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l~GR,AnvIENTS: \lolen1 agrair en general a tothon1 que ens 
ha enviat les seves col.1aboracions, encara que no les haguem 
pogut publicar totes. Talnbé volenl donar gracies especialment als 
doctors Llosa, tv10lina i Rosselló per la seva ajuda vital a l'hora de 
poder accedir als ordinadors de la sala de PC·'s i dellaboratori de . 
1l1ecanica .. A. 1nés a tnés,no ens obliden1 deIs inestÍtnables ajuts que 
ens han donat gairebé tots els monitors de la" sala d'inf ormatica. 
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Editorial ••• 
, , 

y EL AVE FENIX RENACIO DE sus CENIZAS ... 

Aquesta és 
velIa agrupació 
questa facultat 

sens dubte 
d'estudiants 
nostra tant 

la historia, encara 
que anomenada CAF, 

volguda. 

no 
fa 

acabada, d'una 
coses per a-

petrodólars, per 
del món, per 

tot de desar-

Mentre al món, hom ha deixat de parlar de 
parlar de dólar s només; de parlar de guerres arreu 
comen9ar a parlar d'apertura, perestroil<a i fins i 
mament i de pau; a Iberoamerica, canvien alguns 
per negociar pau i hom ha passat a preocupar-se 
drogues, la sida i pensaments rosa, els nois de la 
perant alIo que anomenem crisi generacional, ja som 
ens preocupe m per tal que la facultat no sigui el 
estudHs, com un anacoreta que tan soIs es dedica 
ció, sinó que a més ppuguis fer alló que també 

dies de guerra 
per coses com 
CAF estem su
gent nova que 
!loc on només 

a la contempla
t"agrada. 

Anys enrera es feien moltes acti vi tats -tea tre, concerts, 
conferencies, cinema, ... - Perque soIs faltava que algü ho nom
brés i d'inmedia t hi ha via gent que volia fer-ho, organi tzar-ho; 
veies com els professors eren persones sensibili tzades i que 
feien adonar-te de la problematica social que ens envolta i d'ar
reu. Actualment les activitats que es fan són aquesta revista i 
projeceions de pel.lícules, les altres consisteixen gairebé en 
"demanar" a hom si vol participar. En aquesta facultat ja no que
den roquers! i els que hi són s'han canviat de roba. Ens hem a
costumat a trobar-ho tot fet, perdent-se el valor, i el sentí t 
que té el fer qualsevol cosa amb més gent, que pensa, opina i 
esta disposada a fer el ma teix que tú. 

Per aixo, pensem els que fem aqUt~sta r'evist.'l q 1l e malgrat ~1 

fet de poder estar dotada de tots els avantatges que ens dóna la 
informatica PLANTA 8 ha d'ésser el resso de l'esperit i les in-
quietuts de "tots els habi tants" d'aquesta faculta t, perque ens 
neguem a creure que estem tant alienats eom per no tenir sen ti-
ments humans. 

Demostrem, dones, tot allo que som i el que som capa90s de 
fer. 

Enhorabona i afer bonda t! 

--_ ...... . 
Cornisstó 

r ,. 
r J,S1,Ca... 
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ENGINYERIA ALEMANY A AL SEU ABAST 

Bucara que fa pocs an,s que formell part d' Europa, i fa 
pocs ileSOS que bi SOIl al capdavaot, sempre bel de ilrar 
aquells 110cs capdauoters eo gairebé tot. Aquesta sera, 
doocs, la bistoria del poble Teutó, vist des de la oos
tra facultat. 

gs KVIDRRT i TRIVIAL, que els germaoics teoen 101ts 
de "faos·, o potser un que val per pocs i fa 101t de 
mal, encara que ens adonéssim que amb la idiosincrasia 
Ilatina mediterranea 00 encaila massa correctallent la 
gelor i 1 'autolatisBe deIs Aleman}'s. 

Ha arribat, dones, l'bora d'explicar i definir el 
nostre personatge. Tot 9a COlen9ar aBb el dOllini deIs 
Japonesos en la fabricació, industrialització i cOller
cialització deIs robots de la cinquena generació. Aquest 
fet era nn repte grandiós pels iovestigadors alemao}'s 
que 00 acceptaven el fet de que els nipoos els bi passe
sin al davant. Per la qual cosa els científic5 alemao}'s 
es van reunir per decidir fer uo arquetip de robot capaq 
d'ésser una ferma competencia,lmb els creats pel! Japo
nesos, que fós capa, tallbé d'evolucionar per si IIIteix, 
fós un veritable engin}' digne de la ra9a aria i que de
IOstri la prillacia mondial que tenen els alellan,s en el 
camp de la tecnologia aplicada. D'aquesta llanera fou 
creat el prototlp que és protagonista d'aquesta bisto
ria. 

lalgrat bager-se reunit i decidir crear I'engendre, 
¡quest DO podia ser donat a coneixer seDse abans provar 
si era exactalent la laquina que es preteDia construir. 
La dignitat alelllnya els impedia fer una competencia 
deslleial amb els nipons. Per tant decideiJen enviar el 
prototip a una universitat desconeguda per probar-lo Ja 
que fer-bo a la lIateixa Alelanya no era adient degut a 
que el renaixelent nazista no era gaire ben vist i a lés 
en una ciutat que disposés de mar per si de cas I'engioy 
fallava enviar-lo al fons del lar. 

gl prototip estava dotat d'uo llenguatge estram
bótic i rimbombant per descriure la Física, les latema
tiques i qualsevol ciencia aplicada que era capa, 
d'anililar. 
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!lb l'bDllitat u,bieotal que té aquesta ciutat "des
coneguda· al prototip cOlencen a fallar-li els contactes 
i es prodoeilen les prileres ioterferencies aRb els 
científic3 encarregats del sen fuociooament. La conclu
sió directa d'aquestes interferencies és que teoil al 
prototip sol, fora de qualse,ol dolini bUlla capa, de 
saber aIIb quí s'eofrontava i poder-lo dOl1nar. 

Una lIaquina sola en una grao ciutat, que a Dés 
dOlina les ciencies i dotada de les Bés a,anqades tecni
ques de robótica, comen,a a ,anagloriar-se i a creure's 
que es D~u. Ko perllet que cap eS ser bUBa es posi a la 
seva alvada i gracies al seu estatut de professor que 
aconseguí a la Universitat de la ciutat descooeguda ill
posar el seu criterio COI? Doncs IIOlt facil. CateJant 
sistelliticament a qualsevol que no accepti la se va su
premacia i el seu totpoderós poder. 

gIs estudiants de Física hel tingut la sort que la 
policia de Can Fanga, aIIb la seva babitual ioeptitnt, ,a 
aconsegnir descobrir l'organització dedicada al contra
baod de pernil de Jabugo entre Bspanya i Alellioya, orga
nització que en realitat era la tapador.a deis científics 
alelanys que iotenta,en portar el seu enginy a la seva 
veritable funció, robot dé la cinquena generació. Pero 
I'únic que va aconseguir la policia 9a ser trencar defi
nitivament els lligans deIs sabis i el prototipo Perque 
ara el que passa eS que tant els bUlBOS coa el robot es
tem en estat de sobrealerta, amb la salvetat que és, el 
robot, un artefacte de poder desconegut, sense pOSibili
tat de control i que per qualsevol referencia té la de 
creure' s que es Deu. 

10Hes peL I ícules tenen un final incert' no nps si 
aquell personatge és o no un eltraterrestre, d'aquesta 

. lIateiJa manera m'bi trobo jo davant el prototip alelllny 
que tenil en aquesta facultat. Sira o no un robot de la 
cinquena geoeració? 



iiomcnamI~nt 
L'Il.lm.~ i Rvdm. Sr., Prof. Dr. 

Emili Elizalde i Rius (Ph. D.). ha estat nomenat 

catedl·'.::..t ic de Física Hioarxio16gica. Degá i Rector 

(eum laude et honot':i.s causa) de la orestigiosa 

Un i. vet'S ita t de Biaft'a. Cluals 

s'incoroorará cr6ximament. 

L ' Assoc i ac i 0:::' d'Ex-Veterans de M~todes 

lia tem.~. t; i es TI 1 :i fa avinents els seu s millors 

desit.jos en aCluesta nova etaoa de la se va fecunda 

carrera científica. i convoca els seu s alumnes. 

e::-:--a 1umnes i simoatitzants al solemne .::¡c: te de 

comiat a celebrar el oroper divendres 26 de maig, a 

les 12:30, al Saló de Graus de la nostra Facultat. 

en el transc:urs del aual será conferida a 1 'eminent 

Professor la medalla d'or de la Fac:ultat. 
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L'home mut 
(L~oferta sexual i revolució de les idees {1911-1984}) 

11 D...al lidkeal <De ~ o 'Itmme, ccom' al bO Itmme, 
é s nea:es s alr Ii aDnIlII11t uné s iFeO D q Ii dlaJJ UII'lal 

eJlIi s 1t.éInI: Ii al onés <De CeDO ar <De II"CDSal ~ o al 
dmnaI, en scanfb o al Ibals1l.alntl iJF'«)1tceSCI:a. • • 11 

(IMiDrSUlBJ"D1tce ~eJ'VIaIr, <De o' ~adBmlial 
IfIréUm:esal)" 

Comen,aya a escriare el primer esborrall d'aquest ar
ticle, en el qual parlo de la prohibicia feta pels meus 
amies 'progres' més proper, d'expressar certes idees 
contraries a les que ells tenen o yolen aparentar tenir, 
sobretot dayant de les se,es dones o amigues, quan una 
meva amiga em va dir: 'Jo ba,ia estat al grlp de dones 
del P1E (Paltie Partil del lreball d'Espanya, que era 
el mrs gran parlit marxista-leninista de l'Europa Occi
dental) i mai a la Yida havia ,isl tanta crueltat ni una 
deshumanització tan gran. Aqaelles dones haguessin matat 
tots els nens (mase les) tan 5015 en neixer, d'ba,er po
gut ... Elles ,olieo tenir els mateixos drets que els 
homes, pero, pel (et de ser dones, també '01 ien lenir 
uns privilegis ... • Ya continuar explicant-Ie que els 
havia critical que se n'anessin al Ilit amb un i alb 
l'allre d'uoa manera desorganitzada: 'Lenio va dir que 
la gent que lO tenia unes idees cIares ni una vida orde
nada di(ícilllent podria dirigir les .asses: aixo és un 
puteig. Lenio ,a dir que aix6 era degeneraei6 ... • Elles 
em vareo conteslar: "Aquestes san unes idees que és 
logic que ti linguis perque tens uaa educaci6 burgesa, 
religiosa i reprimida'. 

Aquest odi 'visceral' a l'home era una eonseqúeAcia 
extrema de la idea que el maule és, sense excepció, un 
privilegiat, que ho pot lot i que sempre té el que vol, 
idea que sellblava grotesca a "arguerite Yourceraar, 
doncs és evident que hi ha homes molt més desgraciats 
que moltes dones, que no tiudrien ni el més minim inte
rts per a ells. 

Aquesta idea estava associada a altres idees socio
políliques encara més absurdes i per judicials que respo
nien a I'esquema de que els privilegiats (com els mas
eles) dictaven les lIeis i la llora I per oprimir el poble 
(els bODS), lIentre que el bé de la humanitat seria la 
'lIibertat total per a tothom·. Aixi, per exemple, es 
feia apologia de la droga i era un 'fatxa' qui la desa
eonsellava, no havien d'existir ni lIeis Di moral, ni 
jutges ni presons, arribaAt-se a.d'efensar el dret de 
matarunmateü a . lotaquell que l'haguesperjudicat o 
iajuriat, com si aixo no suposés anar cap a l'imperi del 
més ,iolent o lIa(iós. No es podia parlar de castigar ni 
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reprimir cap crim, exceptuant la violació, i ah presos 
comuas s'els bi deia 'presos soeials', ja que ells no 
tenien la culpa de res, sinó la societat. Calia slprillir 
els eximeas, arribant-se a donar I'aprovat general poli
tic en algunes facultats, amb Ilibertat per anar o 90 a 
classe o a treballar, saprimint tot coUrol¡ 80 pagar 
els impostos, pero demanar que I'estat ho pogues tot, 
sobre tot els anticonceptius i l'avortamelt,lIiure fins 
al final de la gestació¡ la qual cosa equival ia a lega
I itzar l' infanticidi. 

La vigencia i translissió d'aquestes idees era oral 
i no cree que hi hagi gaire tractats escrits, tret d'ar
ticles en mistes o diaris progreso Ula excepció ya 
utar el \libre publicat ,er les (eministes de Barcelo
na, en el qual de(ensen la seva tesi d'alliberar la Hu
manitat a base d'exterminar els bomes (mascles). És dig
ne d'estudi el que no fos demandada legalment una orga
nitució que defensés aquesta lIatao9a i no és ver itat 
que I'autora (os empresoaada per la seva 'Iucidesa', 
sinó que bo va ser quan va comen9ar a dur a terae la 
seva obra alliberadora, tirotejant I'artista pop Andy 
Warbol, lort la Setlana Santa de 1987, en part a conse
qMencia de les destrosses que va patir. lam,oc no estic 
d'acord amb l'apologia que Carien Alcalde fa d'aquest 
assassioat mig frustrat ni que la reclusió de l'autora 
(os una venjan~a ·masclista·. Aquesta afirmació esla en 
la linia de condemna total a la justicia pública a favor 
de la justicia per propia iniciativa, idea que vol ia dur 
a terae "autora del 11 ibre. 

La pregunta que ens podem fer és: Com és possible 
que aquestes idees es desenvolupessin seose oposició 
efica~ en els ambients joyes iotel.leetuals, universita
ris i de partits "esquerres? Com és possible que no hi 
hagués niagú que s'exclamés de les seves contradiccio8S 
i nefastes conseqüencies? Fins i tot es pot entendre 
que els uai,ersitaris celebressin que es matessin poli
cies, aquesta era una agressió que no els afectava, pero 
com és que com a bOles es deixaveo insultar i (ins i tot 
col.laboravenactivament en la creació i propagaci6 d'a
quests insults? Les persones no ens deixem insultar 
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fieillelt, i l'or9ull a,areir.fins i tol davaot les eri
tiqaes més raolables. 

Una de les raons lés importants va ser la que a,un
taYa la IleYa aliga del grup de dOles del PU: les cir
cullstanei~s d'especial agitaeió poUtiea entre la jowen
tut, en lesquals es va re~1 itlarel pas de la repussió 
a la Ilibertat sexual. Aquestes eirclllstancies no es van 
donar aSuec ia, per eXell~le, que ál no 'ser intmomput 
el stu creixMent ecoaollic per la guerra, va arr ibar 
abaos a la Ilibertat sexual. 

Anteriorllent, aquesta lIibertat RO existia, en ge
aeral"er a la joveutut. [Is lIeus prillers clrsos de ca
rrera, abaos del 11, els úoies, cOllpaays que la pra.ctica
ven erea els quillogavendones al Casc Aatie o a les 
barraques de "ootjuic. [15 altres, norllallBen!, haviem de 
practicar I'abstinencia lIés absoluta, ja qle t,adicio
nalllent, era lIal vist que una noia .digués que "si" abans 
delllatrilloni i, de fet, prnullien de dificils o d'ill
,ossibles. 

Pero lIai la repres:sió sexual bavia estat perque eh 
bOlles· diguessin que 00 a les dooes. Qui ho bagués fet 
hagué¡ es tat con s iderat hOllosexoaf o anorIa 1. lIavor s, 
doncs, I'bolu era obl igat . a passar pel matr illooi o per 
la ,rosUtució,. iostituciolS 00 sellpre desitjades,ni 
barates,oi agradables, ja q.ue I'hollese solia topar, 
per igoal, allb la fredor de la dona. Aixi,el cootesta
tar i Pa. liba cOllparava ,aquestes ins.titucioasen caotar 
a la seva lIa,re en el seu dise 'Oioptria': 

lIhasc.asat, el corgla~at, 
,er solucioaar la vida, 
lIai no ta n'haS adonat: 
t'estic dient. prostituta! 

[1 si.stema tradicional, que pro,oca,a el "lIalestar 
en la caltura" del.que parlava Freid, tenia, dones, ene
lIics. Pero' el canv'i no es va produir fins que la dona, 
sobretot la Iniversitiria, n~ va tenir en perspectiva un 
treball segur, independeat i agradable que li perlletts 
deixar d'utilitzar rígidallent el seu cos per "solucionar 
la vida", tal eOIl deia Pau liba, i perlletés I'accés a 
fll fora del lIatrilloni. 

Paral. lelallent a aquesta evolució, el desenvolupa
leot cultural i el problella polític que suposava un re
gill illposat per una victoria lIIi I itar, en el cas d'[spa
nya, i el ~robléÍla de la guerra del Yiftnall als [UA, que 
obligava la joventut.a IUtar i a IIOrir ptr finalitats 
terboles, l.avaren·lIoure a la contestació i a la protes
ta. La sm politització' ,a anar ea aU911ent, allb els 
treballs de msibiHtzació i subversió. les universi
tats n vuen pq.l itHlar, i es 'deia que els estudiants 
preferien eh' -'call;II5' de.bataHaals ·calps de batalla. 
(n elles i elels partits polítics (sóbrftot el PSUC) es 
ya crear la illatge lítica i poHiea de I'explotat i 
oprillit i la illatge odiosa de I'o,ressor. Aix6 Ya perlle
tre als petits dirigents de barri convertir-se en herois 

tiplS Sant Jordi que acabar ien allb el drac. [o aqufll 
allbient, aquesls ereo fls bOlles lIés admirats i els pri
lIers -a aiyell popular- ije poder practicar la no ya lli
bertat sexuál d'uoa manera lIaUiya, Iliurant-se aixi del 
tradicional "lIalfstar de la cultura~, lallb~ I'allbient de 
cOllplicitat enfroat d'un enellie COIIÚ, a qui s'atribuien 
totes les repressions, afavoria la unió sexual i la reia 
yeure COII una victoria sobre ell. Per exemple, un COII
pany em ya dir: "Jo ja tenia Z. aoys i no hayia pogut 
eocara jeure alb eap dooa, pero uig entrar en ungrup 
alareo i a la prillera setllaDa ja bo bavia fet allb dues 
participat en una orgia". 
la diferencia no té color!. 

SCUM 
Manifiesto de la Organización 
para el Externlinio del florilbre 

VALERIE SOLANAS 
' .. 

Los mO\'imientos feministas más avan7.ados se estremecieron.
al grito de Valerie Solanas: a la Iiberació" de la ""tjer por la., 
extermillació" del hombre. 

Las organizaciones más reformistas lo recha7.aron. aterrori· 
zadas. demostrando. asi. seguir manteniendu las ataduras que 
las inscribe en lo~ esquemas machistas y burgueses de Ic:s que 
surgieron. 

y la sociedad. ,=uyo sistema -creado por y para el hombre. 
basado en el poder y sólo en el poder- Valerie Solanas pro· 
pone arrasar. respondió con el único bálsamo que ~s cap~7. de 
ofrecer a los atacados por el mar de la rebelde luc,de7.: carcel 
y manicomio. Y. después, silencio. Y soledad. 

Pero SCUM es un grito desesperado. un canto profético. la 
cólera retenida desde siempre por media humanidad. la 
mujer. qu'emando la garganta de \lna sola que necesita escu· 
pirla.' arrojarla fuera de si. lanzarla al osc.uro hori1.Onte del 
futuro donde se alza. antorcha rutilante. en solitario. cegando 

. a según qué ojos la contemplan. pero encendida por la ira de 
todas las mujeres del mundo que se atreven ya a identificarse 
con ella y le dall. asi. calor. 

.SCUI\1 es espeluznante.' t()mo el último grito de la razón 
mantenida ante el verdugo: Y es también bello. y hermoso. 
porque sólo la agónica lucidez de la ra7.ón desesperada puede 

'autol,!enerarse én ecos' capaces de vibrar y estallar bajo el 
put¡'eracto. desteñido. adrede asfixiante y a7.uladó cielo p:nta· 
do por una civilización. rábrica de estiércol. hecha por el 
hombre a base del poder. y sólo del poder. 
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P055iblellent, la oova lIibetal Ya contribuir a 
I'exponencial fragmentació deis parlils polítics, ja que 
els petils ,arlits formats únicamenl per jo,es teoien 
URa proporció més alla de líders i dirige,ts que disfru
laven del ooa cobdieial pri'ilegi. Aixo, i la_ inoporluna 
morl del diclador, Que els ,a privar d'ul elelic idoni, 
,a fer que el prestigi absolut d'aquells herois eatré, 
en crisi. Posats eo dubte eh berois, les univef$iUries 
(Que n'bavieo eslat il.lusionades admiradores) varen 
adonar-se que la figura po~liea de I'explotat i oprimit, 

. victima de I'abominable opressor, eocara eslava iotacte, 
immaculada: per QU~ DO podria ella lIaleixa ocupar el seu 
Iloc pri,ilegiat en el saotoral reyolueiolari? 1, si a 
més, era militant, podria ser I'heroica defelsora d'ella 
mateixa, que és moll més ,raclic Que defeosar uns obrers 
que ni coneil, ni són de la seva elasse social, oi li 
poden aportar res de bo. 

Per aconseguir aixo, no va neeessitar oi peosar: 
va actuar la selecció natural d'aquells que deien les 
coses Que causaven major ,Iaer per contiloar gaudint de 
la seva oferta sexual. la seleceió podia ser moll severa, 
perque hi bavia molts homes 'en atur', dolorós i vergo
nyós per maitu raons. No estie segur de cooeixer cap 
home que accepli aquesla torlura per defeasar unes veri
tats que a ningú interesseo. Ja en Cervantes a lravés de 
D. Quixol diu que, en I'amor i en la guerra, (que són 
una .. ateixa cosa), I'engan, esta permes. 

Així, el discurs que va lrionfar va ser aquell que 
alribuia tols els fraeassos i 'i .. ilacioos que ana ooia 
podia teoir al fel que per ser dOla tenia lols els ca
lIins tallats per aquesla societat mase I isla, que tan 
sois procurava explotar-la i opr imir-Ia i que, si los un 
hOlle, ho tiodria tot solucional sense cap esfor~ ni 
preocupació, liodria el poder i podria fer tol el que 
Yolgués sense 'illitacioos i seria feli~ com lots el ho
mes ho sóa(!) . Aquesta a(irmatió era necessaria ,erque~ 
els seus problemes fossio totalmeol atribuibles a 1'0-
pr ns ió que la coover t ia eo mar t ir, i no a causes perso
nals, que produeixen complexes de culpa o de inferiori
ta t. 
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les reunioos de cOlplicital i les i Ilsioos qle 
abans proporcionava I'aclivital política varel ser SUS
lillides ,er I'esoterisme i la droga. Aquest va ser UD 
descobrimeol geaial, perqué era uaa cosa encara prohibi
da qle ,ermetia identificar-se alb els oprimils i alacar 
als opressors. Per aixo uea de les prileres coses que va 
fer el PSOE Ya eslar legal itzar-la, a I'ao, az, i aques~ 
la legalització cree que estava ea el ,rojecte electoral 
de les joveltuts de lots els partits d'esqlerra. Amés, 
,a perlelre als homes el jugar el paper d'agosarats ioi
ciadon i sublilislradors. hura ani en dia, quatrede 

d . d d- tl .,. ..... ..,.1 ca a cm roga IC es, (i el les fes les de gent bé de 
loda li és facilíssin acooseglir una filIa de papi bo
aíssila a qli té encara UDes rallles de coca a la nati-. 
nada. 

OiAS la aecessilal de cercar opressors esta el 
considerar ilnecesaria la policia i la juslicia, ilota 
loral i obligació, la qual cosa conlribueix a fer cada 
Jegada lés oemsari posar policiaper totarreu. [s 
cariós que qlaa la Uoiversitat la· va 
posar declares als sorpresos periodistes que era per 
'impedir les ,iolaciols'. Aquesla era la úlica raó que 
podia donar ua equip rectoral progre, ja que inpedir 
qualseyol allre cosa hagu~s eslal un alemplat conlra la 
11 i ber lat. 

Una de les coses lés trisles -per a .. i- que varen 
aportar aquestes idees va eslar la Slpressió de la 11 i
berlat d'exprmió i talbé la classificació de les per
sones el oprimils i o,ressors, boos i doleals, sense 
,ossibililal de raonar-bo. Aquestes circumstancies teoen 
for,a relació amb el fel que, a físiques, 'i bagi lres 
deparlaments que siguin grups d'amics, lal con em va dir 
un catredUic d'uaa altra facultat. Pero no es podia fer 
allra cosa, perqae no ,odea eslar ea un maleix departa
lenl persones que ni e$ parleo. 

la lempe$ta ideologica de la que he parlat ja ha 
passal, pero els seas efectes,no. A tesura que aquells 
que la manlea iea han anat adquir iRt responubi I itats ( o 
sigui, Un panat de la leor ia a la praclica ), han ac
lual de lanera lotalleat o,osada a les idees que d'uDa 
laoera tao iltraansigenl bavieo laolingut. 



;odri~ dir qle del grao bagatge ideologie de la 
ja passada ,olitiea-ficció, cadascú prescindeix de totes 
aquel les idees absurdes o altisocials que lO li tOlve
n., pero couena aquel les que I i inlernseo. Aixi, 
defraudar, tltafar, IIntir, abaldonar la fallilia i abu
sar deis altres sellpre que es pugui són activitats que 
pode. lotalllent juslificar-se a partir de les darreres 
idees 
progres, ara desprovisles de qualsevol sentit revolucio
nari, pero alb grans possibilitats practiques. 

Quan encara estaven vias els sentillents socials,eII 
va estar illpossible dur a terlle una critica efica9 
d'aquestes idees. I la llanera diferent d'oposar-s'hi 
deis hOlles i les dones ill,licat5 ell revelan taot Por i
gen eOIl les raons d'aquestes idees. lixi, els lIeas COII
panrs solien estar d'aeord, a soles, allb la seva absar
ditat, peró lIantenieo que hi bavia persones ( general
ment noies I que DO es podien canviar o bé que necessi
ta,en illperiosallent creure en UD doglla per poder ,iure. 
litres apel~am directallul a la sna propia necessilat 
d'estar en bona relació allb els seus allies, la dona o 
les alligues. lots eren, dones, IIUts si hi havia qualse
vol testilloni. les dones ,rogres, allb una fe lIés pura en 
els lOpics de lIoda, sol iea argullentar que si eftn fel i
ces creieot allo, quina necessital tenien de can'iar? Ja 
can'iarien d'idees quan les que tenien no les fessin 
felices o bé quan en trobessin d'altres que les fessin 

. més felices encara. lallbé deien que elles volien tenir 

N. de la R.: 

cooverses agradables i no desagradables, o que si totboa 
deia ooes coses i jo era I'únic que opioava el cOltrari, 

qui ea sellblava que esta.a equivoéal? Aqoesl arg~eot 
era irrebatible per calsa de I'actitud deis lostres 
allies COIIIOS. 

En el fofts, jo hi veia URa oferta dt possessió 
sexual a caovi d'unes idees gratificanls i de la preser
vació de la propia ignorilcia. Aquest fet no tS nao. Per r~ 

eXfII,le, en Pau liba, a la mateixa can~ó, cOAtinuaYa: 

pero tens els 0115 plens de flors 
i la boca, nas i orelles. 
No ,eus més eolia del nas 
allb els ptus en la lIentida. 
... per ignorar el crit i el plor 
tu '015 saats, roses i estrelles ... 

La Ilibertal sexual ya acabar allb la religió COII a 
tont de plaer i va ser subslituida per la utopia políti
ca. Ara, la pr~ctica lallbé ha destroit aquesta otopia, 
pero no cree que I'hole s'hagi quedat seose lIoneda. Per 
exellple, en una de les darreres hislorietes de "Quico; 
el progre" s'apunta la possible orientació del futuro 

Xavier lUllbiarres 

Planta 8 no es fa responsable ni comparte ix necessariarnent les 
opinions enleses pels seus co1.laboradors o articulistes. Si a.Jgú se 
sent o fes, a nosaltres que no ens 1n.iri (ens agradaria a provar les 
assignatures ).Di'positeu les vostres queixes a l'arxivador-papere
ra de la planta baixa. Thanx. 

PLANTA 8 -9-.. 



.~ 
,~ o' . FEM UN BALAN" (vvarning!!!: by Sergi Boquer i Pubill!) 

Aquesl curs ha eslal pie d'eleccioos, malgral que 
polser 00 ho bagi semblat. Pel que fa als alumnes s'han 
celebrat les eleccioos de represeotats al Consell d'Es
ludis i als Consells deis Deparlaments que imparteixen 
(Iaues a la Facultat. No es pol pas dir que 00 hagi 
estal decebedor. Les candidatures presentades amb proY 
feints han estat suficients per cobrir les paces cor
reSi.9nents, i fins i tot en algun departameot 00 s'han 
prestntat prou C4ndi~3t$ com ptr cODrif tota la ft,re
seotació que pertoca als estudiants, per la qual cosa 
els candidats presentats ha. eslat automáticament ele
gits. [s cerl que en alguns casos s'ban produit negocia
cions per tal d'eyitar I'enfrontament obert entre diver
sos caodidats i així contribuir a crear un clima de cor
dialitat i pau política i social. Aquesta és una decisió 
perfectament lícita i democrática que pot comporlar 
efectes positius i d'altres de negatius que ara no em 
posaré a valorar. Pero aquesla no ha estat la tonica 
general. La trua realilal és que han fallat candidals. 

Per que? Probablelenl, de manera molt simplista, es 
podria dir que és una mena e tercie Yiciós. La gent no 
participa perque el que s'aconsegueix no és suficient en 
proporció als esforqos que calen per poder-ho fer -ningú 
diu que sigui fáci I-¡ i és així perqué la geot no parti
cipa. "es no ens enganyem. A la gent li manca motivació, 
,er aixo i per lol, pero st~urament raés encara per 
aquests aspectes 'político-sindicals", com a·molts els 
agrada anomeoar-Ios. 

I que sDcceeix? Que molts deis que eslan mé$ moli
vals, en Hure el desinterH general, perden, a la 
fi,'crmals', la seu propia motivació¡ o bé, en Hure 
que la geol passa en general, comencen a 'passar' ells 
també •.. 
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ftolls deIs projectes, el aquesl seotil, grans i pe
tits, que e$ ,ao iniciar duraot el curs 81-88 bao estat 
en gran mesura aturats o mantioguts en un nivell que es 
podria dir 'de resistencia'. 

No tol el balaa, és negatiu. AQuest anf s'ha impulsat 
la figura del delegat de classe i s'ba aconseguit que 
quasi totes les classes tinguin el seu delegat. Al curs 
passat, en caaYi, tret d'alguoa excepció. 00 hi havia 
cap classe amb delegat. Ara, eo unes tlasses funcionara 
millor i en d'allres pitjor, pero el fet de I'exist~ftcia 

del delegat ja és per si maleix imporlant. 
D'altra banda. al comen,ament del curs 81-88 PLANTA 8 

Revista de Físiques ya eslar a punt de desa,ar~ixer amb 
la marxa d'aquells que I'hayieo dut a terme fios Ila
vors. Se li ya donar un nou impul$ aquell curs i aque$t 
any sembla que definitiyament s'ha consolidat. La resta, 
pero, de uccions de la CAF (Comissió d'ActiYital$ de 
Física) - les que eocara subsisteixen - malyiven de ma
nera molt precaria i de forma gairebé miraculosa. El seu 
futur no és gaire esperan,ador •.• 

Aquesl curs $'ha impulsat la creació d'un grup 
d'areccionats a I'astroaomia a la Facoltat, anomenat 
GAUC (Grup d'Astronomia Universitari de Catalunfa), amb 
for,a gent amb empenta, i'iciatiya i ganes de fer coses. 
Despré$ d'haver patit una s~rie de problemes inicials, 
ja saperats, s'ha proposat una serie de projecles, 
obert' 3 totnoft, Que esperem 3SS0ltixin I'éxit. 

IA[STE. un grup que "ocupa d'aconseguir tontractes 
per fer practiques, es mobililza. Enhorabona als tres 
e$tudiaot$ que aquesl any ho han acooseguit. A veure si 
I'any vinenl poden ser nés. 

Tornen a les qúestions refereols a eleceions. aquest 
any DO \'hao celebrat eleecioos a representants d'alul
nes ni a la Junta de Facultat Di al Claustre de la Uni
versilal, ja que encara no ha acabal la legislatura per 
la qual foren elegits el$ represenlanls deIs esladiants 
a aquests organs de govera el cutS anlerior. A fiul 
d'any se celebreran eleccioQs generals al Clavstre i 
parcials a la Junta de Faeultat. 

A nivell general, aque$t any lambé s'han celebrat les 
'deganals' de la Faeultat i les Presidencials de la Di
visió 111 (Cieneies Experimentals i Katemáliques), for
nada per les facullats de Física, "atematica, Biologia. 
Geologia i quíniea. A l' igual que ha panat amb les 
eleeeions d'estudiaols, només s'ha preseatal un candidat 
a cadaseun deis eárrecs, els quals han eslal el,gits. 
Aquests són: [1 Dr. Pere Seglar, dega de la Facultat de 
Fisica, que ha eslat reelegil en el seu cirree i el Dr. 
[arie l. Canela, ROU presideot de la Divisió 111. 

