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Editorial ..... . 
Com cada any pe~ aquestes 

8, la Revista de Física, enca~a 
qualsevol. Teniu a les vost~es 
o~dina~i pe~ dive~sos motius. 

dates us a~~iba la ~evista PLANTA 
que aquest any no és un núnte~o 

mans el núme~o 25 , núme~o ext~a-

Aquest any, ~n efecte,:ha estat poc o~dina~i. P~ime~ament, 
hem aconseguit una ~eivindicació histO~ica de la Facultat de Fí
sica, un edifici nou i independent on pode~ inicia~ el p~océs 
d'expansió i_ mode~nització que l'estudi de la física demanava, 
donada la seva im~o~t~nci~ i la seva c~eixent demanda social.EI 
nou edifici té les funcions d'aula~i, on estan situades la tota
litat de les aules de p~ime~ i segon cicle. De totes fo~mes, no 
est~ acabat el p~ojecte total, ja que s'havia p~evist la cons
t~ucció d'un segon edifici que dona~ia cabuda als depa~taments i 
labo~ato~is d'investigació que, pe~ fi, tind~ien un lloc digne i 
funcional pe~ dedica~-se a l~ seva tasca. . • 

Les novetats d'aquest cu~s tambés s'han estés a alt~es camps 
de l' acti vi tat de 1 a facul tat.. Al desemb~e van have~ el eocci ons 
als O~gans de gove~n de la facultat i, cosa est~anya, la pa~tici
pació no va se~ tan ~aquítica com alt~es anys, va a~~iba~ a se~ 

del 37%. Dint~e de les situacioris polítiques d'aquest any, ens 
hau~em de ~efe~ir, desg~aciadament, a les vagues de p~ofesso~s, 
que to~nen a p~otesta~ pe~ les seues condicions labo~als defi
cients. Enca~a que a aquest país es pa~li tant de pot.encia~ la 
investigació i d'ajuda~ a la ~ece~ca, els fets demost~en el con
t~a~i. 

La CAF ha patit un fo~t t~asbalsament aquest cu~s, tots els 
seus antics memb~es han deixat aquesta activitat i s'ha donat el 
~elleu als nous, que sense gai~e expe~i~ncia i molta il.lusió hem 
aconseguit po~ta~-vos aquest exempla~ ext~ao~dina~i; també hem 
sofe~t el handicap de veu~e' ns u~g'i ts a abandona~ el local que 
t~adicionalment ens pe~tanyia sense teni~ g.ns cla~ que ens pe~
toqui un alt~e local pe~ substitui~-lo. Finalment, vold~íem a
g~ai~-vos since~ament tots els vost~es esc~its i col.labo~acions, 

enca~a que no han pogut so~tir tots. 
A~a comenga, doncs, una nova etapa pe~ la CAF, i volem que 

no decaigui l'espe~it que l'ha animada semp~e i ha fet que sigui 
l'o~ganització d'alumnes més popula~ de la facultat;l'efic~cia 
del deso~d~e saviament combinada amb les ganes de t~eballa~,l'il
lusió, les bi~~es i l'amistat. Només ens queda desitja~-vos un 
felig fi de cu~s i p~Ospe~ setemb~e, i que us ag~adi la PLANTA e 
d' aquest any .•.. 

COMISSIO D'ACTIVITATS DE FISICA 

AGRA~MENTS: La ~edacció d'aquesta ~evista ag~aeix la seva 
col.labo~ació a tots els que han enviat a~ticles pe~ la seva con
fecció, als monito~s de la sala d'o~dinado~s. en Be~nat i l'Edu
a~d, pe~ els ensenyaments sob~e els tecni~ismes innovado~s que 
hem utilitzat i al depa~tament d'Optica; així mateix manifestem 
el desag~aiment al se~vei de reprog~acia de la facultat de Quí
mica per la seva antipatia inicial demcist~ada. 
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Que passa amb el cinema e AF? 

~i havia una vegada, en una gal~~ia molt llunyana ••• 
(ai, no, que aixó ~s una jlel.lículal. Sé, recomencell. Fa 
uns quaots aoys, en aquesta mateixa facültat,·unes quan
tes persiJnes',bojes pel ::inema i avorrides de la monoto
ní~ académica, yan reunir-se, COI gaireb~ cada día, al 
nastre bar. QIl~ yan prendre una deeisió: projectar pe
ticules. No els guiava cap finalilat lucrativa, ni cap 
inquiebit cultural. Si!9plelllent, el s semblava una bona 
idea, divertida' i agradable. D'aquí va sorgir la cO!!lis
sió de cinelRd de la CAF, que durant una bona. quantitat 
d'anys ha vingut oferint-vos el millor de la producció 
inlerr¡acieonal (be~ a!lia uo projector ~e 161111J, es fa el 
que es potl. 

DDncs bé, d~spr~s de Ji intraducció, el problema. 
REs~lta que fa dos aoys, el cine~a-CAF va cümenyar. 
aRar malrtment. tI nombre de col.laboradors va reduir-se 
drAstita~ent lalgu95 van passar a segcn cicle, altres 
van :omen;ar'a treballar l , coincidint amb la falta d'a;
sisUncia d' espectador s a les sess:üCls. Els pocs que 
q'l¡;d~vl?,', entr~ els Qual. m'i~cloc, vafil cansar-nos de 
ter ~na teina q~E ning6 no ens demanava1i que tampoc era 
agraJea, : final~ent s'ha entrat en ~n periode de coma, 
t>fi espera de que eis estudiants tornem a sensibilitzar
nos amb el pt-Dblema. 

~~) a"~ ql.i~ m'he cai'sat1e diplomacia, p.issarem a 
l'acc;~i 61timament ~'he pregur.tat seriüsament si 56n 
¡e~ classes J la tel~vis¡ó la que [~ntribueil a reduir
~~s el voluID encefAlit, ftns a abandonar 1~afici6 pel 
cine!H que IDI ts de nosaltres teniem, 1 !i!i~.1nt-i'':¡s sense 
tip dignitat a veUff "El precio justo' i renegant de les 
nostres antigJES tradicians rDm~ntiques. Es que ja no 
52qt(~ res qUin seie~ davant d'Jna pantalla blanca Im~\ 
D menys), esperant Q~e la nastrE actriu!~ctor predilec
tale scrgeiJi de ¡'interior del celuloide per delectar
nos amo f: ~eu art interpretatiü fo algufia virtut m~s 
pal~abJe)? Pütser he!1l pensat a dei~ar morir les ar:tigues 
e;trelles de 4ol!y~Dad dins unes llaunes destipades a 
rovellar-se si no fe~ algu~a [Gsa per elles? Creieu que 
¡'¡rt-espectacle que tantes ~anes !stones ens ha fet 
¡:;a5s~r, que tant ens ha fet meditar i que va per!lletre 
~ue;¡ toquéssim fis plts a aquella fcssa en la foscor 
de la sala, es ~ereü aq'.lest tiade') !{o, i lIli t ::~'p5 no I 
El ClI'iE!'1A-CAF ha de ressuci tar! coa '.i.f1 H!1i ~! ~a de tor
nar a ser el" que er~! l··ha de conhr.er tathorn, li han de 
donar el ~re[¡i "Soya" per la seva labor de divu!9aci6. 

, , 
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Per aü O fa falta gent amo ganes, aJ.lb ;10 cert esperi t 
rCiiianti e i pi oner , qll.e s' oc<!pi d' aquesta quasi -evange
litzadora tasca. Mediteu sobre el tema i cQntacteu amb 
lii mateü, Francesc "l'\i ckey Roürl:e a Pedrosa, al' aula 
311 pels matins. Ja sabeu! "If you need me, just 
!lhistle." 

Francesc Pedrosa 
C.inema-CAF 
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Era d'esperar, i ho desitjo amb delit, que a l'any 1992 hí hagi 
alguns milers d'estudiants estrangers de la comunitat europea a 
la Universitat de Barcelona i alguns milers d'estudiants catalans 
de la U.B. a diverses universitats de la C.E. El programa de la 
C.E. que permeti permetrA aquests intercanvis semestrals o anu
als és l'ERASMUS (Ajudes financeres per a la cooperació entre 
institucions d'ensenyament superior i per a la mobilitat deIs 
estudiants a l'interior de la Comunitat Europea). Des de la meya 
perspectiva és un deIs programes més interessants de la C.E.: 
poques coses són més enriquidores que viure immers en una altra 
cultura, llengua i idiosincrAsia, i aprendre per experiéncia pró
pía que la creenga de la supremacía d'uns sobre altres té la ma
teixa fonamentació que el considerar la Terra com a centre de 
l'Univers: és fruit de la ignorancia. 

Deixeu-me suposar que els estudiants reaccionareu positiva
ment i cercareu els reptes difícíls i exigents, com ERASMUS, i no 
cremareu totes les vostres energies en accions i ,discursos sobre 
la semiótica deIs draps.No hi haurA mobilitat deis estudiants s~ 
no la busqueu. Pels 'professors ERASMUS implica mals de cap i, 
pels que ens apassiona la recerca, pérdua de temps. La iniciativa 
haurA de ser vostra. No hi haurA mobilitat a nivell col.lectiu 
sinó és recíproca, i la facultat nostra i els seus departaments 
hauran de signar acords amb altres Facultats i Departaments de 
Física per tal d'establir el marc administratiu que permeti a-o 
quests intercanvis. H~urem de parlar d'assignatures i de progra
mes, i de les llengües emprades a les lligons. No serA gens fAcil 
trobar parella si li exigim que entengui el castellA i el catalA_ 
En alguns aspectes Catalunya s'assembla a Dinamarca, i els cata
lans als danesos. Quan els joves físics europeus van treballar 
amb Bohr, el danés no va ser cap problema. Aquí no tenim mal aura
dament cap Bohr: espero que almenys no tindrem tampoc cap proble
ma. 

No s'aprenen dos idiomes per a passar sis mesos a la U.B. 
per a estudiar Física. DeIs més de deu palsos que he estat per 
fer i discutir Física, només a un d'ells vaig haver d'estudiar 
una nova llengua per a poder evitar que al restaurant l'átzar 
escollís el meu menú. Quan, al mateix viatge, vaig anar a Litu
Ania, no m'hi vaig posar a estudiar un altre idioma: quatre pa
raules de rus ja m'havien exigit prou temps; jo estava allA per 
fer Física. 1 a pocs els hi agrada aprendre idiomes com a mi 

Pels que estimeu el catalA i el voleu defensar, la posada en 
marxa de ERASMUS us forc;arA a enfrontar-vos amb alguns problemes 
de difícil solució. Crec, perO, que aquests problemes tenen solu
ció satisfactOria per tothom, si coneixen les técniques de lluita 
japonesa: cedir on és necessari, no cedir on aixO permeti guanyar 
posicions i aprofitar la forc;a del contrari per dirigir-la en 
contra d'ell. Si no és així, ERASMUS no serA catalA. Aixb m'om
plirA de la mateixa tristor que m'envala en veure els indígenes a 
1 es seves reserves al cont i nent "amer i ca. 

