa. 
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Si a las ocho de la mañana me encuentro en una aula de la Facilltad de 
Físicas es por algo, si tengo amigos es por algo, y si no los tengo 
tamt'ién. 

Si tenemos co::oas que son ciertas paré. todos, quizá haya consecuencias 
de éstas que también lo sean. Supongo q'le merecerá la pena buscarlas, y 
si las buscamos será por algo. 

Estoy abierto a todo tipo de criticas, ret6ricas, dialécticas, insi
dias, falacias y contumacias. 

Mi despacho suele estar en uno de los asientos de las últim~s filas 
del aula tres (porque siempre llego tarde, pero no se lo digáis a nadie) 

.Juan Manuel Burgos Vele.sco 
2 Q mañanas 

_.-
_.~-'-

g 
. . 

N.delaR. 
ALS POSSIBLES COL.LABORADJRS: 

Per tal de donar una major agilitat, varietat i amenitat a 
la Rev-ista, 1.1S demanaríem que -en general i sempre que aixo 
fos possible- lirr.itéssiu l'extensió deIs vostres articles a 
dues pagines (unes 80 línies escritas a maquina). 
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El Diluvi Ecologi~ 
Veient el Déu de la Naturalesa que eren molt gran les destrosses 

de l'home damunt la terra, es penedí d'haver-lo creat. La contaminaci6 
de l'aire, del mar i dels rius augmentava sense parar; peixos i altres 
animals morien massivament; algunes esp~cies estaven practicament ex
tingides, molts boscos havien desaparegut i les mastodontiques i inha
bitables ciutats s'escampaven per tot arreu i les centrals nuclears es 
multiplicaven imparablement. 

_ Esborraré l'home sapiens sapiens (massa sapiens) de damunt la 
terra perqu~ em penedeixo d'haver-lo creat - digué el Déu de la Natura 

lesa. No~, pero, tro-
ba gracia als ulls 
del Déu de la Natura
lesa. Aquesta és la 
historia de No~: 

No~ era un home 
just, un d'aquests 
ecologistes que van 
en bicicleta per la 
ciutat desafiant els 
perills dels cotxes, 
camions i autobusos, 
de conductors enfo
llits per la d~ria de 
correr, neurotics i a·· 
gressius, i un d'a
quests que porta un 
adhesiu de "Nuclears? 
No!! Gracies". Alesh~ 
res el Déu de la Natu 
ralesa digué a No~: 

- Veig que ha a
rribat la fi de tota 
vida perqu~ per culpa 
dels homes la terra 
esta essent destrossa 
da. Els destrossaré 
dones, juntament amb 
tot tipus de vida, 

PLANTA8-34 

\ / 

-@-
" \ \ 



abans que facin petar irreparablement el planeta Terra. Tu, perb, fes
-te una arca de materials resistents i aillants de la radioactivitat i 
d'acord amb el disseny que et donaré hi muntaras un motor i els apa
rells necessaris que la permetin volar, fer-la sortir de l'atmosfera i 
girar al voltant de la terra. Després, jo provocaré un sismisme a tota 
la superfície terrestre i totes les construccions humanes s'enfonsaran, 
les centrals nuclears i totes les reserves d'armament faran un pet, i 
tota carn en la qual hi ha al~ de vida morira. Amb tu, perb, establiré 
el meu pacte. ~Q entraras a l'arca amb la teva muller i els teus fills. 
Faras entrar a l'arca per que es salvin amb tu, una parella de cada m~ 
na de tot ésser vivent; deIs ocells segons la seva mena, deIs animals 
salvatges segons la seva mena, del bestiar segons la seva mena, de tot 
reptil i amfibi segons la seva·mena, deIs inseotes i totes les bestio
les segons la seva mena, deIs microbis i eIs éssers unicel.lulars se
gons la seva mena, i també hi plantaras arbres i flors segons la seva 
mena i tot tipus de vegetació, tot agrupat segons el medi ambient par
ticular i respetant l'estructura del corresponent ecosistema. Pren de 
tota vianda que es menja i proveeix-te'n per que serveixi de nodriment 
per a tu i per a ells •. 

Noe va fer-ho tot a2X2. L'any trenta-sis de la seva vida, el se
gon mes, el dissete dia, emprengué vol fora de l'atmosfera terrestre 
amb la seva muller i els seus fills i una parella de tot ésser vivent, 
mascle i femella, com el Déu de la Naturalesa havia ordenat. El mateix 
dia la Terra esclata en un gran tremolor. El tremolor dura quaran
ta dies i quaranta nits. Després del gran cataclisme, només comparable 
al diluvi universal, fot el que tenia un ale d'esperit de vida als na
rius morí. Fou exterminat tot ésser vivent, des de l'home al més insi~ 

nificant ésser unicel.lular. Totes les construccions humanes desaparei 
xeren. 