No yull acabar sense lornar afer abaRs Dn crit a la 
inicialiya i a la participació de lols per lal que tot 
vagi millor. Hi pot anar, esteu-ne segulS¡ pero cal la 
yoslra col.laboració. 

Sergi Boquer i Pubill 
(Secretari del Pie de Delegats) 
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TdS: Taxes de Superviyencia 

AQuest article vol ser una reflexió crítica sobre un conjunt 
de dades Que hem pogut conéixer i acumular durant l'últim mes. 
Efectivament, uns Quants estudiants de segon ens hem dedicat a 
recoll ir i tabular unes curioses dades Que penjaven deIs suros a 
les diferents plantes de I'aular i i Que provocaven estranyes re
accions entre els Que les contemplaven, mig bocabadats i mig ca
brejats. 1, la veritat, no n'hi ha per menys. Us presentem les 
taxes de supervivencia (per dir-ho d'alguna manera) de les assig
natul'es de pr imer cicle. Deixem per al lector l'exercici de com
provar la correcció deIs calculs i, també, la segúent pregunta: 

Es Física una facultat "normal" ? 

Assignatura Aprovats Taxes de Supervivencia (X) 

Curs 

1 er 
20n 
3er 

Ana 1 i si 48 9.66 X 
Algebra 77 16.42 X 
Física 56 13.30 X 
Química 55 (2 grups) 34.59 X 
MHodes 31 8.99 X 
MHodes II 99 27.73 X 
Mecanica 54 18.37 X 
Termologia 66 16.23 X 
Metodes II1 15 5.43 X 
Optica 50 (2 grups) 30.87 X 
Quant i.ca 4Z 16.87 X 
Electro'. 14 ( 1 grup ) 14.56 X 

Total per cursos Total per assignatures 

Hostra TdS Hateria Hostra 

90 % 
100 % 

74 % 

15.79% Matematica 100 % 
18.41X Física 86 % 
15.45% Química 49 y. 

laxes de supervivencia 
Febrer 89 

40~---------------------------------------, 

An&/. A/g. Fis. Qulm. MIv'Il MMU Mee 1erm MMUI opi Q.,ah. ciM 

_ Series A 

Primer Ocle 

TdS 

14.2X 
17.8% 
34.6Y. 
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percentatges per grups (més significatius) 

Henys de l 10 Y. 

Física General HB 
Anal isi HA,MB,TA,TB 
Metodes I MA,HC,TA 
Quantica TA 

Hés del 30 Y. 

Química General HA,TA 
Hetodes I I HA 

9. 18Y. 
9.66Y. 
7.33Y. 
8.70Y. 

34.59Y. 
42.00Y. 

Bé, abans de res, i perqué oiogú s'ellpren'i, vull 
deixar bea ciar que la informació preseotada 00 és en 
cap upeete capc iosa, és a d ir: hell tr et el nOllbff de 
latriculats per grup i assignatura de les Ilistes expo
sades per la secretar ia, i el oOllbre d'aprovah I'hm 
fet dividiat aprovats entre lIatriculats, ja que conside
rell que els ID ,reseotats cal eontabilitzar-Ios eOIl sus
pesos i no COII gent que passa de I'assignatura i, en eas 
qle algú passés, caldria preguntar-se: per qué? S'adlle
ten petits errors per eorreceioos d'exallens i errades 
hUllaoes. 

Un cop dit aixo ,quines són les eonseqüeneies que 
es podeD treore d'aquest conjunt de dades? 'riller de 
tot, ea aqaesta facultat ha SUSpts 110 Ita , loltissilla 
gent, un prollig del 85l deis lIatriculats, encara lIés que 
en an,s anter iors. Segon, les gran catejades 00 es I i
miten a les tradieionals assignatures de lIatellatiques 
(els lIétodes i I'anilisi), sinó que afecta talbé altres 
assignatures de fisica allb percentatges d'entre el 15 i 
ZO X d'aprovats. lercer, en el priller cicle 00 hi ha cap 
assignatura que es pogui considerar la "Haria", fias i 
tot la cuina presenta, nOllés, UD ter, d'aprovats. Final
lIent, la pregunlaes-fa inevitabh i, encara lIés, si ens 
cOllparm allb la' resta de faClltats de la divisió i del 
oos tr e en tor o : ter que paua a i 16? 

lar esposla bab i tua I de-IIO Its professon és que ens 
llanca un bibit de treball i d'esludi, i un cert interes 
per les assignatures, cosa que és lbsurda ja que hi ba 
un gran interés i dedicació part deIs aluues i, en ge
neral, els seus historials acadéllics han estat fins ara 
for9a bons. 

Els loti.s s'ban de buscar, tallbé, en I'altre esta
lent interessat, els professors. Quan suspén un nOllbre 
de persones tan elevat, o bé el professor ~a fracassat 
en la seva hila, que és la de cOllunicar coneixements, o 
bé I'exalen que s'ba fet no correspolia al nivell fet a 
classe. En qualsevol d'aquestes opcions el responsables 
no és, evidutlent, I'alulloe, peri si que és el que en 
,ateix les conseqüencies. S'esta jugant lIassa alegrement 
allb el telPS i el futur de 1I0lles persones, Ina assigna
tura suspesa porta_una greu perdua de tellps i un eop 
llora I ( i econollic ) a la persona; i encara lIés, quan 
aqutstas'U esforut, ha lreballat i 00 ha pogvt (o no 
li han deixat) recollir el fruit de la seva feina. Hi ha 
professor, qle descuiden la docencia - bi sól al pelsa
leat de tots- eutesa RO COI a demostració que se sap 
lolt, sioó COI a capacitat de transletre coaeixe.ents i 
tecniqves de raORallell. Aixi, es fan classes d'un nitell 
allua,at del necessari id' ... cOllpreasibilitat nul.la. 

Metodes III 
Metodes III 
Hétodes III 

Optica 

HA 
MB 
TA 

MB 

4.44Y. 
1.92'/. 
3.53Y. 

32.50Y. 

- lallbé trobem casos de desidia i laadra, allb desinterés 
,el que s'n,lica i COI s'ex,lica; tot eo perjldici 10S
treo Finalllut, trobe. tallbé els que, encara que fal el 
que poden, RO donen per lIés ( d'on no n'hi ha no en pol 

rajar) . 
EllIOtiu a vegades slbjaceot és que aquests profes

sors no volen fer classes -alllea,s al nivell de priller 
cicle (lima eleaental)- sioó que nOllés tenen _interés 
per dedicar-se a la recerca, la seva autentica Yocaci6. 
Dones bé, lI'agradaria que aquesta gent sabés que el que 
a nosaltres ens preocupa realllent és la qualital de 
I'ensen,allent que rebell que, al cap i a la fi, és del 
que estan cobrant. lallbé cal recordar que la investiga
ció que es realitzi a la racultat hauria de ser prinei
palmtnt de recol9alleot de la docencia deIs cicles supe
riors. Els centres de recerca haurien de ser extrauni
vmitaris. 

lallllateix peró, sospito que existeixen altres medis 
per explicar el perqué de la duresa de la carrera. HOllés 
són suposicions leves, pero en certs sectors del ,roles
sorat, afortunadalltnt lIinoritaris, sellbla haver UR desig 
de fer d'aquesta carrera una carrera elitista, que lIan-
tingui un eert prestigi social- i intellectual del fisic. 
Cree que aquests professors haurieo de tenir CIar que,' 
desafortunadalent, la iavestigació no és URa sortida 
lIajoriUria d'aquest estudi i que caldria enfocar lIés 
clarallenl la carrera cap a les demandes del lIereal de 
treball. No vull dir amb aixo que no es rae: "O general 
si, pero certs iodividus encara consideren la ciéDei~ 

COII una esp~cie de sacerdocio 
10llés voldria que aquest article servís per a la re

flexió de totboll i, en ,articular, de c~rts professors 
qve, per ilUsa durs o per lIassa incollpeteots, trenqueo 
el bon clila d'estudi i relació que existeix a aquesta 
casa. 

Els alulIResoo es queixea per vici i, si es pensa el 
contrari, oOllés cal lIirar les notes. 

lo S.O. 
( llol~ ~igui Oéu ) 

'.S: vull donar gracies als dos to~pa~,' 1ue lI'han sub
lIinistrat les dades. No dic els seu no~s ~!r evidents 
raons de seguretat i perqle ells ja sat~n qvi són! 
'.P.S: lallbé vull donar les graeies a un professor, 
(talpoc donaré el seu nOIl ,er evideals raoos de segure
tal (de la lleva persona)), que ha estat font inesgotable' 
d'inspiració per la cORfecei6 de ,art de I'article. 
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Historia del T em ps vist per un alumne 

La prilera idea que ens va venir al cap quan la 
redaeeió de Planta 8 ens va suggerir de fer un eOlentari 
del Ilibre 'Historia del telps' de I'Stephen Y. Ba,ring· 
,a ser la de donar una v¡sió diferent de les que fins el 
10lent havíel pogut Ilegir. Diel diferent perqué la la
joría del que s'hnia publ1cat als diaris, rnistes es
peeialitlades i adhuc a les revistes del COI' lirava en
torn de dos teles principal s: la lalaltia que pateix 
I'autor i les seves idees sobre el coneixelent eientifie 
1 Déu. 

De fet, la nostra opinló personal és que lolta eent 
ha cOlprat aquest Ilibre per esnobisle o fins i tot per 
una certa lorbositat, eent que no és el públie habitual 
d'aquest tipus de literatura eientifica de di,ulgació. 
Potser per aix6 s'ha donat lés ilportancia a dos teles 
colateral s, pero en els que hOI hi pot dlr la seva sense 
por. Al nostre entendre, per elelple, el fetque I'autor 
tingui aquesta o aquella lalaltia és, ha de ser, un fet 
intraseendent de cara a la nloueló del \1 ibre. 1, per 
elelple, el tela de Déu és un tela tangencial d'algun 
deis capítols del \1 ibre, i se n'ha fet el tela essen
eia\. 

A priler eop d'ull, pel titol i el renol de I'au
tor, el \libre no selbla el que reallent és. Potser ens 
esperivel un Ilibre lés especialitlat i ens hel trobat 
aab una obra de divulgació sobre les idees lés recents 
en coslolo,la. 

Ona de les coses que lés ens ba crldat I'atenció és 
el fet que el Ilibre és sorprenenllent entenedor. Ro 
selpre els grans eientifics tenen la capacitat de eOlu
niear-se aab el gran públlCj s'agraeix que expl~qui les 
coses dif icils aab lIenguatge planer, I que trobi ngu
lents originals per evitar raonalents latelities cOlpli
cats. S'agraeix taabé el que no s'entretineui eaire en 
la introducció historica i es centri en les idees de la 
fisica loderna, al contrari que lolts altres Ilibres de 
divu I gació. 

Per contra, una de les coses que no ens ha agradat 
és que dóna la ilpressió, per la lanera en que s'expli
ca, que l'ediftci de la física esta acabat o lolt a prop 
de ser-ha. Per a un físic queda cIar que hi ha loltes 
questions pendents, i que teoriu lés fUlaaent auuli
des ~an calgut, pero per a un lector no especialitzat 
pot selblar que ja esti galrebé tot feto 

Ctotrant-nos lés en el texte, un deIs passatges lés 
alractius ver a nosaltres és quan parla deIs forals ne
gres, i de COI justifica que han de tenir uoa radiació. 
AIb argultnls fieils, de secon de carrera, ens fa plau
sibles les sensacionals tonclusions a que l. Penrose i 
I 'autor arribaren en e.l seu dia, i que nn ilpaclar pro
fllDdalent en el-1ÓIl de la-cfSlOlogla. 

OD altre capílol que eos ha agradat és I'anoleoal 
'Orieen i destí de l'Univers'. En aquest capitol apare ix 
el conceple de lelps ila,1nar1, peró no queda cIar el 
seu significat fisic, si és que el l~. 

Taabé relarquea I'anoleoal 'La flelxa del leaps' 
on, després de defioir que és una 'f1elxa del telps', 
fa una discussió lolt lúcida de les diferents que podel 
distingir. 

El capilol final és una bona discussió sobre les 
teories d'unif icació existeols, í sobre les coodicions 
que bauria d'acolplir una nova leoria de grao unifica
ció. 

Eo qualSevol cas, els capítols, facils de seguir o 
00, leoen el leril de ser COI un reple perqué el leclor 
s'interesal en aprofondir en els telu. exposats. Polser 
ja d'una lanera late.atica i tot. 

Per altra banda volel relarcar I'excel.lent traduc
ció al catata tela per David Jou. El \libre no té un 
vocabularl ni pedaot ni vulgar. La sintali 00 és recar
golada i per aixo no cansa de Ilegir. 

Per lot aixo, acabel recol3nanl la lectura del \1 i
bre als lectors de Plaota 8, si 00 bo ban fel ji, perqué 
el trobel ioteressant i engrescador. De tota lanera, 
personallent, no ereiel que s igui el regal aés adient 
per aquest Saot Jordi. Si ello ella no és lalbr de la 
casa, epI 

Josep Calplaoy (5e Física Aplicada, 
Electricitat 1 Electrónica) 

Xavier Luri (5e Astronolia i Astrofísica) 
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PROFESSOR 

F~lix Ritort 
Gaspar Ross. 
E. Salvador 
Izquierdo 
Jordi Torra 
Padró 
J.Lobo 
R.Pello 

ENgUESTAi! 

ASSIG. 

M i O 
Analisi 
Algebra 
Química 
Analisi 
M i O 
MM II 
Analisi 

VOTS 

14 
28 
61 

26 
25 
7:3 

PSP 

8.42 
8.30 

7.41 
7.62 
~ ~1l 
.1 •. .:.' t 

7.84 
6.83 

ORDRE 

7.07 
7.40 
8.35 
7.37 
7.41 
7.72 
3.92 
7.28 

NIV.PR 

7.42 
8.32 
6.20 
6.66 
7.90 
7.65 
7.33 
~7 Q ()3 

COMP. 

7.14 
7.75 
8.10 
6.53 
7.50 
7.42 
5.44 
6.88 

----------------------------------------------------------------
Martorell 
J.L. Gómez 
J.Masoliver 
A.Hernández 
Juvells 
Valenti 
Espiell 
Ll. Mañosa 
Rubí 

Física 
MiO/MMIII 

MM II 
Termo 
Optica 
MM 111 
Química 
Termo 
MM II 

41 
'54 
40 
41 

,-.r-, .. :: ... ::. 

32 
17 

7 .. 0:::;' 
6. 14 
7. :::7 
6.42 
6.37 
6.21 

6.28 
6. 18 

7 .. 63 
6.74 
7.92 
6. :37 
6.65 
6.30 
-4. ::'i9 
5.90 
7.88 

7.18 
5.95 
7.21 
5.90 
6.00 
5.98 
5.94 
6 .. 00 
6.88 

7.22 
6.09 
7.04 
5.66 
6.35 
6.:':;;0 
5.88 
6.06 
6.47 

----------------------------_._---------------------------------
J. Wagensberg MM 11 
Bosch Optica 
Paredes Analisi 
Sanroma AIgebra 
A. Polls MM 1 
A. Ramos Física 
Núñez Análisi 
Llosa MM 111 
Codina E i M 

:1. () 
,... ....... 
.f.:.L 

:1. .:S 

41:-1 
:1.4 
17 

6 .. 00 
6.48 
6.2::; 
6. :34 
!3.94 
6 .. ::::'-7 
6. :3:1. 
6.39 
6. 18 

5.70 
6 .. 18 
b.12 
4.40 
5.08 
6. l~:'; 

6.85 
6. ::::;,-:, 
9.00 

4.51 
6.64 
6 .. Ll4 
~:; p 1::-2 
6.09 
6. ~:i4 
6. 6":~ 
5.9:::;' 

5u2l i· 
¿J .. 31 
~""j. 94 
5.56 
:-j Q 1 :3; 
5.89 
6.12 
~5" 93 

----------_._---------------------------------------------------
Morenza 
Carrasco 
A. Heras 
Pastor 
Ferrater 
R. Estalella 
R. López 
P. Seglar 
Campos 
A. Malina 

E i M 21 
Química 45 
Analisi 97 
AIgebra :':;;-7 
E i M 38 
Anal i si 4·:::;; 
AIgebra 59 
M. Quant. 21 
Optica 10 

MMIll/Quan 40 

5.91 
5.94 
~::i" 85 
5.60 
5 .. 58 
5.80 
~::¡. 91 
5.80 

5u ()() 

7.7"7 
5.09 
6.96 
6.08 
5.50 
6.00 
5.38 
4.81. 
!:i.l0 
3.63 

61125 
~; e 7~2 

6 ~'O:::. 

11 ''':' ... J 

5.78 
5.63 
5.81 

4-.90 
4·.40 
5.08 

6.86 
5.02 
6u 2() 

5.1"2 
5.16 
5,,94-
5.26 

'1-.20 
4-.05 

----------------------------------------------------------------
J. Ortín 
F. Sala 
E. Elizalde 
Gaztañaga 
X. Jaén 
Abad 
Ruiz 
G. Bach 
Blai Sanahuja 

Física 
AIgebra 
MM 1 
Física 
MM II 
Optica 
AIgebra 
Quantica 
Analisi 

84 

2l 
12 

-,r-' 
I...J 

4,,70 
":1·.39 
~3 .. 32 
3.81. 
.'" !::'I:'::' 
'_"1 ti ... J._I 

'L 17 
·4. 12 
3.68 
::=:'.39 

5.40 
2.2'1-
4.6::::: 
4.92 
~:;. 59 
3.86 
4.2 Ll 

4.84 
4-.31 
3.30 
3.10 

3.92 
4.99 
:::;:.95 
3.91 

5,,62 
4. '1-1 
6.5:3 

4.50 
4.50 
·4.88 

4.74· 
---------------------------------------------------------------
JM. Pons 
J. Viñals 
A. Planes 
1. Castan 
A. Romeu 
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MM 1 
Química 
Termo 
Termo 
MM 1 

":r.--, 
. ...:' . .::. 

44 

:3. lO 
2,,98 

2.67 

1.96 

2.84 
::~; • hO 

2 .. 26 

2.75 
2.40 
2.6U -

21189 

3.91 

3. [jl.l 

·4. 11 



.. 

SIMP. 

9.57 
8.60 
8.33 
7.53 
7.34 
6.80 
9.02 

,6.64 

5.87 
7.37 
6.02 
6 .. 00 
6.26 
6. ::::A 
5. "'17 
6.40 
::::'.88 

6 .. 05 
6.55 
~S. 19 
8.20 
6.43 
~::;" 82 
5.94 
5 11 6J~· 

l.1- n :~9 

6 .. 4·7 
4. ::y.:¡¡ 
5.48 
5.76 
~'5 .. 34 
5 n ~:)(i 

5 .. 71 
5 .. 90 
5.4·0 

3. 9~~ 

3.0B 
5.14 
4.75 
4.82 
3~38 

3 .. 91 

4.12 
.2.63 

1.26 
2. l~·2 
2 .. 36 

COMo 

9.28 

8.06 
8.03 
6.51 
6.81 
8.68 
6.48 

~j. 72 
6.87 
6. 17 
6.20 
6~22 

6. ::::;8 
6. ~:W 
I ... ..,t::" 
Oll"::.~ 

5.06 

("Su 2() 
1:::' "i7 
... J 11 • .::' , 

5.::H 
8. :?8 
6" :30 
5.10 
~5. OB 
5,,71 
.c¡. • :24 

5" 9El 
4.09 
::::i. 1 El 

5 .. 4::: 
5 .. 06 
5.28 
~;. 60 
5.60 

4,,08 
3.92 
3.46 
4.73 
3.81 
:3. é13 
1.62 
2.64 
3.89 

3" ()() 
~5. 62 

2.2f11 
1.75 

ORI,G. 

8.35 
7.02 
6.50 
6.25 
7.01 

8.76 
5.77 

~3. 1.5 
5.44 
5.84· 
5.8::::; 
5. :39 
5.02 
6,,47 
5.51. 
4· • 4·-1-

7.31 
4.1.32 
·4.00 
8.16 

4.7'1 

5 .. 15 
:3;. lf:3 

::,,, 67 
4 ,. "'-l l j. 

-l.02 
4.2:1. 
'1. 61 
.:¡. ~:32 
4,,49 
4. 9~:' 
4.00 
C' r=c:.~ 
"J A ...... '\.J 

:5.17 

~::. .. 57 
4.70 
3.95 
2.8::::; 
3.0'+ 
2115() 

3" (>5 

1.50 
0.91 
2.42 
2n32 

ADEQ. 

8.50 
7.80 
7.17 
6.94 
7,,04 
7.52 
7.1.2 
6.46 

6.T::' 
5.98 
7.28 
5.8:3 
6.4·8 

5.8B 
!:i. 90 
6. 6~=j 

5.64 
¿l = 27' 
6,,00 

6" O!~:r 
~S" :3;B 
6. 12 
5. ti:: 
6" 1 ::! 

6.4B 

5 .. 7'7 
r.::' ":"t:.:
\ •• 1 ..... ) ••• .1 

:5" ~~;L~ 

~5" 'll 
::i .. 66 
5.90 
4" f:30 
4. :~:'8 

4.52 
'5. 1 () 
2.43 
3.74 
4·" 09 
:3;. :36 
4.70 
4·. 18 
3.78 

:3. 16 
2.00 
4. 1:3 
2 .. 6~::' 

2.98 

PUNTo 

6.85 
7.32 
7.36 
8.19 
6.81 
7.4·::::; 
6.41 
7.72 

bu '7~:1 
"7 a ()2 

:::, .. 7.1 
7,,:::8 
6.04· 
? . L~::::; 

7 .. "Ir::! 
6,,48 
"7.4·1. 

]" 7"j· 

f:J ... 1 () 
h ... '':1:/ 
'-l. 67 

.~ t!' ,-:,. 
(:) ...... ,' .. ) 

'7 u 4Ei 

-7,77 
"7. ':14 
"1 n 1 ::::; 
6.~:il 

6.8b 

4 .. 7~:¡ 

8.01 
7.40 
~j. "76 
:'":;. El::::; 
5.27 
5. r:,.<j. 

1.86 

6. 12 
4·.99 
4.27 
4.Bl 

< * f& 

MITJ. 

8.06 
7.80 
7.51 
7.21 
7. 18 
7.08 
6.85 
6 .. 79 

6. !:j9 
6.4:; 
6. :::;.6 
6. :l "/ 
6.17 
6" :\.h 
6.,11 
6.0U 
6.0f:l 

lo"'::' 1·\ ~ 
~J .. 7.1. 

~.';" Dó 

~':i .. t3 :1. 

~:;t:~31 

t::" ,'t::::' 
".1 u .;:) .~.1 

~.~) .. ¿):~~ 

r::- ., ~:" 

\~J ... L . ..:' 

~i .. OL~ 

4.77 
4. 'l8 
4. ::::;:5 
4. :;;;0 
4.26 
LI·.25 
4·. 1 B 
3.69 

:::::.52 
::::~II ()2 

2.98 
2. T7 
2.74 

&*1-8 5 

DIF. A.P. 

-(). 15 
-0.15 

+1.58 
·-'0. ~;9 

+0.l:l1 
··-0.50 
+0.20 

+0 .. ~:)7 

'.-:1. • bLf· 

-·0 .. 06 
·"'·1. f.!.b 

····0 .. 47 

-{ •• () 01 ~:::; e; _ 

··· .. 1 .. ~)í.:3 , 

+i) .. ::?7 

+0. :n 
+1.4::::; 

+i). 7:::' 
+0. O~:; 

+0.4!:i 
+0.04 

·-,2 .. 47 
-1.7:2 

-0.10 
-3.22 
-2.47 
-2. ~59 
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Go1t\s1\tari a I'SQqu6sta 

A la página anterior heu pogut veure les enquestes d'aquest 
curs 1988-89. Les diferents Arees de qualificació són: Puntuació 
subjectiva personal (PSP), ordre~ nivell práctic, completesa, 
simpatia, comunicació amb l'alumne, originalitat, adequació al 
nivellAde }'aJ.u.mnE!, puntu.::.litat, la mitjana de ·totes les notes i, 
finalment com a nevetat, la difer~ncia de la puntuació mitja res
pecte a la d~ l'any passat. Aixi pedrem saber els professors que 
han millorat d'un any a l'altre i eIs que han enpitjorat. 

De tots els vats que hem rebul, la práctica majori~ han estat 
vélids; només en el cas del Dr. Elizalde hi ha hagut 15 vats 
I"il.!l~:;" (l;,:~ ,:.v=!nt qU(:':~ l"h¿<\iJ.a votat fIlés d'una vE?gada, D que havia 
i:j(j!:;·"'t". "c:orflE'nt¿'.I'-:i.!;::." :iííipublici:lble~,. Han ,;¡ortit tot~:; els pl~ofessor"s 
que han rebut un minim de 10 vots, 49 en total, i han réstat fora 
uns 7 u 8. També cal aclarir que l'enquesta s'ha fet només a pro-, 
fessors de primer cicle, donada la dificultat de extendre-la al 
~';;f:."i;:IDn e i e 1 E:. 

na.1: ¡;:,l "plrDf0?!;;~;,Dt .. mil]"!, CCim a mitjé .. Pi::::f- con~j.:-~E'I'-:, '::tpF·O;.~:i.fIladament., 

la qualitat deIs nostres professors. El resultat ha estat un a
provadet justet: un 5.72 de PSP, un 5.84 d'ordre~ un 5.56 de ni
vell pl'-~l.ct:i.C, un 5.66 de: complptt?!::;d~ un 5.53 dE.- ~;¡irnpi::\'I:ia, un 5.39 
de comunicació, un 4.79 d"originalitat, un 5.52 d'ddequació, un 
6.36 de puntualitat i un 5.57 de mitjana, o sigui un 0.29 menys 
que la mitjana de l'any passat. 

En un altre ordre de coses, voldriem felicitar 0".:1 qt.lI1O:::, pl~o·ff.!·:;¡-" 

~:~~:i"'" '':::. pr.:·,-' ], a ~;I:::=:'Vi';:¡' ¿,;(ina.b:~ 1 t t.::'I.t ·f c~tE·nt ····nc:.s +CIF" a: de e 1 (:'.~;Sf:.:· qt.lan f?st2t-· 
vem r2pa~tjnt les enquestes ( no volem dir noms, hi ha un profe 
de primsr q0E espero que se sentirá identificat; enhorabona per 
la seV0 educació ). Afortunadament aquests casos han estat ex
cHpcions i l~ g~an majoria d~professors s'han comportat com per
~0nps, Lol.].ahorant amb nosaltres, que par cinc minuts U0 cop 
:i. ' ,;:'.1', 'y' n Ct f.':~:. P C'I'" j ud i. c: i,~. e ,,:,p 1=:> F' 0<;:1 r- r:<m¿~. 

C;orn ."j. '-¡ .. i.i'-:i.o~:;it.at:,-", di", l"E'~nquest.=~ podr:í.em c:i.tat-- (-215 saJel'-osos 
C¡:)j¡H:~nti"T'i.;::; ~:;obt-(~ E,ls C:l.\l~:;:. d'all~unE?r:; dDc:tDr'E':; i lE:'~':; notef:; dtó~l no~s

tre amir.: CarIes Roch-Neck8r (~lies Sa~, cap de les seves notes 
és diferent de O ó 1 que de tan escandaloses hem preferit no 
¡::.ubli.cEll .. -·····1E:':,. F·:;.n.31rilE'r·,t vcldr:í.~2m cje<;~t'::lc:al·" 1.=" cl'-Ii'.~iem nCis~alt.I'''es, 

:LnjU¡:;l:.:í.c:i.a qUt:' ::,'h",. CDild's¡ i::lITcb I'o~n ..loan Vi¡í,:d"~; F.~ls qu.!;;' l'hem conF.:.'
qut i <:1rLE'.t ¿~ les ·:::;evE'S c:l.::-,s~:;es pi:.'?n~;E?rn que no E'S mer-f,:::'i>: aquest¿1 
pU0tuació, ja que és un bon professor i una gran persona. 

Després d'aixO i de veure com en general les notes deIs pro
fes han bai~at (IJS pensaveu l"any passat que no podien ser pit
jors?)~ només ens queda acomiadar-nos esperant que l'any que vé 
nCI f?!::'. !"·'?ó'p;;::,tE~:i;.;i aquesta ·"t¡'.::.'ricJéncii,~ ":'. JEI ba.i;{<,.:t" que diF·if:'.'n el~.:; elE.::' 
la bo~sa. Bona sort al juny, 1 a ap~ovar m21grat ells!!. 

LA C.A.F. 
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HISTORIA DEL TEMPS (Goft\61\ta-ris d'ut\ professor) 

Can l"autor diua la introducció es proposa d"escriure 
una obra de divulgació sobre la concepció de 1 "univers a la llum 
de la física teorica actual, a la que e11 mateix ha contribuit de 
manera .iJlportant en alguns deIs camps. Aquest propOsit 1i compor
ta dos condicionants iJmJediats: (a) que l"obra sigui accessib1e 
per a1s "no iniciats J i (b) que no fassi servir matematiques. El 
projecte és dOncs for9a agosarat i ca1dria veure fins a quin punt 
ho aconsegueix. Potser una manera d Java1uar-ho fora fer una en
questa entre 1ectors de la "Historia del temps" i determinar la 
correlació entre el Jgrau de cOllPrellsió J assolit i el "'grau 
d J iniciació J previa del lectór. I trobaI' una lJX)stra prou a.mpla de 
lectors potencials del llibre no costaI'ia gaiL'e, sobre tot si 
teniu en cOllPte els que s"'han venut. 

Pel que fa al segon objectiu, un llibre que parli de física 
sense matematiques, sembla ser que nOlJJés conté una f0rlB11a, 
E=mc2 . Pero absencia de fÓIm1les no vol dir que no hi hagi con
ceptes matematics. N"'hi ha for9a, per bé que senzills, que el 
lector ha de doIlJinar amb una ceL'ta naturalitat si pretén segl,iL' 
el llibre "' llegint J . i no "'estudiant"'. (Aquest nivell matematic 
mínim no ha de representar, peró, cap obstacle per a un estudiant 
de física. ) 

En els sis primers capítols (wles 90 pagines) preSeJlta a 
grans pinzellades tots la física anterior, de NewtoJJ fins la 
relativitat, els quanta i les part ícules elementals, amb la in
tenció de preparar el lector per entraI' en el que, al meu enten
~~ constitueix el nucli del 1 libre: e1s capítols 6, 7 i 8, on 
e~sa temes tan actua1s a la física teórica caru els teoremes 
sobre forats negres, la radiació de Hawking i les seve.s contr'ibu
cions a la cOSlDOlogia i la gravetat quantica. No sabL'ia dir si 
aconsegueix el seu propOsi t de divu1gB.I' eJltre no iniciats les 
exce1encies dJaquest edifici teoric. PersonalmeJJt, el que més 
mJha agradat en llegir el llil>re ha estat la desimboltura amb que 
manipula i relaciona conceptes de la física teorica de ca.nps for-
9a diversos, ma1grat haver trobat i.JJprecisions degudes sobre tot 
a les limitacions de 1 "'espai de que disposa i al lJX)de de raona
ment Jper analogia"' illposat en prescindir del formalisme matema
tic. 

Hi ha un parell de ptUJts en que estic en desacord amb 
1 Jautor. El primer és el seu "'optimisme J en pensar que la teoria 
consistent cOIJpleta que refongui la relati vi tat geneL'al. i la 
mecanica quantica és al t011Jbant de la cantonada. No seria la pri
mera vegada, ni 1 "'ú1 tima, que WJ físic manifesta un optimisme 
excessiu en la proxiBJi tat de la JCOIJpL'ensió final"' del BJón i des
prés els fets sJencarreguen de demostrar·l "'errat que ana va. L"'al
tre és la seva afirmació que "1 "'obJectiu final de la ci encia és 
fornir una sola teoría que descrigui tot 1 "'univers" (p. 24). Una 
asserció tan ambiciosa hauria de resoldre primer tots els proble
mes relacionats amb el redUccionisme de les teories científiques. 
El mateix autor planteja a la pagina següent una paradoxa que es 
deriva de considerar els propis científics can part integrant de 
1 Junivers. (L"'estructura de la paradoxa recorda en certa manera 
la de les frases que són alhora veL'taderes i falses, en les que 
el subjecte és al mateix temps objecte de 1 "'afirmació. ) 

J. Llosa 
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L DAD[ S I N11 HE S 

• A veure, J.l., eOIl es dlu? (per eomen~ar, una de facil, eh? ) 
Em die Joan lluís Gómez Estévez. A ixo de J.l., a vegades els 

meus cOllpanys intenten escriure el meu nom i '" és complicat. 
- I es guanya la vida coro? 
Dones, incordrant-vos a vosallres (moll babil). 
- Va né ixer a ... ? 

A Bar ce lona. 
· El dia ? 

[1 26 de novembre de 1955 (té 33 anys). 
· ! és del signe? 

Sagitario 
· Creu en I'astrologia? 

No,peril quan tinc algun diari sellpre lII'agrada vme el que 
diu i si quadra amb el que lB'ha passat, pero sellpre a posteriori 
(Uiii, arxó els.de dalt no ho perdonen). No? Bé, aixo ja ho 
negoc iarem després. 
- Estat civil? 

Solter, solter (la nostra entrevistadora continua patint 
d'insomni i de palpitacions). 
- Si Dalias I'haguessin fet els ximos o els nipons, t'hagués 
agradat fer d'actor coma J.l.? 