Rolf Tarrach 
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CURS NOU, FAC·ULT AT NOVA 

Aquest any s'ha de destacar el fet de que hem estre
nat la nova facultat de Física, un edifici nou i lluent, 
dotat deIs e~s moderns aven~os t~cnics i d'un disseny 
avantguardista. Només cal que arribeu per la Diagonal 
per adonar-vos de la majestuositat d'un edifici, encara 
que no es veu que sigui la facultat de Física perque el 
reto! es a l'altra banda; un edifici d'un color indefi
nit entre groc i marró, mes aviat tirant cap a cagarri
nós. Unes escales donen acces al seu interior des d'on 
pots dirigir-te a l'aula que vulguis, a la sala d'estu
dis o als lavabos, segons sigui les teves necessitats 
mes perentbries. 

L'estructura de l'edifici permet una abundosa il.lu
minació natural, i un ambient natural i agradable que 
·facilita la predisposició de ¡'alumne vers l'estudi. En 
primer Iloc, tenim la planta baixa on destaca la presen
cia d'una eixida a l'exterior que, formant una petita 
terrassa, permet als alumnes tenir un lloc·d'esbarjo. En 
ella podem trabar els estudiants de primer que surten a 
agafar aire per resistir· una altre classe soporífera, 
llegeixi's Sala, a una altra d'una intensitat brutal, 
llegeixis P.P. Altres, els culers recalcitrants, poden 
disfrutar de meravelloses vistes del cementiri de Les 
Carts, i del cementiri del Nou Camp, EIs usuaris mes 
intel.ligents de l'eixida s6n, sense cap dubte, les pa
relles que aprDfiten llargament les campanes, millor que 
els pringats que anem a classe. La decoració de la ter
rassa es veu afavorida per una fDnt postmoderna que no
mes funciona en períodes discrets de temps i amb una 
efic~cia baixament quantificada. 

l'eix de comunicacions del nnu edifici es el sistema 
d'ascensors " high technology ., que permeten la distri
buci6 deIs alumnes per tota la casa. Aquests ascensors, 
completament informatitzats, permeten uns despla~aments 
rApids i cbmodes, encara que mol tes veqades el pis on 
bai~is sigui una aut~ntica sorpresa. Continuant per la 
planta bai~a arribem al centre neur~lgic de control de 

NO TO(j)UiS 
ELS 
PEBROTS 

1"" nevi 

AlOF&S Al" (!, •. 
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la facultat, el lloc d'on surten les oredres precises i 
els pulsos d'inforlació necessaris pel correcte funcio
nament del sistela. A la secretaria, padrea trobar tre
ballant a un ritme infernal a totes les aelbres del P.
A.S. (-mats)', el nostre eficient i innegable degA, i a 
6aspar Rosselló, l'home de les 1000 cares, secretari per 
toL 

També us adonareu de seguida de la gran quantitat de 
taulons d'anuncis, amb abundAncia d'anuncis de feina 
(venda d'enciclop~dies), saraus i farres variades, con
tactes i innombrables convocatories de reunlons de l'EP
PI li BLAS). Fa poc a estat instaI.lat, amb una gran 

. astúcia, un tel~fon que no es pot dir que sigui d'ús 
públic ja que estA limitat pels humans de menys d'un 
metre vuitanta Ichapeau!) Rosarisho, ni ho intentis. 

Podriell continuar parlant lIolta estona de com ~s el nou 
edifici, deIs seu s lavabos nets i pulits, de la sala 
d'estudiants (qu~ sabeu on. ~s?), etc ••• Sense cap altre 
fet remarcable que la baixa població de ties bones ilo 
massises per les diverses plantes; perO arribarem a un 
punt (no d'acumulació) que, de segur, us haurA atret 
l'atenció, i que es l'intenció última d'aquest article: 
Al nou edifici, no hi ha BAR, hem de despla~ar-nos cada 
dia a la 'facultat veina" per poder disposar d'aquest 
elemental servei. Creieu que hauriem inaugurat el nou 
edifici sen se lavabos? D, sense llum el~ctrica? La res-

. posta evident és que no, perO el fet és que aquesta fa
cultat ha cOlen~at a funcionar sense un minim servei de 
venda de begudes i/o entrepans. 

Per acabar nomes fer una reflexió, encara que el nou 
edifici no té bar, talpoc te cuiners. ts un detall, 
Oi? 

L.S.D. 
( lloat Sigui Déu) 1-r 

VOLDPJA ul't!-S & Eq ves j\jJrI' .•. , 
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·O~PER A SORTIR A FER PRACTIQUES A .. 
i\,~ 

o ~ESTRANGER 

I.A.E.S.T.E. 
(International Assocíation for the Exchange o~ Student~ for Tech
nical Experience.J 
Que és I.A.E.S.T.E.? 

Es una assosioció internacional que s"encarrega d"organitzar 
intercanvis d"estudiants de diferents paisos. 

El procediment és molt simple, cada facultat aconsequei~ 
els estudiants aconseguim per a la facultat ) un nombre de beques 
d'empreses i instituciuonms per a estudiants estrangers. 

Alhora elsestudiants d"altres paises fan el mateix, aconse
guint beques d"empreses en llurs pa~sos per a nosaltres ( i al
tres palsos, és cIar ). 

El total de beques es reparteix per paisos i per centres. La 
nostra facultat rebrAel matei~ nombre de beques que el que ha 
aconseguit. 

Enguany el nostre centre, ha tingut una beca per a Hungria 
for9 a interessant en l"Institut de Investigació de Física Tecnica 
de BI_Idapest. 

El nombre d"estudiants que l"any vinent marxin a l"estranger 
amb una beca de prAtlques DEPEN DE NOSALTRES. 

En la nostra facultat, com en ele altres centres, hi ha un 
professor encarregat de les relacione amb I.A.E.S.T.E. ( Dr Nava
rro, cap d"estudis ) i un estudiant delegat (Montse Barranco, 2" 
D). Per a aclarir el funcionament de I.A.E.S.T.E. i crear una 
mínima infraestructura en la nostra facultat es convocar~ uria 
reunió pr~ximament. 

OBJECTIU PER A 1989: SIS BEQUES! 

•. ::, 
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Per que no al rei 

El perqu~ Rosal tres, la gent d'aquest invent estrany 
que són e1s EPPi, diem !iO a la ·"isita del rei és clara. 
El senyor que vindrA a presidir el Mil.lenari de la In
dEpEíld~nci; ~s un espanyol, borbó i rei, tresadjectius 
per a una BatEi~a persona, tre; adjectius contra els que 
nasal tres, nacionalistes [atala~s consegüents, ~s a dir, 
independenti;tes, dirigi~ els nastres esfurgos. 