Aleshores el Déu de la Naturalesa es recorda de Noe i va fer pas
sar un vent per la terra que s'emporta tot rastre de radioactivitat i 
mana a Noe tornar al planeta. La Terra era un paratge desolat, arid i 
erm. Seguii'lt les instrucciol~.S del Déu de la Naturalesa, Noe i els seus 
emprengueren la tasca de repoblar la Terra i tornar-la a omplir de vi
da. 

El Déu de la Naturalesa beneí Noe i els seus fills i els digué: 

- Engendreu i mul tipliqueu-vo~ i ompliu la Terra. Perb. no us tor
neu a passar -. 

De la "Bíblia Ecologica", llibre 
primer "Inici d'una nova vida", capí
tol 1 "Noe", versets i-4. 

2ón matí. 
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e SILICAT DE CORTESIA ) 

J.ue la nau estava relativament bé no hi havia dubte. Precisos 
els par~metres de flmcioname~t que cada segon es rebien aix! ha indi
caven. Per~, feia un minut, . la breu comunicació audiovisual amb l' int!:, 
rior de la nau, que llevat d' emergemcies s' establia a cada :tora, no h.§!: 
via tingut lloc per raons encara desconegudes. Autom~ticamellt, els 
equips del centre de seguiment i control a ]a Terra enviaren el senyal 
que, després de rec~rrer mitja cinquantena de milions de kil~metres, 
activaria els sistemes de video aut~noms, soIs controlables des del 
mateix centre. Ara, afortunadament, el~ digits vermells -que corrien 
a l'inrevés- indicaven trenta segons per la connexiÓ. Veient-ho,John 
Robson, un deIs t~cnics, s '.aixec~ de davant la pantalla fosca -d'un 
negre preocupant- i, buscant algú, crida: 

- Trenta segons! 
El director de vol, inquiet, acudí de pressa al costat del técnico 

Ambdós observaren amb impaci~ncia el rellotge -do"bze, onze, deu, ••• - i 
el monitor -fose, fose, fose, ••• - que els havia de mostrar la cabina 
de la tripulació. 

Amb els zero minuts zero-zero segons, les imatges, nítides, arri
baren puntuals. 1 cruels. En velITe-les, es quedaren blancs, glagats. Ja 
imaginaven que alguna cosa anava malament, per~ mai .8. aix~. En reali
tat no havien tingut temps d'assimilar-ho quan un altre t~cnic, que su
pervisava les sales de passatgers, p~l.lid i quasi sense veu, s'aco.3t~. 

- Vingui. No ••• no s'ho creur~. 
El director de vol, que semblava mig absent, camin~ mec~nicament 

cap a la pantalla que ja coneixia. L'espectacle que aquesta li ofer{ 
- en certa manera, ampliació de l'anterior- va fer que encara abrís 
més els ulls. 

~ Estan ••• 
SObtadament, el to de la seva veu. es torn~ interrogatiu. 
- ••• bajos? 
La resposta era forga evident, pera ningú no contest~. Tothom sa

bia que no podien respondre a una segona.qüestió: per qu~? 

Uns dies abans, a mitja nit local, la sala de sortides de l'espai
port de Nbva Ca1if~rnia alberbava una llarga i gruixuda cua d'unes dues 
centes persones, impacients i malhumorades davant la passivitat i a ve
gades poca consideració del oficials de duanes els quals, personal i me 
c~nicament, inspeccionaven alguna cosa sospitosa d'haver passat desa- -
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percebuda als aparells de detecció. En aquest sentit, les normes eren 
estrictes; potser per prudencia, ja que de moment la realitat era molt 
diferente La ciutat, en mig d'un paratge desolat, poc·podia oferir al 
visitant si no era alguna curta excursió a l'exterior i el fet de po
der dir "he trepitjat Venus". 1 allí estaven, decebuts i cansats de 
tres setmanes de tancament i manca d'espais oberts, esperant amb ansi~ 
tat tornar a aquell puntet mig perdut que anomenem Terra. 

Per~, curiosament, hi havia un grup reduit, potser set o '.ruit per
sones, que no semblaven compartir l'actitud deIs seus inminents com
panys de travessia. Molt al contrari, tenien tots un somriure d'all~ 
més sincer i escolyaven amb paci~ncia i amabilitat les continues quei
xes deIs que estaven 1L."I.a mica més enll~. r, al centre d' aquest cercle 
singlllar -amb un somrís especialment lluent-, es tro~')ava Albert Smi th, 
un home no gaire alt i de mitjana edat; comerciant en visita turística, 
la seva vocació de pilot havia estat massa d'hora i -segol1s ell- injus
tament frustrada en no superar, de jove i a l'exercit, una primera pre
selecció. La seva vulgaritat -que arribava fins al seu nom- no cridava 
l'atenci6 de ningú i possiblement tampoc ho feia el que, llevat d'una 
maleta negra, portés sempre a la m~ una b03sa de pl~stic no molt gran, 
grisa i opaca, la forma de la qual reflexava un contingut irregular. 