JA JA JA, peró escolta! (és ver itat, és 110ft dolent). 
- D'on va sortir aixo de J.L.? 

No, J.L. és anterior a J.R., eh? JE, J[. Va eOllen~ar allb el 
Wagens,que encara que 5mbl i que no,és un manta i ho die aquí ara 
(dirigint-se al lIiero) : ms UN HANU, JORGE! JA, JA. Dones hi 
va haver una época, quan no hay ia acabat la carrera, que 
I'ajudava quan feia la tesi, i ell ero deia : IJI, lIinimitzant-ho. 
Aleshores es ya extendre i fins i tot el doctor Vidal, que era 
d'aquells d'abans, em deia J.l .. Holtes vegades e/II passa que e/II 

volen posar el nom en un paper oficial i em trobo José luís. 
CIar, no és que tingui res en contra deIs Joseps, peró ... 
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ENTREVISTA AMB 

J.L. 
O. PRELlMINARS 

1) T'avisem Que la pena per assasinat 
és de vint anys encara Que sigui en de 
fensa propia. (JO JO,J.O, aixo és una 
coaCció). 
2) Servei d'aspírines Et convidem 
a aspirines després de l'entrevista. 

3) No et tall is a l'hora de contestar. 
Coses pitjors ens han dit (veure repor 

tatge sobre investigació) ... digues el 
Que vulguis. 

- Cora és que es deixa entrevistar en catala i dóna classes en 
eastella? 

Aixó és més avíat un problema histórico [Is lIeus pares són 
gallees i es van casar aquí a Barcelona. Va haver-hi una epoca 
que era trilingüe: amb la fallilia parlava en gallee, entre 
nosaltres en castella i a fora en cata la; pero vaig aprendre a 
escriure en eastella. El problella és que no ho he fet mai, 
d'mriure en (atala i en parlar eJI surt més facilment el 
caste/la. Yull aprendre catala peró a base de fer-ho, no 
d'elllpollar regles, perque a aixo li tinc molla fobia ... Passa que 

a lIesura que vas a la facultat ho fas tot en' cataJa, exillens i 
ta I i ho cOllences a aga far • 
- Digui'ns COIII va anar a parar a aixo de la Física: va ser de 
joveoet, de gran o perque va teo ir un dia tonto? 

Bé, a mi sempre m'hav ia agradat la illo1tge del c ient; fic COII 
a tal. Al cOllen~ar el batxillerat superior m'agradava la ciencia 
i quan feia cinque volia ter quílDica (Uuuui !), pero espera, 
espera, JA,JA,JA. "e'n recordo que la prillera part del que es 
feia a quart i einque era quíllica-Física, i en aquella epoca feia 
IIOlt el manta pero en haver de preparar les practiques de 
laborator i eJI va comen~ar a agradar molt la química, encara que 
després trobm IIOlt pallisa la part de descriptiva; i va ser a· 
s i se que va ig cOllen~ar a evo I uc ionar cap a les "lIates·. En 

. realitat m'agradava IIOlt 13 QUillica i la BiOlogia (lIeS baix ja no 
es pot eaure) i vol ia fer bioquíllica, després ja volia fer 
biorisica. 
També eJI va inHuir 110ft que a sise vaig estudiar a Cornella i en 
aquella epoca IIOlts rísics de la facultat - en Vicens Torra, 
Carreras, [strade, Aranda, en Padró, en Wagens - van estar per 
al/a, i ens feien un ensenraraent de la Física diferent de 
I'estandard. Un dia inelús quan feia C.O.U. ens van portar aquí 
per fer un exallen. "e'n recordo, aixó ho tinc gravat, que vall 
entrar a I'aula de planta tres on hi hnia a la pissarra una 
ser ie de Four ier - aixó ens van dir ells, ciar - i ens va se/llblar 
una cosa cOllplicadissima. Tallbé vam vme notes d'examens (serien 
de Hecanica ?) i valll quedar acollonits ... pero lIIira, erell 
llassoques i alguns hem vingut a parar aqUí, i en particular jo . 

• -JE, J[, JL . 
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, ~ ~ Ya suspeldre a Iglna ass ignatura? 
V Sí que he sospes, sí. Aixó en va passar are l'Algebra, en 

I vaig espantar i a jun, pensava que era per la tarda i ' era pel 

., 

lliltí, lIavors etII Yan venir a avisar a casa corrents ... Vaig anar 
a j'exalen peró en vaig retirar. Va ser tot un drama perque mai 
lI'bavia passat aixó de suspendre. Després al setellbre la vaig 
aprovar, pero. Per aixó senpre dic a la gent que tinc de tutor 
que l' illj)ortant és .saber-se ordenar les coses i no espantar-se. 
7 I matricules, en va treure IIOltes? 

Si, no IIOltes, peró el! vaig treure. 
- De mHodes II potser? 

No, lIelodes " aquell an, va ser especial perque era el 
pr iller any que es reia i ens la va donar 1'[ I i. I COII que en 
aquella epoca els professors no nUllerar is cOllensaven a cobrar pel 
febrer i cada ao, pasma igual vall tenir IIOltes vagues i I i vall 
demanar els apunts. Vall fer un grup que es dedicava a passar-Ios 
a net i d'aqui Ya comeniar a sortir el seu "ibre. [J problema 
que.am tenir és que ,COII que era una assignatura nova vall fer la 
part d'Algebra del que feia ell i de probabilitat nOllés uua 
setllilna, allb I a qua I cosa ens va fer exillens, ens VaII bar aliar 
allb ell i ciar ... recordo que ens va posar un problema del lIadre 
de Bagdad que tenia tres portes ... En fi, que IIOlts de" que 
havíen¡ tret bona nota d'Algebra de l'altra part res. Llavors Yall 
haver.de fer uns treballs i coses, i al final vaig apro.ar els 
lIelodes tBra.o,Bra.o!!). 
El que sí em sap lIolt de greu és que després tot alió no lI'ha 

servit per a res, i aqaest an, que dóno lIelodes "1 i he 
desenvolupat els apunts, lI'be quedat esgarrifat de les coses que 
estudiivell ••• eren ~orribles. EII sellbla que ara us ho fan una.llica 
millor a lIetodes l. Nosaltres encara vall teoir un lIatellatic que 
m ho reia tot allb espais de Banach. I ara d'alguna llanera es fa 
alguna cosa lIés adient, cada cop ens aAell apropant. 
- De que va rfr la tesi? 

Sobre I'aplicació d'un 1I0del lIicroscópic per interpretar les 
propietats terllodinimiques de les dissolucions ioniques. En 
aquella epoca el departallent on jo estava era el de lermologia i 
s'havia dedicat 1I0lt a fer mesures experillentals de calorilletria. 
la lleva tesi va ser un intent de cOlIPlellentar la part experillen
lal i Iligar-ho allb les propietats deis sistelles. 
- I ara en que investiga? 

Ara faig coses de fteciuica Estadística aplicada a sistelles 
de IIOItS collponents. lallbé lI'agradaria fer lermodinamica, i una 
cosa que lI'agrada 1I0lt pero DO he tingut temps de dedicar-m'bi és 
fer Historia de la Física, pero bé, seriosallent, no nOllés fer 
biografies i tal, sinó veure cOllevolucionen els conceptes, que 
aixo és molt bonico Ara la física ha arribat a un puot on tot es; 
dellostra, i té una estructura coherent en mo lts callPS lIentre que: 
el procés que s'ha segu it per arr ibaH i és a l' inrnés. Crec que, 
seria bOAic que es fessin coses d'aquestes tant a la recerca com 
a l'ensenyaleAt. . 
- Que li agrada lIés dooar, "ecanica o "etodes III? 

Bé, lIetodes III és el prillfr an, que la faig i la idea que 
tenia és, a ,art d'aprendre coses que lIai no ell van explicar, 
iltentar en el que jo pugui cOAtribuir a explicar coses que 

alllenys et smeim despÚS, perque jo ell'vaig quedar 'bastant 
frustrat de tot el que ell van explicar,ja que ara 1I0ltes coses' no 
s'utilitlen per a res i a vegades et trobes, en algun problella de 
recerca, que 1I0ltes coses no les saps o les saps de laAera 
i asegur a. 

Quaot a la lIecanica, potser la prilleta part la trobo lIés 
freda i la $egona part una lIIica lIés agradable. Hi ha altres 
assignatures de tipus més conceptual que ,otser lI'agradarien més, 
COI lIecanica estadística o quintica. 

.l. PI(GUNlES lIPiques-10Piques 

- Quios són els seus hobbies?, suspendre alulljles? 
No, aixo no. "'agrada Ilegir, fer esport : abans anava amb 

altres profes d'aquí a jugar a froot-tennis pero ara ja no podem 
pels horaris. la lIúsica, sigui cUssica o no, la que sigui pero 
qle estigli bé. Yiatjar tallbé, ara hu puc fer lIés" que quaa era 

. petitonet, JA,JA,JA. 
- No col. lecciona fitxes d'allllnes? . 

No, pero aixo ho hutia deJer. El Dr. Vidal encara les 
glarda i en té d'enCardooa (Prelli Princep d'Astúr ies 88), que va 
estudiar aquí, i d'eo Pasqual que anava allb 'traje', perque en 

'aquella epoca totbollhi anava amb 'traje', no COII ara que anel 
tots despaoxugats ... i alxo es agradable, potser alguR de 
vosaltres d'aquí un tellps gun}a. el 'Nobel i 11' inviteu a una 
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capeta i lIira !, aGuí tine la fitxa teya . tal (ero va susp Are ,- ~" mecaniea, i ara que ?) I enu degeneren i aixó és dolent. No sé, jo ttbo dic ara a Jlinrevés; ""C 

_ Digui'ns algun vici inconfessable. qué passaria si no eh tinguessill al costat?· .~. 
No, jo cree que tots els vicis es poden confessar •.• potser - Creus en els extraterrestres? Has vist algan OVNI? .~ 

qve a vegades em tanco lIassa en lIi lIateix i hauria de' fer un No, no he vist cap OYHI, pero polser a lIolts.u,s-IIUII ~i' ha . 
esforg per relacionar-me lIés allb els altres. UIS altres allb tobs fent entrevistes d'aquestes tallbé, JA,JA. 
- .Quin és el seu pitjor habit? qua n ningú el lIira, que acostulla a - Creus qle hi ha vida en altres planetes? 
fer? Per ara diria: per que oo? 
8é, no sé si is pitjor o lIillor peri a lIi ell' va bi, és que I creus que vénen aqui? 

quan penso, parlo COII si utigués parlant allb una altra persona Aixó ja ho veig lIés negreo Penso que si existeixen seran 
eo veu alta, així penso millar que si ha fes seose dir-ho. proo iolel.ligent5 per lIantenir-se prou lIun, uns deis altres. 
_ Quina és Jlúltilla booa pel.líeula que ha anat a vme' - COII es definiria politieameot? A qui ya yotar d les dSfWe! 

Ara fa una mica de lemps que no vaig al cinella ( ja no surt eleccioO$? 
el del piano, ara). No, el que passa é$ que sóc UDa lIica lent per 1IJImn ... Cap el mig de Jlesquerra pero en un pont interllig 
reaccionar amb les pel.lícules. Una que vaig trabar que estava que ha de fluctuar en funció de les condicions ( i aixo no és 
bé, tot i que era dura, era ·la dama de Hierro' allb la Heryl eanviar-se de camisa). 
Streep i. el Jack Nicholson. Ara m'agradaria aoar a veure"Sorgo Vaig votar al 'pechoe' (que voldra dir, amb aixi?). 8é, poseu al 
Rojo', a vme que tal és. PSC. (no, no ha deiem per aixo). [1 problella és que no estic 
_ Quin és I'últim bon lIib.re que ha lIegit? d'acord amb 1I0ltes coses que es fan; no sé si és perque 00 es pot 

Aixo no ha puc dir perqué Ilegeixo diferents Ilibres afer lIés o perqué quan un arriba a dalt canvia. 
trossos. [1 que si he fet és comprar-me un lIibre de poelles d'en - Aquí atribuiria aquesta frase genial.i lapidaria?: 
Rudjard [ipling, perque n'hi ha un que m'agrada que es diu 'ser 'el fotón no es ninguna bol ita'? 
home' i representa d'alguna manera l' ideal del que a mi No ho sé, amb aixo sóc una lIica despistat. Doneu-me una 
m'agradaria ser. . pista. 
_ Quin és I'ultim bon disc que s'ha comprat? - Quina és la /la55a del Sol? 

[1 deis Dire Straits, 'Kaney for Notbing.. Dones no ho sé, pero airo és als libres de taules ... (Doncs 
_ Quin es el seu pintor preferit? (té penjals dos Quadres surt als seus examens!). Aaah, síii !! [s potser el Dr. Pascual? 
il'llpressionistu i la diana del "olina) (síií!!!,plas,plas,plas!!!). 

Bé, aquests dos no són lIeus, ja hi eren abans; pero tots els 
impressionistes m'agraden ... Potser alguns del Picasso m'agraden 
més. 
- Expliqui'ns un acudit (si pot ser, verd). 

Ui i i, abans n'expl icava lIolts perque era raés espontani, pero 
un es va fent vell i ho va perdent, me'n recordo d'un que és 
grHic i a més pseudo-erilie, i no us I'explico, JA,JA,JA...no, 
poseu que sóe tillid i no lI'atreveixo (J.l. és timid i no 
s'atreveix a expl icar-nos acudits). 
- Quines tres coses s'ellportaria a una illa deserta? 

No sé si per bé o per mal una dona (laura, t'han dit cosa!), 
polser per estar un a cada punta, JA,JA. Després; aixó sí, un 
lIibre d'alguna biografia que per a mi fos valuosa per la seva 
experlencia.1 un altre ... (Algun alumne per no perdre el costum) 
Hume, dones ser ia interessant veure entre uns quants que seríero 
capagos de fer sense cap Ilibre ni examens ... seria molt més 
bonic i creatiu sense el típic procés de fer carrera per tenir un 
titol. Resumint; una dona, uns lIibres i uns companys de manera 
que pcguéssil1l fer entre tots coses rel~cionades allb el que ens 
agrada. 
- Si fessin una pel.líeula sobre la seva vida, qui li agradaria 
que la protagonitzés? 

[n Robert de Niro. 
- Una pregunta crua CGII la vida mateixa: que en pensa deis 
químics? 

Deis químics,(somriu) ... No, be, aixo que feu deis qUillicS en 
conya, val. Peró a vegades aquestes coses si DO es controlen 
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- Parlant de lIites, ara que no h'l ÁS en pp. - bl· • • • sell a que la flslea 
general és més lIeugera ... 

, Jo el vaig tenir, en Pasqui, a IIHodes 111, i a lIecaniea 
quantlc~ de quart, que era el priller any Que es (eia cadascuna i 

estlc aqUí, o sigui que ... JA, JA (ets UD geni!l,no, no ... , 
penso que ,UB cop que arribes a tercer te'n surts, lIillor o 
pltJor, pero te'n surts. 

Bé, jo suposo que quan donava la fisiea general yolia fer un 
e~focam~~t . dlferent al deis lIibres classics. Pero. per 
I .experl~ncla que ~e_tingut allb ell amb d'altres assignatures és 

!BU U~.fISlc matematle que UD físie teoric. El fisie teorie és el 
qQe s Interessa pe~ I'aspecte fisic del problema i fa smir 
mates, IIOI! compllcades per resoldre-ho. [n canVi, el físic 
matellatlc es aquell a qui agrada molt la física perque li 
proporciona problemes on pot aplicar les lIates. 
[1 problema deis Seus apunts és que si d'una e t 
n'expl'q e II I .•. osa RO e I u nevo UCIO es difici I d'entendre a pr illera vista. Per 
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~lelJle, el cas d'l. telsor d'ilercia (,rob.o.3,el.set.88) : Y8 
h d'ntudre abalS la rotacio al yoltut d'aa eh fil i saber 
d'ol surt el lomelt d'lla for,a i per que es defileix COI r I F i 
10 d'una altu forlla ... de totes lames crec que la gut se 
g'aoava sortilt. D'aqaí 5urt una cosa interessant i és qu una 
assignatlra s'enfoca de difereots lineres segons qui la dODa; 
aixo és interessant i enriquidor; COI a la Ciencia en general: 

. h!l cm Jue la C ielc ia és ildependent de les ,mones i 10 és 
mitat. Per exel~le, ,la lanera de fer quintica de 

Sdridinger i la de Heissenberg o la de Bcihr soa diferents ... 
- Que opina deis cientifics que en 1I0c d'inmt~ar es dediquen 
a fer política? 

Depén de COll ho facin. El problena és que és IIIlt dificil 
I18nteoir-se coherent eo política, amb unes prelises d'un .tei!. 
Dios d'aixo, pero, pot hmr-bi geot que per la seya capacital 
personal i els seus coneixtllents i UIlteniot-se dins d'uns cerls 
I18rges pot ser que siguio útils per aconseguir uos delerllinats· 
fins : des de la persona que s'ha aprofitat de la Ciencia per 
pujar fins aquells que han porlat Ins ideals i els han defensat. 
- Que Ji diria a uo estudiant de priller que ha suspen tot al 
febrer i yol passar-se a quílica? 

HOlle, jo I i preguolar ia si és que ha YO I fer perque 00 
aproYa o perque no li agrada la Física, A la lIarga, cree que si 
un fa el que li agrada pot ser que li costi IIIll i 00 se'n surli, 
peri fent una cosa que RO I i agrada segur que no se' n sorlira. 
- Que I i agrada llés : fer de profmor O iovestigar?· 

Penso que les dues coses. A ninll general, hi hauria 
d'baver professors dedicats nOllés a ioyestigar o nOllés a la 
docencia. Hi ha geot a qui agrada IOll donar clams i si es 
yolen donar bé l'absomix cOlIPletallenl i n'hi ba que nollés els 
agrada la recerca. El desniyell que hi ha ara és que el 
lIinisteri, per decidir les plam necessaries a la Uniyersilat, 
cOllPla els alumnes que hi ha, no la recerca que s'ha de fer; 
lItolre que a les oposicions és a l' iorevés : el que es valora del 
currículum és la recerca, ja que les classes 508110It difícils de 
,alorar si es done. bé o no. Així, hi ha departaeots que teneo 
poes alUlllu i poden fer lIés recerca i d'allres en que sIesta 
COlP letallent desbordal, 00 es pol fer recerca i a ixo crea 
inlraoquilitat, ja que si 00 es rendeix prou no et donen prou 
diaers o uo 1I0c -de treball estable. 
- Es ver itat que tots els profmm d'aquí son uns tontos 
es lajanoy i stes? 

Eslajanoque ... ? (que es pasm el dia PtIC8It COII a bojos, 
eh agrada i a sobre es queixeo que nOlés Üpenqutl). Hi ha de tot, 
jo el diria que IIOlta gent que·esti fenl feines que RO I i agraden 
al final acaben bajos de mitat. De tates forllts la !l8nera de 
fer de la gent ha cany ial i es tenen en cOllPle a Itres as,ecles de 
la vida personal, lot i que encara hi ha el punt de vista de les 
,euones que els interessa IOll el currículUllj pero si un és 
eo.erenl aJÍb ell I18teix I'actitud que agafi pol ser IIOll 
respectable¡ abans a la Unimsitat anliga bi havia nOllés una 
sala de profmors atIb el lípic 'caledrático' qu anaya a classe, 
acabaya .i e se'n tornan a casa sm; no h i hay ia a ixo que h i ha 

.. 
ara de despanas i hores de Yisita. El Dr. Vidal, que fou ao deis 
prillen que va yenir aqUí, ya hayer de bunar IIOlt perque li 
cOlPressin uoa laula, ja que aixo de qaedar-se feal coses abaos i 
no es feia ... lIavm sí que em bojos els que 'i lreballayeo. 
- 'istes les taxes de supervivencia, 00 s'esU comrtiut la 
Fí s ica eo uoa secta? 

No sé si aixo és UD exeaple d'uo sislt118 cor,oratiu estraa, 
per fer una carrera eJ.litista, no ha crec. Per "experiencia que 
tiac a oinll personal l18i no s'haa enfocat els exillens per tal 

que aproyi un cerl tant per cent deis alUllles. IOIIés 
s'bao posat per yme si uoa persooa té uns coaeixelleots mínils 
de I'assignatura. Una altra cosa és el resultal que surt : a 
yegades poses un exalltn i aprova IIOlta gent perque t'ba sorlir 
facil, i a vegades pma el contrar i: suspea IOlta geot i el 
sorprens. Als exmns senpre hi ba una cOlIPoneal d'atzar qu 
de,en del que él fici I per uo i del que és fici I pel profmor, i 
aixo f1actua d'ans aoys a uns a Ilres. Després· es yeu que eo UD 

,curs norll8l aproya esladí sl ica.ent un cert lan.lper cent, peri 
setpre a posleriori. Aixo depen ta.bé de !'assignalura, si esti 
,lIés ben es truclvrada h i ha mi 11 ors lexlos¡ lIayors que h i hag i UD 

profmor li llar o pi tjor 00 i nf lue i x lant. 
Jo senpre dic en brOll8 que tenim un 11 ibre de probltlles difíci 15 
per quan YOIM que aproyi el Yint per cenl, i després esti el 
lIibre de problemes inaccessibles, que el fas servir quan yols 
suspendre a tolhol perque a !'enlreYista has sortilllillallent (i 
després el ".ibre de .. pro.bI tIIes per quílllics; aproyat general). 

.)ESPL-EciA8L€ C./-lI'r-IiTo 
No E"NTiel\ll>e: 1>oL t:iN¡[· 
~OIJOLAeI-E .iOTA ELE 

""0 LLEVA SOM8LE1..O l>t: 
"COW-&oy" lJi S~ :l>EbicA 
AL "PETl-ckeo 
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- No cm que la fisica s'esta sofisticant cada cop lIIés fins al 
punt que ja no té res a yeure allb la real itat? No s'haur ia de 
parar una mica? 

Depén de quina Física. N'hi ha una que si, que senbla que 
estígui fabricada per fer coses artifícioses i demostrar teories 
que 00 tenen rnassa a yeure allb la realital. A lIi 00 m'agrada 
aquesta, que ara esta de IIOda, prefereixo una Física que estigui 
lllés en contacte amb la real itat propera a nosaltres i que ens 
sigui intel.ligible. 
- Peosa que els Físics són el.l itistes? 

A vegades peoso que sí, que entre els físies hi ha - jo 
iotento que 00 - eOIi uo criteri d'el.litisllle, COIB sí fóssill els 
mis deis cientifies i aixo no m'agrada. Hi ha gent que té 
aquest concepte d'estar dins d'uns lIIinims, inclús entre els 
raateix06 esludianls. [1 que sí s'ha de f~r és no tenir por a 
equivocar-se, perque és del que s'aprén. Aixo ens passa a yegades 
als professors, que serubla que els el que vas a donar classe i ho 
saps tot, i aixo tallpoc. A leS biografies yeus com la gent que fa 
grans coses s'ha equiyocat molles yegades i ha hagut d'aprendre 
realment d'allo en que s'ha equiyocal. 
- [1 importa el que la gent pensi d'en J.l.? 

Bé, aixc de les enquestes s'hauria d'intepretar eo un sentit 
ampl i. 
- Pero si cada anr sortís a les enquestes a la eua del final
com n'hi ha, no direnl OOIlS - li sabria grea? 

A mi, personalment, sí, intentaria canviar. Potser algun 
d'aquests professors és algú que fa la docéncia de manera 
for9ada, pero penso que un ha de ser coherent i si aecepta donar 
classes procurar estar dins d'uns mínims ... una altra cosa és el 
que et surti. A mi m' agrada donar classes pero lI 'agradar ia no 
fer-ne tantes i anar canYiant coses lIés del que es pot fer, 
encara que talllbé m'agradaria no deixar la recerca. 
- Aixo és I'esquilofrenia deis d'aqui ... 

Si, aixo esta associat allb aconseguir un Iloc de treball 
estable, les oposicions depenen de les arees i n'hi ha en qué els 
tribunals valoren molt els articles i treballs. Aixo duu telllps i 
feina i a vegades va en detr illent de la docénc ia. 

_.- --Hi ha algun científic que I'impressioni especialllent? 
[n tinc bastants, pero us puc dir el ti pie, 1'[ instein. A lIi 

lII ' agrada molt lIegir biografies de científics, perqué de vegades 
s'han mitificat molt i és aquí on veus que miles de les coses 
que es fan depeneo de la sort i de les apl icacions ... de tot 
s' apreneo coses. 
- Digui'ns tres cieotífics que li agradio mlt. 

Un és en Ramoo i Cajal, perqué encara que no sigui del callp 
de la Física, el que va fer ho va fer aquí, amb els mitjaos que 
tenia. Un altre és en Boltlllann, i un altre, doocs no ho sé. Per 
dir-vos-en tres ... en Hilbert potser. 
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- I en Halkiog? Creu que és el suceessor d'Einstein o que s'ha 
(et tan (allOs IRé s per la seu malaltía que pel fet de ser 
e ientí fie? 

Bé, jo no estic capaeitat per valorar fíns a quin punt 
aquesls treballs són lIIeritoris. [ra dóna la sensació que és una 
persona IIOlt cOllpetent pero el 'boOIl" que ha tingut és perque la 
gent valora el (et que una persona que esta en les mes 
condicions faci el que esta fenl. Penso que ha sabut vencer la 
seya malaltia en la lIuila de cada día. Jo no ho sé si bo hauria 
fet o no ... en a ixo, COII a persona, I'a~íro. 

- Donar ia els seus eoneixenents per a una (abr ica d'armes 
ouc lears? 

NO. I aquí es fa el raonallent que IIOlts cops la tecnologia 
lIilitar té després un interes per la indústria civil, i és 
ver itat, pero a l' inrevés tallbé passa : una recerca civil 
s'aprofita mi I itarmenl. Jo no ho faria d'entrada, perque hi ha el 
problema que després hi ha gent que agafa e/s nous coneixements 
per coses que no YO I em. 

EHEM ••• J·.L) HASCOf1f;S uNAG~E:u 
ERRAbA CONCEPTVAL EN 'DEFilllí~ 

MATf"MATiCAMENT EL "TENSOR.. 'b'iNf(
c.iA :b'UNA f'ORN..o. TAN "BARROE1'!A . 

HAURiES 'l>E 'P~-Ec.iSA~ LES "ARi~
c.ioÑ5 'C~Rl:S'PON{:NTS A LES BLA BLR 

~ LES 13LA¡ BU I BLA .... 

- Algun cop ha tiogut desigs de raatar i/o agredir alguo alumne? 
. NO, pero COfll que sóc una persona que a vega des qua n em pam 

alguoa cosa ru'ho quedo, potser seria millor que ho exterioritzés. 
[n gen~ral en! costa molt posar-lIe violent (menrs mal, ja porten 
dues hores d'eotrevista!). Quan arribo al limit d'estabilitat i 
exploto, cosa que ell costa IIOlt, ho faig a vegades amb lIi i a 
vegades alllb els altres, pero la reacció sovint es retarda i 
intento esquivar-ho, cosa que és dolenta. 
-! a un altfe profe,oo ha tingut desig de fotfe-!i un e/atellol? 

No, pero de vegades penso que no m' agradar ia baver fet allo 
que han fet d'altres. Aixo no vol dir que tingui la raó pero et 
ereus una imatge de la gent i després et sorprens del que fan. 
Aqu i és eOIl a tot ar r eu, h i ha cOllpet i c ió peró no per guanfar 
diners sinó per prestigi, carrecs ... · 
- No ha tingut mai por d'estar a la lIista negra de Terra Lliure? 

Hai no lI ' ho he plantejat, aixci. Per la meya llanera de ser 
ideal ista, - abans més que ara - cree que un s'ba de mantenir en 
les coses eo que creu sense fer mal als altres. [m fa gracia 
aquesta pregunta, per que lIe la feu? (Un deis que han enxallPat fa 
poc era estudiant de química, així anaven els 'atemptats') 
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"flJ ~~ ~ 3. ASSOCllelO D'IO((S 

~ Ara et fartl la burradeta aquella qle es fa :,jo et die 
Ila ,araula i ti I'has de eoatestar ripidanent amb una 
altre : 

- Física 
- Vida 
- AlOr 
- Seu 
- (aseRyament 
- "vIne 
- Política 
- Avor talenl 
- Ecologia 
- Ciencia 

- Fulur 
- Senl illuts 
- Pascual 
- E. E. 
- "eclaica 
- MIIIII 
- Cor ~ eg ir' eximens 
- EAtre.istadors 

• S"." 
•• 'T' 

'IU..:t' 

""Tr 

--

Ufm ... 
I.portant 
Il,reseiRdible 
HIRI ••. coIIOls!j~~a. 
BOIie 
Yallis 
mf ... 
eOllpl icat 
Mo I t illpor taot 
Ilportanl, si es eOIl,lementa allb 
al tr e.s coses 
Espmn,a 
Mo I l impor tan ts 
Massa alliu (10'153 1 ' de reflexiól 
Massa rígid (18 I l37" de reflexiól 
Nelton 
Uoa i 1. las ió 
er íl ie 
(ncara estie vial 

~ ?""...,., 

E) ~ So .... • 

I 
.-t 

-~ 

J 
I 
i 
I 
$ . 
e 

i*t++ Wji*P6H f 4 

4. TIIPlICS 

'inl Floyd/UZ/Cantores de Hi'palis -- Pial Floyd 
B.S,ringsteen/II.JaeISOD/lsabel Pantoja -- Brlee 
I.Asilov/ft.6ardner/Carl Sagan -- Carl Sagan 
leórica/Experimental/De tot una liea -- leórica, ea el 

mtit d'ilterpretar la realitat. 
Franlensteia/EI resplandor/Viernes 13 -- Franlensteio 
ZOOI/Solaris/Blade Ranner -- Blade Iunner, 

hOlle! . 
Nació/Estat/lutonollia -- Autonollia 80, 

és lIaSla descafeinat. No ho tine ciar, 
una de les altres dues. 

Sabrina/Samaata Fox/llarta Sánchez -- Harta Sánebel. 
la trobo lIés ...• les altres són massa .•. 

Jm Luis/J.L./Profe -- J.L.. que és 
un nOIl que ha sortit fSpontaDiallent. 

~ SalutlDiners/Amor -- lIés val un 
amor de .eritat que un de' 
dolent allb 1I0lta salut. 

_elton/Einstein/Halling -- Nelton RO, 
perque era uoa lIiea malparit. (o· 

Halling per I'aspecte hUila sense 
que sigui lIillor o pitjor 
que PEinstein. 

Fer classe/ilvestigar/oci -- Es que són 
ineollp. No us pie dir VI o Jlaltre 
(aquesta él la graeial.Potm ~n 

aquest 1I0llent donar elasse . 
. Pasen l/U ./Saodo -- En Puqa i. 
- Diguills p~r acabar. una frase lapidaria. 

P.esssst ... No espera. aquesta RO! 011 •••• Desitjar 
que la geol de la casa faei les coses agb lIés bona fe, 
qle a vegades hi ha gala 5a8g entre tots i a la Ilarga 
aid pot ser útil per la faclltat. 

Escolteu. ara '~ue ja s'ha aca~at el cassette. faré jo 
d'eni~evistador que en pensa la gent de'n J.L.? 
- BON Tío (Llegiu amb veu femenina i a l' inrevés) 

Antoni Pérez 
Jor die. I ng I es 
Laura Arantegui 

Nota de la redacci6 : Va qual ificar la seva carica~ura amb 12 
"molt bé!" idos "collons!". 
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¡t.1All.t¡H/fSA. LII MU. DA. 

EL QIJ~ V~LS, Bf, Pti"Ro 
lf"I\I,I;\ lit$; ,1IIT(C l.. fS (OM 

S~~,fS Dé NÚMERO S "no !JJ""!;S 

fN \ ~"~DfAJ n.{ \ÍL Ti 11\ S 

lA 

Dé LA Sf-R' f:, T¡>M liÉ Tri";"" ". 

COR(is ,'''rt:GRAL5,Tf .. ,hi 

Fuer s LA c.~':R.I\€' 

ftrf'tr' / j eh, 

lilA 

J,4V41¡VfI 

LLU'jsA ,RICA'<M 1'W,II1t FE"I?. UN SfRllEi 

CdoIPL&T DE TW Fo/\ "'AOó AL rettoR.. 

?! lflJé Jo NO VULL .. ) 

Na H FIt"> 

n /1()/.ÁO 11. ¡toSri€s 
I V1.tL ~I" M$ H /It~tJ 

J~~ ViKiLJsME I T, él que- 1m {S 
~" "PiT'XA UN L10" en [)f l~LTR.A 
VORE'RA i MI TE: ¡'¡'AO;N~5 

i . MAR.,<A ~ff'P.iM j i Jo (f r>OIlttR.€ 
qvr; R~L/IIE'IJT ViJLS 
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O~l ~III4ELLS 
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\lt4s. (Vi BWOU IfMAlDAI(GJ S¡'¡PLf1) 
OIM"XEJ j ,una OSJeztn liT/u. 
'~~ DVITO fIlIE lA 1Nt ;~, 
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""lOA, F1I6i/ll I 
NINfl coqi6'M 
que .. 'e~ 
. nhtE'l SEt.l&'T 
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MARIA, ESTEM AMB TU! 