Nü cal '"ra 1~r .un meliiori'al de greuges, n()m~5 recordar 
qUE Espa~ya ~s el ~ais que ens oprileix¡ primer per la 
IDr~a de !es arlES I j~ :a cQnque~ta, desprls ~er la 
+Qr~a ¿e la por i de la repressi6. La Jase e~ la que 
es~~~ ara cotbina l~alter!or affi~ 12 menjada de coco que 
su~~sa 1a rEa~i~f3ciÓ ~onstant qUE ai~O és Espa~ya i ;! 
§!gr¿5taffiE~t ~istemAtlC i iCjrat de ~a cultura ¡ la rea
litat catala~i, ai~b ~p!icat des d~ l'in'dntesa~ Pe~se~ 
si IDé; no en l~ofe~s!~a espanyolista que suposa tot el 
~~~tatge del 50Es~ubr~~~ent~·'~ i~d~ce~t co~~emor¿:ió 

d'j~ ~erQcidi. i 2~ rei ~s e~ (~~ d'€stat dels es~ary
yc:.is. t; seu rn.a,~ ifi ::~·:?oner:: s~~~ol ~ i coro a t·:d nJ 
i"accepta, i' rebutQe~ la S~Vi pr2s~~cial El SPI¡ ffiissatge 
es E:~ q'.l€ cquestd ter··?'~; ESj)aiY~;) le; S~'I,i unit,;r:~ 

ES~2,ny¿~ ccnfüf,er:t 2} ¡jr~t dE 1a ~o!:quest,; per lE;. ar:~.es 

21b la vo¡~~tat deIs p~)les, 
E: re~ -:,:ac.Hl: ~s !J.~ bwrhc J la dip::'5"!'ja qUI= historica

ment .j.iii;di·~ eL !lGstr,; p:'Jbie.;:~ primer b'Jrb6 cG~iGueri 

i,; ncstr-i terr-l i de;t':'":_~!, i1:j~!ÉS ~el p;,3.e r de la re;Jre
salia la ci~tit de X~ti~a, a li qUE :rEcA ~~ 50ca-r21, 
endE!~Q~á ei bar!i ~; I~ ~~ber¿ ~er bastir La Cltit~jEl¿, 

~rf:iS-i L~:f~r:~t·:;.t {~;= ¡JotiES : 'aleS !Tt~i;-"iJrs. r~o Qt,lide!? 

ta¡~90c la NJv¿ P;l~t~ i e~ ~a~ tal]~t ~E ~~jts p~t'iQtes 

e~PQsa~s a !ES portes de Barc~lDn3, Val~~cia, T¿rreg;,
~t~~.. Els seus de3CEndents no e~ quedare~ cJrts. Re
~Qrdeg; =~rfa~(!.: set~J el i':jesltj~t"~ qJ€ fl?staura la in
qu~ S!CLl]~ 1 la se' .... ; ii1faus"ta. tillo; I:;d'~e¡ ;2g0n'~J la qUE' 

tíei~ eis fiJTS a ~i:i .~Ial d~Ar,5ii, -3. ::'.ist.~di, s~ii1vej~ta les 
"prDVlncias' ImpD5á la '.¡ll' obl:gat~·ia. 5e'rs "a 
·,dY;.Jt fer v.)re qUE AHorco XllI Vil ser 'r, gran re:. Ell 
d.:crr:ta la ;;1-='1 i~ jl1.ris¿iccic~2S!', versió d~ pri!Jter~ de 
segle d@ ia ~ley antjterr~~istaH, don~ ~lport ~ un d~c

tado' que ¡jisso¡sü~ ,0 ,;:.anccillunitit ¡)~ Catalunya i pr¿
,¡ji el catalá en tots els s!~s ~mb¡ts. El rei actual ~D 

és en principi respDnsable deIs a[t~s deIs seus avant
passats, peró si recurreix a aquests per a justificar la 
carona i els prlv~legis que gaudeix, tamb~ ha ~'as5umir 
e:s odis hist6rics que han acumulat j :es injusticie5 
que aquests mate!~DS han COI~5. 

Per úitl!!¡ ~s rlEi, i els c"~t.ala!ls ni tE-:iim rei ni ¿l 
'iolem. Un Barbó, alilO dret (.itala a ia m~ {dret de ven
§uts, pe' tant paper ~ullat¡ mai pct ser rei d'aquEst 
país. El primer Borb~ es desposei a el: ¡ a tota la sevi 
descendéncia [aro€te~ el contrafur mIs béstli de tuts: 

introduir 1ins el pais tropes extrangeres iespanyoles 
franceses; sense permis de la 6eneralitat. Per tant Ca
talunya no t~ cap rei. A m~s no oblidem que el titular 
de la corona actual ha ~s per grAcia i yoluntat del 'ca
udillo", dictador que envai Catalunya i la sotmeté amb 
sang i morts. Cal no ficar-se pedres al fetge per fets 
ja passats, peró cal no obl idar-Ios, i cal eY.tr!?ure les 
[Dnseqü~ncie5 que la história e~s mostra¡ i la história 
ens mostra que Espanya ha envai t "i i i tarment tres vega
des'a Calalunya: 1649! ~uerra deIs Segadors, 1707 iniei 
de la guerra de Succesió, 1936, la guerra Incivil que 
per Catalunya revesti [ar~eters de conquesta. 

rampo[ [~talunya en vDl ca~ de rei. Dóna la i~pres5¡Ó 

que ia monarquia estigui de IOCi. Certs ·intel.lectua¡~· 
gOSS!;; dir que la monarquia és ~odefna 1" 'j, quan no hi 
ha cosa amb 8és regust d'antic rtgim ~ue un sistema 5UC

cesar! p~f a ocupar la láxi~a representativitat d'u~ 
pais: La IDnarquia introdueix un 5istem~ de pr!vilegi 
per a una familia, trenta~t dones la ig~altat d'oportu
nitats ! tie dret divant la ¡Iei) per ta"t és un sistema 
¡ntrinse[a~ent injust i discri~¡n~t~ri: en una lonarquia 
r~ tots som i~uais; en u~a ~onarQ~ia ~i ha que sdn m~s 
qU¡; nosai tr~s, i que esta!; e;, un Iloc! qc,e [,ai pODre", 
.rribar. Gati!lul1ta, pis sempre av:;;¡~at; converti la 
r2i"lesa er, ur,¡ fig:jra ~,és ¡¡ropera .i les iilanarquies cor,
stjtucionals actual s que amb els personatges de jre~ 

jl~i de:s paisos ~elns, donant el pr¡rn~r pas p~r la idea 
de [Iutad¿ !n el sentit ffiodefn del meto Acceptaf la ffie
narqaia~ si es v~i ser consecuent ~s aCC2?tar :a ~o~di
ció de s¿~dit5. Gui ti! Yosaltre5 es sent sfrbdit? iles!t
YEJ. qUE mol t, pOCs. 
?er tint, ",a:qrat 1; sljbti; pro~39anda d" ]'estü a 

'avof de la ffiD"arqui¡ espanyola ('simbDlo de!; unidad 
de la patria 'l

} i óe la persona del rei (Arbitre pGlitic 
¡ [ar de ¡'exercit sego~s la seva constit~ci6l, digUEffi 
no al rei 

l.3er cidel 

1r 
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I!oltes vegades la gent es queixa -ens queixel ,tots en 
dehniti va- que tal o qual cosa no va b~, que podri a 
anar millor, que no s'ha dut a terme COI s'hauria d'ha
ver fet ••• N'hi ha que fins i tot diuen lolt radicalment 
-seose pensar-ho segurament- que res no funciona. Tot 
aixO, que se sent continuament, ~s for9a indicatiu de la 
problemAtica en general i del sentir popular. 

"es ••• qu~ es fa per solucionar-ha? Qu~ fa cadascú en 
particular per tal que tot vagi millar? Evidenhent, no 
n'hi ha prou aab criticar ••• cal actuar. "alauradament 
aqui ~s on les coses comencen a flaquejar, perqu~ encara 
que tata persona dotada d'una mica de seny hi estigui' 
d'acord, a l'hora de la veritat molt pocs se'n recorden. 

Si, ja 'se sapo D'excuses n'hi ha aoltes i ens les 
sabe. prou b~, sempre són les mateixes: manca de temps,
"que he d'estudiar', "que tinc feina", ••• , "que no puc 
perdre el telps en tonteries.· COI? Si, tonteries. Es 
realment "tot aixO" una tonteria? 1 per qu~? S'ho ha 
pensat cadascú seriosament? O ~s simplement un pretext, 
que aquells que l'expressen nom~s ha fan per poder ren
tar-se les mans i creure's i1.1usOriaIBent allb la cons
ci~ncia lliure, tranquil.la? 

B~, a la millor hem arribat Dal fans de la qüestió." 
Tots sabem ho cOmode que ~s trabar-se les coses fetes. 1 
com no, reprovar, exigir, reclamar Idret per altra banda 
inqüestionablel sense fer res al respecte, ni tan 5015 

preocupar-se per si reallent es pot ajudar a solucionar 
allb que s'estA criticant. No, ~s cIar. Que ha faci
l' Estat. O l' Ajuntament, o 1 a Uni ver si tat o... qui si
gui! ••• Per altra banda, ¿per qu~ estan sinó aquells se
nyors que ocupen aquest o aquell lloc de responsabili
tat? PerO atenció: l'oblit que l'Estat, l'Ajuntament, la 
Universitat, etc., els forlem tots per a b~ i per a mal 
~s excessivament freqüent, encara que tothol reconegui 
haver-ho sentit dir infinitat de vegades. 1, fins i tot, 
al tres fan servir-ho com a pretext: "Per qu~ ho he de 
fer jo, si ho poden fer tantes i tantes persones en lloc 
meu? 

Si, ~s cert, els que ocupen un lloc de responsabili
tat tenen el deure de fer tot el possible per tal que 
tot funcioni bé, i segurament no tots ho fan. PerO no 
n'hi ha prou. Es imprescindible la col.laboració de tot
hOIl! per qu~ tot vagi 1II0lt mi II or i que l' acc:i ó d' aquell s 
que m~s poden fer no resulti inútil. Inútil per la desi
dia i despreocupació de la resta de la societat o del 
collectilJ que es tracti. 

Un altre aspecte voldria introduir: el d'aquelles 
persones que no "critiquen", no perqu~ no hi hagi res 
per a criticar sinó perqu~ no saben (IB~S aviat no volen 

• 

'saberl el que funciona, el que no, ni els motiusj el que 
es podria fer i el que'no, el que s'hauria de fer i el 
que no, i fins i tot COI haurien de ser les coses, COI 
no i perqu~. Dit alb al tres paraules, perqu~ "passen·. 
Segur que totholl s'ha desent~s d'alguna cosa en sajor o 
menor mida allenys en un 10lentr deterlinat. PerO qui 
més qui menys coneix algú -potser ell mateix- que ha té 
m~s aviat per costum ••• 
Deixo per a la participaci6 del lector -i alb la indica
ció que no vulgui enganyar-se a si lIateix- la valoraci6 
d'aquestá actitud. 
Sigui com sigui, em nego a dir o a pensar -és a dir, a 

creure'm- que tot est~ perdut, que no hi ha res·a fer o 
que no hi ha relei. PerO no .'hi nego de manera irrefle
xiva sinó COI a resultat d'una reflexiO sobre el tema en 
qüesti6. Potser nosaltres no veure'm el dia en qu~ aixO 
deixi de ser aixi, en qu~ tothom "participiO en i de la 
vida social en la seva totalitat. Potser ning6 -hauria 
de ser tothom alhora?,i ••• podria ser-ho?- no ho aconse
gueixi mai, per6 aixO no vol dir que no sigui possible-

Posem un exe.ple que tots coneixel prou -o que hauríel 
de con~ixer-. La nostra Universitat, i concretament la 
nostra Facultat de Física. Hi ha mol tes coses que es fan 