La cua corria molt lentament per~ ara, per fi, Albert es trobava 
ja mol t ::t prop de la duana -tenia unes deu persones davant-. En aquell 
moment, un deIs oficials estava revisant la maleta gran d'un passatger 
i. es va produir un incident -tipic -sempre hi ha algun ·despistat-. L'ofi 
cial, malhumorat, mir~ a l'home com si fos un reconegut criminal en dei 
cobrir, embolicada amb paper, una pedra vulgar -a Jazona- que no porta
va segell .. Aquest era un requisit imprescindible, que un temps enrera 
s'havia establert per evitar l'expoliaci6 geol~gica, derivada de l'a
fany deIs visitants per emportar-se a casa "un trosset de Venus". Així 
l'unic camí, més co~trolable, per a obtenir els anhelats trossets era 
anar a una botiga de "souvenirs" i, per un preu considerable, adqui";' 
rir-los amb el segell gravat, que en certificava la venda. 

D'on ha tret aix~? -la pregunta era estúpida, pero l'oficial es
tava indignat. 
D'una excursi6 -respongu~ l'home, simulant sorpresa. 

- 1 no sap que no es poden dur res que no tin~Ji el segell de venda? 
- l'oficial estava vermell. 
Jo ••• no o •• , pera si soIs és un roc. 
Res, res de res -sentenci~. Si els deixéssim, s'emportarien el 
planeta .. 

t'oficial llen9~ sonorament la pedra dins· d'una paperera i,fent 
passar el seguent, don~ l'assumpte per acabat~ 

Quan, minuts després, era el torn d'en Albert -que acabava de fi
car la m~ esquerra a una butxaca-, ja feia una estona que el so~riure 
-desacostumat- de l'oficial, lluía darrera el taulell. Malgrat aix~, 
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no havia perdut el seu natural instint i es fix~ de seguida en la bo
ssa grisa.1'agaf~, l'obrí i tregu~ d'ella un roc del tamany d'un puny, 
blanquinós, fr~gil, aproxim::tdament esf~ric, porós i de poc pes. BUsc~ 
el segell i no el trob~. 

Aquesta pedra no porta segell -afirma amablement, sense ironia. 
s!, ja ho sé -respo~gu~ Albert, molt tranquil-. La vaig trobar 
fora, d'excursió. 
E:s singular, la primera que veig d'aquest tipus ••• -digu~, 
per~ l'oficial no n'estava gens segur. 
Sí, per aix~ em 'la cridar l'atenció. 

- 1 ja sap que no pot endur-se-la? 
Albert no contest~, sinó que F!:'eferí esperar .. 
- Bé ••• , per aquesta vegada passi, per~ que no es repeteixi -afe

gí l'oficial, una mica ridículament, i preguntant-se a ell mateix si 
era aquesta la primera o'casió que aix~ li succera. 

Ell ja anava a agrair-li el favor, quan ambdós veieren com l'home 
d'abans, que casualment els observava des de la sala d'espera, caminava 
de pressa cap a ells, tot enfadat, a protestar la evident injusticia. 
Per~, Quan ja eStava a prop, la seva ingidignació :ninv~ paulatinament 
fins a calmar-se del tot. Tan atordlt es va Quedar, Que va tornar-se'n 
per on haviavingut sense dir cap paraula. 

Albert fou l'últim passatger en pujar a la micronau ascensor i ho 
va fer a posta. Va trobar el Que volia a la fila vint-i-tres, on seia 
un jove alt, atl~tic, forgut i amb Céi.ra de pocs amics. Se li acost~ i, 
sense més ni més, li demana Que el deix~s seure al seu lloc. El noi, 
sorpr~s, d"J.bt~ una mica per~, al fin8.1,s'aixec~ -fins i tot li t~sta 

ami calmen t l' esquena - i comenº~ a buscar-,1e un al tre 
entre las mirades de tothom. 