El passat dilluns día 17 d'abril, disset ins~ssos es van 
presentar al Govern Militar de Barcelona per exposar al Jutge 
Ricardo Izquierdo la seva intenció de negar-se a fer el servei 
DÜlitar perque consideren que ells són obJectors de conciencia 
malgrat que 1 'Estat Espanyol no els ha reconegut can a tals. 

Entre ells, en Maria Sans 
d'aquesta facultat, va ser 
Presó Model, malgrat que 
DÜlitar. 

i Solanich, estudíant de cinque curs 
l'únic detingut i empresonat a la 
Jutge que el va enviar és un Jutge 

Un col. lectiu d'estudiants de la Facultat de Física de la 
Universitat de Barcelona ens solidaritzem amb la seva llulta tot 
demanant la 111bertat del nostre company, perque entenem que és 
il. legal la situacló que esta patlnt. 

C<l\IPANYS I ca'4P~ D' EN MARIA 

••• ;( .. A .. d .. cc"'ó d .. Pl .. ......t .. 8'. d ..... d' .. <¡.u.& ... ..t ..... ..pS9 ... "" ...... · ... ol .. ",. d ..... ", .. A 
..¡.ale ..... l A1o ... ..tA .. Aacol1""""......t .. l.. ..pAo..t .. Á..t .. "I .. c..t~d.. ..p"A .. <¡~ ..... ..t 
9A~ d.. CO~A1~"'. ... d .. ~c"''''''' ..¡.ú~l ... c .. _ .. ......t l .. MaA1 .. A.. eA1 <¡~. A .. 
..... ..t .. ..t ..tA .. c..t .. ..t "A1 ~A"'S ..peA ..¡.aA..t de l ...... ~oA ... ..t .. ..tÁ ",. ... l ... ..taA .... 
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La inuestigació a la 
facultat de física 

IRr<esanitan: oó: 
!Un dkeo s 0n01t.iiUlS dke o' ~ o s 1t.ern: ii al dke ~A fB Ihal es 1tal1l e O dI'~-

¡paD" oal o/iidla! dke oal iféDtLOo1t.al1t. o dkeo s SeLOS db!IPaJI"1l:.aImEu11ls al 1t<D1ts eo s 
~ es1bBm es1t.udliiam1t. éB:3JIí. ~s1t.al 1t.alS«:al no és ifa«: ii o, Ihó Ihal UJn 

«:<BT'1t aloolJl1lYaurran1l en1l:!rce Oal o/iidla! dko«:lBTI1t. ii oal dke iirrwes1t.ol8éDtiió, o és 
q.es1t. eo 0n01t.oLO ¡peO qJ.JIe lhBm (JXI"'(E!(paJJaJ1t. q.es1t. 1T'<eIPCDI"~; 1t<D1t.s «:m
nelh1uBm eO s P'<D'IfeSSIN'S lPCBl'o, satbcBm en q¡uJe 111brIeIbalO Den"? QJIiines SÓIl'"l 
Des O íll'"lotes cDe olrWes1t.ii¡gaxriió dkeos dke(paJr1l..aIJl1eln1ts? m, CDJIiill'"l és teo ll'"lii
"Yeo O en QJJm es 1ta'Iábal Da nos1l:a'al iFéDtLOO1t.al1t.? lPIBr ~slt.. 0n01t.iiLO LOS lhD 
o/coOIBl1l onos1l:a'aJI". lIUram1t. 1t<D1t. eO «:UIJ"'S, UJn eqp..oiilP dke s Ó s fPt8T'S~s lhBm 
esb1lIPaJl"Oam1l am1b UJn ll'mJ11I.:xr(e «:CDnsiidkBraibOe cDe ¡¡:lJ"C{f(essors dke 1t<D1ts 
e O s dkEIPaIr'1t.a:DneIn1t.s lPCBl'. 1l:iNeI..IIT'Ie l..IIrtal un ii «:al O' al o &UJa! «: O al!" al. Il...al ife o O'"Ial, 

lNeal olJl1l!ll11t, Ihal es 1t.al1t. di iiif í «: o o. •• <úmn 1t<D1ts s ailneuI, é s Ibals 1l.aIn1t. «:CDIllP O o -
«:al1t. Oocalo'iiuaJl" Des pars~s ii éDtCDnse¡guJiilr lPaJI"OaJl" am1b eO Des; paro, 
0Tel O 1BJ'al1t. al ii 1l o, «:al O al/BJ"al iilr O al «:co O • O aiblDréDt o ó ~ se' II'"IS Ihal ¡pr.es 1t..al1t. o 
O' aJJna4)ü D 01t.al1t. am1b qJlle se'lI'"Is Ihal 1I:a'éDt1t.al1t..: és ~odllDr o/ore «:cmn 
s ' \BI1lDIt lioren dkJIrs «:al1t.cedlr a 1t. 0«: s ii iilTl'lf o ~ ii lb O es IPJ"(D'Ifes SIN' s qJJJam e O s 
dllBJrslnes qJ.JIe IPaJl"D 011'"1 dkeD SeLO IléIlI..Irtlell'"l1t.o«:" 1tJreIbalO o. {Un alO1l:!rce I):8"d>Oamal 
am1b qJlle CI!IJ1S lh.Bm 'II:lr«lIbal1t. és Dal lBJ'am dliI SlPCBl's OÓ dke II(plEIJ'S~S" o ii1l'"l1t..le
res scos di ii 11'"15 cDe O al iféBtLOD 1t.al1t, Ih ii Ihal l..IIrtal IBJ' am o/aJI" ii e1tal1l dke 1I:1BJT'tes dke 

. liawes 1t.ii l8éM: ti ó al 1t<D1ts e O s db!¡paJl"1taJmBn1l:.s Ii e O s IBJ'LQPS qJlle s' Ih ii dkedlli -
qJ..IlBll SÓII'"I umnm:n DIIm!II11t ifalr 9 al 1J'edJLO"j 1ts ii, if 011'"15 Ii 1t<D1t, D,~ Scanal O S. 
Aiill í, lhBm lJ1alB.OIt. dke lPaJI"DaJI" am1b ono01t..les \P(BI"s([XJ"Ces dlo-ifareo11t.s IPIBT' aibalS-
1t..aJT' 1t<D1ts e O s «:a!J1lPs O , ern: aJl"al al illl í , é s ono O 1t.. if a«: o O qJlle CI!IJ1S lI1al¡gt.mm 
cDeiillal1t. alDIiÚ alD 1t.iin1tcar; IPBI" ~s1l:. 0n01l:.iiLO o/coOdlríG3J1\ dkBrnalnaJr dliislr.LOD
¡pes am1b am1l:.ii«: iilPéDt iió. A «:CDn1t.OIl'1..lmt iió, CI!IJ1S dkelillG3J1\ jjal die N>1t.D ocos ii LOS 
¡pr.esCl!ll11bBm eo ~; eslPlBJ"(BJll qJlle eo itINlIbeuJ iill'"l1bBrlessam1t. ii qp.JlE 

LOS SCBMYeiill o IPIBT' (tCDne iill\Br' unii O Oor ~s1t.al saJl11tal «:alSal. . 

Per presentar el teaa, vam pensar inicialment en mos
trar la situaeió de cada departament a nivell general 
pero hem cOlsiderat Que la divisió departamental no e~ 
correspon gaire correctament allb les diverses arees' de 
coneixment on es treballa. Aixo es nota priocipalllent 
als departatlents de Física FOBatlental i d'Estructura i 
Coutihents de la Kateria, que comparteixen imbits 
d'inestigació sililan, COI en física te6rica i en me
cinica estadística, mentre Que els departameats d'Astro
Aomia i Física Aplicada tesen molt ben delillitats els 
seus eamps d'io,estigació. 

DEPAnUUl AlEES DE IN'ESTI6ACIO 

F.Kolecular,Atomica i Nuclear 

Estr.et.ra i COlstit.eats F. Teorica . 

F. de la Materia Condensada 

Relativitat 

Foname.tal Keciniea Estadística 

Magnetisme i superconductor s 

A,l icada 
Astronomia i Astrofísica 

AstroRo.ia I AtIosfera 
F.de !'aire 

6eofis ica 
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F(SICA "Ol(CUlAR, Al0"ICA I MUCl(A. ([ntrevista a~b el 
Dr. "artorell) 

Aquesta és una branca de la fisica que es dedica a 
I'estudi d'Ul.allpli ventall de (eooilens, des de la dina
lIica de les lIoleeules a les complexes interaccions al 
oucli; que cOAstitueix un graó intefllig entre la física 
lIacroscópica i la fisica d'altes energies. "algrat el 
seu n~II, la part lIés important d'aquesta irea d'investi
gació h la física nuclear, allb un major AOllbre d'inves
tigadors i de nedis, seguida de la física aUllica, lIés 
r~lacioftada allb els estudis sobre laser" els aspectes 
de la fisica molecular estan relacionats allb la química 
física i la física de la materia condensada. 

lemes d'in.estigació 

-Dispersió nlcli-nucli:(Ors. Viñas i Pi) aqml tema es 
considera un deis classics de la Física Nuclear. S'uti
litlen técniques de la "ecanica Quantica, fenl servir el 
que s'anollenen aproximacions semiclassiques. l'inlerés 
basic d'aquest tema és l'estudi del comportallent deis 
nuc 1 is. [s col. labora amb Jlaccelerador d' ions pesants, 
SAN I I a Caen (Fran~a). 

-(quació d'estat de la lateria nlclm:(Ors. Polls i 
Ramos) enfoca I'estudi del nucli atllmic buscant una 
equació d'estat; no és aplicable cap de les equacions 
d'estat conegudes, ja que el nucl i at611ic presenta uns 
cOllportaments diferents als deis altres estats de la 
materia. L'equaci6 d'estat perllltt determinar la distri
bucló de densitat al nucli, així COII la distribució de 
velocitats, que són elements essencials. per entendre el 
nuc I i. 1 ambé s' intenten determi nar pr op i eta ts eOIl l' e
nergia de lIigall i la densitat d'equilibri, a partir de 
les forees entre nucleons. Aquestes equacions d'estat 
són similars a les de I'heli superfluid i s'ban emprat 
lecn iques cOllunes per la sen obtene ió. 

./ 
./ 
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-Distribució de nlocitats nuclms:(Dr.Hartorell, es 
centra en I'estudi d'aquestes dlstribucions considerant 
els nuclis 10 COII un medi ideal (la lIateria nuclear), 
COII es fa habitualllent, sinó COII un lIedi real. Els re
sultats Que s'obtenen no són tan potents, pero sí que 
s'ajusten més a la real ital i tenen'més interés. 
-Altres temes teoríes: estudi de nuclis petits amb poes 
nucleons (deuteró) i vibraeions nuclears (Y. Grau). 1am
bé s'estudia el moviment d'electrons en UD Salid per 
lIétodes de "ante Cario, i es fan simulaeions per ordina
dor de detectors de particules (Ors. Parellada i Salvat) 

-laboratori de Física Muclear: encara que, basicallent, 
la recerca a aquesta area és de tipus tellric tallbé hi ha 
un laboratori de Física Nuclear, a la Planta 1. [s tre
balla pr inc,palment en: 

-Espectroscopia Hóssbauer aplicada a I'oxidació del 
ferro. {) 
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-Aleacions IIVAR, ferro i niquel en proporció adt ~ 
qvada que presenten coeficient de dilatació nul. ~. 

-Emissió i ab~orció ressonant ~e foto~s galllla: si un ~) 
nuel í emet un foto gam retrocedell, I SI un altre nu-
elí 'a d'absorbir aquest fotó haura de fer una lransició 
energetíea corresponent a I'energía del fotó i el retro- ., 
tis propio lixo no és poslible dORat que les traosicions 
deis nivells nuclears són exeessi.allent fines.[1 que es 
fa, lIavors, és eaganxar "HolI de ferro a una xana 
cr istal.lina de forla que sigui tot el sistema el que 
absorbeixi tot el retrocés, i el rotó s'emporti nOllts 
l'energia de la transició entre nivells nlclears. 

lis lIítjans de que es dispo~a al laboratori són bas
tant bons: hi ha quatre espectroscopis Hossbauer, dos 
deis quals són ara operatius. Es vol arribar a obtenir 
el seu funcionament les Z~ hores del dia, mentre que el 
tercer és utilitlat a baixes temperatures (allb un crios
tat d'belí liquid). Finalllent n'hi ha UD altre dedicat a 
proves i experiments. lallbé bi ha bOllbes de buit rota
tories i turbolloleculars. Fa falta un eqeip per la pre
paració de mostres, ja que ara no se'n ti cap. (s lIante
nen relacions amb planta. per I'ús del SIHS (Secondar, 
Ion Hass Spectroscometr", un Sistema que bOllbardeja una 
superfície lIeUl.lica allb un feix d'ions, i que lIesura 
els nOU5 ions produits el (unCió de la foodaria a que 
han sor t i t. 

ftftodologia i litjans 
[Js l1itjans de tnball IIts necmar is són els 

d'intercanvi d'idees, discussió deis problemes i cOlluni
cació allb I'exter ior. E ls temes de treball van sortint a 
partir de la resolució de telles pendents o de les pre
gantes fetes pels experillentals. En general hi ha 1I0lts 
lés experillentals que teorics (5 a 1), pero aquí no bi 
ha experillentació de plota i predollinen els tfories. 
Ultillallent s'estaR desenvolupant lIedis de investigació 
per ordinador. 



'IOJEClES I IElACIONS 

Com hem dit abans, les relacions amb I'exterior són 
bisiqm a I'~ora de la discussió de les idees i la re
¡olució de problemes. Aixi tenim un gran nombre de con
tactes, la majoria d'ells a litol personal o d'ua petit 
grop. Destaquen les relacions amb les Universitats de 
Toulouse, Grenoble, Palma i Valencia, St louis, (EUAl, 
Túbiogen (RFA), "c"aster (Canadá), amb els acceleradors 
Ganil (la in) i Triumph (Vancouver) i d'altres com el 
CSIC ("adrid), la JEH" i l'lnstitut de Fisica Nuclear 
d'Orsay a fran9a •. 

El laboratori de fisica Nuclear treballa en un pro
jecte amb quatre universitats estranger·es: lron, lrento
,Düsburg i Padua, en el camp de les meslres "ossbauer. 
Tamb~ ~s de destacar la col.la-boració amb el servei 
d'espectroscopia de quimica i, imprescindible, I'ajut 
del taller lIecinic i electrooic. 

" , FISICA TEOIICA (Entrevista amb el Dr. Tarrach) 

[o aquest callp es treballa basicallent en aspectes de 
física ftatellatica i de teoria de particules o Fisica. 
d'Altes Energies. Es bastant reduit el nOllbre d'investi
gadors, uns sis, pero hi ha col.laboració d'estudiants. 

lemes d'investigació: 

-Teoria qoiltica de calps: (Drs. Tarrach i Espriu) 
(s treballa en Crolodinamica Quintica (ecO), TQC en 

presencia de gravetat, aspectes no-pertorbatius i cal
culs en retícu!. l'instrument bisic de trebail ~s la 
teoria de pertorbacions (utilitza els diagralles de feyn
mann) que s'ha de renormalitzar. D'aquesta manera s'obté 
una teoria de perturbacioos finites on I'exemple més 
conegut és I'electrodinallica quantica. Aquesta eina no 
és aplicable a d'altres teories com la aco, ja que no es 
poden tractar i es necessita I'aplicació d'altres lIeto
des de calcul com els lIetodes variacionals o el calcul 
numeric (calcul en reticuls, aspectes no-pertorbatius). 
(mprant la teoria de calcul en retículs s'ha aconseguit 
obtenir lagnituts Observables, lIentreque eh aspectes 
no-pertorbatius perlleten arribar a punts lIés fonallen
ta I s. 

-Fisica lIatelitica: (Dr. (fizalde) 
Estudia distribucions de galaxies. Les galaxies es 

concentren sobre unes superficies concretes. (1 que es 
fa és estudiar lIatematicallent la probabilitat de I'exis
tencia de buits a les superficies i vme si són fruit 
de I'atzar o de I'estructura de I'univers. lalllbé s'estu
dia com és de significativa aquesta distribució. 

-Cordes: (Ors. GOllis i .Pons) 
S'estudia teoria de Iligams, teoria de camps per cor

les i calculs en superficies aleatiries. 
Es tracten teories de Gauge (QCO,Q[O i Cordes) i els 

¡eus aspectes algebraics. lambé s'estudia el potent for
la I i sme BiSl, i les teor i es de camp per cor des. (n 
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aquestes teories s'assigna una configuració de la corda 
a cada valor del camp, encara que no s'ha quantitzat. La 
quantització de les teories de camps per cordes esta 
relacionada allb els aspeetes no-pertorbatius de les teo
ries de cordes. Finalment, es tracta I'estudi de les 
superficies aleatories (les superficies de les cordes 
en moviment) i del comportallent de la corda, col.locant 
les cordes en un espai discret i. estudiant ~I seu com
portament mitjan9ant models d' ordinadors. 
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METODOLOGIA 

Com a totes les branques de la Física 08 el més impor
tant és la teor ia, la metodologia basica és la comunica
ció amb Ilexterior i Ilintercanvi dlidees. lanbé són 
importants els seninaris (últimament se nlha fet on de 
teor ies de camps coofornes). (s fa un treball concret, 
amb poc instrunent matemitic (a excepció, és ciar, del 
Dr. Uilalde). [15 instruments bilsics de treball SÓR les 
revistes i els Ilibres. llexperiéncia és bastaot difí
cil, ja que no es disposa de medis donat el seu eleya
díssill preu; de tote.s forllu, es pot influir en la rea
litlació del experillents pero no es té ula dispoaibili
tat clara. 

, \ 

FISICA Dl lA HATlllA CONDENSADA ([ntreyista amb la Ora-
Hernandel Hachado) 

[n aquesta area de coneixement podem distingir dos 
tipus de recerca, allbdos allb foria pes especific: els 
temes experinentals i teorics.lallbé podell assen,alar la 
similitud deis temes dlioteres i deis lIitjans de treball 
que presenta aquesta area de coneixement allb dlaltres 
del departallent de física Fonallental. 

lemes experinentals 

-lralsicions de fase estrlcturals:(Drs. Plaoes i Ortín) 
Slestudieo els caoYis dlestructura deis sólids amb les 
yariacions de temperatura; es dedica especial atenció a 
les aleacions metal.liques en fases martensitiques. [15 

materials martensítics són materials amb memoria de for
ma, és a dir, a ana determinada tmperatura tenen una 
forma donada; si canYiem la temperatura, i canYiem la 
forma del material, podem retornar-lo a la seva forma 
iaicial només tornant a la temperatura inicial a la qual 
li hem donat forma en un principio [s faa servir técni
ques calorimetriques, mesures de calors especifiques, 

{) 

PLANTA 8 -34-

IlLACIOIS llTlII015 

Hi ha soyint professors visitaAts, i professors i es
tldiants dlaquí surten talbé a facultats de Ilestraager. 
Destaquen les relacio8s anb el ClIN (Ginebra), DES' 
(Hamburg), Niels 80hr lostitute (Copenbage) i les Bni
versitats de Florencia, Bolonia,HoQstoo, loronto, Ox
ford, Har,ard, leningrad i Marsella. Fiaalneot, poden 
considerar que el grup de Física leorica de la nostra 
facultat esta a ua nivell internacional, en nés bODa 
situació que dlaltres gru,s de la facultat. A nivell 
estatal hi ka relacions anb altres grups de Física leo
rica de IIAutonona, de Madrid, de la Uni,ersitat de Va
léncia i de Saragossa. Dlaquests grups 81~i 'a UD de nés 
avan~at, dos o tres dlequi,arables i altres en pitjor 
si tuació. 

ellissió acústica, lIicroscopia optica i atenmió ultra
sonora. Slestudiea les propietats terlliques i aeciniques 
de les lartensites basant-se en la ternodiniaiea i en 
els ~etodes de siaulació de "onte-Carlo. les relacions 
que es maotenen són tan a Ilestranger com als Paisos 
Catalans, la Uniwersitat de Lyon i la de les illes Ba
lean aixi com la fatultat de quíllica de la U.B., que 
també treballa en el tena de les lartensites. 

-Tralsiciols de fase el cristalls líquids:(Ors Rojas i 
Salaa) Estudia els cristalls liquids i les seves traBsi
cions de fase. [ts cristalls líquids són forllats per 
1I01.lecales en forlla de vareta, orientables dios dlun 
camp magnetic; Presenten interes-sants transicions de 
fase, pero tlcara no se sap si les transicions SÓD de 
priller o de segoA ordre. les tecoiques que slempren ha
bitualllent són la microcalorilletria i la microscopia 
optica¡ els treballs es dirigeixen a la mesura de les 
propietats termiques deis cristalls líquids. Hi ha poca 
relació amb Ilexterior, hi ha for,a independencia. 
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-FelOlelS dililies el fllids:(Drs Rojas i Salal) Es tre
bailen aqlests aspeetes en sistemes de cristalls líqlids 
i iaterfases -liquides. lracten probletles de coovecció i 
de gradieats de temperatura, qae provoquen estructures 
al cristall Iiqlid; i les estructures forllades a la in
terfase de líqlids quan bi ~a una pertorbació. En eerts 
aspeetes hi ha relacioRs amb la geometria fractal, pero 
habitualment el que es troba SÓ8 estrlctures dendríti
queso Relaeions alb la universitat de ftadrid. 

-telaxaeió estrletlral el saterials alOrfsj (Dr. Clave
guera) Es treballa en els vidres metaL I ics'estudiant 
I'evolució de I'estructura deis vidres amb les varia
eioo, de tem,eratMra. S'empren tecniques de calor imetr ia 
i es busca mesurar propietats termiqaes. Hi ~a relacions 
alb la Uoiversitat AutoRoia de Barcelona. 

EIs grups experimentals també es dedique. a fer una 
mica de teoria, pero els teorics no fao gens d'ex,eri
mentació. No hi ha, en general, bona coonexio entre els 
teorics i els experimentals. 

, 
lUES lEOIICS 

- FI,ct,aciols el sisteles de no eqlilibri:(Dr.Saocho i 
Dra. Heraandez-ftachado) S'estudiea els asputes leor ics 
deis procesos de relaxació i difusió. Les aplicacions 
lIés importalts d'aquests estudis són els Useres, la 
biestabilitat o,tica, els sistemes desordenats, i, alb 
men,s importancia, els reactors nuclears. Un exellple de 
com funciona aixo és I'estudi deis lasers, on es tracta 
I'eYolució del liser d'un estat inestable a un d'esta-

~ .. 
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ble. lalbé es fan aplicacioDs de la Fisica ftatematica. ~~ 
EIs metodes emprats són els deis procesos estoeastics. ~~~. 

Hi ha relacions amb for~a centres de I'estranger, des- ~~ .. 
tacant les Universitats de Santander i de Palma, a I'es-
tat espauyol, i les de Lancaster, ftexic i d'altres a 
Ital ia i Alemania. 

- IlteraceioRs de cirrega i 1111 allb la Iateria:(llu. 
Barberan) lé for~a relació allb la Fisica de l'Estat SO
lid. La principal aplimió és I'estudi de superficies, 
de sOlids, i de I'heli liquid. S'utilitzeo tecniques 
d'electrodinimiea deis medís cootinus i de qUaotica de 
camps. (s mantenen relacions amb les Uoiversitats d'Eus
ladi i Gran Bretanya, a I'estranger, i la d'Alacant als 
Paisos Catalans. 

- I.estabjlitats en ilterfases:(Dr.Sancho i Ora.Hernan
dez-RachadO) lracta deis procesos de formació d'estruc
tures i de quines es formen quan una interfase esta en 
U8 estat inestable. Les a,licacions més iateressants sóo 
les de creixemeRts de fronts, és a dir, solidifícaciops 
i despla9aments de fluids viscosos; s'estudia COII creix 
el front d'uo aleatge binari en un gradient de tempera
tlfa, o .com· es mouen els fluids viscosos quan són pres
sionatsper un altre Iíquid i les estructures que apare
iun. 

Les tecniques de treball que es fan servir són les de 
l'an~li$i d'estabilitat, 11$ deduccions microscópiques i 
les $imulacions de "onte Cario. Que és una simulació de 
Nonte Cario? Habitualmeat podem tractar un sistema de 
particules utilitzant un 'amiltonia, pero en ellletode 
de Nonte Cario passem a descriure ara el comportament. 
dinimic del sistema a través del que s'anomena una equa
ció mestra, que ens diu com evoluciona el sistella, com 
interactuen els espios de les particules i com evolucio
oen en el temps. El lIetode de "onte Cario estadia la 
dinamica d'un sisteMa d'aquest tipus, allb una interacció 
determinada. 

Allb I'exterior es mantenen relacions amb la Universi
tat de Pittsburg (USA). 

mm 

Aquesta és una questió dificil de contestar, és bas
tan.t sUbjectiva, el lIi 1I0r és coneixer el niyell de po
blicacioDS. En general el nivell depén deis temes. Hi ha 
camps oa s'esti eR fase inicial o en fase d'avorrillent, 
i no s'esta gaire preparat. lambé s'ba de dit que hi ha 
un lIedis ha.stants bons, no hi ha excessils problemes de 
dinerSj el problella és que hi hagi gent ,reparada, gent 
jove. Es important la (orllació de cientifics. 
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tEllTIYITlT ([ntrevistes amb els Ors. Lobo i Llosa) 

Al departameot de Física fooameotal bi ha un petit 
grup d'iovestigadors que es dediquen a temes relati,is
tes. S'estudieo aspectes purameot teorics amb nul.la 
aplicació practica. 

, 
TE"ES DE INVESTI6ACIO 

- Oililica relativista de ~artícDles: (Dr. llosa) tracta 
I'estudi de la dinamica relativista de partícules en 
interacció directa, és a dir, sense la iotettenció de 
camps intermediaris. Cal notar que aquest enfocament és 
bastant heterodoxo 

- la,ran,ialles n~ locals en el telllPs: (Dr. llosa) són 
lagrangianes que depenen de la trajectoria de les parti
cules del sistema. les lagrangianes habituals eos perme
ten obtenir les equacions d'[uler-lagrange, pero si tre
baile; en lagrangianes d'ordre superior obteoim equa
cions d'ordre més gran que dos, que porten també el seu 
forma I i sme de lagunge i de Hami Iton corresponent. 
Aquestes lagrangianes són interessants perque quan s'in
tenta estudiar una interacció sen se el camp intermediari 
apareixen en el formalisme obtingul. 

- Ones gravitatories: (By lobo) es tracta sobretot del 
tema de detecció d'ones gravitatories per confirmar o no 
les teories. de la gravitació. les ones gravitatories, 
segons la relativitat, són provocades pels objectes mas
sics i es propaguen per I'espai-temps igual que les ones 
electromagnHiqm en el buil. es treballa en els aspec
tes teorics deIs telescopis d'ones gravitatories ( ante
nes de Veber); aquests aparells funcionen d'una forma 
similar a I'interferometre de "ichel$OO: quan arriben 
les ones aquestes faD ostil.lar unes manes. Aquest és 
el principi teoric, pero a la practica és bastant difí
cil, ja que un aparell d'aquests és molt sensible i molt 
car. 

-Altres tellles: teoria de pertorbacions d'espai-temps 
(Dr. Jaén) i aspeetes geomHrics de la mecanica (Or.llo
sal. 
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teo'r,"c. 's a d,"r, nOIl·'. ~~~ ~ Aquest grup és emioentmeot • ..,." • 
utilitzen IIibres i revistes, i també ordioadors, encara .. 
que el Dr.llosa opina que I'ús abusiu d'aquest mitja 
tracta de suplir les demostracions de la I13temitica tra- , 
dicional. 

PR~CTES I RElACIONS 

[s mOlt ¡lIportalt mantenir un bon intercaovi i· discus
si6 amb IJexterior, aixi que hi ha relaeions amb UD bon 
nombre de centres tant nacionals eOIl estrangers. 

Dins de la mateixa facultat hi ha relació amb profes
sors de grups teorics i fonamentals. A niHil estatal, 
son importaRts les Trobades Relativistes EspaoJoles, que 
ja es celebren fa IZ anys : participen les uoiwsitats 
de Canjries (grup d'Astronomia),Palma, Val~Acia, Bilbao, 
Salallanca.i UAB (anant a men,s). Pel que fa a I'estran
ger, existeixen relacions amb les universitats de Sira
cuse (USA) i Texas, l'lnstitut Henr, Poincaré i la uni
versitat de Cardiff (ones gravitatories). 

Tallbé s'ha treballat teoricament al projecte europeu 
de telescopi d'ones gravitatories, sobretot en els as
pectes de propagació, generació i detecció. 

El nive1l de treball no depen de la intel.l igencia 
deis investigadors, sinó de les dificutats que hi ha per 
treballar. De totes formes hi ha hagut un salt q.alita
tiu en els darrers ZO ao,s, ara es publica 1I0lt més. 
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NECAIICA ESTADISTICA 

Dios del departament de Física Fooamental trobem uos 
qaants professors que treballen en temes de Recinica 
Estadística i en fenamens estocastics. Aquest és un grup 
amb interessos variats i, fios i tot, poc ortodoxos. 

, 
TEIES DE IIYESTI6ACIO 

_ Procesos estoeastics a la mecinica estadística del no
equilibri: (Dr."asol iml es tracta d'estudiar la mi i
tat en processos de molts cossos. Sóo processos total
ment aleatoris, absolutament contraris al determioisme 
que regeix altres camps d'estudi. [15 principals proble
mes que es plantegen en aquest imbit sóo els processos 
de relaxació (processos on una variable aleatoria pren 
un valor críticl, ei soroll (de color, per exemple), el 
treball amb lasers, amb traosicions de fase i amb poten
cials metastables. l'efecte túnel també entra eo aquest 
camp d'estudi deis potencials, s'estudia si una partí
cula atrapada en un pou de potencial pot sortir-ne per 
efectes de soroll. 

_ Equacions de Fokker-Planck:(Dr.6arr idol el treball 
consisteix a plantejar les equacions de Fokler-Planck de 
forma intrínseca, és a dir, de forma que siguin indepen
dents de les variables gruixudes. [s diu que una equació 
és intrínseca si les seves variables 00 apareixen en 
ella quao Ilescrivim. Aquest és un coocepte totalment 
diferent de que. una equació sigui covariaot: eo una 
equació covariant, les seves variables apareixen, pero 

quao canviem el sislema de coordenades es transfor
ma d'una manera predeterminada, segons un vector, un 
escalar, etc... la formulació intrínseca és fonamental
ment geometrica; es fan servir conceptes geometrics de 
I'algebra per emiure les equacions de forma que les 
seves variables 00 apareguin explícitament quan Ilescri
vim, sinó que noméS apareixen invariants seus de les 
propies equacions (sicl. 
-Física de I'[stat líquid: (Dr.Padról estudi de les di
ferelts propietats deis líquids, des d'un punt de vista 
no convencional. [s fan servir simulacions per ordinador 
amb t~cniqp~s de Hecinica Estadística; per aix~ es ne
cessiten ordinadors de molta polencia, els anomeoats 
ordiladors vectorials o superordinadors. 

-Sistemes ca,.leKos. lateria viva: (Dr .Wagensbergl en 
aquest camp es tracta d'assolir una cOllprensió de la 
complexitat en general i de la matéria viva en particu
lar. En la part te~rica s'apliquen la teoria general 
deis processos irreversibles i la teoria matemitica de 
la ioformació. Slestudien sillulacions del no-equilibri, 
autoorganització i adaplació. En la part experimental 
s'utilitza un sistema de microcalorimetria que avalua 
petites quantitats de calor; també es tracta el compor
tameRt de poblacions microbiologiques senzilles.[1 ter
cer front dI iomtigació és el de la simulació, al iat 
exosomHic del cos, com ho és el microscopi o el teles
copio Actualment es treballa allb un programa de simula
ció anollenat Barcelonagrala, que és un programa de simu
lació de poblacions dléssers vivents. 

Es compta amb bastants recursos i suport exterior per 
la renovació deis aparells de que disposem per altres de 
més sofisticats. [n aquest callp, aquest gtUP és for~a 

innovador i p ioner. 
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NlTi~1IS 1)[ TREBAll 

Bisicameot es fao servir pocs mitjaos teeoics, tret 
deIs ordioadors per les silluUcioos. Abaos menciooavM 
l'abseocia d'ordioadors vectorials, pero sellbla que 
aviat s'instal. lara un processador vectorial a l'ordina
dor de la Universitat. De totes forlles es va cinc aoys 
endarrera del que es fa a la resta d'(uropa o alr USA. 

RElACIOIS I PROJECTES 

(s mantenen poques relacions amb els experimentals per 
problemes d'ambient, dooada l'escassedat d'exper imentals 
a l'estat espanyol i a la naturalesa teorica de la re
cerca que es real itla. (n l'aspecte de la Física de 
l'(stat Liquid hi ha relacions amb fisics de la Politec
nica i, a lIenys nivell, amb la universitat de NY i la de 
Norwich a 68. (A aquest aspecte es troben a l'inici de 
lts relacions allb l'exterior ja que abans no bi havia 
una tradició d'investigació en aquests callps. [n l'as-

pecte de la "ecanica (stadística hi ha a !'estat espa-

•• 
; 

ASTRDMOftIA-ASTROFISICA 

[n aquesta area de coneixement es tracta bisicament de 
telles d'Astrofisica, relacionats amb I'evolució estelar 
i galactiea. (ls temes d'Astronollia Obsmacional, Pla
netologia i Sistema Solar estan en un segon pla. 