i IlOItes que es podrien fer o millorar amb la col..labo
raciO de tothol, i a tots els nivells. 1 si s'accepta 
Ino crec que hi hagi cap problema per fer-hol que la 
Uni ver si tat no ha de perqu~ ser excl ussi vament un centre 
transmissor de coneixements sinO que t~ tamb~ al tres 
vessants les possibilitats es multipliquen. Potser de 
cada aspecte només hi ha, encara que hi pugui haver for-
9a més gent al darrera, dues o tres persones que se'n 
preocupin i s'hi dediquin diguel "de pIe". 1 ho fan "de 
pIe" (si ho fanl perqu~ no hi ha més gent que ho faci, 
si fossin I~S és possible que s'hi haguessin de dedicar 
molt lIenys al repartir-se la feina. Hi ha, de totes la
neres, dues possibilitats si no ~s aixi: que ho deixin 
córrer despr~s d'un cert temps acremats' per la manca de 
recolzalent prActic (que no loral -i cas que lanqu~s 
aquest aalament aniria-l i que 'passi el que hagi de 
passar" si pleguen; o que no ho facin perqu~ saben que 
si ha deixen les coses aniran encara pitjor. L'alterna
tiva a aquests finals ja l'he apuntada prou insistent
lIent amb 'anterioritat: la col.laboració de la gent. 
Es probable que hi hagi una raó -o més aviat una excu

sa- per la lanca de concienciació de la gent: que no 
tingui prou infor.ació sobre el que es fa i el que es 
pot fer; o que n,o se' 15 digui a/lb prou insisUncia i no 
se'ls lostri alb safata de plata el camí a seguir. Pot-
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ser si s'anés' insistint I~S en aquest aspecte la gent 
aniria prenent posicions al respecte. Bé, aquest article 
és un intento Per6 també hi ha un altre punt: que "ac
tuant,' fent coses, no es tingui prou tel!lps per intentar 
Botivar la gent tant coa caldria fer-ho. 1 és que talpoc 
tenen perqu~ fer-ho tot unes quantes persones ••• I COI 

més gent faci, I~S es pot fer, millor i aab menys cAr
rega per aquells que "treballin". Ah, i si es fa amb 
ganes i sense necessitat d'ofegar-se no ha de perqu~ ser 
una cArrega, naturallent, sin6 tot el contrario Es lés, 
segur que tots aquells que estan fent coses per la Fa
cultat, per la Unive~sitat; en fi, per als .lItres, estan 
molt satisfets de fer-ho, per6 ••• 

Per dltim, deixeu-Ie donar un exemple l!lolt concret, i 
sense pecar de "sectorialisme". Classe: Primer B. Guatre 

F membres de la Junta de Facultat i del Pie de Delegats, 
tres del s conseJls de diferents departaments, un del 
Consell de Divisió, deu membres d'organitzacions d'es
tudiantsj s'han fet diverses sortides i activitats, pro
postes i iniciatives, els promotor s del concurs ' 
d'acudits de químics i la iniciativa deis taulers d'es
cacs han sortit d'aqui, una considerable quantitat d'ar
ticles i col.laboracions a 'Planta B" (molts d'ells no 
publicats per manca d'espai), alguns membres de la re
dacci6 de la revista i de la C.A.F. (Comissió d'Activi
tats de Física) ... 1, tot i aixó, és I!olt insuficient, 
certament, pero ••• que bé si fas així, i nom~s per co
men~ar, a tot arreu. Insist~ncia? Casualitat? Alllenys 
una mica ·sospitós· sí éso 

Tant de bo no mori el que sembla l'inici d'una espe
ranga. G no ha ~s? Possiblement només ~s una il.lusió. 

A les vostres lans, a les teves lans, hi ha una lica 
de 
IluI, la possibilitat de fer d'un so.ni un xic de reali
tato No deixeu que aquesta IluI s'extingueixi en la so
ledat. 

Aquest estrit és un crit a la participatió. Qu~ bonir 
seri a que fos escol tat i retoll it per tothol! Per6 aab 
que tu, que 
l'estAs llegint, retullis i segueixis aquest lissatge i 
I'intentis transletre .lIs al tres s'haur~ aconseguit que 
se senti tullinat, perqu~ haurA arribat a cOlplir el seu 
abjettiu. 

Nota: Podeu comenyar per posar-li el titol a aquest 
arti -
ele ... 
vol eu. 

no pareu lai de seguir el seu consell ••• si 

SER6I BoaUER I PUBILL 

Conseller de la Divisió 111 (Ci~ncies Experimentals 
PlatemAti ques) • 

Secretari d'EPPI i del PIe de Delegats. 
Melbre de la Junta de Facultat de Física i del Consell 

de Departament de Física de l'Atmosfera, Astronomia i 
Astrofísica. 
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~\~~ -# 
~~'\ : Entrevista amb Eduard Salvador 

COI et dius? Eduard Salvador Solé 
Duan vas n~ixer? El 25 d'~bril del 1953. (Té 34 anys,
quasi 35) 
Dn vas n~ixer? A Barna 
Signe del zodíac? Taure 
Creus gaire en l'astrologia? Kolt poc! 
Creus que la física és una professi6, olés bé una voéa
ció? 

Una cosa és el que crec i una altra el que ell passa,. 
jo crec·que ~s millar que sigui una vocaci6, encara Que 
per lBi, en el fons, és una .feina. 

. Duan et vas decidir afer físiques ? 
Un o dos anys abans de la carrera, una lIica pero reduc

c16 a l'ab surd, és a dir, hi havien moltes coses que 
no m'agradaven. De fet, potser m'hauria agradat m~s una 
altra cosa que física: l'arquitectura¡ dibuixar i tot 
aixa m'ha igradat molt. 
Creus que es pot estudiar física per estética? 

Sí, per que no. Guan cOllences a veure Que la natura t~ 
una certa estetica et pot interessar aprafundir-hi, no? 
Dn vas estudiar? Aquí mateix. 
I eres bon estudiant? Kolt b6. (sic) 
Que potser' eres un "elpollón" ? 

Doncs, depen, el primer any vaig estudiár COII una bes
tia, jo mateix m'en adono, i era una mica perque no sa
bia fins a Quin punt servia o no servia, i em vaig pro
pasar de fer un esfor~ per veure si valia la pena esfor
~ar-se en aquesta histOria. Recordo que el primer tri
mestre potser deuria treballar unes a hores a . casa, a
part de les classes. Una pass ada I 1 em va anar tan bé 
que la resta de l'any no vaig treballar gaire (ha,ha,ho
,ho) i a mida que va anar avan~ant la carrera cada cop 
menys ítant de ba f6ra cert). Vaig rebre un trauma el 
primer any, aiKa cal dir-ho fel rebem tots): Que pel que 
havia treballat, em va frustrar molt veure que just des
prés de les vacances s'em havia oblidat gairebé tot, i 
vaig pensar que la carrera consistia en ser capa~ de 
passar obstacles i de passar-Ios alegrellent, perque aixa 
voldria dir que a la teva vida també t'aniries enfron
tant alegreoent alb els obstacles. El que si que vaig 
perdre va ser la 1I0ral de voler copsar-ho tot. 
Recordes en especial algun deIs teus professors ? EIs hi 
tenies lolta lania ? 

No, molta mania no. Només recordo el cas d'un profes
sor al que no vaig anar a cap de les seves classes, mal
grat que hi estava latriculat. 
Ens voldries dir qui era ? 

(Va sOllriure múrriallent ••• I, No ha dir~. 
Er.cara ~s a la cas~ ? 

No. Pero no li tenia mania, el que passa és que el que 
.'explicava aquell home i de la manera que m'he expli 
cava no .'interessava •. Em vaig repartir la feina amb un 
cOlpany del curs, ell feia aquesta i jo una altra assig
natura. En canvi, recordo molt positivamenLels profes
sors de primer. 
Ara una pregunta obligat6ria: Vas catejar alguna assig
natura ? 

~aig catejár-me'nuna de voluntAria. M'explico, el 
vaig presentar a Juny i abans que sortissin les notes 
vaig anar a veure com .'havia anat l'exalen.El professor 
em va dir que inicialment estava suspés. Em va xocar una 
mica perque era una assignatura que havia treballat bas
tanto Resultava que com tothom havia suspés s'havia aug
mentat la mitja i jo, al final quedava aprovat ( no:po
dien fer aixb mateix ara)¡ perO em va saber greu la 
manera com m'ha va dir i em vaig tornar a presentar a 
Setelllbre ( II avors si Que la va aprovar ). 
Quina assignatura era ?No, no us la diré. 
Vas treure alg'una latricula ? Sí, bastantes (s'ha de 
ser modest, Eduard!! !). 
Es ilprescindible tenir lolt bones notes per dedicarse a 
investí gar ? 
. No, no ho és, perb ajuda per obtenir beques. No obs
tant, tal com estA el m6n, ajudar al qui ten 5 per sobre 
i que et pot donar un cap de IIA, es lIés úti 1 que nopas 
els teus merits propis. Que quedi cIar. 
Ha vas tenir lolt difícil per quedar-te aquí? 

Guan vaig acabar la carrera el vaig anar quatre anys a 
fer el doctorat a Fran~a i, [om he dit abans, la física 
és una feina per a mi, la meya intenció no era dedicar
me en pla· lIIercenari de la física·, així que vaig pre
ferir treballar aquí que no pas viure exiliat tota la 
vida. la meva idea era fer el doctorat i aprendre coses 
noves fora.Guan vaig tornar, eli va costar, Cree que els 
hi passa a· tots. 
De qu~ va anar la teya tesi ? 

Doncs, va anar sobre la intersecció entre cúmuls de 
galAxies i cosmologia, o sigui, els efectes de la metri
ca de Robertson-Walker per a les estructures grans. 
D sigui, ets cosl6leg ~ 

Sí, el que passa @s Que la cosmologia és un eamp 1I0lt 
ampli i, de fet, hi ha gent que fa cosmologia i no té 
res a veure alb el que faig jo. 
En quina situació es traba la coslologia· a l'estat espa-