Albert s'assegué c~modament al seient tan amab~ement cedit, posant
r:e la bossa grisa -sense deixar-la.-damunt d'una de les carnes. Es sentia 
joiós, perQu~ ara ja era sempre d'algünes mirades de curiositat. Ja no 
era un més, un número, sinó, com a mínim, aQuell senyor amb un estrany 
poder de coacció, de genti~ coacció. - Ah, silicat de cortesia- pens~ 

mentre acariciava la bossa. Tot havia estat tan facil! Li agradava pen
sar que, en certa manera, ell havia estat escollit. Pel destí. Per do
nar una mica d'inter~s a la seva vida plena d~ mediocritat. Recordava 
perfectament l'excursió, feia ara una setmana. Quan sortiren del tot
terreny, ell -com tothom- es trobava ridícul amb la roba de protecció. 
Cadascú va anar per on va voler -amb la condició del guia Que no arri
cessin gaire lluny- i també per on va poder ja Que la vestimenta i la 
menor' gravetat-aquí es notava més Que a la ciutat- dificultaven quals~ 
vol camí, per bo Que aQuest fos. 1 la Quarta o cinQuena caiguda havia 
estat providencial. Des de terra, vei~ la pedra -diferent i estranya
enmig d'altres de vulgars. Encara Que estava prohibit, pens~ en provar 
sort i endur-se-la com a record, i se la fic~ dins , d'una butxaca; amb 
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un episodi semblant al de l'espaiport, el guia, de molt bon h~or- i 
contradint totes les lleis al respecte- no s'hi opos~. Pero, aixo, a 
ell, no li va cridar-massa l'atenció,com tamp~c no ho va f~~,entre al
tres, el fet que el viatge de tornada a la ciutat fos desmesurada
ment alegre. 

Potser mai - era el més possible, pensa.nO s 'hagués adonat de les 
curioses propietats de la pedra si no hagués estat perque un dia, a la 
porta de l'hotel, hi havia una baralla entre dos homes. Ell tenia pre..., 
ssa - arribava tard a sopar - i, a més, portava la pedra amb ell- no 
li semblava segur deixar-la a la habitaci6-. Només passar rapidament 
pel costat deIs homes i les discusions desapareixeren; ambdós homes es 
van donar la m~. 1 quan Albert va entrar a l'hotel cap al menjador, 
sentí sorprés com aquells comengaven de nou a discutir. Intrigat, tor
na afora. Els homes,quasi automaticament,es van reconciliar, iniciant, 
probg".J.lament, una amistat de per vida. A partir de llavors comenc:;:a a 
ferinnombrables proves fins a convencer-se de que la pedra infonia a 
les persones que estaven a prop d'ella una barreja de cortesia, bon
dat, alegria i condescendencia. L'efecte vari~va d'un a l'altre, pe~~, 
en general era notable. La pedra, pero, no podia canviar radicalment 
els pensaments i principis de la gent- com comprova, decebut, amb la 
cRmbrera més jove-, especialment si aquests eren molt ferms, - amable
ment, li va dir no-. Sense tenir gaire idea de la seva composició, l'a
nomena "silicat de cortesia", nom que li sembla molt adient. 

Albert atura el curs deIs recordo en Gdonar-se que la micronau 
ascensor, en si ma:t;eixa era una part de la gran nau interplanetaria, es 
tava ja acoblant-se a aquesta. Minuts després, el capita saluda els p~ 
ssatgers i a::".J~1cia que deixarien 1 '~rbita de Venus en un quart

H 

d'hora. 
Uns dies després, Albert pensa que el moment oportú -tanesperat

havia arri bat. Havia llegi t, últ imament, tota la informació sobre la 
nau -i el seu trajecte- que estava a l'abast deIs passatgers i ara les 
condicions eren les més favorables pel seu prop~sit. Estava nerviós, 
excitat, per~ segur. Mira el seu entorn, mira la bossa, connecta l'apa 
rell que duia a la butxaca, deslliga el sistema de cinturons de segur~ 
tat i comenga a caminar pel corredor, no sense certa dificultat -les 
soles adherents, la no gravetat ••• -, cap a la part davantera de la 
nau. Una de les assistentes li sort! al pas, per~ ell li digue que an~ 
va ala serveis. Travessa una porta per~ no s'at1ITa on havia dit, sino 
~t~e seguí eniavant. Aviat troba una altre assistenta i no va tenir més 
remei que acostar-se a ella, amb la bossa per davan~, i explicar-li que 
li agradaria molt visitar la cabina, que sempre havia estat la seva 
il.lusió. Ella es resistí una mica - ell no li dona importancia- i al 
capdavall decidí de portar-lo davant l'oficial de seguretat. Ell deci
diria. 

La discussió dura vint minuts - i ell no li dona la deguda impor
tancia-. L'oficial, molt correcte, li deia que estava prohibit que els 
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passatgers entressin a la cabina de control, mentre observava amb es
tranyesa com 1 'individu li acostava la bossa grisa. Finalment, potser 
més cansat que convengut -fins i tot s'oblid~ de registrar-lo- , obrí 
el transmisor i pregm1t~ als de dins si estaven en contacte visual 
amb la Terra. Com la resposta fou negativa, deman~ que li obríssin i ai
xí ho van fer. Ambdós entraren a la cabina, oval, amb una simb~lica fi
nestra enfront, i amb monitors, pantalles i altres aparells de navega
ció als costats. Hi havia sis persones, entre elles el capit~, el qual 
havia girat el seu seient de pilot i mirava interrogativament l'Al
bert i l'oficial. 