I 
lENES D'INVESTIGACID 

-AstrMísica ftoleclJlar: (Dr. Caoal) s'estudia la rela
ció entre l'Astrofisica i les particules elementals, la 
Fisica Nuclear i la Relativitat, en els aspectes de la 
núcleosiotesi. [s tracta, dones, l'origen deis elements 
quimics (tant al Big Bang eom als estels) i la sna ex
pulsió i mlució. (s fa"n servir models lIIatellatics, 
calcul nUller ic amb ordinadors i sillulacions, tant en 1,2 
ó 3 dimensions. Tallbé s'utilitzen tecniques de calcul 
amb acoblament hidrodinamic i de fenomens de transporto 

-Estels de Ileutrolls: (Dr. Canal) forllació deIs estels 
de neutrons que donen 1I0c a ellissions de raigs X. Són 
sistemes estelars dobles amb transferencia de materia 
d'un estel a un alt~ proyocant un gran despreodiment 
d'energia. L'origen a'~uests sistemes planteja proble
mes especifics, ja que el mecanisme estindard de forma
ció d'estels de neutrons no funciona correctament. Aixo 
fa necessiria la recerca de solucions alternatiYes, com 
el col. lapse d'una nana blanca del sistema. 

-Evolució química del gas illtergalictic i as~ectes d'e
nlllció estelar: (Dr. Canal) tracta problemes tah coI. 

col.la~se gravitaciollal, origell i eJolució de ¡es' 
Ilanes blallques i I'estlldi de les sll~ernoves. 
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nyol un grup fom important que hi lr~lla. lallbé bi 
ha relacions amb els USA litjanqaBt la UBiYersitat de 
California a Sao Diego i el ceotre de ioyestigació del 
National Institute of Hultb. 

Un aspecte basic de les relacioQs ioternacionals en el 
camp que tractem és la Escola IDterRacional de Sitges: 
aquesta escola ya comenqar fa 20 aoys alb la idea de 
formar al Ilicenciat de Física en el lela de la Kecinica 
(stadística que era poc treballat a j1estat espanyol. 
Aquesta reunió té Iloc cada dos anys a Sitges, on yan 
els més prestigiosos professors de la llateria. (s donen 
gran nombre de xerrades que després es recullen ·i són 
editades per I'editorial Sprioger-Verlag. 

(n els temes de Biofisica hi ha relacions amb departa
lIents de Biologia (Dr. Margalef) des de fa tellps, i ara 
amb els departaments de Microbio logia i Física Medica. 
Allb "estranger bi ha relacions allb el professor lIya 
Prigogine i allb el Dr. Vatson (Suecia). 

* 
-Astrofísica extragalictica: (Dr. Salvador) estudi de 
les gralls estructlJres de l'UniJers en els seus as~ectes 
de n»rfologia, estat i dinillica actual, i de la re~er
cussió d'aixo en les galixies, que SÓIl les ·partícules· 
que s'estlldien. l'objectiu fonanental és conéixer bé les 
estrlctures estudiades ~er arribar a conéiKer els neca
li~s que les ~an fornat. les ~rimeres estructllres que 
es vall coneixer SÓIl els eúnUls de galiKies, i se n'hall 
conegut d'altres, pero ~i ~a dubtes de si els resultats 
obtinguts són o no un simple refleK de flllctuacions es
tadistiqlJes. 

bP 
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-SUperloves: (Dra. lópez) recerca en el canp de les 
supernoves del tipus 1; cOllcretarllent. ~en l'enlla9 deis 
IOdels teorics i I'obserfació. Es treballa en el trans
port de radiació. lIb el proble.a que I'estudi es fa en 
un medi en elpansió. Els IOdels teorics obtinguts treba
Ilen aspectes espectroscopics i fotometrics. 

-DiDilica galictica: (Drs. Torra i Sala) es treballa en 
I'estudi de I'estructura. cinelitica i dioMnica de les 
galilies. Per aixo es plantegen IOdels teorics de dis
tribució de massa. potencial i velocitat. que seran ve
rificats o no per I 'observa e ió. Un aspecte basic en 
aquest clIP és conéixer aIb precissió les dades de posi
ció i velocitat deis estels. per poder comprovar els 
IOdels teorics de distribucions de velocitats •••• i per 
aixo s'esta col.laborant en el ~rojecte "i~~arcos de la 
ESA. El projecte "ipparcos cOlIsistira en el lIanfament 
d'uo satél.lit per obtenir noves dades de gran qualitat. 
la nostra part de la feina que es fa aquí és la prepara
ció deis progralles d'observació. tant d'astrometria c~ 
de fot~tria i observació de radioestels. i la selecció 
d'estels que seran observats. ["1 projecte el portell 30 
centres europeus. ~s o tres americalls i un d'australia. 
de forma que aquí nOlés es prepara URa petita part deis 
estels a observar ( en concreto els estels freds i pro
pers ). Quan es Ilenci el satél.lit "ipparcos. el junr 
del 89. es faran servir les dades sullllinistrades • 

-Radioastro~ia: (Dr. Estalella) investigació del medi 
interestelar: estudi de les regions denses i fredes on 
se saposa que es formen o s'estan 'orlant estrelles. Es 
busca detectar la 'ormació d'una estrella a partir del 
col.lapse gravitatori d'un núvol estelar. Tllbé es par
ticipa dins del projecte "ipparcos eo I'observació de 
radioestels. Es fa la correspooent allal isi de les obser
vacions. així c~ I'el.laboració. en IenOr grau. de 10-
deis teor.ics.l 'illterés bisic és observacional. no es 
dedica gaire teIPs a I'el.laboració de models teorics. 

-ledi iaterplanetari: (Dr. Sanabuja) estudi i interpre-
tació d'observacions fetes per sondes espacials de·1 lledi 
illterplanetari.En particular. s'estudien el plaSla in
terplanetari. les ones de xoc i les partícules de baixa 
energia. Aquest estudi es fa en funció deis IOdels teo
ries existents d'aeceleració de partícules i de plaSlles. 
També s'estudia I'activitat solar que pot desencadenar 
aquests fenonens. 

-Evolució química i fotometrica de galixies: (Dr. Sana
hIja) ell un principi es va centrar la investigació ell 
I'aspeete químico pero ara s'ba passat a I'evolució fo
tometrica de galixies que pertanren a cúmUls rics. Eo 
aquest clIP es Iliga aIb el grup de dinamica galactica. 
ja que s'agafell les galaxies c~ a objectes aNb estruc
tira i evolució propia .i no c~ a PUllts per fer esta
dística. l'estudi d'evolució de galixies aillades es 
prou COllegut. pero ara es treballa en I'es~udi de I'evo
IlIció de CÚlUls rics. que són elltoros on I'evolució ga
lactica queda marcada per la interaceió binaria aIb al-

• 
~~ 
~ 
~4· 

tr .... 'i".. , .... , oed' "ter,.'itt',. ".ests .. ~~~. 
deis són bastaots c~licats. ja que es neeessita primer 0-
ulllOdel dioitlic que descrigui el potellcial gravitalori 
en el cúmul. i després IOdels d'evolució propia de la 
ga lixia. Col! és sabut. un cÚIIIII pot tenir fici IlIIent mi I 
galaxies. cosa qye fa que no sigui fieil UD tractallent 
nwteric del problema. Un punt Feble de I'estudi és que 
no existeix cap tipus d'estudi diD~ic deis cÚIIIIls pro-
fynds. on les galixies siguin tractades c~ a eossos 1mb 
estructura. Efectivament. per treure iotormació del co-
lor. c~osició. etc •..• es necessita estudiar la gali-
xia COIII un cos extenso i aix~ cOIIIPlica enorll1!lllent els 
IOdels teorics. A lIarg terllini. s'espera unir eh 
aspectes din~ics amb els fotometrics. 

je
\ --...;. 
·'6'··'" 
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RITJAIS I RETODOlOGIA 

En general. la recerca d'aquest departament és essen
cialment teorica. ja que no hi ha cap grup dedicat ex
clussivallent a I'observació. Airí ~ncs. els mitjans de 
treball lIés babituals són els ordina~rs. c~rats per 
fer simulacions de tot tipus de proeessos. i les obser
vacions que es pOden efectuar, tant en obserfatoris com 
mitjan9ant satel.lits. Dins d'aquests mitjaos observa
cionals cal destacar: el satél.lit "ipparcos (ESA). el 
tutur satel.lit santa Maria (USA. Italia i Espanta) que 
observara des de I'ultraviolat extr~ al visible. I'ob
setvatori de Calar Alto (Institut .Ib~ional d'AstronOll!.ia 
i llax Plallcl Institute). En I'aspecte d'investigació del 
IIIedi interestelar es disposa de les instal.lacions i 
antenes lIilimétriques de l'Observatori Astroaomic Nacio
nal ( Tebes.lladrid). el de Granada (Pico Veleta) i el de 

llassachussets (USA); tallbé es treballa algun cop 
atIb ler Rexico. 

En general no es pot disposar sempre deis mitjans ob
servaciollals; només té una certa prioritat I'estudi de 
supernoves. ~oada la seva fugacitat. 
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REllCIOIS 

Hi!la ulla grao qualtitat de relacioos externes, talt a 
I'estat espanrol COI a I'estranger. S'esta treballant 
~er la ereaeió d'ulI lostitut d'lavestigaeió d'AstrooOlia 
TeOrica, en loió aIb el Departllent de Natelitica lpli
cada. A I'estat, es treballa aIb la UPC, i. la un 
(tl!lleS de relati,itat i radiació c¿SIIiea), aIb el Ceatre 
d'Estudis Avaoiats de Blaoes, lIb l'lnstitut d'Astrono
lIia i Geodesia (CSIC), i aIIb els iostituts d'Astrotisica 
d'Aodalusia i Callaries (superooves). Talbé hi ba contac
tes lIIb els grups de RadioastroBOllia de l'Observatori 
llacional i .. el de Sallt ferraa , aIb la lITA ( la lASA 
espurola) i I'estació de seguillellt de rillafranca (1Ia
drid). 

A I'estrallger es treballa lIIb l'lnstitut d'lstrofí
sica de París," la Universitat de Touluse ( aIb la 
que es pot establir un cooveni de col. laboraeió) , i aIIb 
I"nititut Nax Plan~l d'lstrofisica de Nuai~. En el eaIIp 
del lledi iaterplaoetari es treballa lIIb la ESA (Iorvel _ 
Holaarla) i iIIb els grups iller ¡cans del II()U (latioo.:l 
Dcea.ic aod AtIIospbere ldlinistratioo) a Gulder i lID la 

fíSICl DE l'AIIE ( Eatrevista aIb el Dr. Llorellte) 

[s uo grup bastant reduit i que segueix unes poques 
liDies de treball, IDltes d'elles, d'aplicació practica. 

les principals lillies de treball sóo: 
-llIvestigació de la pluja: pluvio.etria a,escala 

local. [A cOllcret, hi ha uoa xarxa pluviOilttrica a Bar
celolla. ' 

-ftesoescala i escala local de distribució de plu
ges: cel.lules de precipitació. 

-física deis lIúvols i precipitaeió: estudi deis ae
rosols i contallinaats de particules, i els seus efectes 
urbans, llarítims i contioentals. [s treballa lIIb el la
boratori General de fisica de la Preeipitació a Greoo
ble. 

-Eitudi de la radi.oi& iol.r i tatflltfl I Blf~IID-
na. 

-Contamillació i pluja ¡cirla a Barcelona. 
-Estudi de la capa d'OlÓ: llesures aIIb espectrofoto-

lletria de radiació solar, de I'ultraviolat, oa s'estu
diell tallt les 'reqaencies rebudes COI les seves iateasi
tats. 

-Es llaotenen relacioAs .. PortslDutb, Grenoble, 
~ruega i Suecia. 

PLANTA 8 -42 

Hanslo. Air'oree Base. 
El els aspectes de RadioastroBOllia ~i ~ relaeioDs 

aIIb l'lnstitut d'Astro'ísica d'Andalusia i l'lostitut 
lacional d'AstrolOllia de ftexic. TarIbé a HarJard i Heis
ter als USA. 

.,VElL O'IIYESTI6ACIO 

l nivell estatal, es el grlp d'lstrofísica Teorica 
llés avaa9at, ja que la resta de gru,s són najoritiria
!lent observaeionals. Ea relaeió a Europa es pot dir que 
es fa un pa~er bastalt decent, pero que es pateix el 
greu incoovenient de la laRCa de aitjaos téCRics i la 
llanca de tradició el la iDvesti,ació, que ba fet aDar a 
rellOle el ,rup duraat dilraot UII tellps. Ea ,eneral lai !la 
lna certa satis'acció pel treball que es realitza. Se
'005 declaracions del Dr. Estalella, el sea ,rup presea
ta UD fluix nivell de producció donada I'escasedat de 
tenps dedicable a lainvesti,ació, encara qlle el reDdi
!leat per bora treballada es reIBrcable. 

1 CASSIOPEIA A 
2CYGNUSA 
J HERCuLES' : 
4SCORPIUS .·1 
5MB7&w;1GOCLUSTE" 
6 CENTAURUS.\ 
7 VELA SNIo4 PulS.a..R ~ 3i'1J'1A, ':'f< ... 
eslRlUs 
9GEM1111GA 

10 PERSEuS CLlJS rn. 
11 ANOAOMEOA(¡ALA'.' 
12CvGN\)SSPIRAt AH,... 
lJCYGNUS ... \ 
14CENTREOF THEGAt,A) ... 
lSAHOOPHruc;HIIOARI\ c.l(lIlr. 
16 SMALl MAGEllANlC ClOUlJ 
11 LARGE MAGELlAlII1C CI OUT .. 
IBOFIlON 
19 CAAB NEBUl.A & Pul5AR 

OOPTCAl 

GX-RAY 
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rlSICA APUCADA 

Aqleit departllent éi el qle preienta IRa iOYe5tiga
ció lés desetyollpada cap a la indüstria i els aspectes 
prictics. Presenta IDa certa yar ietat de c.s d' inte
rés, tot ¡que bi ba for9a relacioDs aIb els grups de 
superconductiyitat i IIgletis.e del departalent de Fona
meRtal. la preseatació de les liaies de inyestigació la 
farlllll de forlll lleugeraEllt diferett, llés COllpacta. 

-Fisica I.dlstrial (Dr. Villarrubia) 

les linies basiques de treball sóo les qiestioos 
eaergétiques, tractaot les tecoiques eoergétiques, la 
i.geoieria de sistenes (control de sistenes) i autoali
neotació. Es treballa ara ea UD projeete de sistllllles de 
cogeteració eléctrica. 

les relacioos aIb altres uniyersitats SÓO d'ioter
caoYi de inforllció, encara que les relacioDs bisiques 
es IIInteoeo aIb la iadüstria. Es col. labora • direrses 
empreses energétiques ea inrestigació i dese.rolupanent, 
encara que ~i ha for9a discreció profesional eo aquests 
tractes. AIb altres departalents la relació eS oul:la, 
ja qleoo teaim te.es d'interés ConD. Els mitjaas que 
disposlllll SÓR su'icients, eocara que es podriet millorar 
for9a. 

-Electro.ica (Dr. Norante) 

El ClIp d'inrestigació es el de la Física de semicooduc
tors i dispositius. Ni ba uoa grao rarietat de projec

tes, lID relacioos 8mb la CEE i la CICYT· (Comi,síó 
lacional d'lnrestigació), com són ara: 

-Ioceotiració de la recerca per aplicacioos indus
trial" i fomeotar la competitiritat europea daraot deis 
liSA i el Japó. 

-E,tudis de la fisica de .icroelectrinica, relacio-
nats 8mb la tecnologia de la inforlllció. ' 

-Programes Basic: desenrolupanent d'aparells i tec
nologia susceptibles de ser comercialitzats. 

-Superxarxes teosionades: conducció de IIIteríals en 
baixes dileasions. 

-Qualitat deis laterials aillants a aicroelectrini
ca, estudiant els seus estats d'interfase. 

-Estudis 8mb aplicacions als microprocessadors de 
cootrol i al desenrolupanent de sensor s intel.ligents. 

En I'aspecte d'experilentació es disposa al labora
tori de les segients técniques: 

-Microscopia microelectrinica, en col.laboració aIb 
el Centre lacional de Microelectrinica. 

-Técniques d'analisi eléctrica i óptica: utilització 
del liser en tractalents de IIIterials (FlIR, transforlll
des de Fourier a I'in'rarroig). 

lo bi ha cap relació .. altres departaileots, donada 
la IIInca de tenes comuns d'iDrestigació. Es IIIntenen 
col.laboracions lIb la indUstria, prine~alnent aIb la 

.Pbilips; tllbe hi ha un projeete 8mb I'empresa allllllanra 
que ya construir els motors de l'Ariaoe per la col.loea
ció d'ua sensor ~er controlar I'estat i coosum de c~ 
busÜble. ' 

El nirell d'investigació es 'or9a bo i coaparable 
_ I'estranger, IIIlgrat que bi ha dos problemes aolt 
greus: 

-Nanca d'iodUstria electrinica (fabricació de sllIIIi
conductor s) com .i ha a liSA, Japó, RrA o SS; aixi com 
manca d'una empresa telefonica (CTME), dedicada de pie a 
la i.vestigació. D'aquí que a I'estat espanfol les car
reres d'eoginreria són lés de marketing que de recerca. 

-lo existeix una estructura d'equipanents, és a dir, 
no hi ha laboratoris de serrei per ajudar a uo investi
gador a calcular o trobar tot allo que necessita i 00 
esta al seu camp d'especialització. 

~~es fines (Dr. Norenza) 

S'inrestiga en capes fines de diversos materials. 
El lés iNporta~t eS el silíei amorf; es di~ositen capes 
de silíei amorf en un reactor de f~bricaeió propia i 
despres es fa la caracteritzaeió de les propietats o~ti
ques, estructurals, electriques, etc ..• les capes fines 
de siliei amorf teneo a~licaeió en la construceió 
de cel.lules sOlars, traosistors de capa fi08, tambors 
de fotocopiadores, sensors d'inatges, etc .•• 

B 

A 
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.~~ Uoa altra linia són I~ capes r~oes d~ carboDI- ~a-
~ lIiIot. Aquest és UD llilter la I de tlPIIS dl_ot, pero 

a.orr, que eS nolt dur i resisteot a la corrossió. Es ra 
servir· per revestineots aotifregameot i aotieorrossió. 
Com que eS biocontatible i transpareot a I'iorrarroig, 
es fa servir per ter protesi i proteeció de sensor s de 
I'iofrarroig. Es requereix el mateix tipus de proces que 
abans es dipositen· les capes i es fa la caracteritza
ció. jallbe es treballa mb capes fines de nitrur de ti
tani, que són nolt dures i resisteots a la eorrossió, 
pero 00 tallt &0lIl les de mboni-diílllnt. A llés °te UD 

espeetre de rerleetiritat optica sililar al de I'or, 
cosa que fa que es pugui utilitzar per revestimeots de
coratius. les sefes aplieacioos llés ilPortants són la de 
fer recabrillents d'eioesde tall, au,.entant la seva 
duraeió cine vegades; i aplicacions electroniques. 

Finalllent, s'~a iniciat IIna lIova via d' investigació 
de capes filies de slIperconductors jllntaNent aIb el de
partalltnt de Física FonalleOtal (~r. Fontcuberta). Aques
tes capes són interessants per la construcció de sen
sors. També es fa, juntament aIb Fonamental I'estlldi de 
capes fines IIiIgnétiques. 

litjans: El laboratori disposa de tres reactors de 
plasma, qllatre o cinc equips d'evaporació a alt bllit i 
aviat es disposara d'un d'ultra alt bllit. TIlDe ~i ~a 
eines de caracterització. Alb els equips de que es dis
posa i anb els equips generals de la Universitat es pot 
treballar eA bones condicions. 

Relacio.s: les relacions llés ilPortants són les que 
hi ha anb l'Escola Politécnica de Paris. Talbe hi ~a 

relacions anb la Junta d'Energia luclear, la Universitat 
de Bari, el laboratori d'Optica de SOlids a París i el 
Centre Nacional de ftieroelectronica. 

lmD la indústria s'han tet tres contractes. la re
cerca en capes de nitrur de titani es duu a terlle aIIb UII 

contracte amb la indústria local. Es tracta de fer pro
jectes que engresquin la indústria d'aqlli, pero si 
aquesta no renova la sera tecnologia, la Universitat no 
te per qué quedar-se endarrerida. lalgrat tot, stlbla 
qlle la illdústria esta despertant. Cal reIBrcar que la 
iovestigació a la Universitat perllet forlar gent que 
passara llés tard a la indústria . 

• ivell: ~ins del conjunt de I'estat el nivell es 
nolt bo. A nivell europeu es treballa a nirell d'igllal
tat aIb altres laboratoris europeus. 
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Aquests grups pertallJeD al deJartMeGt de fonaIIeD
tal, pero ,reselteo for9a afiaitat anb els de Fisica 
A,licada, aIb la qlle teneD ror9a relacioas. 

-RagaetiSle (~r. Tejada) 

Treball ell nOls IIterials IIgRetics en rorll de 
malticapes, IIiIgnetiSlle experimeotal de caricter basic 
~ traosicions de rase, vidres d'espi i simulacions de 
Ionte-Carlo de sistenes IIgoeties. 

El nucli del treball són els problemes del IIgnetis
le relacionats aIb les multica~es. Són laterials nolt 
rins, (cinc a del Aogstr~ per capa) rorllts ~er capes 
alternants de IIterials ferrOllilgnetics, diílllgnetics, 
rerrillgoétics, etc ••• l'interes basic d'aquest treball 
es estudiar les propietats físiques i tecnologiques d'a
quests material., per I'obtenció de materials aIb llés 
alta densitat de grabació d'inrormació o la _lllora deis 
filtres de freqüencies. 

Talbé es treballa en un projecte de radiologia; que 
consisteix eo un laboratori de Radiació ~ieotal 011 es 
fa recerca en radioquí_ica i ta.bé eo serveis diversos: 
control radiolOgic de les ceotrals de YaDdellós i Ascó. 
les dependeDcies del laboratori es troben· al soterrani. 
Aqgest laboratori col. labora aIb quí_ica analítica i rep 
subreneions de la CEE i de la Conselleria d'lndústria i 
de la JEM. 

Es .antenen rortes relacioos de treball a.b molts 
departanents de la UB, tals e~ FooalleDtal (Drs. ftoreoza 
i Rqbí), Illlí_iea Analítica (Dra. Roure) i • I'lostitut 
Jaime AI.era del C&IC. A I'estat espaarol es col. labora 
lIb la COIPlqttose (IB,netorresisténcia i .agnetorres
tricció), a Dviedo (erecte [err). Tllbé es realitzeo 
aquí .esgres per a altres Ilocs, ~er eausa de I'exis
tencia d'un laglletollttre SQUID. For,a de l'estat es tre
balla lIb el CIRS de Grenoble, i lIb les Universitats de 
BiNling~atI i Urbana (111 ioois). 



la i~traestruetura del laboratori de mBg~etisme 
eo~sta de tres IlaglletOlletres, que treballea ea I'illbit 
de tetlperatures de I a 1000 ( i llesurell taIIjIS llagneties 
fins a 50000g. TaIbé s'efeetuen lesures d'espeetrosco
,ia IIOssballer, i es preparenllaterials. callons d'e
lectrons. La iavestigació és financiada per la CICTT 
(Cosissió InteMlillisterial de Ciencia i Temlogia). la 
CEE, la CltlT i la Direcció &eoeral d'lIl1iversitats i 
contractes amb etlpreses privades. El nivell d'aquesta 
investígaeió és una lica superior a la litja, es publi
quen uns villt articles anuals a revistes internacionals. 
Eo certs canps bi ba certes lilitacions, mentres que en 
el de les IUlticapes mag~étiques el grup és pioler a 
EuroJa, jUllt amo els seus col.laboradors europeus. 

-Traetaneot d'i.tges: (Dr.lIoneo) Per manca de tetlpS no 
bl!lll Jogut etectlar I'entrevista, cosa que ens sap IIOlt 
greu; pero us podl!lll inforlBr que aquest grup treballa eo 
el tractallellt d' imatges i la seva silUlació per ordina
dor mitjan9allt cilculs de les transtormades de fourier. 

-SUJercoldUctivitat: (Dr. foatcuberta) 

Es treballa en tres projectes d'investigació: 
-Sí lites i i caracterització de IIOUS IIterials: Es 

un ClIP • IIPlis objectius, recerca de nous su~ercon
ductors i 'que serveixe~ per comprendre lillor el fenOlen 
de la superconductivitat. 

-Propietats de transport: estudi de corrents crí
tics: s'estudia el parimetre de la quantitat de corrent 
que es pot ter passar per un IIterial supercoaductor 
sense que perdi aquestes propietats. Aquest corrent .a
xii que adlet u~ superconductor s'aOOlena correot crí
tic. En els nous superconductor s a altes tetlperatures 
aquests corrents critics són nolt baixos, de I'ordre de 
100 A, melltres que als altres superconductors és de lDET 
A aproxilldallent. Aquest problema no se sap si és tecllO
ligic o tOllallental; s'estudia qué és el que lillita 
aquest correot crític als se d'alta temperatura. 

-Propietats magnétiques deis superconductors: Es 
busca saber qUiD és el paper que jugueo les interaccions 
IIgnétiques a la superconductivitat. fins ara sl!lllblava 
qlle ~o hi bavia cap relació, és !és, qua~ se sotletia u~ 
se a un ClIP lagoétic ioteos no hi bavia sllpercollducti
vitat. Ara, en els nous llaterials super conductor s a alta 
tetlperatura, siesta a la froatera entre I'antiterronag
netisme i la superconductivitat. Eo la teoria clissica 
de la superconductivitat (BeS), el .ecalliSle que es pro
posa per a que els electrons s'atreguin és el de les 
Jibracions de la xarxa (fOIlO1I5); pero e~ els IIterials a 
alta temperatura se sup05a que les interaccioos IIgnéti
que5 • I'espi~ serien la causa de I'atracció entre els 
electrollS. 

Els mitjans de qué es disposa SÓII u~ magnetOletre 
SlIlID, UI aparell que atilitza UA seo50r $QIIID (Super
conductiag Quantic Interference Device) , que es fa ser
vir en lesures de magnetització; una balanfa de faraday 
per llesurar susceptibilitats magnetiques eotre T i 100 ( 
o cllPS de O a 5 T. Tllbé siesta IUlltant UII suscepto.e-

~. 

~~ 
l'. 
~.it. 

Q 
tre de correot alterll, per tetlperatures de' a 300 (. 3>~ 
Per I~ ~s~res de transport bi ba UII siste. de lesures ~ • 
de reslstlYltat, de 4 a 300 (i u~ equip de meSlra del -_ ~ .. 
coeticient Seebecl, de 50 a 300 (. Tllbé s'ba adquirit ~ 
un compressor d'beli a baixes tenferatures i una bobina 
superconductora, ~er ter mesures de tins a II T. 

Cal contar talbé • els litja~s hUllaIlS que es 
disposa, bi ha dos professors titulars; dos becaris i 
dles perso~es a litja dedicació. 

les relaeio.s es llantelle~ tant a la tacultat COI a 
I'exterior: E~ els aspectes de sílltesi es col. labora aIb 
el Departaneot d'Aplicada (Dr. IIoreAZa) e~ capes ti~es, 
• el De,. de quílica iAorgillica de la Conplutense eA 
preparació de IOstres de materials pOlicristal.lins i 
1mb l'lnstitut de Cie~cies deis Naterials de Barcelona 

l00.-----------------------~----------------, 
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(Jaime limera) en la sí~tesi de lO~ocrista"s. 
Quant a la caraeterització de materials, es cól.labora 
aIb l'lnstitut de Ciencies de Naterials de Barcelo~a e~ 
ditracció de raigs X i neutrons, aIb l'l~stitut de Cié~
cies de Naterials d'Aragó e~ mesures de mag~etització en 
corrent altern i 1mb la COIplute~se en difraeció d'elec
troAs. 

lIb I'estra~ger bi ha relacioQs estables aIb el 
laboratori de Cristal.logratía i aIb el de Canps I~ten

sos del CltS a Greooble i aIb l'l~stitut laüe-lallgeviA 
e~ ditracció d'electro~s. Tot aixo eA els aspectes expe
rilelltals. Talbé hi ha contactes de col.laboraeió cie~
títica orgaoitzat mitjan9a~t projectes, COI el sub,e~
ciooat ,er-Ia CEE ea que es col. labora aIb IZ labora
toris europeus en la sintesi i caracterització de AOUS 
materials slperco~ductors. -Talbé es ma~tenen accions 
integrades anD A.glaterra (fluctuacions d'espi~) i Por
tugal (tra~sport). 

El nivell en qué es troba aquest gru, és lig; hi 
ha ua 90% de grups europeus que es troben al mateíx ~i
vell. De fet, fa dos anrs ~o hi baJia ~ingú que estudiés 
su,erco~ductivitat, ni a la facultat lIi a I'estat, així 
que s'ha efectuat u~ gran esfor9; en els últillS dos anrs 
s'bal publieat prop de viAt articles, u~ re~dime~t ,er 
cipita forta elevat. El tutur d'aquest gru, passa per 
11M _I.iació, ja que la investigació en el CíIIIIP ex,eri
mental és molt dura, i si 110 s'amplia la quantitat de 
gent que treballi es provoca II~ gran esgotalllent de la 
capacitat de treball. 

PLANT A 8 -45-



I 

• . ~ 
CJ .1 

»~ 
elfl 

I ~ GEOFISICl (Ors. Pous i la9a) ..... 
Els eamps d'iavestigació en Geofísica són la nagDeto

tel.lúrica, la gravimetria, la prospecció electrica, el 
nagllHiSllle, la sis.logia i I'aplicació d'ell!llents fi
nits i diferencies finites en la nodelització. Far~ una 
divisió segODs el tipus de línia de recerca: 

a) ftetodOlogia deis metodes de Geofísica en ells na
teixos: desenvolupament a niyell de nodelització i d'in
yersió. 

b) Aplicació deis metodes geofísics a diferellts pro
blemes geodillilics. EII aquest nonellt s'esta treballant 
en els segients projectes: 

- Correlació de les discontinuitats, parimetres geo
físies i estruetura cortical del lílit nord de les eon
ques d'Alboran i Sud Balear. 

- Projecte de 3 an,s (66-90) que té per objectius la 
deterlinació deis parametres elastics de I'escoria i 
llantell super ior, I'establi~nt del regil termic actual 
de la litosfera i la proposta d'un nodel d'escoria con
trastada per diferents metodes geofísics (ca.panyes sís
liques, perfils grayi.etrics-magnetoltel.lúrics i es tu
dis paleol9gnetics) 

- Estudi de les conques neogenes deis Catalinids i 
Conca de l'Ebre. Aquest projeete té per objectiu la de
ter~inació de la g~tria de les conques i I'estudi de 
la seva evolució tectonica. 

- Estudi geofísic de les Iones síslicament actives 
d'Espanya. 

- Projectes relacionats a.b I'estudi de l'Antartida. 
Són col.laboracioDs entre el departament i l'lnstitut de 
Ciencies Naturals del CSIC de ftadrid. 

- Tllbé bi ba en liarla dOs conyenis entre la fyndació 
~scb 6ilpera i Enresa-C6S per estudiar la neotectonica 

IElPDII..Im 

-C> 

i sis.logia de la Conca de l'Ebre-Pirineus i la regió 
Cantabr ica. 

Es treballa en col.laboració lID diferents centres, 
lastitut Jalle Almera (CSIC), Servei Geologic de la Ge
neralitat, Universitat Complutense, Uniyersitat de Gra
nada, Obseryatori de la Cartuja (Granada), IDstitut Geo
grafic Nacional, Departalent de Geofísica d'Oull (Fin
lindia), IPG (Institut de PbfSic du Globe) a París, Po
litécnic ETH de Zaric, Centre 6éologique et Géopbysic 
(CIRS) de Nontepeller i la Uniyersitat de Saat louis als 
USA. 

«:mn h!uI flClBd.. CClilp'CN'ar, Da tasc:a lB estat.. dlii.íc:iI i ID .... 
1&"0 espran ~ hllBi ~al"", la JPBlíI. <re1.amI!I'1t. el 11611 die la 
reDEII"Ca B1S CJI/EdIaI 1IID1a. II~, ¡pErO tan die lPBlSar ~ és t.a die 
les sort.iidles ~ es flOI:. 'Irdar a la nos1ra c:aWti'a i ~ IIIDltes 
~s, tJB' dlesc:oneixBlB1l. i .....:a die refa-e..:ies, dlesc:artBn C) 

consicler'tih inal>astalble. n.a nostra ilqJ:ressió, dleSJrés cI'tanr i'et. 
el ~ és QJE és t.-. lI6In IIIDI ... intlressant.. i apMsiaant, 
encara q..E c:les dlel p..-.t. die ~ista die l' altmlJle, esc:laI'at. pels esta-
<lis, alxo passa die liare. lEI'eI:1tiVaJlHIt. can va <lir un dlels mltes 
vlvent.s di' ~sta -l'al:u11'.alt.: 

<Cc>1. lalJartdlrs: Jl Sellarés, V. lPérez, Jl lPii~ V. 
AIUlIIbi .. 'fJS I IL CGarc:ía. 
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OFF THE RECORD ... 