nyol ? . 

HOle, quan jo vaig tornar estava Eolt malament, o si
gui, hi havia lolt pocs coslólegs i la gent gaire bé· es 
reia qua n els hi deies que feies cosmologia, semblaba 
q~re",e5""ün~-~~Ulllñit.Enaquest temps a canviat lIlol tí s
Sllll perque ~~ta qae ara és la cosa que fa tothol!l, ha 
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passat de ser la cosa de la que ~othom se'o reia a ser 
la que estA dé moda. 
Ara canviel de terci: 
Tú penses COI al tres professors, que el que I~S us re
benta és baixar a donar classe ? 

El que m~s ens rebenta, nOj perO en; rebenta una mi
queta. Es a dir, jo crec que la gran májoria deIs fi
sics, si tenen una vocació ~5 la d'investigar; el que 
pas~a ~s que saps que investigar passa per donar classe. 
Jo no em considero una de les persones que menys els hi 
agrada donar classe, crec que U la seva grAcia intentar 
comunicar coses. 
A Que atribueixes l'alt número de suspesos d'aquesta 
facul tat ? 

Dé, la co~testaci6 fAtil és que s'eKigeix. Ara, el que 
jo no sé és si s'exigeix el que s'hauria d'exigir o no, 
aixo és una' altra historia. Tradicionalment s'ba exigit 
i ai.o fa que els alumnes de física siguin [apa~os d'em
ffontar-se amb problemes elevats i vencer-los. Aquest ~s 

l'aspede positiu d'exigir. L'aspecte negatiu és que de 
vegades s'er.igeix realillent en tonteries, i no·en COII
prensió global de la mat~ria! sinó en dominar una t~c
nica concreta, etc ... SUposo qlje s'hauria de millorar la 
qualitat de !'exig~ncia. En principi ern sembla que no es 
pot regalar Ja carrera de física, com qualsevol altra, 
eh!, no vull dir que la física sigui el non-plus-please. 
Per qu~ creus que auglenta cada any' la gent que estudia 
Física (b~, els que veneno a la facultat a estudiar 
sempre són els mateiRosl? 

Crec que les noves gene
racians s6" més intel.ligents. Camprenc que sigui una 
cosa'que agradi a la gent, més que aplicar coses, saber 
d'on venen les explicacíons. Ara, una altra cosa es que 
hi hagi una mica de masoquisme; si, és molt iaco, perO a 
¡'hora dp. la veritat et Quedes una aica penjat, pero hi 
ha tantp.s carreres penjades. 
Parlel ara de teles més mundanal s: 
Quina apinió et lereixen els quílics ? 

Que 5ón unes bellíssimes persones ( jo, jo, jo !, home 
vull dir, qu~ voleu que n'opioi ••. Ja comprenc aquestes 
preguntp.5 perQu~ jo també vaig ser estudiant i tenia 
antagonismes iffib els· quí~ics, els químics perqu~ estan 
tés a prop, perO també amb els engioyers. Cree Que sim
plement el contacte, i la similitut de les Dat~ries ••• -
PerO no passa res {no pa-pi, no pa-pa, no passa res!, 
vull dir, despr~s t'en adooes de Que ••• , pobre gent ( 
jua, jua, jua ¡ ... són com quaJsevol altre mortal. 
Per qu~ portes aquest increible bigoti ? 

El porto perque no vaig gosar a afeitar-lli'ho tot. Per
que duia barba i bigoti durant iIIOltS anys i vaig pensar: 
"anero per parts'; primer em vaig treure la ba.rba i el 
bigoti el vaig deixar per més tardo 
No serA per coqueteria ? 
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Vaja, no cre!. Home, sempre que decideixes: el deixo 
barba, me la tallo ( el qu~ ? ), .'afeito, selpre hi ba 
coqueteria, ~s evident. Pero, no és que cada dia em miri 
al mirall i digui: • "illor amb, ••• o, sense ••• n• 
Tens algun vici confesable (si ~s incofesable, pots 
confesar-ho talb~) ? 

'Deixaa pensar primer en els meus vicis, i després si 
es poden confesar o no ••• Vici confesable, ••• fumo, bec, 
de beure, deu n'hi do; jo heestat una persona bastant 
viciosa en general, i els he recorregut gairebé tots. 
Ara estic en una edat en la Que ja vaig de baixa, els 
vaig deixant de mica en mica tots, i hem costa molt de 
fer-he. T'adones Que el ritie que gastes en una certa 
edat no et pot durar gaire. Ara, per exemple, he deixat 
de fUlar. 
Quines s6n les teves aficions rares ? 

L'urbanisme m'agrada molt i la lingüistica també. 
Són dos temes que sen se voler llegeixo més del que cal
dría esperar. 
Hi ha hagut algun llibre que t'hagi marcat ? 

No, no ho diria paso 
Tens algun g~nere en concret que t'agradi ? 

Ultimament els evasiu5, novel.la policiaca. Sí, sí, 
no sé qui va dir que a partir d'una certa edat, els qui 
llegeixen novel.la no s'han fet adults. No gosaria dir 
tant, pero bé, jo en tot cas comparteixo aquesta opioió, 
arriba un. moment en que dona poc una lectura de ficció, 
sinO ~s una lectura de ficció total, és a dir, Que sigui 
evassiva. Em costa d'empassar-me un llibre sencer, a no 
ser que tingui motius molt concrets. Ultimament m'ne 
llegit 'La Mare" que és una obra de teatre de Witkie
vicz. 
Quina Idsici t'agrada ? 

Doncs, una mica tota, en aixO em passa el contrari 
que amb els llibres, "trago' de tot. M'agrada tota mena 
de música. 
1 de cinela ••• ? 

SOn les típiques preguntes que caldria tenir Ja
llisteta i treure-la, ara m'agafeu ••• 
Ja, pero són les típiques preguntetes que s'han de fer-

Ja us comprenc, pero no me les tenia pensades, és a 
dir, ••• ara no sabría dir-te ••• Espera, ••• en una certa 
~poca es va marcar molt "2001 Odisea en el espacio", en 
general Kubrict m'agrada molt; d'altres pel.licules se
ves que no tenen res a veure amb la ci~ncia o la t~cnica 
m'han encantat. També m'han agradat altres pel.lícules 
més banal s com nIndiana Jones·. No, amb el cinema em 
passa com amb la música, tíne malta ntragadera·. Encara 
que últillallent no hi va.ig gaire. 
COI et definiries COI a persona ? 

Doncs, com una persona Que es pren massa seriosament 
les coses. Segons com, ~s un defecte o una virtut. Per a 



¿ 

mi, de vegades, ha arribat a ser un defecte, per6 .'a
gradaria ser m~s tranquilo 
T'ilporta el que la gent pugui pensar de tu? Sí. 
l els alumnes en particular? 

Si, suposo que aixo ~s un deIs motius pels quals 
m'agrada prendre'm seriosament ¡es coses. HOlé, vull 
dir, ••• tampoc m'absessiona, nal tanto· ••• que no dongui 
la sensació que n'estic obsessiooat. 
Hi ha hagut cap alu.ne/a que s'hagi enalorat lai de tu ? 

Doncs no, en tat cas no m'ho han dit. No ha s~, de 
veritat ... 
Ets maniAtic ? Tens tanies persecut6ries ? . 

No, 'la mania ja te l'he dita abans. Peco de mani~tic 
en el sentit de prendre'm massa seriosalent .oltes coses 
que no s'ho merei~en, perb a part d'aixO doncs, no. 
Quina ~s la cosa, actitud o persona que lés odies? 

la hipocresia .'axafa molt. 
Creus que els científics haurien d'entrar en política-? 

No, ja ha fan prou malament els que hi ha ara, no 
- cal que hi barrejis els ·cientifics. la prova ~s que quan 
a dintre de la mateixa ci~ncia es fa politica ~s fa fa
tal. El que es pugui creure que els cientifics van molt 
bé com a politics, van molt desencaminats. 
Disculpa'ns ara una petita qüesti6... Aviam, avia~ 

Es que és molt típica: Quines tres coses et portaries a 
una illa deserta? 

Ondia! Aquesta mil 1 'hauria hagut de preparar, ~s 

dar •.• Dones 
••• una companya, per .•• per raons evidents, qué m~s ?, 
alguna cosa per distreure'~, llapisos, paper, ••• 
Et portaries una televisi6 ? 

HOlle, doncs si, ~s veritat. Us ha sorprés, no? Es 
normal. la televisió et manté en contacte aob una majo
ria silenciosa de la que formes parto 

e ", 

. la Cicciolioa, sense dubte, encara que la '"arta Sán-
chez tamb~ estA molt bana. 
les noies a classe, alb faldilles o alb pantalons ? 

Faldille'i, i curtetes ... o pantalons ajustadets. 
Quan doras, a que t'agarres, al coixí o a una altra cosa 
? 

Home dep~n del que ni hagi a la vara. Quan darla, 
dormo, al coi~í. 

COI et definiries politicalent ? 
Jo intento fugir de tots els clixés, na puc dir que 

sigui d'vna idealogia concreta. la veritat és que soc 
una persona que ha (anviat lIolt, ~er6 ai~b sí, Sóc pro
democrAcia; els que hem viscut al tres ~poques veiep que 
s'ha d'aprofitar quan d'alguna ~anera se't pregunta a 
qui vals votar; una ~!tra cosa és que serveixi per a 
alguna cosa' ,de malt o de poc, per6 dir que no voto 
perque faei el que faei ilanarail el: uns o elsaltres ~s 
donar la raó al que diu : "DeXeij-me manar a li, qu.e jo 
faré el que vulgui". 
De vega des vaig canviant per reduci6 a l'absurd, quan me 
l'ha feta molt forta, liIoIt forta, dic:"Noi, és l'uLtima 
vegada", després hi torno perQüe els altres tamb~ le 
¡'han gastada. Vaig variant, vaig variant. 

Dos idos selpre sUllen quatre'? '1!!!ir-"'«l;WlI.LI' 
(Silenei sep'lleraU Dep~n, jo crl1c que si, per defi

ni ci ó. 
Ja et ten s pensat el teu epitafi ? 

El meu epitafi?, no, no me l'he pensat. Que me
n'heu pensat algun vosaltres ? 
Ets creient ? 

No. Durant una epoca em considerava ateu lIílitant, 