- Perdoni, pero ha insistit tant en veure la cabina de la tripula
ció ••• -l'oficial ja s'havia penedit. 

- Per~ voste ja sap que no est~ perm~s -no hi havia cap to d'amabi
litat en la veu del capit~. -I voste -adregant-se a l'Albert, que en 
aquell moment s'adona de que alguna cosa no anava bé- faci el favor de 
tornar al seu lloc. Ja ha aconseguit el que volia. 

Amb tot, ell no obeí. P~l.lid davant la por de no poder fer reali
tat la seva gran il.lusió, ara que semblava tan propera, tregué el sili
cat de cortesia de la bossa i, amb ell a les mans, s'acosta al capit~. 

- És que ••• m'agradaria pilotejar la nau. 
Aquell estava perplex i indignat. Mira l'home, que tremolava, i 

pensa que era un idio~a. I qu~ feia amb aquella pedra? Pilotejar la nau! 
Hauria d'estar ell boig per treure el control automatic -en funcionament 
quasi bé tot el trajecte- i deixar que un estúpid qualsevol portés la 
"seva" nau. 

- No digui bestieses i vagi-se'n -, li digué mig cridant. Pero 
l'Albert ja no el mirava a ell, sinó al silicato Estava furiós i ver
mello Ara que es trobava a un pas del seu somni, li fallava. Ell, que 
amb la meravellosa pedra al costat s 'havia imaginat quasi rei del "inón, 
tornava a ser ningú, l'insignificant Albert Smith, un de tants. -No fu.!! 
ciona, ja no fúnciona-, crida irat mentre llengava amb forga la pedra 
contra la paret. Aquella, descrivint una trajectoria rectilínia, xoc~ i 
es trenca en mil bocins que es dispersaren amunt, avall i en totes dire~ 
cions. 

Enaquell moment, quan lill tens i carregat silenci sols era pertor
bat pels bit-bits, fredament tecnologics, ni el centre de control a la 
Terra, ni els passatgers, ni la tripulació, ni el mateix Albert Smith 
podien sospitar que el mal ja estava ••• feto 

Uns mesos després, John Robson, t~cnic del centre de seguiment i 
control, demanava una segona cervesa mentre observava que el seu impro
visat company -un antic amic a qui no recordava- encara tenia mitja ge-

PLANTA 8-40 



rra plena. 
- Fins que la nau, autodirigida amb l'ajut nostre, no va arribar a 

la Terra, tot foren suposicions: que si el menjar de Venus, que si l'ai 
re contaminat ••• 

- Suposicions realment inversemblants ••• 
- sí -respongué John somrient-, pero alguna cosa s'havia de pen-

sar. Quan varem tenir contacte visual, tot estava concloent. 
- Llavors, com coneixeu la historia? 
- Ah! -rigué-. La clau foren les gravacions que l'Albert Smith feia 

deIs moments més"importants". Duia a sobre -d'amagat- un petit magneto
fon, que sortosament trobarem intacte. Per aixo coneixem els seus propo
sits de pilotejar la nau, el nom de "silicat de cortesia" i tot el de
més. 

- Pero, si com has dit abans, el silicat va deixar de funcionar, 
és a dir, si va deixar d'emetre, diguem-ne, bons sentiments, per qu~ va 
tenir un efecte tan ••• brutal? 

- Aquest és l'error -afirma amb satisfacció-. L'explicació final~ 
ment acceptada fou que el "silicat de cortesia" no emetia res, sinó que 
absorvia. En efecte, era un absorbent. 

- Ah! 
- Ho endevines, no? Quan es va trencar d'aquella manera, tots els 

que podriem dir "sentiments negatius" es van alliberar. 1 a més de forma 
explosiva. L'odi, la viol~ncia ••• esclata per tota la hau. Els passat
gers, la tripulaci6 ••• tots es barallaren brutalment, alguns es van sui 
cidar. El resultat ja el coneixes -John semblava divertit-: Ningú no va 
quedar viu • 

. . . 
1 el pitjor és que no tenim el silicat. Els equips de neteja am

biental, eficients, el dispersaren per l'espai. Una llastima. Hagués es
tat for9a interessant analitzar-Io. 

Una estona després, ja sol, John Robson comen9a a abandonar la idea 
de recordar l'amic retrobat -i a qui havia confiat aquests secrets-, 
doncs per més que pensava i pensava no ho aconseguia. Certament,. tan caE 
ficat estava en fer-ho, que no para atenció en que, durant tota la con
versa, s'havia sentit alegre i de molt bon humor. Inconscientment li do
nava -ingenu- la culpa a l'alcohol. 