Aquesta. espécie de "corolat-j" dE' l.:·cox-ticle SOOlr'e i.ITv"€é!,=¡ti':::¡':".ció 
pretén ser un recull d'anécdotes més o menys divertidesque han 
anat passant durant el temps que hem 2stat preparant el material, 
basat sobr·E·t.01: E'n entr(::!vi stt-:?S d. io,. J. I;)Un;:; del s nc;~,¡t.r-t'2f::. " E·~;ti l1ia.ts:~" 
professors. Cal posar en un lloc d'honor el Dr. Garrido, que ens 
\ia nbs(:;;:qui"'.r- amb unel inE~fl¿"'.lr·I·-·dble "ch¿'¡.¡~-l""." qU.F::: h"". qu.¡:;:·dat ':;jr·¿:'.b"'lcli::1. 
per- 1 <:\ P n~~ t. E·t- ita. t i P er j (J 1 C) 01'- i el e ]. E'?~; Cj E,n E:I'- ·:'=te :1. ("in '=¡ f ut u.¡~- e·~.; .. E]. 
Dr. Lobo, parlant-nos de la gravitació en la teoria de la r~lati
vitat general amb un tebeo de Pepe Gotera y Otjlia sobre pIs in
numerables llibres en la seva taula de despatx. També citarem un 
conE',;:)ut <::lstt-o·f:í. si e pl'-of es·::;or d:' i:~n,.3. 1. i. ~:;:i. iI-';"lt.e¡n';"'-'.1::.:i C,·,'i. que! ;:?f·i'~. VEl di ,,
tE!;·:: t u.al mE~n t ~ " 1 <"'. p :i. t j el ¡r' 2\ !:'.; ó,¡ i IJ n a t u 1'" <". C.lu,~· p ut. el c,n .'.""- '.-'.", EI';,-I:.I''' Df :t ~::. i e 
és ¿;'.n¿-ilisi m,;;.tematicii'< .•.• a"i.::-:ó no hc, pU·::;f:?'·I..! .• , (O;!"',-,:'" El. 0,'-" 
1"1 a !i'';C!]. ~~ '-le¡r', ¿l.l qUed \! cUT, h a \.'0~r· el' ten t t-· f?V i ~s t ar "·,,'.oh 1",;.:.\ 1 E'. ,nax·;.; ,,' 11 :l 
apuntant el que deia mentre anavam baixant les escales (6 pisDs' 
pobre Laura!). També hi ha detalls humans (qué us pensáveu), ~Dm 

el detall que va tenir la Dra" Hernández-Machado quan ens va ofe
rir cadires per seure.,. quan haviem est.at tot el mat.i visitant 
professors i a cap d'ells se li havia ac:.udit de convidar-nos a 
una cosa tan elemental" Coses curioses, cum l'aficiÓ a ¡'escrip
tu,,"a elE']. DI~. FCJntcubE~I' .. t.a qUE!~, no c:or"ltE'nt <':'.!"i!1::i qU i:::;' r)u~~sE:'.l 1::.1";':",,:::; ¿·:.pU.I ...... · 

téssim tut el que deia, també anava apuntan~ pel seu compte (sen
tit de l'urclre o desconfian9a?). Ll Dr" SIal Sanahuja, que ens va 
1'-' f=~ J. ,,,-! t ;:.'r q u ª:. p <"'. ~:; ~:; el q l.!. a n <.5:' :i. n l_t n el ':?I U n el Ce p ":)X" 1:: .. ::i m e 1 i t-. P (::.:' ,-' c: .. Ce ..... ;"; ic,. di·" 1 :3 
r" E~ d i (':r. el C.1 r- s i 1 e s 9 Ci t E' t- E?~; +..:. 1"- f:.7! ~:; p ¿1 ~-; ~~., E' n E~ ]. .~:; p]. ::::. C) '~:;. ir', .{= (:';' ¡rO i () ",- ';::;. l. ; J r', ~~.!. 1 -1:', ¡,,- e:· 
con E'C;¡U t pI" .-;¡f E'~:; ':;01'- c-:>n~:; V'."l t-· E·! <;'-f-! on d !'" E:';; íJu i!:.. i n VE::'" t. j .. ~) ¡).(C,:·¡"f"!') .:" '::1 u :i". 1 d. ¡r,·,,·· ...... 
jor part del temps no fem res" Un altre ons va =onfessar: aquesta 
facultat está plena de bojos estajanovistes (¿~). és interessant 
¡j E",; t. ae: <1f- :1. C'~; el:i ·f i c: u J t a t " quf.~ "", E·m t.:i. n q ' . .!.t. ¡::)';:'~I'" 1. c,e:: E'. 1 i. t. :;,: .;:,11'- <.:~]. .... j ' .. I.;"! ~,:; 

professors 1 també el que s'arriberl a emucionar alguns (3/4 d'ho
¡r'¿,< >'el'-r-a.n1::.!) qt . .lc:\n P¿II'-J.€:?n d,:.:.·l·;;; SE"U'=; "pil""!:i.tc")':o". Angelets ••• ~!. 



sueño del tiempo 

Subí en ai sueñ~ por el cauce de un turbulento río, 
atravesando aontanas cada vez ftAs arriba entre neblino
sas cumbres. Soledad y determinación me acompañaban. 

Al fin llegué a las fuentes, retiradas entre las altu
ras., Y,lAs allA un'valle, desierto y pedregoso, con un 
edifiCiO en su centro. Una blanca ianr~ ~ sobre la tierra 
rojiza. Caminé hacia allá ~(esintiendo el fin de mi via
je con el coraZÓn estremecido por el encuentro. Poco a 
poco, mientras descendía entre las rocas, se iba acla
randel la vista. Cuando alcancé el valle se distinguía ya 
la forma del edificio; un enorme cilindro achatado de 
brillo marmoreo bajo la lechosa manta de las nubes. Me 
aceFQu~ a el sobrecogido por su grandiosidad, empequeñe
[¡do por su altur2. llegué hasta sus muros y rodeé su 
nrcunfere;¡cia buscando una entrada, '1 al fin la hallé. 
Un desiledido portal construido para cíclopes se abría 
ante mí. Y dentro, la oscuridad. 
Entré, con ilis pasos resonando en el pulimentado suelo. 

Sentí sohre mi piel la humedad de la atmósfera v el 
fresco oler del aire despertó en mí inciertos rec~e;dos 
que acaricié mientras se desvanecían. "iré hacia lo alto 
y descubrí la~ lejanas bóvedas, alumbradas apenas por 
estrechas mirIllas en los muros. Y a medida que mis ojos 
se acostumbraron a la luz exigua fui descubriendo el 
inacabable espacio que me rodeaba. '{ muy lejos, en el 
centro del desocupado atrio, otro muro circular eleván
dose hasta las alturas. Y de allí, de una abertura pe
queña en esa grandiosidad, la luz blanquecina del día. 
Anduve hacia la apartada puerta, hacia su luz crecien

te. Por fin mi búsqueda llegaba a su término. Alcancé el 
umbral, esta vez de dimensiones humanas, y me asomé al 
otro lado. 

Un extenso claustro me esperaba. El bello p6rtico co
lumnado rodeaba un patio abierto al cielo, y en su cen
tro una fuente alzaba no muy alto un fino chorro de agua 
que cai a de nuevo con sonido cri stalino. Por lo demás el 
silencio. 
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ne dirigí hacia la fuente pasando entre las coluinas, y 
le refresqu~ en el pequeño estanque rOlpiendo mi imagen 
reflejada al hacerlo. ne preguntaba sobre el significado 
de ese claustro cuando escuché una voz a mi espalda. 
- Te esperaba. 

ne giré. Un anciano le liraba desde el p6rtico. Iba 
cubierto por una larga túnica oscura que casi le llegaba 
al suelo. 
- Ven.- Insistió. 
"ientras le acercaba a él, pregunt~: 

- ¿gui~n eres? ¿gu~ es este lugar? 
Sonri6, y dijo suavemente: 

- ¿y me lo preguntas tá, que has venido hasta aqui bus
cando a través del espacio y del tiempo? 

Nos iiiiramos en si leneio. Sus ojos parecían atravesar mi 
espíritu. Tras la pausa, continu6. 
- Sabe que has llegado al centro deltiempo,donde se en
cuentra tu destino. Dar As una vuelta detrás de otra a 
este patio como yo lo he hechr- Incontables veces, y con 
cada vuelta que d6~ transcurrirá un año en el Universo. 
En tus manos descansarA el ritlc de toda la Creación. 
Se quit6 la túnica mientras yo hacia lo mismo con mis 

ropas, y nos las intercambiamos. Ke sentí extraño ves
tido con la rugosa túnica. 
- Yo vuelvo a la vida en tu lugar.- Añadió. 
Comenzó a dirigirse hacia la puerta con paso cansado, 

pero sólo había dado unos pasos cuando se volvió y me 
dijo: 
- Recuerda que permanecerás aquí un tieiiipo inconmensura
ble, hasta que llegue aquel que debe sustituirte. Se 
pariente. 
y siguiÓ andando hasta trasponer la puerta. Sus pasos 

resonaron en el enorme atrio e~terior cada vez mAs débi
les hasta perderse en el silencio. Vo, por mi parte, 
giré la vista siguiendo el claustro circular; sus doce 
sectores bien diferenciados y los lAs de trescientos 
arcos forRados por bellas coluanas. ¿Pero no habia de
jado ya el hOlbre de ser la medida de todas las cosas? 
Comenc~ a caminar. Cada arco un día, cada vuelta un 

año. Tenía tiempo de sobras para soñar todas las vidas 
del Universo, sobre todo si miraba de no darme mucha 
prisa. Y quien sabe cuando, un año u otro, ti sueño lle
garía a su fin y despertaría. Volvería nuevalente a la 
vida, a encarnar otra vez uno de los casi infinitos as
pectos del Cosmos. René A j x e lá 

• 



A LA ORILLA DEL MAR. 

Enero de 1989 

Era una noche de Enero COlIX) cualquier otra. Hac í a rato que 
intentaba dornur, pero estaba nervioso y desvelado. Pensé que 
quizá el hacer alguna observación astronó~ca con el refractor de 
diecisiete centímetros me calmaría Deseché enseguida la idea, 
pues sólo hacía una hora que había estado observando el cielo y 
ya había acabado ~ programa. por aquella noche. 

Me levanté de la: cama y ID! vest i. Como siempre, de azul: 
camisa, corbata y pantalón¡ abrigo y gorra marina. Bufanda oscura 
y botas de caña alta de piel 'negra completaban el tocado. 

Tomé el camino de la playa. Llegué a la orilla del mar. Un 
pequeño cuarto menguante lunar comenzaba a despuntar por levante. 
Triste, abatido y nervioso, vagaba por la playa con la cabeza 
baja y sin pensar en nada 

Cuando me dí cuenta de dónde estaba, la vi a ella. Comenzaba 
a rayar el alba. Me acerqué y, sin tener en cuenta que era una 
completa desconocida, la saludé. Ella me respondió con una tierna 
sonrisa y mantuvo su inicial silencio. Era de una estatura lige
ramente inferior a la mía, quizá para otro no muy bonita, pero 
preciosa para mí. Su pelo negro caía sobre sus hombros y una li
gera brisa lo mecía y lo hacía destellar con los primeros brillos 
del Sol de la alborada. 

El frío era intenso. El mar bramaba y las olas morían a 
nuestros pies. La invité a tomar café en mi casa Aceptó, dimos 
la espalda al Sol y caminamos lent~nte hacia casa. 

Le pregunté su nombre. Me lo dijo yeso fue el c~enzo de 
nuestra primera gran conversación. 

Llegamos a casa y pasamos horas y horas conversando. Afuera, 
el mar era turquesa y el Sol radiante, tal y como preveía el ama
necer, aunque el frío seguía siendo intenso. 

Dentro, en el luminoso salón de casa, el ambiente, gélido 
hasta aquel día, se entibiaba con la llama de la ArrUstad. De la 
profunda y gran Amistad. 

Barcelona, a 17 ee Enero de 1989. 

''', 
'-, 
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Notas apócrifas para una 

autobiografia de Groucho Marx 

DUrante toda mi 'vida artística, sie<lipre lile ha costado 
mucho e/lipezar las cosas. Mi mujer taibién e~tenderia 
ésto a Üli yida conyugal, pero ya hablaremos de lliamíferos 
Iliarinos otro día. En todo caso, COIliO principio les dir~ 
que tuve Iln'niici¡¡lientc; corriente, que pese 3.b kiJ hasta 
ante5 dI;; ii pri;¡¡er eólpacho de choucrroute, y aun dir'. 
•• As necedades sobre mis primeros años si el ladrón de Ilii 
editc,r lile pagara COIliO es dehido (he oído hablar de in
di':iduos que cour.t. 3.500 dólares por ¡¡¡es por dictar 
cartas a ilna escultural secretaria que encontraron en un 
cisting para el papel protagonista de "Silda". Eri esas 
condiciones, yo estaria dispuesto a pagarlos). 

Establecidos toda esta serie de hechos completaroente 
hl.o!:" úle referir~ a mi h .. i ha. Sum¿bamDs un total de 
5 hefliano;;., siendo yo el tercero (!:,ieff:pre le ha gustado 
estar!?n El Ecuador, aunque Illtimalll"de llie decanto por 
las Banalf,,,s), en Moen cfoflOlógico. E!: notorio el hecho 
;:le ql,e Chico, Harpo y yo, con espoddicas apariciones de ( 
GUffifjn y le¡;p'J, obtu'lil'loS cierto e~ito en nuestra época 
en e] ,.undo del ·shol.-business·. Si me preguntan el mO
tivo, I·J ignoro por completo; un día intenH de 'leras 
a,¡¡;riguarlo: para lo cual me bebí 6 vaso!:· llenos de 
whiskv barato 'i me puse a pensar sobre el tema mientras 
lÍá hi~adü y ¡oi' cere~ro se disolviao, perro ríe saque nad .. 
Por. limpi,). 

Del hecho obj¡;ti\'!! de iiue~tfa popularidad no deduzcan 
illie nos fue fácil consequirla. Chico fue e,l primero de 
;o5ütros que fue conocido a escala illipnrtantej todns los 
jUQadore: dE dados, ¡;1ker y bi llar que frecuentab,;n los 
ga;ito5 ilegales del barrio lo cn90cían perfectamente; 
~5tD no ti;;!1" mucho .1éritD, ya qUE en realidad todos se 
conoeiar. entrE elle;. Harpa ell!pezó tailhiero pronto Sil 

car,.:ra; al piCO de e«,¡¡ezar 5\\5 estudios de arpa, los 
vecines [ro !lañaban "ése del arpa". Confoffle Harpn Ci'ian
:ah,; en virtunsi;,¡;o, empi?:an,n a Ilaiñarle "el plasta del 
arpa"; ur. tieBpo despu~s, dejaron de [la¡¡¡arlo"a él y 
pasaron directamente a llamar a la policia, 10 cual no 
~edundab¡;. en beneficio de la frágil salud aental de 
nuestra üiadrt!, Gul i gada por una bro.la pesada de 1 a Watu
rale~a a hacer dE afia de cri a de ;;.quel montón de macacos 
au~ ella n~nca hablA pedido. De todos mDdos, lIIaiñ¿ nunca 
r'ehu)'~ 1 a resplJ!1sabi 1 i dad que l e correspondí a '; fue una 
buena madre para nGsotres; además, la culpa de que yo 
lleve unos grüe!:os lentes sobre mi r.ari2 ne fue total
mente suya. La historia es la siguiente: un buen día, 
Iliiilá entro en un alfijac~n de "Tndo a diez centavc;,!:', di s
pl\t'~ta 3 despilfarrar esa cantid?d en un regale para uno 
de sus retoño, (debo decir en su descargo que el gasto 
de die: CE'rrtayOs eY.tras ERA un despilfarro en nuestro 
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humilde hogar). No bien acababa de entrar; cuando sus 
ojos se posaron sobre un cartel rotulado "GAFAS'; enton
ces recordó el día en que Ae había visto hojeando un 
periÓdico por una sección distinta a la de deportes, y 
decidió que su JulLus tenía el ~isao derecho a usar ga
fas que aquellos señores intelectuales que salían en los 
noticiarios cineeatográfícos. Así que arrambló con ];¡s 
que le parecieron mAs bonitas y, saliendo del almacén, 
se dirigió a casa, satisfecha de su inversión. Cuando al 
entrar en casa, le dijn "Julius, a que no adivinas lo 
que te traigo", y yo abrí el paquete ávidamente, no sa
bía lo que le esperaba. Por supuesto, no le atreví a 
decirle que no necesitaba unas gafas para nada, de lodo 
que le las puse; esto fije produjo un tremendo eareo, que 
soporte'con entereza al tieepo que decía: "Muchas gra
cias, ,liaiá; sietlpre había querido tener unas COlO ~s

taso. Luego Hie des!üay~. A partir de ese día, ai agudeza 
vi sual fue deca~'endo tanto o liiás que mi pelo, al contra
rio que el afan de ó:i madre por comprar artículos inúti
les a diez centavos. 

Aparte de estos incidentes sin los cuales la vida sería 
monótona y aburrida eOlio el pur~ de patatas, yo taebien 
me las arreglaba bien para darle a conocer. Mi t~cnica 

consistía en acnsar a cualquier ejeeplar del bello set.o 
medianamente decorativo que se ee pusiera a tiro. Debo 
decir en honor a la verdad que el fracaso coronaba la 
mayor parte de lis intentos, aunque mi buen amigo, el 
juez l1urphy (ya saben, las leyes dE' Murphyl, también 



I 
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~~c , 

c~ ¡lonla su grarnto de élfenii en for .. a dE e!1Or!Je!; novios con 
afición al tGf.eú que aparecian en momentos harto inopor
tunos. Por sm;rte, yo, C()r, s .. tia prudencia, nunca dejaba 
dó? tener un ¡¡jn alert .. " con 1 il que ¡¡¡is VellJCES pie~ /Jie 
ha/< salvado M',jl'(jun,; probable lesi~n interna de lira.e
dad. Cuando •• ", (!i!!litú P.~to ,;, mi psiquiatra, Ii,e dic; que, 
e!l real idad,' yO 'l!&hba secretamente ena¡¡orado de !Ji ti.? 
6ertrude, [~ri~() que yo sublül;,ba en esb., f,;!lidü: r 
poco :,aludables Escarceos. No ',eo CÓmO podrí. estarlo, 
ja que mi tia 6ertrude tenia 63 a¡os y arrastraba con 
dificultad el doble de tilos, lo que la convertía en un 
tonel de sebo ambulante muy poco apetecible ~~5ta para 
Uf: buscador di? oro que llevd~," a años sin ver u.ás he;;
~ras que truchas hembr~; ~. m!)~qili to;:. 

Sin venir en absolt,tü a cuento, h.;blaT~ a!;.::r~ de mi 
¡Edre. Su influenóa ",obre Ilií se 1 i/ftiH a d~fIi;¡; n::fltre y 
~ct:· s,,~ui!lo emb·Jrnch.rse Wi1 sus ",üigotes ¡ "úr, n.'cu,er
do ('Jl SliS palat-ras: "Mi' hijo Grc¡lJchü se Itar;,ará J'.:i;;" 
HerIr); el qUil t.en:];; ~1':¡'Jn incon';eni!?nte. qu:! lo di,~ó 

ahora, aunque nü le seF~irá de M.da"}. 'P~r lo de¡¡¡¿~, 
pap~ n~nCj SE ocupÓ demasiado de sus iA~,agDs~ ]0 cu~I 

fu.:? Ijl1e: 9~·¿¡f: s!J2rte ~éra t~dos n·Js{jtfü~. En otro ,~rdeli 

de ca~~s, ffii ?~dfe Era s~~tre; al fEncs, ~;G es ~o ~ue 

~! 1¿~tpfiia; sus clientes, e~ ca~biD, ~intenia~ que era 
,:,r tiff'2dcr, '; ",j ,.aire 5i,i,pl':6:,:?n~.? ID iiiarrten;3. ~ n. 

C6~c lograba Ilbrar~e de liS iras de S~! ~lientes, re
~re5~ntb un .¡5!~ric para ~¡ Itambifn lo era ~l funcio
r:Í=fr.de-nt(i. del rE!-~j d~ cuco, hasta que un ~_&i9~ suizo f.~f 

ID expU;:~ .j. [·:teb~ ü dE ... ·:~ri ar:o rond~!: de {er'/e::a 'f 

M .. 

¡~.{hnappsD}; el caso e~· Que no ~,~lo se libfdb~~ sino que 
i::·:.~!j:C: cúns:guió E'iñb.6r¡:ar a alguno de eJ.!DS en uno de 
=vs pere-¿rinüs negú{i'J~ ~.::h!jra fiisfi3 recuerdo a un f.:sl 
Debnl..'; ... pero;' éSi! es dra hi~t·}ri~l. Lo: orígen!.'s ¡je 
~·u ?,fl·:iór, p:·:-r la sastrE-ri~ eran también púe!.' (!aros; t! 
p?:re-:er, tedo i'=~e:?ó -:.:m unas cortin?tE. y una ~r:f:.r,~e ti
j;;ra de di'~¡:;Edaza( poI ks qu", iiii ¡¡adrE esLa¡¡¡,jte~ dI:' 1 a 
t.i~nda de 5U abtieJ;j~ allá en la A~ew~nia de 10-: SO 
~lag0~ se entieGde]. SEgún ~i propia ahuela &E r;;plicó 
i)r:d ":EZ en una iie:r.ja de 21r-:::án~ if:91és :.' ::iddish qu·:? 
sólo yO entendi~, ~i padre re~ibjó una pa!~~a ffio~u~e~t~l 

!2n 1.: '4~!ó~ bj· .. -iefl:n pr':ltagt!jl~-:aL:. tc·d,::·~ lv~. Obji~t.i):. {iJH

t!~nd~nte; 'q!j~ ~G~iar~· '¡";S·jr~E ~rl aquel1;: ~p::"::~ ~ .. ~ra fr~·

porciondl ~du:~:jón ~ l~~ fii~~~. Esto ~o ~c~iá ;er~·ir de 
~vcho, d~d~ qij~ su :n~1~i~nte ificiÓn dc~b~ (on~irt~~n
do;e en EH p~-~f~-:i~n {Eo~:rf c~~ffijl!~s¡ ~?;t? j~ ~0~h~. 

Bi~~, creo ~ue ~a 11e~ado el ~D~ento d~ jEcifle~ q~~ 

tod~ e~ta ~~rid i~c~~e~~ dE p~tra~as R~ h~ ~~d~ ~scr¡ta 

pDr ~i; ~~ realida1 se l~ C~IDpf~ 3 un ~Cb?E qu~ en(3rtr~ 

!Omj~ndD~~ t~ pprritc caliente ~n 1; Gui~t~ rc~ M~~i~0~. 

en -J(; cIJchi t: ~ ~ G€" ?p.I.::?~t:~ (;~. E~=t BrC::~J!:! i r:~ :t ~i: ~i ;'I~ 

vEsti10 C0~ U~ tf~]e d~ '~~~~¡e~n ~0e f~¡2b3 J~ ?¡;~~~i 

p~;.(0; t;j:':~.';. ~.-; 0:::~r,:r·;~ii~~r.~{~ t·i~c·¡.f! f:,>~;;~.-' ~.i:-:t ... ·~,:- ,.<-.f". 

t·~·~.~:-\ s0bre S~i '¡fle¡;t·:·~. 
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Cat\sión dsl sstudiants ss\?illat\o 
Oéase con asento ~.ndaJÚh y si pué ser 

con guitarra y paJmtt.s} 

'local: Yo vengo de una región 
mu cerQuita. de Sevijha 
un JlUeblesiyo con tradisión 
ele palmas guitarra y sijha 

Voces: olé. olé, ve.mall a.Háh 
\/ocaJ: Gra.cias a un maestro 

de nombre. un tal Anguita 
me dejó en la. cabeza. puesto 
entrar a. hacer FisíC3. 

Voces: Qué salero hemlosuraJ. 
Vocal: En primero al empesáI 

cuai pardillo en la facultá 
8.cojona.o estaba yo 
por no poder superar 
ia gran dificuitá 
que se tra.e el ca.rrerón 

Voces: Ponte brío. guapetón. Olé! 
Vocal: En los exámenes de tebrero 

/lOS pegaron en los güevos; 
c8.ímos como mosca.s 
al gas insedisida 
cuando profundo se aspira. 

Voces: Olé! Oué sa.lero1 
Vocal: En Junio ya. tue otra histori8.: 

ya estábil.tnos vacunaos 
. 8prendimos de que iba la noria 
y pasa.mos a.pufaos 

Voces: Viva mi arma! Sigue,sigue! 
Vocal: Tocaba ya haser segundo 

ma.1 curso me dijo el ''taró'' 
de mi brujo Segislliundo 
ya que hay los "metodoh dóh" 

Voces: Viva la madre que te parió, olé! 
Vocal: Cual lue mi desconsierto 

al ver el etÚeraD 
de íl1dise~ rellenaD. 
La. clase olía. a muerto: 
alguien la. había. pa.fmao. 

'lace::: (Jué lírica. que tieneh! 
qué sentimientoh. olé! 

VDcai: No entendía ni ¡ ni h 
y ac¡ueUa explicasión 
ca.uSó ta.1 revolusión 
que ni el motín de Esquilache. 

Voces: Olé Sillero!, ¡as dos orejas y los dos 
Ya.Dos: el eI'alante y el d'a.tráh! 

Vocal: Dos eran los autor eh 
de ;:¡quel atrós acsidente: 
erClJ"! treh profesoreh 
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CJJ;:¡l dr8.gón de treh cabesa.h 
con fuego entre loh dienteh 
capás de desmontarlas piesa.h 
de cualquier serebro inteligente 

Voces: Me ca.güen el ('.;:¡r~jo! ponle máh 

asento 8Jldalúh que pareseh un 
señorito de la jé_sé. Amo ClYá! 
A la una y a la doh. olÉt olé! 

Voca.!: No h8.blaré ni mal ni bien, 
tllejor no habl:ué en vaJde. 
Sus nombres eran: Ja.én. 
jv'jasoliver y Elizalde. 

Voces: Cojoneh ahí! Olé! 
Vaca.!: En dificultad muy pa.reja 

estaba otra a.signa.rura, 
una losa pesada y dura. 
de la que to el mundo se queja: 
Son loh métodoh uno 
que ni el propio Una.muno 
desde su tumba protunda 
aJgtm día. los entiendil .. 

Voces: Ahora tllétete con la iglesia.! 
Valor y al toro! elaunayaladoh ... 

Vocal: Las otras dos asignaturas. 
cual comparsas en el baile. 
las estudiamos como curas. 
las estudiamos como fra.iles . 

Voces: Pero qué rima! qué inspirasión 
espontáneil.! 

Vocal: Pasamoh como pudimoh 
81 curso que viene después 
ba.sta.nte máh relaja.do 
tras todo lo que sufrirnoh 
caminando desnudos de flies 
con vidrios profundos davados. 

Voces: Olé! Qué imaginativa. tiene er xa'vá! 
Vocal: Cielo sa.nto como agovía 

!a canera cada &10; 
se parece s. una novia. 
que te coje por el caño 
y no te. sueH8. hasta. que un año 
suelto un grito y digo: coño. 
me tiro yo a Is. vía 
y acabo con mi perra vida.. 

Voces: Olé. olé. olé! . 
Vocal: Y aquí estoy en Sevilla. 

ressitando esta. camión. 
y os la. m~ndo a. mano escrita. 
pe. que sa.lga. en el folletón!. 

TREVI'89 

If 
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On, carmanyola curulla oe queviureg! 
On, carmanyOla acuraoament cuinaoa! 
Cerqueg famél ¡eg calioament capaoa 
caperull calsola oe COlg amanioeg. 

Ol}, qui cregues conven~ut que caoa oía 
qUinle caoernereg calentes cabrien, 
incomptableg carquinyol is farcil~íen 

escasos COlles cúbicg o'economia! 

Que la manouca cavalqui complaguoa, 
que qui content confl i en aquegt recipíent 
congumeixi qualque escuoella volguoa. 

On, carmanyola!, closca closa i cOl'pulent, 
és cantaoa en aquesta can9ó conmoguoa 
1 'afecte que et oeclarem encara talent. 

Amb insegura veu i debil to, 
-DOn s'amaga I'amor?"- jo et preguntava. 
-"Si somrius a tothom -digueres tu-, 
no et calár~ mai de preguntar 00 s'amaga. 
Si encara que la pluja et posi trist 
penses en la frescor pura de l'aigua, 

~stima amb yiu delit els tills d'un a!tre, 
i si seflts que tens als peus el mÓn 
tenint namés una altra ma agafada, 

en les flors que per ella creixeran, 
en tot el seu color i la seva flaire, 
si quan una presencia altiva et dol 
Ji tornes la dol90r d'una mirada, 
i si un sosriure en fas del desconsol 
i d'ell n'aconsegueixes la tornada, 
si posant tota l'an~ma i el cor 
tu fas que la fredor es torni abra~ada, 

si de la font que és la teya veu 
fas que brollin les més dolces paraules, 
si aconsegueixes la solitud d'infJnt 
canviar per alegria acompanyada, 
si aconsequeixes fer teu, i tan soIs teu, 
el so nagic i pur d'una rialta, 
i si un dia la lluissor deIs teus ulls 

si el goig de ser i un no esperat encís 
t'omplen de llum i sol el fans de !'ánimd, 
hauras trobat l'amor, el! sera amb tu, 
no et ca!dra mai de preguntar on s'amaga". 

La teya veu és encara aquí amb Ri, 
i el color deis teus ulls quan ~ID parlaves. 
Com altres dies sento, quan ets Jluny, 
viva necessitat de recDrdar-te. 
COID al tres dies, mentre penSQ en tu, 
sento una melangia emocionada, 
i fi'adono, després de molt de temps, 
que una estranya cremor em solea la gaIta. 
Es queicom tan amar9, tan conegut .•• 
Quelcom tan dO]9 i trist •.. és una llagrima. 

Laura Arantegui 
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VIVAR LAS 
VACAS II tí I 

Lo BOVINO BtI UNA BUJER !XCITA HIS PASIOHES BAJAS (DI ODIA 
ALTURA PAlA SIR meros), LA FAZ BOVIHA ISTIMULA II IMAGIBAClóB 
lITOLoGICA. bCUlRDO LOS FAllTáSTICOS SlRlS SURGIDOS DI RlTOiCIDOS . 
APADAlIOTOS AL AUSPICIO DIL GRAN BURDEL DIL OLIHPO. IMAGINO A 
LOS -POBI!IS ,AStORmtoSfiUHiH- -Y~AB9 IReWIDes) 111 AULt.nAS- -
PEDREGOSAS Y TRISTES TIERRAS DI LA GUCIA AIITIGUA, OUI NOSOTROS 
TEmos POR ISPLBtIDOROSA y DITIRáMBICA. Los PASTORCILLOS TIRáNDO-
SI A LAS CABRAS (IllCUBIERTA ZOOFILIA IR AOUILLA ruSl TAN PEDAGÓ
GICA DI 'CADA OVEJA COB su PAREJA'). Los PASTORCILLOS PAGAIiDO CON 
PlHALIDADIS EL VIAJE-ABORTO DI SUS OUIRIDAS CABRAS A fRoYA, Es
PARTA O CUALQUIIR GRAIi CIIlJ)AD DI LA éPOCA. o AQUBLLOS COII mos 
RECUBSOS ICOBóIICOS, PASTORCILLOS AlGUSTIADOS POR LAS DClSIDADlS 
DI ISTA VIDA: BáS SáTIROS OUI ALIOHTAR y HáS FLAUTAS OUI TALLAR. 

SáTIROS DISlIAIlRADOS, DAH'LARIDS, catCUPI SClNTiS, LIBIDINOSOS, 
GAlBiRROS. SáTIROS IIPOHiHTES, CON VERGAS IHPUSIOIWIT!S, COB 
SEXOS OUI CAUSAIi IL ISTUPOR DEL HIIDO y LA FIIBRE DIL DISEO, IL 
APETITO DISORDIllADO. SáTIROS áCRATAS, AliARCOIDlS, sumRSlVOS, 
REVOWC I IIW lOS, DíSCOLOS y CAÓTICOS. SáTIROS DI TRANSICIÓN, DI
SlSTABILIZAOORES, CRíTICOS, INSATISFECHOS, SARNOSOS Y LEPROSOS. 
SáTIROS DI VAllGUARDIA, INMORALES, ISCAIIDALOSOS, INADHISIBlJS, 
INTOLlRAB1JS. SáTIROS DIGIDRADOS, MARGINADOS, MASACRADOS, TORTU
RADOS, ILIHINADOS. SáTIROS DESINFECTADOS, IXTIRPADOS, REHABILITA
DOS, RECOBDUCIDOS. SáTIROS SIN SáTIRA, SáTIROS ADULTERADOS. 