no hi creía, no hi creia, hi, i no em feu dir en que, •• -
., no creía en res. Ultioa~ent, dones, crec que -hi ha 
alguna cosa, perO no és res d'antropomórfic¡ la idea 
d'un déu que ens estima no Re la cree paso Ara, alguna 
altra cosa, que no sigui puraoent el lIecanieisme, ales
hores, ja no diria que no. Amb aix6 he,evolucionat una 
lica. 
Quina ha de ser la relaci6 ci~ncia-fe ? 

"és val qUI1 no o'hi hagi, que cadascun vagi pel seu 
compte, que si no acabariem malament, com ha passat en 
al tres ~poques. 
A quina prefereixes la Sabrina o la Cicciolina ? 
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Ara et farem un test d'assDciaci6 d'idees. 
Oéu di~~ni Publicitat consum 
PDnDgrafia divertimeot AVDrtalent justícia so-
cial 
Africa 
cial 

Asia OivDrci justicia so-

Felicitat vida Carl Sagan divulgació 
AIDr vid.~ Els JDglars Boadella 
FutbDI televisió Oreta política 
PrDsperitat riquesa Esquerra política 
Alullne treball Centre nD p.xísteix 
GrDucho felicitat Pascual semi desnatada 
Enveja el que ens fa viure mala~ent a molts 
Gula el que ens fa viure be a bastan~ 
T'has fUlat algun pDrro alguna vegada ? 

Si sovint, ja us he dit abans que he passat per 
molts vic! S. 

1 de la mascota d'en "ariscal ? 
HDme, dDncs, pue dir m~s coses que una paraula? ( 

Sí : A mí m'agrada, perb no les tinc tates que acabi 
sent un clAssic.Crec que és com tot, ~s qüestit d'acos-
tllillar- s' hi. 
Qu~ desitjaries tenir, fer o veure en aquest precis ID
leot ? 

Dones m'agradaria anar a Ja'computadora ••. :vaJe).-
•• Be, 
vivim bastant obsesionats per la feína. Si ID'agafes en 
aquest moment penso queell convindria aoar cap alla, 
per o, evi dentment! en altres mOiDents et c~JOtestari a al
tres coses. 
Alquna cosa més que declarar ? 
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No, espero que tingueu paci~ncia amb les meves res
postes. 
Si vals felicitar-nos per l'entrevista pDts fer-hD ••• 
, S~, us felicito, 00 hi cap problema: "'ha agradat. 

L asslgnatura que vas suspendre vDluntArialent nD seria 
l' Ugebra ? 

No, no va ser l'~lgebra. 

A prop6sit, l'AIgebra té alguna utilitat concretá ? 
Home, dones si, és u~ puteig més (jua,jua,jua ••• l 

fDr~a ilportant, per cert. Ja cree que l'anAlisi deu 
tenir més utilitat que l'algebra en la carrera ooobs
tant, l'~lgebra també la t~, perO dep~n del ~amp. Ara, 

. dintre de la línea bAsica de buscar el que és fona~en
tal, a )'AIgebra ¡~ trabo més grAcia. Si un fisi[ es 
passa la carrera treballant amb vectors, seria bastant 
trist que acab~s la carrera sense saber el que és un 
vector. Ara cIar, si ,,'apures, amb un parell de setmanes 
"'hi hauria prou, no (aldria embolicar-se tant, perb 
posats afer, busquem-li el Umeoll o" a la cosa, en a
quest seotit és pura estética. Est~tica i puteig, les 
dues coses. 
ODncs nD ens queda res lésallbque elprenyar-te. GrAcies 
per ser tant cDllprensiu ••• IBuff ••• ,ho he aCDoseguit, ja 
s'ha acabatl 

EQUIP O'ENTREVISTES OE PLANTA B 

Oonea grAcies al Or. SalvadDr que hnt ens ha ajudat a 
cDrregir la seva pr6pia entrevista. Thanks 

\ 
~,.\,., .. 
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·.ENQUESTES 1987-1988 

PROFESSOR ASSI6 VOTS PSP ORDRE N.PRAC. COMPL. SIMPAT. 

G. Rossell ó· Anal. 59 8.56 7.0±1.8 8. 1±1. 8 7.6±2.1 9.0±1.2 
M.Varela E i M. 13 8.19 9.1±0.9 8.2±0.7 8.6±0.8 7.2±2.4· 
R.Simarro Quim. 40 7.86 7. 8± 1 .. ~ 7. 0±1. 9 6.9±1.8 8.6±1.2 
Wagensberg MM II 75 7.93 7.2±2.1 7.2±2.0 7.5±1.7 7.8±1.6 
J.A.Padró 1'1 :i O. 60 7.77 8.2±1.2 7. 9±1. 5 8.0±2.0 7. 7± 1.7 

v E.Salvador Alg. 88 8.10 8.8±1.3 6.6±2.0 8.2±1.5 8.0±1.4 k 
MB~é\.Iir=§fftª Alg. 78 7.44 5. 5±2a () 7. 6± 1.9 7.0±1.7 8.0±2.1 
A.Sanahuja 1'1 i O 29 6.90 6. 8±1. 8 7.0±1.8 6. 5±1. 3 7. 3±1. 9 
J.L.GÓmez 1'1 i O 35 7.50 7.1±1.8 6.9±1.7 6.6±2.0 8.0±2.0 
R.Estalella Anal. 25 7.15 6.9±1.4 7.2±1.4 6.8±1.2 6.7±1.8 
Morenza E i M 21 6.79 7.5±1.3 6.8±1.6 7. 7i~1. 7 6. 1±1. 7 
A.Hernández Term. 54 6.02 6.8±2.8 5.1±2.4 6. 1±1. 8 6.7±2.5 
A.Ramos Fis.G. 95 6.45 6.7±1.8 7.2±1.4 6. 4±1. 9 6.3±2.0 
J.Viñals Quim. 50 6.44 6.3±1.9 5.8±2.0 6.5±2a2 6.2±2.6 
J.González M i O 16 6.79 7.6±1.9 6.3±2.3 6. 3±2. () 5.4±2.8 
Masoliver MM 11 78 6.91 7.5±1.4 6.8±2.0 6. 6±1. 6 6. 1±1. 8 
G.Bach Quan. 27 6.26 6. 2±1. 3 5.7±1.8 6. 1±1. 8 6.1±1.9 
Bartoineu MMIII 29 6.25 5. 1±1. 8 5.8±1.7 5.2±1.7 7.5±1.5 
Codina E i M 35· 6.48 9. 3±1. O 5.4±2.1 7.7±1.7 4.8±2.0 
P.PascLlal Fis.G 106 5.89 6.5±2.6 L~. 8±3. 8 7.7±1.7 5.3±3.7 
F.Salvat Fis.G .. 14 6.31 6.0±1.5 5. 9±1. 5 6. 6±1. 4 5.6±2.1 
Paredes Anal. 24 6.23 5. 6±1. 7 6.4±1.9 5. 8±1. 6 6.0±1.6 
N.Barberán F:is.G. 21 5.81 6.3±1.4 5.7±1.5 6.4±1.6 4.7±2.1 
I.JLlvells . Op"ti • ............ . .::...:: 6.02 6. 2±1. 3 6.2±2.8 5. 6±1. 9 5.8±2.4 
Martorell Fis.G. 2() 5.75 6. 9±1. 6 5.9±1.8 6. 8±1. 6 5~ 2±1. 5 
L.Mañosa Termo. 82 6.01 6.4±2.0 5.2±2.() 5.5±2.0 6.0±2.0 
A.Molina MMIII/Qua 49 5.51 3.6±2.4 5.5±2.1 4.8±2.5 6.7±2.6 
J.Torra Anal. 95 6.05 5.1±2.2 6.0±2.0 5.7±2.1 6.6±2.1 
S.Domingo Quim. 52 5.98 3.9±2.2 5.1±2.6 3.8±2.6 7.9±1.8 
Campos Opti. 46 5.56 5.6±2.0 6. 1±1. 6 5.1±1.9 5.5±1.9 
Planas Term. 50 5.52 5.4±2.2 5.3±2.0 5.7±1.9 5.1±2.0 
J.LLosa Mt1III 24 5.78 6.0±1.9 5.5±1.9 6.1±1.7 .. 5..0±2.4 
B.Sanahuja Anal. 62 4.·95 5.7±2.7 6.9±3.9 5.6±2~5·' c'''''+'"'=' -. ~a ._,_ ..... ..::. 

Sancho 11M 1 51 5.77 5. 5±1. 8 6.0±1.6 6.0±1.4 4.0±2.5 
C.Ferrater E i M. 45 5.47 5.4±1.9 5.8±1.7 4~9±2.1 5.6±2.1 
R.López Alq. 73 4.85 6.8±4.3 6.6±4.1 5.1±2.5 3.4±2.8 
Rojas Tel-m 26 5.69 4.0±2.0 4.7±2.4 4. 1±1. 8 6.2±2.8 
T.Castán Term 40 5.18 6.3±1.8 4.8±2.3 5. 6±1. 8 3.9±2.5 
A.RomeLl MM 1 21 4.53 4.5±1.7 5. 1±1. 6 4.8±1.7 4.7±2.6 
S.Bosch Op"ti . 37 5.36 5. 9±1. 7 5. 3±1. 6 5.8±3.9 4.4±1.6 
Gomis MM 1 23 4.54 4.3±1.5 4.6±1.7 5. 0±1. 6 3.7±1.9 p,' 

E.Elizalde M 1'1 1 Sil 
Abad Opti. 26 4.65 5.1±2.2 4.4±2.4 4.4±2.4 4.5±2.8 
P.Seglar Quan. 12 4.25 3.4±1.7 3.7±1.6 3.7±1.6 4.9±2.3 ~ 

X.Jaen MM II 81 3.55 3.7±2.4 3.3±2.3 3.3±2.1 3 .. 9±2.7 
F.Sala Anal. 108 3 .. 37 4.6±2.6 3.2±2.2 3.8±2.1 2 .. 7±2.3 
J.M.Pons MM 1 54 4.22 1.8±1.6 1. 9±1. 3 3.7±2.5 4.6±2.6 

D 
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, ENQUEstES 1987 ~1988 

COMUNICACIO ORI6INALITAT ADEQUACIO PUNTUALITAT TOTAL 

8. 9±1. 2 7.6±2~O 8. 1±1. 9 7.6±2.3 7.95 
7.7±2.0 7.3±1.8 7. 7±1. 1 6.8±3.3 7.83 
8. 3±1. 4 7.9±1.7 7.4±2.0 7.9±1.5 7.73 
7. 5±1. 5 8. 7±1. 4 7.7±1.4 7.6±1.6 7.67 
7.5±1.9 6. 5±1. 7 '7 .9±1. 4 7.7±1.8 7.67 
7.6±1.7 6.6±2.2 7. '4±1. 7 8.1±1.5 7.66 
7. 9±1. 8 8.0±1.7 7.6±1.5 ·7. O±2. 1 7.34 
7. 3±1. 5 6~ 0±1. 8 6.9±1.1 8.2±1.0 6.99 
7.7±2.1 6.3±1.8 6.7±2.3 6.1±2.2 6.93 
6. 5±1. 6 6. 4± 1.7 6. 6±1. 9 6.8±1.8 6.73 
6.4±2.2 6.6±1.7 6.8±1.8 4 .. 3±3.5 6.54 
7.1±2.2 5.8±2.4 6.1±2.4 7.8±1.8 6.44 
6.4±2.0 4.7±2.4 6. 6±1. 9 6.3±2.6 6.33 
6.2±2.4 4.8±2.5 6.0±2.2 7. 7±1. 5 6.24 
5 • .1±2.9 3. 9±2-. 7 6.7±2.4 8.2±1.6 6.19 
5.6±1.8 5. 9±1. 8 6.4±2.2 4.3±2.5 6.16 
6.4±1.6 5.3±1.9 6. 3±1. 6 7.1±2.1 6.16 
7.1±t.9 5.1±1.8 5.5±2.2 7.3±1.5 6.09 
4.3±2.1 3.2±2.2 6.8±2.0 7 .. 0±3.0 6.06 
4.2±2.5 6.7±2.2 3.3±2.8 9.4±1.3 5.99 
6.1±2.0 4.3±2.1 6.9±1.5 6.4±3.0 5.98 

,5.9±2.0 4.5±1.6 ' 6.3±1.9 7.2±2.1 5.97 
4.9±2.5 4.5±2.0 5.4±2.0 9.5±O.9 5 .. 94 
5.8±2.6 5.0±2.2 6.2±1.6 5. 5±1. 9 5.80 
4.4±1.4 4. 0±2. 1 6.1±2.0 6.9±1.8 5.78 
6.6±2.3 4.9±2.3 5.9±2.0 7.1±2.0 5.71 
6.4±2.3 5.8±2.5 4.9±2.7 7.9±1.6 5.69 
5.5±2.1 5.6±2.4 5. 9±1. 8 4.5±2.2 5.62 
7. 5±1. 2 6.0±2.2 5.6±2.5 4.9±2.3 5.59 
5.2±2.0 4. 3±1. 9 5. 9±1. 7 6.0±1.6 5.46 
4.7±2.1 4.0±2.2 5.7±1.9 7.5±1.7 5.45 
4.7±2.4 4.7±2.0 5.2±2.4 6.0±2.9 5.42 
4.4±2.6 3.8±2.6' 5. 2±3. () 6.3±2.3 5 .. 39 
4.7±2.1 4.6±2.2 5.1±2.0 7. O±1. 8 5.36' 
4.8±2.4 4.2±2.0 5.7±2.0 ,6.4±1.8 5 .. 35 
3.8±2.9 3.4±2.5 5.9±2.1 6.7±1.9 5 .. 33 
6.1±2.2 ·6. 3±2. 4 4.0±1.8 5.7±2.1 5.16 
4.4±2.4 3.8±2.0 5.7±1.7 6. 8±1. 8 5.16 
4.3±2.1 4.9±2.5 5. 6±L 6 7.4±2.0 5.16 
4.5±1.7 4.0±1.9 5.3±2.1 5. 5±1. 6 5.10 
3.7±1.8 3.5±1.8 5.6±1.6 8. O±,l. 4 4.80 

e.fl±t.a 
4.5±2.2 3.1±2.2 5.0±2.5 3. 0±1,. 5 4.21 
5.5±2.5 3. 2±2. () 4.0±2.0 3.0±1.8 3.94 
3.3±2.4 3.0±2.7 3.2±2.2 6.7±2.2 3.81 
2.7±2.1 2.0±2.0 4.7±2.3 6.3±2.5 3.75 
A.3±2.4 4.5±2.7 4.0±2.3 4.1±3.0 3.62 
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COMENT ARI A L' ENQUEST A 

Un ~~~ ~és l~tAF organitza ies enquestes sobre el prof~ssb
rat d'aquesta facultat, encara que aquesta vegada d'una forma 
irregular oegut a la falta de temps en preparar-la. 

El model utilitzat pe~ l'enquesta és una petita ampliaci6 de 
la utilitzada al curs 84-85, en la que trobem una pregunta sub
jectiva, puntuaci6 subjectiva personal (PSP), i vuit més que for
ment la part més o menys objectiva de la labor delsprofessor 