Lluís Cabré, 
5~ curs. 
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CONCURS 

Sabeu que últimanent no funcionaven els ascensore? Era que no tancaven 
¡es portes de planta 8 pel gran número de postaletes rebudes amb les 
solucions del 

La soluci6: 
columna) 

passat concurso 
(en notaci6 matricial: primer !ndex fila,segon índex 

11- Javier Tejada (Planta5) 
12- Toni Giró (planta 3) 
21- Pep Fontcoberta (Planta 5) 
22- Josep Maria Llosa (Planta 6) 

Disortadament no varem trobar ·una sola postal amb 12 solució corec
tao El qui més s~apropa va encertar la trassa,pero no el determinante 

Com ja sabeu, aquest és un concurs obert a alumnes i professors de 
la facultat de física. Els membres de la redacció de la revista , 
els familiars, els enemics, s'hi h2.'-'-ran d~2,bstenir ·encara que es morin 
de ganes de participar-hi. 

Es tracta de que endevineu a q~ins celebres professors de la facul
tat corréspon~n els quatre retrata del costat( res més facil, contant 
que estan clavadets él com són en veritat).Doneu les 'Jostres solucions 
en sobre tancat él qualsevol membre de la redacció i entre els milers de 
cartes que ens arribaran una ma innocent en treura una de guanyadora. 

El premi: una gran caric::1.tura de 1 'afortunat feta també de la ma del 
genial Wagens. 

IN.de laR.1 
1 
Per tal de que un artiole, oarta al direotor, eto., apareixl publioat a la revista 

's iDd.lIIpelUla'ble que el aeu autor explioiti el aeu DOm i aituacicS (ova si h alUllllle, o 
b' si 's professor. eto.), eDOara que, ai així ho deaitja, l'artiole es publioar' aDbni
lII8IIIot i DOIII'S hi oOlUltar~ "l' eatament al qual pertan,y. 

2 
En l'e8perit de que ningd que des1t3i redactar els aeus artioles en oatal&, dei%1 

de ter-ho par d1t1oultata grBlllat10als, la Redao016 posa al vostre 8ervei un equip de tra
duooicS-oorreo01cS. 

PU' tut, si volen que el vostre artiole apareixi en oata1&, malgrat haver-lo enviat 
en oastel11, DOm's ser' neoeasari que ens ho digu~ 
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UN TE OREMA DEL PUNT FIX 

Jocs 
Matematics. 

Un matí, quan sortia. el sol, un estudiant de físiques va comeugar 
a pujar les escales per arribar a l'última planta de la Facultat. 

Va pujar amb velocitat variable, aturant-se sovint a descansar i 
xerrar amb el companys que es trobava. Va arribar a dalt a la posta de 
sol. 

Després d'uns quants dies de fer el boig per alla dalt, va retornar, 
comengant també quan sortia el sol, anant a velocitat variable i·sense 
aturar-se tant: la seva velocitat promig al baixar va ser, dones, més 
alta que al pujar. 

Demostri's que hi ha un punt a les escales per on va passar exacta
ment a la mateixa hora, tan a l'anada com a la tornada. 

BLJL~Ci ROS 1 CASTANY 

Tres persones. de cognoms Blanc, Ros i Castanyes coneixen en una 
reunió. Després d'haver-se presentat, la damisel.la remarca: 

":E:s molt curiós que els nostres cognoms siguin Blanc, Ros i Castany 
i que ens haguem reunit aquí tres persones amb aquest color de cabell". 

"Si que hoés """Va dir la persona que tenia el cabell ros-o Pero ha;!! 
ran observat que ningú no té el color de cabell que correspon al seu 
cognom". 

":E:s cert" -exclama el que es deia Blanc. 

Si la damisel.la no té el cabell de color castany, de quin color és 
el cabell de Ros ? 
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Intoxicación y Ciencia 
(EROTIC ANEMICAL EN ESPAÑOL) 

UNA DE METEOROLOGIA AVJL~ZADA 

Traemos hoya es to.:' páginas la 9xpert;i, opinión del prestigioso ing~ 
niero aeronáutico "honoris causa" :pon César Gómez Lucía acerca d9 
ciel'tas rarezas a tmos férieas obser7adas, sin duda alguna con la agud~ 
za y perspicacia de la que hace gala a lo largo de todo el artículo. 