¿Qué ROS QUlDA DI HUlSTROS AliTIGUOS SáTIROS? 
Los SáTIROS HODIRflOS TIIIBN CUlRPOS DI HOBBRE Y DUROIIAS 01 

CABRA (O CUBRPOS 01 CABRA Y H!UROIIAS 01 HOHBRI OUI TAllTO DA. Qué 
NO TE LA DIHIl. Los SáTIROS ISTáN TM! DOJIISTICADOS OUI SÓLO LLE
GAIi A HIPÓCRITAS. No OUIDAR AUTéNTICOS SáTIROS. lo HISIO, COB 
CABEZA 01 MULO TORDO, BRAZOS DE SIHIO y POSTURAS 01 ORANGUTáN, 
PiCIIO DI JAHlLGO PERCHlRóN y ESPALDAS Y CULO 01 OSOBUCO, 5r1/ UNA 
ESPECII DI SáTIRO RADIACTIVO , UN SáTIRO PARA DISPUéS 01 UNA GUI
RRA NUCLEAR. ~ 5r1/ AUTéNTICO, D!IIASIADO ICLECTICISIIO, DIJIASIADO 
ISClPTIC I SIO, DIMASIADA INCOBSTARCIA, DEMASIADA I RRESOLUBI LI DAD , 
DIJIASIADA lSOUIZOFRIllIA, DlMASIADA ONTE O CUBRPO, DIJIASIADAS 
AlBIGüEoADES, DIJIASIAoO TIBHPO III oICISIOHIS, DEMASIADAS DIlJ)AS 
PARA SIR CUALQUIER COSA DE FOBIIA AUTéNTICA. 

POR ESO, CUM!DO UN ROSTRO BOVINO SI CRUZA IN HI HIRADA, UN 
PREHISTÓRICO llUGIDO PROVIHINT! olL PASADO ATRAVllSA TODA HI LíDA 
GJt/IALóGICA, TRAliSPORTM!DO ISA ISlNCIA AUTéHTICA DI SáTIRO, DI 
VOLUPTUOSO CORRUPTOR DI INOCINCIA, DI TERRORISTA DI LA DALIDAD, 
OUI TARTO O HACE SlHTIRD VIVO. BSA HrLCLA VACUNO nHIRIHA IN
CIINDI IL SIR COMPLETO, ODIO CABRA DDIO HOR., OUI DREDé POR 
DIRlCHO PROPIO DI ISI HARAVILLOSO PROCESO LLAlIADO EVOWClóN BIO
LÓGICA, DI ISI COMPLICADO CAlINO QUE VA DI LAS ISTRlLLAS HASTA HI 
PRR!. 

VIVAII, POB ISO, LAS VACAS. 

BARTOLO, 
QUE TIIHI UNA FLAUTA DI SáTIRO CQIl UN AGUJERO SOLO. 

( la A.H. la-la-8l) 

CEMENTERIO DE 
SARDINAS 

#·cfit# 
EsTOy DllTaO DI UD PLATO DB RESTOS DI SABDIBAS, BR UHA BSPB

cm DB CBIIIfITBRIO DB DINOSAURIos. SILVIA SB BALABCBA DBSlIUDA so
BU UN COLUlPIO DI CUERDAS FLOREADAS QUE CUBLGA DI UHA RASPA. FL 
OLOR A PESCADO BS IHmso. A 9BNTADAS INSOPORTABL& LA PRIBSUB 
DIFICULTA LA VISIBILIDAD Y LA PRINGUI DIFICULTA LOS MOVIMIBBTOS 
BáS BLIIIBHTALBS. 

SILVIA CARTURBIA UNA SINFOHíA DB HOZABT. fAL VrL SBA HOZART 
QUIBH CARTURRBB UNA SlBFORíA DI SILVIA. hRO HO VBO A SILVIA POR 
NIRGUNA PARTE Y ESTOy CASI SEGURO QUB SILVIA NO HA ESCRITO NIN
GUNA SINFONíA MOZARTlANA. Sí, AHORA BSTOY BID SIG\JIo: BS "EntB 
[LBINE NACBTMUSIR'. DESERFUBDO IU FLAUTA, UR HIBMOSO BOCADILLO DB 
JAMÓN SBRRABo. E INTERPRETO "LAST fANGO IR PARlS (JAZZ VALTZ)" 
COMO RépLICA, O COMO PUEDO, YA QUB AL PRmCIPIO MNA 9BRDADERA
MMTE DESAFINADO. POR FIN CONSIGO DARLE CIERTA DIGNIDAD A LAS 
NOTAS: HB ATRAPADO BRTRI LOS DIBNTES UR BUER BOCADO DB JAMÓR. 
HIINTRAS' SABOREO LA DBLICIA. REPASO MIRTALKBNTB LA ILUMIHAClóR DB 
LAS PRlMBRAS BSCIHAS DEL FILM ( O TAL VrL PBLíCULA >. UNA GRAN 
SACUDIDA INTBRRUMPB MI ALARDB DB VIRTUOSISMO: LA BOCA SE ME CAB 
DB LA CARA DEL BRPELl,ÓR. ESToy DESCALZO. LA PIso. MB PINCHO LOS 
DIBNTBS. SIN BllBARGo. HO CHILLO. No POR ORGULLO SIRO PORQUB HB 
RBSULTA IlPOS1BLB BIUTIR SOBmo ALGUNO CON UN PIE ER LA BOCA. HB 
AGACHO A RBCOGULA PERO LOS MOYIMIBRTOS BIIUSCOS CONTlRúAR. HB 
DIFICULTAR LA ACCIÓN Y VARIOS TROZOS MáS DE CARA SE HE DESPABRA
MAR INTRE EL ACBITE I BL PRINGÓN. LAS OREJAS KAN CAlDO EB UNA 
DISPOSICIÓN DIVERTIDA SOBRE LA CABEZA DB URA DB LAS SARDIHAS DBS
PACHURRADA~ PARECE UNA CABEZA DB SARDIRA DBSPACHURRADA CON I~ 
ORBJAS BR DISPOSICIÓfl DIVERTIDA. 

DE FORRA IRCONCBBIBLI SIGO RBClBIIRDO EL SONIDO BUCóLICO DB 
SILVIA BRTRB LA ESPESURA ÓSEA. Es COlO SI LAS RASPAS FUIRAH ARPAS 
QUE ACOHPAñAN A SU VOZ. LAS SACUDIDAS CONTINúAN Y UN TROPEL DB 
DESPOJOS SB lB VIINB BRCIIIA. HI CUERPO SB DBSHACB DBFlNITIVAIIBN
TE. HB HB DESCOMPUBSTO BR 314a6 TROZOS APARBRTBllBNTB DBSORDEBA
DOs. INDUDABLBIIBHTB DBSORDBItADos, TOTALIIBHTB DBSORDBRADOs. ORDB-

_ N#.DA8lHTE DJSORDl!tj~ JI _SlIIIJ'(t.BXPO'!mClOBSQU~~o. OIDII~_ 
PRISBRTB KASTA EL QUINTO ORDER DI IIAGRITUD. SEPARABLE Y DBHSOt 
CONVERSBRTB B ISÓfROPO. T SIN BKBARGO CON MIS OREJAS VAYA USTBD A 
SABBIl DONDE. SIGO OYBIIDO BSB SUSURRO CANTARíN, liTRE FESTIVO E 
IIIPBRTINERTE. EBTaB RmícuLO y LUJURIOSO. 

T CUANDO. III UN úLTIMO TERRBMOTO. TODAS LAS RASPAS, TRIPAS, 
RECUERDOS Y FANTASMAS DI SARDINA lB VIEItElt ERCIMA CON BSB OLOR A 
ARIA VBRDIANA PESADA. NOTO QUB TODOS CABMOS ( INCLUIDA LA MARZANA 
EH LA MANO DE SILVIA, LA PROPIA SILVIA Y LA IUSIIíSIMA GRAVEDAD) A 
UN MURDO IASTODóNTlCO E IHEXPLORABLIi A UN IlUBDO DORDB mCLUSO 
LAS SINFONíAS DE HOZART SE COLAPSAR. Y DBSPARECEN. A UH MURDO SIN 
OREJAS, SIN PABELLONBS AUDITIVOS: AL CUBO DE LA BASURA. o COMO 
DICEN EH BSB CASTBLLAHO IRREPROCKABLB DB LA iBtlFl~: • AL INTERIOR 
DB UII RECEPTácULO DB DBSPERDíCIOS'. QUB LOS suEños SON Y A LOS 
suBíos PERTBRECBN. 

BARTOLO íla-UiB 
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GENIAL! FATAL! 
GUIAL ! 

- El noo sistella racional i ergooollic de stnyalitlació 
de la.facultat (la Bostra, DO Paltra). lIollés falta per 
seo,alltlar el nou bar de fisica i I'edifici de fisica 
dedicat als departallents. Per quan senyor rector' 
- Els 'cocos" de la casa, de 9,15 eo amunt i lIatrícules 
a pOlta pala. Són I'últim resquici d'una especie eo ex
tincio, vistes les TdS deis últills anys. Quin consol. 
- L'editorial·"IR, maxim exponent de la Perestroila a 
la fisica. (ls lIi lIors 11 ibrts, els recollanats a la bi
bliografia, als millors prelS -prtUS de fa ZO an,s- i 
allb tapes dures. Springer, IIISt learn. 
- [1 col.lectiu "La la negra", que va actuar repetida
lIent contra la burocratitlació i la febre estatutaria 
que ens emeix últillallent. El lIaxim representant de la 
politica burrocratitzant va haver de cedir; concedint
nos una lIica d'anarquia. "oltes gracies! 

FATAL! 
- Fer un exallen de física que I'aprovi menys d'uo 15 X 
tS Borlal. Pero un fet esclaridor aporta una mica lIés de 
l~ulI sobre.el tella: algun professor el va haver de repe
tir a la 'Issarra quan el va intentar corregir. Id est: 
HuaaBu. errare est, sed discipuli suspendi sunt. 
.- La reducció deis plans d'estudi en 1/16e I'any passat 
per 1I0tius aliens a tot Oéu. [15 srs. professors d'alge
bra es van saltar la diagonalitlació de matrius¡ una de 
les poques coses útils de I'assignatura. Quin horoscop 
devien tenir aquell dia? 
- [Is "etodes IV; algú sa, on son? Per qué no hi ha 
cap professor que estigui disposat a impartir-los? Gui 
fara els plals ~'estudi? A qui haurell d'arraconar'con
tra la paret perque els prepari ? Per segon ja s'ha cre
at.un "Club de fans deis "etodes IV" per quan s'escai
gUI. No es descarten accions terroristes ... contra qui 
s igu i. 

m GENIAL! 
- La conferelcia divulgativa d'en Salvador sobre astrolo 
... sobre fisica del Cosmos. No cal dir-se Halling ni 
promociona, Ilibres per distreure una estona al personal 
allb cielcia ben aman ida. lspereR la ptopera aviat. 

L'[lciclopedia TfRatiea del Saber uoiversa¡-(llegei
xi's Schaum,. Inclús hi ha exemplars sobre telles mundans 
coa la quimica ("PSicologia del nifio", o sobre copiolo
gia i ruletes variades ('Como lograr mejores califica
cionu'). Volea un Schaum pornogrHic, aRb disletts i a 
color. 

La publicaci~ deis examens; i, sobre tot, la publi
cació deis resultats deiS pareials per la CH. Si volem 
'Glasnost' que n'hi hagi per tOthOIl,··¡ que per tothom 
n'hi hagi. AII~n. 

En lomas "oliDa: cada nit ens demostra tlS seus co
neixements sobre Topologia, anells i cossos, equacions 
iAtegrodiferencials i silletries de paritat ... fidel 
exemple de la utilitat deis nostres esfor~os. 

mFA1AL! 
- [f90X de la bibliografia: la Cooperativa NS/NC i a la 
biblioteca hi ha batalles campals per aconsegUlr algun 
11 ibre ... edició del 1930!, la resta a preus desorbl
tats. fotocopiadora t'estillo. 
- lhe teachers .ho ha ve been investigating abroad and 
don't relleaber de par,ar el catala. Cas tán bojos o que? 
- la peniaa qual itat deis plans d'estudi: fets de paper 
barat, tapes de paper de seda, enquadernació per cOllan
dalle8t a distancia i tinta invisible. [ll1Iillor són els 
acudits surrealistes que ~i ha: quanles hores de practi
ques diU que fem ??! 
- la caiguda ea picat del nivell de la Física General de 
ler - que no del nombre de suspesos-. Tot ha quedat re·· 
duit a un simple Jipler lIig agonitzant... A 111 EN EL 
FONDO "E DA LO 111 SilO. 
-.L 'escaquejada al Far-West o d'altres iadreh Ilunyans 
:d~olts professors a meitat del curs i del programa. 
Haft a good tripl 
-la gent que no compra PLANTA 8. Aixi els hi van les 
notes!!! ! 

FIIHAl: Corporació Anarko-Física 
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Amigos míos, sin duda el amor es un objeto cuántico. 
¿No me creéis? lo cierto es que 'o tampoco me había 
dado cuenta ~asta ahora, pero anoche, mientras intentaba 
dormir, me yinieron a la cabeza los acontecimientos re
lacionados con mi últilo fracaso amoroso, UDO de tantos, 
y de repente se hicieron claras URa serie de propiedades 
que en todo momento habían estado ahí pero que yo, ea mi 
ceguera erótica, no había tenido ea cuenta ni siquiera 
por casualidad. 

1 es que el amor, amigos, se rige por el Principio 
de Incertidumbre. ¿Como podría expresarse ésto analiti
camente? HagaMOS un intento: 

afee I in' I a sex : llve I ir I a s : I ) 

donde llve (se lee "Iof barra') : love/21. ¿Pero qué son 
feelin' y sex?; la definición no es unívoca. De ellos 
podemos decir, en principio, que son disjuntos, es de
cir, no tienen nada en comúm excepto su combinación. (n 
feelin' podríamos albergar todo aquello más sutil (cari
ño, encanto, ternura, personal idad, etc.); lo sentimen
tal, en suma. "ientras que en sex entra la parte más fi
sica del asunto (o sea, atracción, deseo, instinto, con
tacto, (uSiÓR, etc.); c'est a dire, lo sexual. 

la cuestión estriba en que, cuanto con ~yor preci
sión conocemos uno de los dos términos, con menor conci
sión podemos entender el otro. (sto tiene como conse
cuencia que Dunca estemos seguros exactamente de la cia
se de relación o die tipo de cOllunicación que deseamos 
tener con la pareja, aunque nos hacemos una idea aproxi
mada. Parafraseando al ilustre H. Weisenberg: "lo falaz 
del Principio del Amor clásico (i.e.: 'si 80S amamos en 
el presente de forma exacta, podemos predecir el fltu
ro') no es la conclusión sinó la premisa. Por principio 
no podemos alarnos en el presente con todo detalle". Por 
ejemplo, cuanto mayor es nuestro deseo sexual, pongo por 
caso, por nuestra media naraaja, más se desvanecen ea la 
.ncerte1a nuestros platónicos ideales de allor perfecto. 
la aplastante experiencia confirma la teoría. 

Pasemos a otro punto interesante de nuestro apasio
nante tema de hoy, caracterizado por la siguiente aseve
ración: "(1 amor, como los electrones, carece tanto de 
trayectoria determinada como del concepto de velocidad 
en el sentido clásico de la palabra". (sto no es sino 
ODa consecuencia lógica del Principio de lacertidulbre 
antes enunciado, lo cual nos obl iga, siguiendo de cerca 
el formalismo de la Mecánica Cuántica (M&), a ·definir 
una magnitud que nos ayude a describir el estado del 
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sistema, es decir, nmtro estado de áljllO. Esta lIagni-

tld habrá de ser de naturaleza aleatoria, puesto que no 
podemos hacer predicciooes rigarosamente determinadas 
acerca de nuestro cOllportamiento futuro COlO individuos 
ni como pareja. Para un estado inicial de éste, una me-
dición ulterior puede dar resultadOS diferentes (v.gr.: 
la boda o el divorcio). Por tanto, nuestro problema con-
siste simplemente en determinar la probabilidad de obte-
ner un cierto resultado ea dicha lIedición. 

Anem per feina!: Sea dq un elemento de volulleD del 
"espacio sentimental de configuraciones" del sistela; 
(recordad que el sistema somos vosotros misIOS), cada 
estado del sistema lo podelos describir, en un itstante 
dado, por una determinada función (ea general, compleja, 
IIvy cOllpleja) de las coordenadas p(q), de (orla tal que 
el cuadrado de su IlÓdulo uos da la distribución de pro
babilidades de los valores de las coordenadas del siste
lIa, (o sea, las cantidades de feel in l , sn en ese iBS
tante). Por tanto I PI' dq nos da la probabi I idad de que 
los valores F y S en el instante t pertelelcan al ele
mento de volumen dq. A P la llamaremos "flnción erótica" 
del sistema. El resultado de la iotegración de IPI' dq en 
todo el espaciO sentimental de.configuracioaes es: .. 
(1 ) 

f 1'Plr dq .. ¡I! 

es decir, de esta condición se infiere qle: 
"(1 estado natural del hombre es simple, desapareja

do, así que no sé porqut se complica la existencia con 
e I empeño de buscar par eja. I . 

A este enlnciado se le cOloce como "Unico Principio Fun
dallental de la lCA" y a la condición (1) COIIO "Condición 
Trascendente de Norlalización Sentimental" o simplesente 
como "ley de los Solteros".Esto explica entre otras co
sas, la saludable forma de vida de los solteros redolla
dos y su siempre agradable buen humor, ,rueba evidente 
de que baR alcanzado un alto grado de cumplilliento de la 
ley y de que viveo en arllonia con el estado fundallental 
de la natlraleza 'ulana. 

Sin embargo, 'asta estos casi-perfectos re,resentan
tes de la naturalidad slfren desviaciones del estado 
flndameBtal, caracterizadas "r ciertos traastornos psi
cosomáticos imprevisibles que denollinarelOs "estados 
excitados", en los que el individuo se ve irremediable
mente arrastrado a la búsqueda pertiaaz de pareja; esta 



búsqueda cum,le ula condición suficieate <1.1): que la 
pareja buscada sea del siglO cOBtrario, coadición ésta 
no necesaria, como también nos indican aultitud de he
chos experimentales recogidos en la literatlra y al al
cance de quien los quiera coasultar. 

Este cambio de estado o de nivel de 'excitación' 
también pude forlularse en tér.ioos de la "&, aunque 
inversamente: es evidente qle si caracterizanos por Efs 
a la eaergía del estado sentinental del sistema: [15<0 
corresponde a un estado 'desligado" o siaple mientras 
que [fs!O corresponde a UD estado excitado o "ligado" 
del sistena, es decir, elparejado. Nótese que el signo 
igual sólO es válido para 105 iadividuos que pasan de un 
[ls<O a un EfS>O por primera vez, y 80 para aquellos que 
ya han experile,tado la "excitació8" y se encuentran 
momentáneameate "desexcitados" pero que son susceptibles 
de saltar a un nivel superior eR cualquier imprevisible 
dt. 

Preguntémonos ahora: ¿Cuál es la causa de esta "no
mentánea excitación"? ¿A qué se debe este misterioso 
desasosiego que irrunpe en nuestras vidas para conver
tirlas las nás de las veces en un tremeado desaguisado? 
Para resolver esta inquieta.te cuestion acudiremos una 
vez aás al fornalismo .ecánico-cuántico, el cual nos 
viene al pelO para desentrañar este asuato: Sin duda el 
sistma (sea del sexo que sea, la ttoría no es explícita 
a ese respecto) se ,e sonetido a un cierto potencial que 
ilteracciona coa él y que tiene como fuente, evidente, a 
otro sistema sexualnente indetermilado también (véase 
condición 1. 1). La foro de este potenciales, en pr in
cipio, descolocida; pero intentemos averiguarla. [n pri
ner lugar debe ser un potencial legativo puesto que es 
atractivo: 

(a). ,<O 
[o segundo lugar, es UH potencial cutral, puesto que 
proviene de una f.ente concreta en cada instante de 
tiempo , además depende ilversanente de la distancia: 
cuanto menor es el nódulo del radio vector que nos URe a 
la flente, nayor atracción bacia ésta: 

(b). Val/r' 
[1 valor de k es discutible: algunos autores hablan de 
1:2; éstos aducen que: "cuanto más lejos esto, de ella 
(o él), aenos me acuerdo". Otros opiRan que: "sin enbar
go, le añoro"; estos últimos postulaa un valor de k:I, y 
además fOflan UD grupo layoritario. Así pues, podemos 
concretar aA potencial del tipo: 

-2 
(e). Va -(r-IwZe-r): - 1: 'ra e(afl)r 

a:-1 
(ver fig .. 1) 

••••• 

donde el térnino e- r del segundo miembro de la propor
cional idad lo he introducido yo por la cara, porque para 
eso soy el creador de la teoría. [s decir, es un postu
lado que confiere a la forma del potencIal un aspecto 
resultón y bonito. Pero la cosa no acaba aqUí, nuestro 
potencial tanbién debe depender de la masa reducida de 
ambos sistemas de interacción: 

p : mltlZ/tlI+mZ (nótese la importancia del signo 
+ en el denominador, Que caracteriza la fusión de ambas 
masas. ) 
la cual debe ir nultiplicada por una cierta constante E, 
llamada 'constante estética", el valor de la cual es 
arbitrario (o sea, depende de las condiciones inicia
les), pero podenos adelantar que será generalmente seni
entera puesto que en la mayoría de los casos se tiende a 
qte la masa reducida sea éso, reducida. 

(d). , a Ep 
Por lo tanto llegamos a URa expresión final para el po
tencial: 

-2 
(e). V : - 1: E ra e(afl) r 

a:-I P 

A nuestro ~uerido Y lo Ilamarenos 'Potencial sexual de 
interacción' del sistema. 

Recap i tu 1 ellos : tenenos un~ func ión erót i ca (PI. una 
energía del ntado sentinental del sistella ([fS) y UD 
potencial sexual de interacción Y. ¡Or!, sólo nos falta 
la ecuación que conjugue todos estos elementos y cuya 
solución 80S de una solución al misterio del anor. ¡Qué 
ronánt icol. 

Sin enbargo, antes de atacar esta cuestión, es nece
sario introducir una últina lIagnitud más. [sta es la que 
Ilamarenos 'nomento genético' del sistema, G, relacio
oado con la isotropía del espacio, la distribución en él 
del sistena (es decir, el tipo psicosollático del indivi
diO: pícnico, atlético o esairr iado) y con la carga hor
nonal en sangre por ca3 el cada instante de tiellpo. Esta 
lIagnitud nos indica la posibilidad de giro del sistema 
sobre un eje arbitrar io para responder a la llanada se
xlal del otro sistela con el que interactúa. Curiosanen
te es equiparable en su totalidad (salvo constante) al 
nonento cinético de la Ha, cunpliendo equivalentes pro
piedades de cvantilación: 

G:-i.'xV 
Abora sí que estanos en condiciones de escribir la ecua
ción erótica del sistella, siguiendo los pasos del emi
nente S.[rdochinger (consultar bibl iografía-Z), tenemos 
que, para un sistema sonetido a un campo de fuerzas se
xvales la ecuación erótica es: 
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v"-r + ~: (Efs +- ~Er- rOl e5O(+-1)r] lf = O (3) 

Utilimdo las conocidas expresiones del operador r en 
coordeaadas esféricas e introduciendo el operador 61, 
obteaellOs: 

/\ 

~[_~~ (r'" dI\' \ + G. "- '¡'IJ)] + Ver)\¡):= E/s IU 
J r" ~r~' ~ r } r"- 1 I I r (.) 
la solución de esta ecuación, atendiendo a las propieda
des de 61 y Gz (el lomento genético en IR campo de feer
zas sexuales se conserva), será de la forma: 

Vfs : R(r) 'fs(a,T) (5) 

donde 'fs son los llamados arlÓnicos esféricos, y nos 
dan la dependencia de la función erótica con la latitud 
y la 10lgitud de la lierra (lO en vano pensamos distinto 
sobre el amor en las doradas estepas de la Siberia que 
en los cálidos y abundantes lugares de Brasil eA pleno 
Carnaval de lío p.ej. (sta forma de p nos permite des
componer la ec.(4) en sus partes radial y angular, cosa 
que RO voy a hacer aquí por fa Ita de espac io (ver bi
bl.l). Nos ocuparemos pues de la solución genml de la 
eco : 

(69) 

Como se puede ver la solución de la ecuacióR erótica es 
pelía indeterminada puesto que deja a gusto del consumi
dor multitud de factores (esto es, depende de las coadi
ciones iniciales de interacción de ambos Sistemas). Para 
ver los IIÚltiples tipos de formn finales qte puede te
ner en cada caso la fórmula (69), se recomienda fervien
temeRte consultar la bibliografía-3. 

• 
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Barceloaa, UI día des,lés de los Santos 100-
ceotes,I988 (A la meaoria de Juan "ellado, mi aligo, en 
el bien enteldido de qle se reiría IIC'O COD esto.) 

B I BU OGRAF lA 

(1) laodau ,lifting: ·Cuántica "ecálica (Ho clási
ca)· Ed. Diviertetr S.A. 

(2) Jolinda,-Resnicl: ·leoría Erótica de Campos (y 
ftootañas)· Ed. "imusa. 

(3) Alónimo: ·Cama-SMtra· Ed. Hoveas!! 
(.) Hel 'Zaldeb: ·Compeldio de ftétodos Urológicos, 

Psicométricos y Canibalísticos· Ed. Desconocida S.A. 
mM, A. 

(5) José Wolf: ·Polleces varias y trtCOS de los al
mendrucos· Ed. Jo!. 

(6) UB-1P16. ·Shosevident!!' Ed. YA,TA. 

(Note: UB-1P16: Uliversity of Barcelona-lheore
tical Physics leachers 6roup.) 

'Jer) 

.1 

ti, 



PLANTA 8 -59-



tOnTIS PII 'RObORMII 
o dUláa a fa ffwu1iai. de ~ mm({1;tU~ 

(5 tard! -va dir el gosset consultant el seu rellotge (atoDic 
amb precissió de 10-6 picosegons, of coursel; va passar tan de 
pressa que va despertar la pobre Alicia que acabava d'entrar a la 
fase RRl. On vas tan de pressa? -va preguntar-; arribo tardj -va 
ser I 'única resposta-, així que la noia el va seguir penetrant a 
I 'espectacular Facultat de les Meravelles (Tbe Alazing 
Yonderfacultyl. !lla, després de trobar un cuc termodioalic 
barbut que fUlava gas ideal i un gup de professors que prenien te 
i celebraven el! no-aprovats va entrar al regne que governava el 
lalvat rei de ca(rltes i on els babitants eren paperetes de notes 
sota les seves ordres. -Que li tallio el cap!, repetia una i 
altre vegada; quan va veure Alicia va dir-li:'Ko et preocupis, 
nena, aquesta assignatura és la més facil i esta plena de 
funcions inofensives· (a dir veritat, I'uoic que destacava en 
I'escena era un personatge 1mb bufanda i maleta que oOlés estava 
preguntant i al qual per molt que manés que li talléssin el cap, 
no es podia lliurar d'elll. Al seu costat estava el bufó de la 
cort (un lica gi liejell. .. , per certl i també un august trobador 
que amaoeradament li cantava canqonetes COI "message in a topolo
g," o "every ba1 you cate·. 'ReDatel la jugada" -va sentenciar el 
Rei- i tots van comen9ar a tremolar. Fugint de la lassacre, Ali
cia va entrar en una aula i va trobar un objecte rectangular que 
deia: "estudia'u· i estipulava "condició necessária pero no sufi
ciento. Així que va seguir fugint, fins que va baver d'enfrontar
se (tots ho han de ferl cara a cara amb ello El rei va dir "fins 
i tot una criatura passaria aquesta prova, i aixo ja ho saps des 

de la lés tendra infancia'. El nombre de cadivers era cada cop 
lés elevat. Al Batí següent la primera limo de I'alba 9a il. lumi
nar el cos sense vida (¿?I d'Alicia, un del noranta-tres per .cent 
que omplien la facultat de les meravelles. Alesbores Alicia 9a 
saber que bavia despertat del estrany sOlO1 que bavia tingqt, 
que la realitat sempre acaba superant les fantasies. 

Autors: Jil a J.Carles Ingles 

I fota setblu9a • la realitat és PIJ'I couditada 
• DHieat a Leús CmtIl,ulsiÚe. 

PI 

·~·~CAPERUCITA MATEM~TICA y EL LOBO 
~ --==-__ -c:. 

[rase una vez, en un pueblecito uny lejos de aquí, vivia Ca
perucita Matemática. Un dia, su uadre le dijo: ve a ver al 
abuelito Y Ilévale esta cesta con tensores Y simbolos de Itofel. 
y así fue como la inocente Caperucita Matemática se aventuró por 
el oscuro calino (no se sabe si xl +3x+5 Ó 2x+lnsenfx, pero lis ó 
menos ... I donde la aguardaba, ni más ni lenos, que el Lobo (¿fe
roz??I. ·Oye, pero, bueno, joder, soy yo tu lobo, no se, que se 
le va a bacer, si es asi, pues uncho gusto" -Dijo el pariente 
lejano del célebre ruso Lobacbeuki. caperucHa,. que alucinab~ 
por un tubo, dijo: "estoy buscando el calino para 1r a ver a.1l 
abuelita, que ... • -Nada, nada, aquí apliCamos un' truco del alle~
druco y cascabelitos, que esto es un roblo lacabeo Y es da mor1-
re no es straigbt forward, coño, it'! up to 10U!. En esas, se 
ac~rcó un extraño personaje que dijo: "Por aqui se va a Sitges?" 
-Que te has equivocado de historia! -dijO lOlf-, "Bueno, pero les 
he dado una buena charla" -remató antes de irse. ·Bueno, volvamos 
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al ne~ocio este que tenemos, o sea la tra~eola oe ... Dueno, no se 
lo que diran los capullos matemáticos estos, pero ... ejercicio al 
lector, ¿por donde iba? Ab, si, tbis is tbe fay!. 

'ientras tanto el abuelito, que se encontraba en caBa, calcu
laba la probabilidad de que Ile~ara su nietecita: ·se~ún la teo
ria de la información y la vida de las merluzas (o los ~sanosl 
si me sueltan en un ambiente, pues ... •. TaBbien debería baber un 
cazador para redondear la bistoria, pero lamentablemente se ba 
quedado dormido; sus últimas palabras fueron "Bo ... • (la direc
ción ya está peqsando en un tipo con barbita para sustituirle. 
Disculpen las molestiasl. "Pero, bueno, co~emos el cuadra tino sub 
k y lo derivamos a pelO y ••• vaya tela, ¿no?" -se~ia a unos me
tros de distancia nuestro lobuno aBi~o. Y asi estuvieron durante 
un tiempo, bablando 'ri~osamente" de estos temas (¿o se llama-

:7 

ban negocios?1 basta que CaperucHa buyó despavorida y adoptó una 
decisión final: a partir de ahora ya no seria Caperucita matemá
tica, sino que se baria llamar Caperucita barrendera. 

Autor: Jordi C. ¡ogl es 

• Cap.ruclta .at •• atlca cr.at.d ~y Dr. Ila' aanahuJa. .olf cr.a-

ted by hi. parenta. 

• D.dlcat.d to arl •• ~roth.r •• 

• Coneid.ro una ltlc'neta po.ttca h.Y.~ •• crtt el conte en c •• te-

11., pera •• que no tenta ••• r ••• l. 11 que .1 e.~,t no e8 perdo-

"art. 

LAS AVENTURAS DEL INGENIOSO 
HIDALGO DON MOLINOTE y SU ESCUDERC) 

EtI UI rusar de Can lalSa. de tUfO aollbre no qUiero uoróarllf, 
vivia U1I tOtlOci60 loliMro que de tanto leer libror óe fíriCa re 
trepó que era UtI proferor aMlllte " jimIo a fU mUdero Jotelaa
tbo 'aIla, re eebó al IIU~ a desfacer entUtrto. , aproba60 •. 

Jime que ea UIa óe .U. afortuaaóaJ ,,,aturar, Desarotl a una 
villa eOllocióa eOlio plaatatrét , el (abanero ezelalló (ea !tllgua 
veraácUil): "ti 11011011', lloUOIII, ara Vlura. qUe faiS allb aqUt8U 
alUlllff-ttSaatr. 'oraré UII elIGell que iéU 1I'~i óó.·, "btt lo 
poóeaol pOller para lebrero· ofepliCó el e.cUdero. ! ari, re laaló 
ea plca60 COIItra lo. de.vaUlto. 8gtUdlalltesl uabaado eoa 11M 6eI 
1O"lIta por CielitO. "lire vuestra lIerud, que el año que viene 110 

van a eabtr ell la. auw· ~jo '11111, "bortia, bOlle, 110 fotea"
rue la rerpue.ta. ! a'í, eltre avelltura , aventura, fueron óejall-
110 lillpia la villa óe plalltatré., para UIO lIe la. seneruiom 
veni6eraf. 

lutor: Jor4i 1:. JtI¡lf9 

I -. 
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Es aixo Brasil? 

Segurament alguna vegada heu observal la frase, que 
en Física els servira d'axioma, 'En Física cal saber 00 
yoiem'arribar abans de fer els calculs', Aquesta ens vol 
indicar I'txist~ncia d'una lltoa de tontiXetltRt ioductiu, 
que anollenell iotuició física, a la qual es pot arribar a 
través d'un profund coneixement deis conceptes illPlellen
tats en la teor ia, i ens perllH solucionar problelles 
p lantejats. 