impartint classes; d'aquest 61tim grup treiem la nota final sen
zillament com la mitjana de totes vuit notes. 

Voreu que no hi s6n tots els professors, ja que l'enquesta 
només s'ha distribuit per el primer cicle, i arnés d'aquests tan 
soIs hi surten aquells que han estat votats en nombre superior a 
onze ( perque surti el Seglar ), la qual cosa ha fet que ,deIs 53 
professors votats tant soIs n'apareguin 47. 

El criteri pér considerar un vot v~lid 6 nul, ha estat tot 
una discussi6; qualsevol vot on la puntuació siguin només lletres 
és nul, si tots els nombres de la mateixa papereta eren zero, ó 
t~t uns, o tot deu, el vot és nul per definici6 de professor. 
També s6n nulules les 87 paperetes amb la mateixa puntuació (ima
guineu-vos quina ), tipus de lletra i boli utilitzats ( t'hem 
descobert! ) que han aparegut votant a Ferran Sala, llen9aven per 
terra qualsevol mitjana posible; l~ resta de vots són v~lids sen
se dubtes. 

Per als addictes a conclussions filosbfiques, avangen: 
- Que fa pena que, en general, les millors notes s6n de puntuali
tat i les pitjors s6n les d'ordre i de riivell pr~~tic en la forma 
de donar classes. 
- Les elevades desviacions sobre la no:t,a que tenen els professors 
de primer i que, per primer cop que nosaltres recordem. no ha 
suspés cap cuiner; amb ql_lina 11 pbcima 11 ho hauran aconseguit? 

Finalment per als amants de l'estadistica direm que tots els 
resultats han estat calculats amb dues xifres decimals i la seva 
desviaci6 est~ndar; malgrat aixb, les notes finals no hem posat 
la desviaci6 per considerar que l'important era el n~me~et tot 
sol. A la resta de pr~gunt~s hi ha la nota mitjana am~ un·decim~l 
i la seva desviaci6, encara qu~ sigui de l'ordre de les unitats, 
per poder apreciar l'equanimitat del vota Tots el~ resultats oh
tiriguts han estat amablement cedits per la HP-15C i la Casio 7000 
que els ha calculat. 

Dit tot aixO, es podr~ vore que aquesta enquesta preten ser 
orientativa i en cap monent ha estat pensada com una enquesta 
rigorosa, ja que no abarca a tot l'alumnat de la facultat i dub
tem molt que tothom hagi omplert les paperetes després d'una pro
+unda reflexió sobre el que representen; Per tant com diu Peret: 
AL QUE LE PIQUE, QUE SE RASQUE i que pensin que'un altre any ho 
poden fer millor. 
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Ple t;1e Delegats 

L'actual PIe de Delegats es constitui el dia 11 de desembre 
de 1987 com a conseqüencia deIs resultats de les eleccions del 
dia 3 de desembre de 1987, i el constitueixen, tal com disposa la 
normativa electoral deis estudiants de la U.B. els representants 
de la Junta de Facultat ~15) i del Claustre de la U.B. (3). 

Degut als resultats de les eleccions amb una participació del 
37 % a les eleccions al claustre i lleugerament superior a la 
Junta de Facultat - insuficient malgrat ser la majar de tates les 
facultats mitjanes i grans - la seva composició és de 13 membres 
d'EPPI ( llde la J.F. i 2 del Claustl'-e ), i 5 t1'AJEe (4 de la. 
J.F. i un claustral). 

El pIe de delegats, com a Organ representatiu del estudiants, 
a més d"elegir segons la normativa electoral el representant a la 
Junta de Govern ial Cons~ll de Divisió·té com a funcions, entre 
altres, canalitzar totes les activitats que pugLlin Irealitzar els 
alumnes dins la Universitat o que facin refer~ncia a aquesta (és 
el m~xim responsable de la CAF - comissió d'activitats de fisi
ca -), recollir propostes i reivindicacions deIs alumnes per tal 
de tramitar-les i/o defensar-Ies als Organs de govern correspo
nents; alhora que proposar-ne d'altres,etc ••. 

Seria compricat explicar sense extendre's massa tot allO que 
el pIe ha fet o está encara pendent de resolució. Per aixO s'ex
posen a continuació alguns punts que almenys serviran per for
mar-se una petita idea al respecte~ 

S'ha participat , a través d'una delegació de la facultat, a 
les reunions de les facultats de fisica a Santander, s'ha tractat 
en profunditat el projecte de Plans d'Estudi, s'ha parlat del Pla 
Plurianual de la U.B., de la comissió sobre la dona, de la Sala 
diEstudiants, de la sala d'Estudi, del . guarda-roba i de la bibli
oteca, i s'han pres algunes decissions al respecte; de normativa 
electoral, de la normativa d"assemblees, i de la normativa del 
PIe de Delegats, está en estudi tot un projecte de revitalitza
ció, potenciació i organització de la CAF, s'ha donat un nou im
puls a la revista Planta-8 (si, la nostra) que aquest any estava 
paralitzada, s'han pres una s~rie de resolucions sobre la presen
tació del segon cicle, etc. A més s'han aprovat una série de pro
postes per ~ramitar-les on calgui, com la creació de grups de 
tarda de segon cicle, el comen9ament de 185 class8s de tarda a 
les 5, l'acoblament deIs horaris deIs serveis de la facultat ( 
biblioteca, guarda-roba, secretaria, etc .•. ) als horaris de clas
se, la duplicaci6 de qualsevol activitat, tant docent com no do
cent, en horaris de mati i tarda. S'han tractat aspectes de mate
rial i equipaments, com posar taules als passadisos, aspéctes de 
nor~alitzaci6 lingüistica del catal~, etc ••. 

El PIe de Delegats en conjunt '(i/o els seus membres en parti
cular) atendrá tates les consultes i propostes que li siguin pre
sentades i respondr~ sempre que sigui possibl~ totes les pregun
tes i dubtes que li siguin formulats. Aixi mateix, anima tothom a 
fer ús d'aquests drets com és el de formular c~nsultes, demandes 
i propostes al pIe, per tal de resoldre possible dubtes i proble-

mes particulars o generals i per tal que la Facultat i la Univer
sitat funcionin cada cop millar. 

Sergi Boquer i Pubill 

(Secretari del PIe de Delegats) 
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LalNovaFacultat 
Els companys que ja fa temps formem part de la Facultat de 

Fisica de la Universitat de Barcelona, aixi com els que en várem 
ésser alumnes en la d~cada deIs seixanta,recordem les depend~n
cies que ocupárem en l"edifici central i les dificultats que te
niem per treballar-hi, dones no disposávem d"espai suficient ni 
de material. En els, anys 60 es construia a la zona de Pedralb.s, 
un edif~ci destinat a la secció d~ Quimica, es proposa adaptar 
provisionalment part de l"ala sud-est de l"edifici en construcció 
per alltojar la Secció de Fisiea que eomptava amb uns 400 alumnes 
i 40 professors a l"any 1969, qua~ ens várem traslladar a les 
noves depend~ncies, sempre en el ben entés de que es tractava 
d"una mesura provisional, en espera d"un edifici ~er Fisica. 

En l"any 1975 la Facultat de Ci~ncies s"escindeix en 5 fa
cultats corresponents a les seccions de que constava, Bilogia, 
Fisica, Geologia, Matemátiques i Quimica. Paral.lelament la Uni
versitat de Barcelona en el curs 1975-76 estudia un pla d"inver
sions en el que, entre altres coses, es contemplava que aquestes 
cinc Facultats estig~essin ubicades a Pedralbes. 

Fruit d"aquest pla d"inversions ha estat la construcció de 
l"edifici de la facultat de Bilogia en el 79 i darrerament el de 
la Faeultat de Geologi~. Per raons desconegudes per mi, mai va 
figurar de manera oficial la Facultat de Fisica en aquest pla 
d"inversions, encara que tenia un terreny assignat per a la seva 
c:onsbrucc i ó. 

Des de l"any 69 fins ara, la Facultat de Fisiea ha anat crei 
xent de manera continUada i constant tant en nombre d"alumnes com 
en el de professors.Actualment som uns 1300 alumnes i 100 profes
SOI'-S. 

En conseqU~ncia, els espais assignats provisionalment han anat 
resultant insuficients, tot i que els nostres companys de la Fa
cultat de Química ens han fet més tolerable l~ situació al accep-
tar compartir amb nosaltres alguns deis espais que inicial~ent 
ells ocupaven, i des de aci els hi expresso el nostre agraiment. 

Per paliar aquesta insuficitncia d"espai, a l"any 82 várem 
comen9ar unes converses amb el Rectorat refernets a paliar aques-
ta situació. '. 

En el transcursde les negociacions i quan el Rector~~ es fa 
cárrec de la necessitat real d"espai per part de la Facultat de 
Fisica, en conseqUtncia comencen les negociacions amb Madrid per 
incloure en un futur pla d"inversions prOxim l"edifici per la 
Facultat de Fisica, succeeixen dos fets importants: UD, la neces
sitat de crear un pla d'urbanització de la zona U~iversitária de 
Pedralbes. Aquesta necessitat, la Universitat de Barcelona la 
solventa, presentant a I"AJuntament de Barcelona el pIa especial 
d"ordenació deIs Terrenys de les Universitats Central i Polittc
nica a Pedralbes, que queda definitivament aprovat en maig del 84 