La meteorología y sus intérpretes 
D ESDE lo más remotos tiempo 
, cuando se reunían varias per
snnug en cualquier sitio del p,la':le
la ha habido uno que Be ha dlstm
gu'ido de los demás compai\eros en 
sus asertos sobre el futuro meteo
rológico, El que trabaja, e,l que d~8-
fruta vllcaciones, el que plens!l VIa
jar, y más si ea m~n~o o aViador, 
quiSieran saber que ttempo se van 
a encontrar cuando realicen su fae
na, Este compai\ero distinguido se 
ha llamado siempre .el hombre del 
tiempo.: un verdadero oráculo. La 
mayor parte de los que vivimos ac
tualmente recordaremos la fe con 
que se seguíon IQs "pronósticos del 
vicario de Zarauz,lClaro es que me
jor para todos hubiera sido que los 
vaticinios se refirieran a mayor al
cance, es decir: si el ai\o iba a ser 
bueno para tal o cual sementera o 
para celebrar famosas excursiones 
o fiestas movibles (como, por ejem
plo un San Fermín pronosticado 
pa~a la primera quincena de 
mayo). 

Sin embargol y a pesar de su 
auténtica necesidad, no habíamos 
lo~rado al comenzar el siglo XX 
mas que una colección de ripios, 
hechos por bromistas o de buena 
fe, para el pronóstico del tiempo. 
As!: .la luna de octubre siete lunas 
cubre.; .puesta de 801 roja la capa 
ael' pastor mo¡a •. Nuestra predIC
ción meteorologica era la de un 
profeta del pasado. Nos constaba 
la temperatura que ~ubo y la, c~
tldad de lluvia reC<?lpda en dl?tl~
tos sitios o la situaclon actual, inVI
tando a ciertos refranes meteoroló
gicos que po eran ru~ que fo~gra
fías (digamoslo aSI) del tIempo 
actual, tal como «si el Moncayo se 
pone capuchón, viento en Castilla 
y lluvia en Aragón.. El ,'Omple
mento de este cuadro era la publi
cación de ciertos almana9,ues como 
.EI Zaragozano. con el t:empo de 
cada día del año con ¡365!de,anti-, 
cipación." 

La razón de este atraso en el 
dominio del pronóstico del tiempo 
era sencillamente la situación geo
gráfica de Espai\a y el movimiento 
de la tierra. 'rodas las primeras bo
fetadas del tiempo a Europa las 
recibía Espai\a, gue avisaba al res
to de Europa. Como, en general, 
todas las df:presiones iban a parar 
al Polo Norte, su región quedaba 
avisada por nosotros. Por esta ra
zón Noruega ha sido la fundadora 
y ~aestra de la actual ciencia me
teorológica. 

H Oy los verdaderos usuarios de 
la meteorología, y que a su vez 

contribuyen,a robuste~erla, son ~08 
tráficos mantimos y aereo, que tie
nen en todo momento el estado del 
tiempo de todo el planeta. Respec
to al público en $eneral, hay una 
cultura meteorologica ins~p~rable 
y digo esto porque los mOVIInlentol! 
de ciclos y anticiclones son casi 
exactos. Hace unos meses estamos 
presenciando tiempos anormales 
gue vuelven locos a los intérpretes. 
La razón es que, como sabemos, la 
Tierra está atacada (verbo de 
moda) por la Vía Láctea, que es lo 
gue pudiéramos l!amar n~estr!l,ga
laxia y sus cambiOS de direcclOn y 
de v~locidad alteran la ley del mo
vimiento de los ciclones y fen6me
nos que de ellos se deriv'l!', 

, Hace unos meses que todós han 
notado ciertas variaciones en la 
dencia meteorológica y se ha dicho 
'generalmente: .es un afio raro., 
'.anticiclones que no se desmoro
nan., .ciclones gua van hacia el Sur 
en lugar de ir ~ Polo No~.\ .vien
tos que no siguen las lSOoaras., 
.temperaturas que no están de 

¡rÓIOgOS' a favor de 108 ,cualb, y por 
creerme conocer su CienCia. vuy a 
romper una lanza. 

La Tierra pertenece a la rAlaxia 
¡llamada Vía Láctea y la bci .. eza lu-

¡minOSa que ata Polo con Polo e~ un 
arco interior de la misma. L(ls gala
xias se mueven veloz:ncnte y, al 
\parecer, sin orden ni concierto. ! 

:decir, sin dirección lija. Su natura· 
~eza no es uniforme, encontrándost' 
en muchas de ellas estrelbs próxi
mas a desaparecer .. Su forma ex~~, 
rior e interior es diferente y \'arla
da, pero Í!regular sobre todo. ,!o

. das ellas tienen .flecos., o ~ea, giro
nes nacidos en ellas, pero n, 
desprendidos. (Un ejemplC' similar 
en la Tierra lo vemos en el llamado 
Serrajón del Hoyo de Manzanares. 
que se desvía sin desprenderse de 
las cabezas de hierro de nuestra 
hermosa sierra de Guadarrama.) 