La definició una lIica abstracta d'aquesla iotuició 
pot trobar-se en la diferencia semantica entre 'apren
dre' i 'aprebendre', dues paraules qae escrites s'assetl
bien for~a pero gens en significat. Feynmaan va dir a 
uns alullnes del Brasil, d'una facultat de Física: 'eren 
capaqos d'aprovar els eximens i apreadre tot allo, i no 
saber res ea absolut, exce,te el que s'havien aprés de 
memoria', AIs pobres alullnes del Brasil nOllés els hi 
faltava que existis una frase que diu I Cultura (saber) 
és allo que queda després que s'ha oblidat tot'. [s a
questa intuició física la que mostra aquest problema: 

1enill quatre tortugues col. locades en els vértex d'un 
quadrat de costat a. En un instant donat totes es comen
teO a loure n sentit horari, i smpre, en dirmió cap 
a la tortoga contigua a velocitat v, de llanera que al 
cap de un cert tellps t, totes es trobaran en el ceatre 
del quadrat, [s tracta d'averiguar t. 

Podriell ,Iantejar i resoldre una equació diferencial 
que ens donar ia, un cop resolta, la trajectOr ia d'una de 
les tortugues, obtenint-se una espiral logarítmica. Des
prés podríell allb I'ajut de la geolletria diferencial in
tegrar sobre aquesta trajectoria i es ciar, trobar t. 
Ara bé, hi ha una lIaDera IIh senzilla de resoldre el 
problela , si pensell que en tot instant tindrell les tor
tugues en el vertex d'un quadrat el costat del qual va 
decreixent, Per altre banda la cOllponent radial de la 
velocitat és la velocitat d'aproxillació al centre i será 
Vr=Vcos45. Cada tortuga es despla~ará del vertex fins al 
centre I:am, d'on t=I/fr:a/v (i de retruc I'espiral 
lIedeix a). (s la silletria (paraula Oh en Física I del 
problema la que ens perllet afirllar que en tot lIoment les 
tortugues forllen un quadrat" i és l'entenilleot nacte de 
Yelocitat radial el que ens perllet resoldre el problema 
sense ficar-se en I'entramat lIatellátic. 

Lord (elvin definia un lIatellHic eOIl la pesona que 
veu evident qlf 

ID 

I -Xl 

e dx: ft 
-111 

Allb aixo sigaificava que és la profundització en el, 
conceptes líllits, sumes infinitel, funcions,,,. el que 
perllet arribar a un coneixellent lIatemitic di recte que 
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e,idencia I'expressió aRterior. Aquest aprofUDdilltnt 
implica el fet de d'explicar la necessitat de la defini
ció d'una aagnitlt física. Quina física porta.1 COD

(tptt (lisSiC Gt moltot angulór? [A 13 lótvfaltiió ob
servem un IOvillent al que eos referin eDil giro Hi ha URa 
lIagnitut escalar, la energia cinHica de rotació, peo
unt en silid rig'id, que ens dORa conpte del IIOdul d'a
quest gir en depeadelcia del IIOlltnt d'inercia i la velo
citat aagular. Pero COII distingill el seatit de gir? (s 
aquí on es lIostra la lecessitat d' incloore en aquest 
lIarc físic una nova nagnitut. Criteris de cooservació de 
lIagnituts (eonstants del IIOvillent), lIixilla sencillesa i 
d'altres ens perlleten escollir entre diferents expres
s ioas. 

La Fisica no és Ina cosa que requereixi una expliCaCió 
lógica. La seva escorqa descansa en I'experiéncia. Per 
aixó quan la fíSica fa ús de la IUtematica no él per 
dellostrar els prineipis, sinó perqué les operacíoDs i 
equacions es eorresponen allb el lIecanisme o principi 
fisic. Per elemple prenem la temperatura: el que un li
sie sap respecte la tell,eratura li es e.ident que qua n 

'lIajor sigui la diferencia de temperatura en un punt res
pecte el seu enlotn, més rapidallent variari la tempera
tira en aquest pant. Pero la Fisica necessita predir, i 
per tant calcular, per tant eecmitell Ina equació. (1 

lIecanislle anterior de ,ariació de tellperatura necessita 
quaotificar-se per predir alguna cosa. Meeessitttl trobar 
la traducció matemática. La variació tellporal que pot 
exprmar-se lIatematicallnt eOIl t1(x, t)/tt. Pero i el 
desequilibri en UD pvnt? 
10ts sabem que fer div(grad) sobre uaa funció f, es 

aplicar un operador anollenal laplaciana que podell ex
pressar en diferents' coordenades i entre les que escol
lirem les que lIillor s'adaptin a f. Feat el valor lIig 
d'una fvnció en l'eotorA d'un punt p a través d'un de
senvolupallent de Taylor, i menyspreant terlles d'ordre 
superior a dos veiel que la laplaciana representa la 
diferencia entre el ,alor lIig de la funeió a I'entorn de 
t i el valor de la funció en el propi puat, Aquesta di
ferencia 'genera' . una for9a que pot ser proporcioBal a 
ana 'acceleració': eS I'equació d'ones 

Z 
af a a f 

t 
1allbé aquesta resta pot donar lIoc a UAa situació e5ta
ble af : O. 
Naturalllent serveix per la nostra lIei de temperatura. 

t1(x,t) 
iT(x,t): -------

tt 



t 

Un dialeg i interca.vi d'idees professor-alulnes pot 
proporcionar aquest coaeixtleet intlitiu de la física. 
Mo es veu lógica a I'acció de preodre uns apunts, per
~eat el tenps seose escoltar al lOO ,er lOO, que estaD a 
uns fulls que U8 altre persola, el professor, té a sobre 
la taula. No exclou aixo el preodre vaes lotes de les 
classes om,lint I'esquema fonameotal que serien uns a
,unts donats pel professor o uns Ilibre de referencia. 
hantatges del can,i: conmtir classes de copia en 
classes de Física i reflexió i disposar de més temps pel 
temario Cal enfocar les classes com una educació intui
ciooal de la Física. Si algú hagués preguntat a Melton 
,erque s'aguanta la Iluna i DO cau ( caiguda és el mOYi
ment proyocat per la gravetat, aquest bavria respost 
coatlndeolment: "La Iluna cau, cau eternament i en la 
seva caiguda descrío una (ircumferencia (aproximada)". 
Aquesta frase teoiot suficient babilitat, (oneguent UDS 
quants ,arametres físics porta a trobar la dependencia: 

-2 
Far 

Si saposem que la Iluna es despla,a de A a B en un se
gon, en abs~Dcia de forcel la Iluna aniria a parar a C, 
si 00 obstant arriba a B pol considerarse CB con la (ai
guda Iliure de la llana en In segon. Una exquisida de
ducció és en 'Biografia de la Física' de 6eorge 6amo., 

Un repte, expl icar Física sense matematiqaes. Halling 
I'accepta e'n la seva historia del temps. Excepció [:mc2. 
En un altre cita del "[sta usted de broma, señor Fe,n
mao" trobem "oo arriba,a a ,eure com podia ser niogó 
educat en aquell sistema ea el que la gent aprova exa
lens i ensenya a uns altres a aprovar examens pero ningu 
sap res', es referia pero a una facvltat del Brasil. 

Suposem que tenim en I'espai. en abs~ncia de force$, 
un cilindre mig pie d'aigua que gira entorn del seu eix. 
Obserytm que el cilindre presiona fins Que es posa a 
girar en un pla perpendicular a I'eix inicial 

Bibliografia física: 
- "EI caracter de la le, física" (R.P.Feynman) 
- "a.LO. I (ne strange theorrof I ight aDd matter) (m) 
- 'Biografia de la Física" (G.Gamov) 
- "larasoy-Tarasova" (d. "ir 
- 'Las teorias de campo$ desde Farada, hasta Einstein' 
(Bibl ioteca) 

A la memoria de Juan "ellado "orte. 

Autors : Jorge Ca,os Bordou 
Osear Chic Jinemez 

quart de teórica 
quart de rODamental 

I '!J,t-• " •• 
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PASSADIS NEWS 

He,he; no sereu lai capacos d'admetre-ho, per6 segur 
qu~ tots vosaltres est~veu esperant qu~ algú escrigués 
una secci6 com aquesta a la vostra estilada PLANTA 8. 
Doncs bé, aquí teniu la secci6 de "Radio "acuto' de la 
revista, que recull opinions i fets relatius a la facul
tat, recopilats i seleccionats per la gent de Q.E.D., el 
grup subversiu més famós de la casa. 

Comencarem alb una notícia ja antiga; una de les per
sones encarregades de donar-nos classe, prou coneguda 
per alulnes de 26n. de moltes generacions, va escriure 
un article lamentant-se de l'ensenyalent a les facultats 
de ci~ncies (ensenyalent del qual ell és parcialment 
responsable). La iniciativa que algó va tenir de penjar 
aquest article, junt alb un paper blanc, a un taulell 
d'anuncis va donar resultats sucosíssims. Ens permetreu 
que, degut a anteriors experitncies desagradables, no 
exposem aquí cap deIs interessants comentaris que el tal 
article 'la suscitar entré la gent. 

Consells pels "novatos": deixeu cOrrer la física i 
f~u alguna cosa de més profit; per exemple, empresaria~s 

o dret. Precisament, el qu~ falta en aquest pals s6n 
advocats .• 

Us heu fi~at en una cosa? Aneu ara mateÍ!: al hulell 
de representants d!alumnes (el que té un armari de vi
drei, i fixeu-vos en el nom de la persona qu~ és secre
tari de totes les institucions anomenades en els papers 
que hi penjen. No ha endevineu? Efectivament, és el Txe
txi, el nostre colega secretari per vocaci6 de totes les 
sigles qHe es fan i es desfan. 

Un consell per tothom, sU9gerit per les continues 
queixes deis aspirants a astronoms; aquella persona que, 
referint-se a aquesta classica branca de la nostra ci~n
cia, digui la paraula "astrologíaU ha de ser executada 
de manera immediata i el més dolorosa possible (suggeri
ment: inlenteu explicar-li qué són els simbols de Chris
toffel) • 

M~s coses: la gent amb experi~ncia pensa que els de 
primer tenen cada any lés cara d'ingenus ibones perso
nes; bé, ja us ha trobareu! Si sortiu d'aquí vius, us 
haureu convertit en els éssers més cinics i descreguts 
de la creació; fins i tot acabareu renegant de la sante
dat d'Albert Einstein, només us dic aixo. 

Suggeriment: si voleu divertir-vos un dia, poseu-vos 
d'acord una bona colla, baixeu al bar i delaneu tots 
entrepans de coses que admetin variació de tamany (i.e., 
·panecillo o barra"l. Es crearA un colapse divertidis-
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Sil, sobretot si ho féu a al16 de les 10 del latí, i 
aconseguireu que ds d'un es torni cOlllpletalent boig, 
proporcionant un bon espectacle que la lajoria agrairA. 

Sentit a una classe de probleles de "MIl (parla el 
profe):DVa, que surti una nena d'aquestes que sempre els 
fan tots." Bravo! 

OpiniÓ: el cOBissionat de Cinema de la C.A.F. ha deci
dit enviar la cultura cinematogr~fica a pastar fang 
(·Para lo que me queda de estar en el convento, le cago 
dentro!",va dir), i a partir d'ara només posara pel.lí
cules que li agradin a ell i als seus colegues, cosa 
que, per cert, és el que ha vingut fent durant uns 
quants anys. 

"Nota de socorro: se ruega al que encuentre unos 200 
pares de gónadas masculinas y femeninas, se dirija·rápi
damente a las aulas de 3D • Fueron perdidas (o más bien 
caidas) el pasado día 15 de Febrero, durante el exAmen 
de "Hodos 111." 

Els de la promoció 84-89 se'n van de viatge a Atenes el 
3 d'Abril. Els portamveus d'aquest grup d'indesitjables 
van declarar DEis que es quedin, que es fotin" i 'Cagon 
San Peo, cagon t6 lu

• Aplaudia aquesta positiva actitud 
desitjem bon viatge als nostres esforcats cOlpanys. 

Idea a considerar: alguns grups de persones han consi
derat la possibilitat de formar el ·Club d'Alics del 
Bar D. Les condicions d'ingrés serien lolt silples: ~as

sar-se un .inim de 4 hores diaries al bar, dues de les 
qual; han de ser sengles "campanes" de qualsevol assig
natura de la llicenciatura; la 2a. condiciA seria demos
trar que s'és capac d'omplir un cendrer de burilles de 
tabac en lenys d'una hora (pels fuaadorsl, o que s'és 
tapac d'encistellar una bola feta amb un tovall6 i un 
sobre de sucre dins una tassa de café alb llet, a Bés de 
dos metres de dist~ncia, en tres oportunitats (els no 
.fumadors). En Joan, de 3er., i en Santi, de Fonalental, 
sAn considerats ferllls candidats a la presidencia. 

La frase del dia: "Trabaja, Fabio, con pasión y brío, y 
verás CÓIO te cansas, hijo lío." 

Ban: aquell que sigui sorprés explicant un acudit de 
Lepe, ser~ rApidalent empalat alb una de les escultures 
modernes del pati de la facultat nova. Ja n'estem fins 
al lonyo, tú! (De Lepe i de les escultures). 

Safareig: pregunteu a la gent de cinque sobre un cone
gut er.elplar de cinqu~ i les seves estranyes idees sobre 



.r~ 
,~\V 

L @ t 

~'\ 
~ el sexe ti no el solitari) als lavabos de la facultat. 

Pregunteu, pregunteu ••• 

gu~ us selbla la nova noia del telps de TV3? "aca, 
eh? Doncs ~s cOlpanya vostra de facultat, que no us as
sabenteu, burros, lés que burros~ 

Ei, saveu el qué ·~s un "RolfisoleD? Dones és un hOle 
que, en les nits de IIuna plena, es converteix en Rolf. 
Fácil, oi? 

Saveu quin fisie feia I~S caapanes? Doncs Gauss. El 
responsable d'aquesta parida és lolt conegut entre la 
gent, i us poden explicar an~cdotes lolt sucoses d'ell. 
Seguiu preguntant ••• 

Dé, aixó és tot per avuij peró recordeu qué la facul
tat no s6n nOlés les aulesj al bar, als passadisos, a la 
sala de. PC's, es pot trobar gent 10It divertida i alb 
tolta experiéncia qué us explicará batalletes sobre les 
interioritats d'aquesta santa casa, sense lés que do
nal' s-hi una aiea de corda i algun que al tre cigarro. A 
reveure~ 

Opini6 d'un veterá que acaba aquest any: "Quatre anys 
renegant de la carrera i encara la trobaré a faltar, 
cagul dena ~~ (Peró ben lirat, deixaré.de veure segons 
qué i segons qui, que selpre és un consol)". 

Rac6 de l'astr6nol: "les estrelles es classifiquen en 
els seguents tipus: O D A F G K " i DaiS. les darreres 
s6n les lés sucoses." 

Hou estil de fer alistats: t'hi acostes i li cOlentes, a 
l'orella, ·Asturias o trabajas'. 

Un consell: si la persona que seu al teu costat seebla 
que et faci cas, passa de la classe i ves alb ella; els 
apunts els pots delanar a un alic, ~'altres coses no. 

Per als bojos de l'infor.ática: l'strip-poker per a PC 
está forya bé, perb proveu-Io en di recte, guanya solt ••• 
en resoluci6 (entre altres coses). 

p 

~ 
fi 
Y 

Q. E. D. 
(ataques de nou, nois') 
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"Ser físico es una cosa muy bonita" Antologia 

Qli s'bavia de pensar que els sesuts catedritics i 
els doctes doctors que pul.llleo per aquesta casa fonio 
capa,os de dir uoa quaatitat tan i tao gran de ,arides 
i genialitats eo les poques hores de classe alb que eos 
regalen cada dia. Nosaltres, adlirats davalt d'aquesta 
eYidencia, hell preparat aquest petitrecull de frases 
lapidaries, en el ben entes de que totes elles han estat 
dites per la boca deis abanseslleltats i de que ens han 
serYit per allenitlar, en graA mesura, els insoportables 
rotllos que ens clayen diariallent. 

Així dones, voldriell agra.ir "enorlle col.laboració 
que 'el rebut per part del professorat i, especialllent, 
als doctors 'ascual, Lobo, Planes, "asol iver, Kaños,a i 
dtll~s ... 

le han quedado unas ecuaciones lIagníficas. 
[50, en general, no lIe illporta dellasiado. 
[o el fondo lIe da lo lIisllO. , 
, grac ias a lIi habi 1 idad teóri,ca ... 
ii Que coño va a tener unidades !! 
Esa cantidad es UDa porquería frente a ... 
La energía iatma le la he cargado. 
Si le lo cargara seria IIU, triste. 
i Rucho le tello que la beta es la temperatura 

lo que tengo aquí es un lIagnífico cero. 
Cada uno elli te con la fase que le ,asa por las na" 

rices. 
El fotón no es una bo lita. 
Ki "feeliftg" físico lIe dice que ..• 
No puedo ,enderles UA kilo de energía interna. 

T esa es la trayectoria de UDa partícula en reposo. 
Si explicase relatividad en la calle le tirarían 

piedras, por eso la explico aquí en clase. 
El día que descubrieron el lIuón lIe ~icieron lIuy 

desgraciado. 
No digo que una persona es eltllental porque con un 

cuchillo la abro y veo que tiene una estructura. 
¿[I electrón existe? No tenemos .uckas dudas:todos 

los quíllicos lo dicea y por lo tanto debe ser cierto. 
No tengo ninguna duda de que la gravitación es ne

c~saria: todos nos h~lIos caido alguna velo 
Pascual 

Valos a tIIpelar por un caso sencillo, porque un caso 
sencillo es siellpre más fácil que uno cOllplicado. 

T este rollo lIacabeo nos da .•. 
[1 nÚllero de bichos de estos linealmente independien

tes es .. 
Si el vector está norllalilado, le la bufa COlO esté 

paralletrilado. 
[n el polo norte hace lIucho frío, pero el una esfe~ 

ra ..• Una esfera es lisa, no hace ni frio ni calor. 
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lObatcbevsk" UI señor que no tiene aingún parea-
tesco CORlligo, ... 

'COlO se ,e,d9 es un Cristo. 
Voy a bacer el siguiente truco del almendruco. 
[1 background cultural nos dice ... "coño,esto es el 

polo norte, joder" 
y todo este gral cipote, ¿para qu~ sirve? 
La pregunta es esta, ¿para qu~ sirve? la respuesta 

es, 10 sé para qué. la verdad'es que no sine para nada. 
Bleno, para nada en sel'ndo.Bien, para ser explícitó, yo 
lo he bec'o servir I.cbas veces eA la Yida, ,ero ..• 

'Cuando U80 mira los libros es para aprender, no 
para estar 'lIirando ledia 'ora que es x •.. 

EstallOS en una democracia forlal, como dice Felipe 
Gonlálel. [n consecuencia que venga a clase quien le dé 
la gana •.. así que pienso secundar la bielga, a menos 
que venga la policia, claro •.. 

[1 "asoliver aún está en el far Vest y, COlO la 
Tierra es redoada, aún no habrá llegado. 

Este escáRdalo de iadim se antisilletriza y nos da 
el producto que es un rollo 1I0runo. 
[1' número de kll. que hay de aqui a lleida no depende de 

si vallos en Porche o en CitroeA. 
y la parábola la describillos con este negocio de aqui. 

, los términos que sean cero, pues ceroj ¡lUCho 
gas to 1, , tenelos una r i s tr a de p fae tor es. 

A ver, os Yoy a explicar lIi vida brenlllente.Cuando 
yo hacia prillero lIe decían ... 

'lío ,allos a dar la derivada de Lie porque es un 
narcisisllo illpresentable. 

lobo 

8EéE.. 
LA CJiIt4I'RG"Alrio' 
P'A9ceST 1CXT 

VI LA j)f"'XO 
:o"" EX~cici 

... ' 



1 aquest és el caoyi qle bem dóaa les yelles eoor
deoades eR fUleió de les anligues ..• 

Aquesta lanera d'eseri,re els veelors és molt úlil 
,erqle eos agrada. 

La ,robabilitat de que es trobio a la aateixa bora és 
mo It pel ita ... i a Espaara eacara lIés. 
les traas IIae iOls i reflex ioos no fu qae la nostra 

eiota letriea faei nrigui-nrogDi. 
I aixo eOIl es multiplica l? .. doles agafem la dallonsis 

deIs telsors ••• ¿? .. jiAra ho flteae!! 
La distancia lés curta eotre dos punts a I'espai 

elclidii és la líaia recta, aixo ,aja! des d'Adam i (ya. 

Raso I iyer 

Si teoill un 1101 en U~ recipient de YOlulI V, alesho
res aquest 101 ocapa aquesl ,olul V. 

[s pot demostrar que aquestes adiabitiques no es 
poden ta llar, pel tant aques tes dues ad iabH iques no es 
la 11 eo. 

I aquí teoim' gassos. 
Si em demaoeu uo ex~ple que 00 sigui I'aigua ho pal

saré lolt malameot. 
10 , és ula temperatura alta, pero a 10l encara fa 

molt de fred ! 
I els jugador, de golf a,uoten alb una ilel inació de 

4Z graus, la qua I cosa és una lIeravella !! 

Plam 

. ""0." U',,) 

- Alatee - Perqué has ret aixo ? 
- Rañosa - (11 paguen per rer-ho. 
Farda lIés perque són Iletres gregles. 
No es pot eORslrair In cicle que tiRgUi IR readiment 

lIés gran que el cicle de Carnol. Es cIar, el tio ,olia 
yeadre el sel cicle. 

Si vaig de p a q a través del cicle tao 'xulo' que le 
he pintat ... 

Pensell un.exemple baratet. 
Ara viyim a Q. 

"añosa 

(s lolt agradable que sigli lIés petit o igual. 
C es bondadosameat eOllplet. 

POAS 

[1 que he! dit DO és res de I'allre dijous 
[g un eas ideal udaseú ya per ell, COI si fos de 

Sabadell. .. 
[IS bem de felicitar perque hem trobal uoa equaclo 

fieilmfat integrable. 
[1 lermodinimica, Química, •.. coses d'aquest lipus ... 
Si seguill per ordre ara loca el segúeol. 

Padró 

Portem Yilt minuts de clase i eacara no hem fet cap 
probleta ( Bit als 5 lIinuts de classe i qua n ja s'hayien 
fet 3 problelles). 

lal COI hem defioit aquest engendre ... 
l esto es, lIilllameote ... 

Romeu 

Aquesta carrera no té cap tipu~ de difíeultat e~pe-
e ial. 

10t és trivial. 
Aquesta é~ ioa fUlció inofensiva, d'aquelles del BUP. 
B'aquí no se'ns escapa. 
Rematell la jugada ... 
Explorell aquesta funció ... 
Cam beu Yist en curso~ a,antpassats ... 
laagina't que el Ker és uo tOllecoeos. 

l' [lIiI i 

Continuem el nostre penós pelegrinatge per les funcioo~ 

cOllplexes. 
Oi que és ¡rida aquesta matéria ? 

Po.IIs 

Be, lIayors si agafem la pr illera par l ... be, tan ~o Is 
hi ha UDa part. 

Cas hu 

Clasificamos a la gente ugun su peso, entre 40 y ". 
Ya ; 110 lilos, para que aadie se quede reera. 
lengo el gusto de presentarles la entropia de ShanoD, 

que curiosallente fue de~cubierta por Shaaoo en una com
pañia de telefonos. 

Wage&sberg 

~ 
~~. 
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Disbarats quanties 
"alarat el fracAs del nou sistema de matriculació 

informAtic, que va provocar amples cues durant una bona 
temporada davant secretaria, sembla que s'instal.larA 
definitivament a tota la U.B. La Vanguardia, a la seva 
secció d'informAtica va fer una gran apologia d'aQuest 
programa perb no va mencionar la fragilitat deIs impre
sos i la seva poca tolerAncia ais errors, ni el fet que 
no va representar un estalvi de temps. Afortunadament si 
els compraves per segona vegada ja no t'obligaven a com
prar "la guia de l'estudiant" 

A comen~ament de curs i per IDotius encara desconeguts 
va comen~ar a sortir aigua de les canonades on en un 
futur suposadament proper s'havien de conectar els ra
diadors. L'aigua no és el famós dissolvent universal, 
perb D~u n'hi do, perqué va travessar el sol i va passar 
a planta b. No contenta amb remullar els papers deis 
tebrics encara va tornar a filtrar-se i va anar a parar 
a planta 5 on va mul.Jar el; apareils d'óptica. No sabem 
si s'ha demanat la declaració de zona catastrófica a les 
plantes afectades. 

EIs químics no ens estimen o aixb es el que sembla 
després de les eJeccions de representants d'alumnes al 
departament d'enginyeria química. Nom~s es van ex posar 
les normes per presentar candidatures al taulell d'anun
cis del departament (planta 7 de la facultat de químicai 
i van ser els linies que no van prorrogar el termini de 
presentació de candidatures. L'única candidatura que tat 
i aixó es va presentar ha va fer 24 hores fora de termi
ni, motiu pei qual no va ser acceptada. 

Ei repartiment deIs Okeys que van sobrar per Sant 
Albert va ser molt injusto Efectivament el conSUffi d'ü
keys a la festa de Sant Albert va ser inferior als cAI
cuis de la gent de cinqu~. EIs excedents van ser diposi
tats al local d'estudiants on van ser consumits per la 
gent que el sol freqijentar. Sense anar m~s Iluny el que 
escriu aquestes iinies se'" va beure més de la meitat. 
Aprofito !'avinentesa per demanar disculpes per aquest 
atreviment. 

En vista del fracas que va suposar la festa de 'nas
sos· Que es va fer abans de Nadal, els organitzadors del 
viatge de fi de carrera estan pensant en alguna cosa més 
rendible. En particular, segons ens han informat fonts 
no fidedignes, han pensat en organitzar un concert 00 

actuarien el conegut la casa seva) grup canadenc TRIUMPH 
i el també molt famOs VANDENBER6 (aquest darrer no es 
sap d'on és). Segons sembla, la decisió ha estat presa 
després de consultar l'especialista en música rock de la 
facultat: el 'xavalín B de 6ranollers. 

La oreaaria de Nadal finalment es va portar a terme 
al local d'estudiants. Després d'aixó ja només falta que 
alg6 es decideixi a organitzar una sessió d'espiritisme 
o un consultori astrolÓgico 

Un equip de reporters d'aquesta revista va acooseguir 
per fi, aprofitant una distracció deIs bidells, pujar al 
terrat de ¡'aulari per les escales d'incendis. La gran 
sorpresa va ser trabar Que estava pl~ de gravilla, ideal 
~er jugar un partit de futbol o prendre el sol a l'es
tiu. 

Com tot! sabeu la nostra facultat enC3ra no está aca
bada j a que falta 1 a segona fase, que s' havi a de cons
truir on ara est~ l'aparcament. Cada vegada As més im
probable que s'arrihi a ter algun dia, 50bretot des del 
moment qdE la Divisió IJI va aprovar que l'esmentat edi
'iei fós pEr departaments de tota la divi;ió que no tin
gués:.in prou lloc a la seva hcultat. Sembla ser que, a 
no ser que els alumnes i/o professars d'aquesta facultat 
i~ci6 una Vaga o alguna mesura de pressió sereffi els 
Aojes de la divisió Que no tindrem edifici, Qua~ fins ¡ 
tat els ·~eQlegs, que SGD rnenys que nosaltres~ en tener.. 

Les notes deis parcials de Febrer han resultat sor
prenents ¡ han desbordat les previsions més pessimistes. 
Pot5er els qui E'han emportat la pitjor part han estat 
els noveil; de primer, perb els al tres també ens hem 
emportat una buna ració de carabasses. Dins d'aquesta 
espiral de eateig destaca el percentatge elevat d'apro
vats en e15 abans mitics m~tDdes matemAtics de la Física 
11. La causa q~e l'assignatura més dificil de la carrera 
s'hagi conve~tit en la 'Maria" de segan és evide"t i no 
la mencionareili aquí donat que no fora la primera vegada 
Que la revista estA a punt de ser demandada per tocar 
dquest tema. 

Qui creu que en política tat est~ inventat est~ molt 
equivocat i una clara mostra d'aquesta afirmació ha tin
gut lloc fa poc a la nostra faeultat~ on l'EPPI s'ha 
convertit en la primera ·formació politica que entra en 
"hibernació·. Esperem que no torni a Despertar i que la 
resta de partits polítics sequeixin l'exemple. 

Dr. Bun i akovski 
Quimicóleg 
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M'acrada lolt estar-a! aq~í a la Sala d'lst~dís 
sense fer res i lirar les c~íles d'aq~ella noia q~e d~~ 
~na faldilla línila, lentre q~e aq~ell parell del racó 
no paren de petonejar-se (i crapejar-se) i ninBú no ,e~ 
res perq~e tothom esta est~diant o escoltant lúsica alt 
laltman o badant aab la ,ista i el cap als nú,ols, q~e 
Ü ii ~II~ hil ;, lliitlil qlll! 1Ii,1I11 Ilh IInllnl aqlllllil 
nola d'eS~I~ft~'O 1111111. (fel q\le h~\lrla de repisar ti 
tta¡ de ['Icul tensorial I fer ~ns quants probleaes I 
,eil que si no ho faiB r¡pld no hl seré a telPs i I'ela
men .'anir' aalament i al juny haurel de (órrer si ,~II 
sal,ar alB~na (osa. (1 probleaa és q~e no és pas el prl
.er cop I Ja I'elanen de Mecanlta ,a ser un fracas I no 
Só( upa~ de posar-hi reaei. Pero q~ines (~iIfS!, i la 
resta no esta cens lalament, no. la selbla q~e té alB~na 
assilnatura de secon ... , potser la ,aiB ,eure a I'elalen 
de Métodes 1, pero no n'estic seB~. Míra, ara arriba la 
Marta, selpre tan sOlfient. Selbla,a COI si 'inBués cap 
aqUí, pero sortosaaent s'ha asseB~t al (ostat de la lú
ria i s'han posat a lerrar (DI dues ,elles lafarderes. 
(ra d'esperar.faré ~n últi. intent per entendre la his
toria aq~esta de les Beodésiq~es i d'aq~í a de~ .Inuts o 
aiJí li proposaré al Manel d'anar a fer ~n (afetó al 
bar, a ,e ore si se'n passen les Banes de so .. iar. fer la 
(ara q~e fa (ret que no d~btaria en aCDapanyar-a!, e. 
s~la q~e lai li han fet Bra(ia les deri,ades 
unriants. 'aja, selbla (Da si a la cent ti hac~éssin 
aBafat de sobte les Banes de .errar i aquí no hi ha q~i 
els (oncentri. Miraré al .e~ ,oltant a ,e~re qui pUl 
anar a e.prenyar ... en Jordi no, que I'altre dia em ,a 
larejar amb la se,a con,ersa plena de tensors i (an,is 
(oordinats; en Ja~ taapo(, que ahir li ,ail fer perdre 
líC latí Jerrant i no el lira caire bé ... no ,eiB (ap 
lés (ara ni tlatell que e. sil~in faliliars i e. selbla 
que el loment de sortir d~aquí ha arribat. Ostres, en 
Manel ja se n'ha anat. (ada tOP acuanta lenys, aquest 

I~ 
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licot. Bé, q~é hi farel, a! n'hi ,ail lot sol. Oi., quin 
soroll (nyiee(!) q~é ha fet la (adira! Potser al. I~(ino, 
pero (re( que -aquella- noia I'esta lirant IIb els seus 
ulls lolt ,erds (que I'aaer s'hi perd!) i aab una el
pressió inefable a la se,a (arona rodona i bufona (queda 
bonic, Di?) i penlO que es deu dir I/oser i, ... i q~e ja 
n'hi ha prou, de fer el beneit, i surto tancant la porta 
(alt dol(esa, no fos casI al leu darrera. 

- I per q~e te n'has anat? 
- Molt senlill. le cOlpres q~e era una lirada de repro-
,ació pel terrabastall de la le,a cadira i aq~í el tens, 
lirant de... eh?, _.. un cafe IIb Ilet i un don~ts. 
- Ona IUjana. 
- Jall afiat? 
- Mira, em ,e de cust ... Qué esta,es dienl' 
_ lo le'n re(ordo ... Ah!, sí, que he bailat per tal 
reposar ~Ila miqueta i ... 
_ lo ti ,oldris fer (reure q~e esta,es cansat d'est~· 
diar, ell? 
- Veil que till( fafta de treballador ... 
- (DI dius? 
_ leia que en realilal alb el li,arri que hi ha,ia 
~odla fer res. lápld, allá ni na ~~ parell de 1101$ 
11 lures! . 
_ ~f! le. li~But sGrt, al lo esta aGll pie, és pltjor qu& 

la billl ioteu, tu. 
_ (01 es ~ota-qut ~o·hl nas entrat des dt fl w~a stl~· 
~a. Jo, fl~S q~e hl ,all entrar all.r, ti pensa,a que 
letro a les ,~it del latí ana,a pie, pero IIe IIacut 
lalitlar aquesta opinió. 
_ Oau!! ls aquesta la noia de q~e em parla,es abans? 
- Sí, que potser la (oneiles? 
- ID, pero ja m'a¡radaria, ja ... 
-Iola, ~anGs!! 
- lola, Jerdi, (01 ,a ailo? (bisl 
_ Malalent, l~. M'he entallat en el problela (inq~anta· 
set i IlG trobo el professor enllo(. ls aquell del rota· 
cional d'~n (alp que esta en ,llíndriq~es ortonGrlab 
i ... Per tert, que l'IIeu fet fOsaltres? 
- (50spir) ... (biS) 

Jenni (f)' 8~ 
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