, Esta falsa galaxia nos está acorupll-
, ftando en nuestro movimiento has
'ta no sabemos cuándo. Como su 
marcha es irre¡ro}ar, sobre todo en 
velocidad, proouce en la' pacífica 
marcha de la Tierra las sac\.!didas 
que hacen dudar la predicció" fija 
y tranguila de los fenómenos me-

'teorológicos de nuestro planeta. 
Para confirmarnos "en esta hipó

tesis (nada más que h!,pt1tesis), les 
transmito el aer6fono de hace unos 
días de un avión ruso que iba a 

, 15 000 metros de altitud desde 
! Chad al Cabo (todo en Africa) y 
,que deda así: .Buenos Aires, paS<? 
'a volar a 5.000 metros porque SI 
, sigo en esta zona con un viento de 
'diono tan fuerte, me encontraré 

1 pronto volando sobre Améri('.Q en 
'¡ lugar de sobre Africa. Lamento que 
, no me hayáis avisado .• El ,a~6n ~ra 

r acuerdo con el mapa, siendo más 
\ altas cuanto más se acercan al vér
tice del anticicl6n., y otras muchas 
~Q,ue han servido p~a dudar de la ¡ 

.. ciencia y experililnC18 de, los meteo-' J' . ' -

víctima de una locura galactlcs UD
'previsible y casi efímera que todo 
Podría Dred~ir UUIIl8gO-r .. _. .~ 

césar GOMEZ lUCIA.' 
Ingeniero aeronáutico ,«honoris causa • 
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Felicitamos a Don César por una explicación tan coherente yesta
mos segllI'08 de que el personal de estas latitudes, tras la ávida lec
tura de estas líneas, montará "clna excursión al mencionadc "Serrajón 
del Hoyo de Manzanares" para contemplar esos flecos que aquí no po
seemos (lo cual lamelltamos profundamente). Mientras tanto alentamos 
a Don César a que se dedique al aeromodelismo. Tal vez tenga más for
tuna ya que cae más dentro de su "campo". Asertos tan-clarificadores 
y e'TiJ"0no~es hacen falta en la sociedad <-l.ctual, así que, sin ningún 
rubor, otorgamos a Don César Gómez Lucía desd.e nuestro observatorio 
homologado de Chad el Arab , la medalla de oro de Jomeini con distin
tivo plasta al mérito científico. 

Nota de uno de los autores: 
Debido a los incontrolables celos de la Nieves y los muchos follones 
que me ha creado la firma de este artículo, rogaría a los editores y 
al público en general que tuviesen a bien sustituir el artículo deter 
minado femenino plural que consta en mi firma por un artículo deter
minado femenino singular, así: 

(Gracias) 
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EL ABOMINABLE HOMBRE DE LA NIEVES 
(Güell Park Mountain Observatory) 

EL YUS. (Ph.D. by Chat el Arab Uni
versity) 
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Resposfes o/s JOoes mofematics 

l. Suposem ~ue ~ estudiants fessin el oamí el mateix día, comen9ant 
alhora un a pujar i l'altre a baixar . Per for9a s ' hauran de creuar en 
algun punt de les escales. Com que aquesta situaciO és equivalent a 
la primera , el teorema queda demostrat . 

2. Suposar que la damisel .la es diu Castany duu rap.idament a una oon~ 
tradioció . La seva observació inicial va ser contestada_per la perso
na de cabell ros; per tant , el cabell d'en Castany no podra ser d'aquest 
color. Tampoc no pot ser cactany,puix que es correspondria amb el seu 
cognom. En conseqüencia,hem d:admetre que el seu oabell és blanc ; aixo 
implica q~e en Ros ha de tenir el oabell oastany i que en Blano l'ha de 
tenir ros. Pero la resposta de la persona rossa va produir una exola
maoió de Blano, i, per tant , a~uest hauria de ser el seu propi interl~ 
cutor. 
. Pel ~e precedeix, la hipotesi que la damisel.la s'anomeni Castany 
ha de ser desoartada . A más, el oa'bell de Blanc no pot ser d'"aques.t bo 
lor en ooinoidir nom i oognom, i tampoo no pot ser ros,puix que Blanc 
replioa a la persona que té aquest cabell o S'ha de conoloure que el o~ 
bell d'en Blano és castany. Com que la damisel . la no té el oabell cas
tany, el seu nom no és Blanc i coro que tampoo no es pot dir Castany, . 
ens veiem obligats a admetre que es diu Ros . Com que ~l seu oabell no 
pot ser ros ni castany, hem de ooncloure que és blanco 

(Si la damisel.la no ás una persona anoiana, sembla líoit aooeptar 
que es traota .a'"una rossa "platí")o 
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