i en el que es contempla que la Facultat de Fisics ocupi la zona 
de 2750 m2 en planta, ~ontigua a les aules de l"Edifi de les Fa
cultats de Fisica i Quimica. 

Dos, que mentre les converses entre Madrid i la Univ~rsitat 
de Barcelona per incloure el Pie d'inversions la construcció de 
la Facultat de Fisica anaven per bon cemi, tenen lloc els tras-
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passos de competenci es entre Madri d i Genera.l i tat de Catal unya, 
per la qual cosa es malogra la construcci6 de la Facultat de Fi
sica. 

En aquest estat de coses, la situaci6 docent i investigadora 
en la Facultat de Física es fa del tot insostenible. Conscient. el 
Recto~at d'aquesta situació, propasa a la Junta de Govern un Pla 
Especial d'inversions per paliar les deficiencies més acuciants 
en materia d'espai que té la Universitat de Barcelona. Aquest Pla 
d'inversions estaria finan9at a travers d'un credit que la prOpla 
Univérsitat demanaria. Aprovat aquest Pla Especial i contemplant 
entre d'altres coses, la salució a problema de la Facultat de 
Fisica, es preveu que el nau Edifici es construeixi en dues fases 
o etapes. La primera cprrespon als locals de docencia, laborato
ris, per Primer Ci.cle i serveis administratius generals. Funciona 
des d'octubre del 87. La seva inauguració oficial estA prevista 
pel dia 27 d'aquest mes d'abril. Amb la utilitzaci6 de la primera 
fase construida, l'aspecte docent i la vida escolar ·han resultat 
sensiblement millorades, tant pel qu~ fa a la disponibilitat d'es 
pai com per l'equipamentde les aules teOriques i les aules-labo
ratori, tinc la satisfacci6 de manif~star que l"ambient de tre
ball es agradable i aixi m'ho han fet avinent alumnes i profes-; 
sors. 

Dibuix del Quino, alb el perlis de la "ario 
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A~~·queda~indintla segona fase que ha de contenir la zona 
departamental i els laboratoris per segon cicle i els de recerca . 

. Esta p .. ·evi st que 1 a noVa construcc i ó si gui una cont i nuac i ó de 1 a 
primera fins arribar a ocupar, en planta, l'actual aparcament. 
Esperem del Rectorat i de la Generalitat ens ajudin afer reali
tat ben aviat aquesta segona fase del projecta primitiu, doncs ja 
hem exposat repetidament que és indispensable per l'evolució pro
gressiva de la Facultat de Física i poguer atendre els projectes 
de recerca propis deIs Departaments. Aquests projectes finangats, 
quasi en la se va totalitat, per fons externs a la Universitat, es 
veuen amenagats de no pOder-se desenvolupar el ritme desitjat per 
manca d'espai on instal.lar la infraestructur~ prOp~a d'aquests 
treballs i acollir convenientment als grups de persones que col
laboren en al recérca. 

Pere Seglar 

la Faculta~ de Fisica 

+. ~ . 
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~ Jleibnit3 i el calcul. biferencial 

1684 "Nova Methodus pro ma)(imis et minimis itemque tangenti 
bus, que nec fractas nec irrationales quantites moratur, 
et singulare pro illis calculi genus" 

"Unnou metode pels ma)(ims'i els mínims, ai)(í com per a 
le~ tangents, que no s'atura amb les quantitats frac
clonaries o irracionals i és un genere singular de cal
cul per a aquests problemes" 

Sigui un ei)( OX i diverses corbes com la WW, YY, ZZ, les ordena
des de les quals, normals a l'ei)(, WX, YX, ZX, s'anomenen res
pectivament w, y, z; i l'a~cisa OX de l'ei)( s'anomena )(. 

o 

E 

Les tangents WC~ VD~ ZE es tallen amb l'eix respectivament en 
els punts C, DiE. 
Sigui un segment arbitrari dx. El segment que és a dx com w 
( o y o z és ,3. XC ( o XD o XE ) 's'anomenadifet-'encia de 1<:'5 
w ( o les y o les z ) o simplement dw C o dy o dz ) 
Acc~ptant aixO les regles de c~lcul són les segUents~ 
1.- Si a és una quantitat constant da = O dCax) = adx ., 
2 . --Si Y - w dy .-. dw 

" - E:i Y " 0_' 11 
_. Z ,', + W dy -- dz -d;·: + d~..¡ 

l'¡ .• -.. Si Y _. ;.{ ~~ dy ::: :-:dz +. zd}·~ 

'" - Si .1 ...J. Y _. 
~{ z ay ::: (± ;·:dz +: 2dN ) / Z2 

6. _o. Si Y - ~< .. Cly = ¿tV c: QI-' 1 ) 

PLANTA 8 -23-

............................................. _ ................................ _-----



.. _~~' . 
Es suficient la regla de la potencia entera per determinar tant . 
la de les fraccions com la de,les arrels, ja que la: pot.encia és IrA 
una fracció quan l'exponent és negatiu i una arrel quan l"expo- ~ 
nent és fraccionario Aixi: 

d{l/x·) = d{x-·) = -ax-~-1 dx = -a/x·+1 d v 
" 

.d (~) = d (;.:""/b) = 

• 
ª >: (_-b) /b 

b 
d v = => 'V' ". " !:!. ,., 

b 

=_ª- :.~ - (a+b) /b d;·: = -a 
b b 

b dN 

1 d v 
" 

~ ~{.:¡:B 

Cal remarcar que en aquest cal cul :.: i d:< han de tractar'-se de l·a 
mateixa manera que y i dy o qualsevol altra lletra indeterminada 
i la seya diferencial. 
També s"ha de veure que no ~empre és possible tornar de manera 
immediata des d~una equació diferencial a.I'equaci6 de partenga. 
Veiem l"ús correcte deIs signes: 

.Quan durant el cálcul canyiem la lletra per la seya diferencial, 
mantE.\nim els tIl-.:\té~i :<os si gnes 

+z _______________ +dz 
-z _______________ -dz 

perO quan arribem a la interpretació deIs valors hem de demostrar 
si el ~alor de dz és positiu, negatiu o nul, i veure la relació 
d' ;.: amb z" 

Si les ordenades z creixen creixent x, la relació és positIVa; 
si les ordenades z decreixen creixent x, la relació és negativa; 
si les z no creixen ni decreixen, i el seu estat és tal que dz 
és igual a zero, l'ordenada és m~xima o minima depenent de la 
convexitat vers l'eix i la tangent en aquest punt és perpendicu
lar a la seva propia ordenada. 
Si dz és infinit respecte dx, en aquest punt la tangent és pa
ral.lela a la seva propia ordenada. 
Si dz i dx són iguals, la tangent en aquest punt forma un angle 
semirecte amb l'eix. 

Si creixent z, creixen també les diferencies de z, dz ( o sigui, 
si dz és positiu i també ho és ddz, o si dz és negatiu i també ho 
és ddz ) la corba torna la convexitat vers l'eix. En altre cas, 
la concavitat. 
On ddz s·anul.la tenim un punt d'inflexió contrari, i la concavi
tat i convexitat s'intercaiwien.( En aquest punt, nizrÚ,·:·dz te
nen perque ser zero r 
Per aixo s'utilitzen signes ambigus com a la divisió, que han de 
ser aplicats d'acord amb aquest~ ~riteris. 

Del coneixement d'aquest algorisme o d'aquest c~lcul que anomeno 
diferencial, podem obtenir totes les altres equacions diferén
cials per a l'~lgebra comú i els maxims i els minims aixi com les 
tangents; sense necessitat de separar les fraccions o els irra
cionals com devia fer-se amb els metodes fins ara publicats. 
També s'extén a les linies trascendents que no poden estudiar-se 
per c~lcul algebraic.! aixo és senzill si considerem dx, dy, dz, 
dw com proporc ional sales di ferenc ie.s moment~nies, ja sigu i n 
increments o decreixements d'~, y, z, w. 

Veiem el següent exemple: 

Siguin dos punts C i E i una recta SS al mateix pla que ells. 
Busquem un punt F d'SS de tal manera que la suma del rectangle 
CF multiplicat p~r la quantitat donada h i del rectangle FE mul
tiplicat per la quantitat donada r, sigui minima. 
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CR = c 

, a Fem ) 

EQ = e 
QP = p e 
QF = x 
EF = 9 S S 

Q 'X. 

FC = f 
e 

FP = p X 

Tenim que 9 = \/x e + ee 
'C 
I 

f Vce (p-x)e I 

= + 

La condició demanada l'expressem com: 

w'= hf + I'"g 

Al mínim dw = O 

O = hdf + T"dg 

x - Q 

df = dx 
-Vce + (p-x)e 

x 
dg = V XE 

dx 
+ ea 

Substituint: 

x - Q x 
O = h + r 

-Vc E + (p-x)e Vx e + ee 

h Q x = r _x_ 
f 9 

Si ho apliquem a la Dioptrica h i r són les densitats deis medís 
en els quals es produeixen la refracció i la incidencia. 
EIs sinus deIs angles d'incidencia i de refracció seran recí~ 
procs d'aquestes densitats. 

h = n r (densitat del medi de refracció) 
r = n,. ( " "" d' i nc i denc i a) 
x/g = sin~ (sinus de l"angle d'incidencia) 
(p-x)/f = sinr (sinus de l'angle de refracció) 

n .... sin .... = n~ sin~ 

Aquestes densitats s'han de_prendre no respecte a nosaltres sino 
respecte a la resistencia que ofereix el medi al raig de llum. 

Allo que els doctissims varons han investigat amb ,mol tes dificul
tats, el coneixedor d'aquest calcul l'ha obtingut en tres línies. 

Ester Tarrés 
A'nna Fernáhdez , P LANT Á--s. -25-
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SIMPOSI SOBRE 
#' 

ASTROFISICA 1 COSMOLOGIA 

~l col.loqui sobre'astrofísica i cosmologia s'ha orga
nitzat'en el marc deIs actes co •• emoratius del 150 ani
versari de la r~stauració de la UnÍversitat de Barcelo
na. La comissi6 organitzadora del rectorat va pensar' que 
calia que hi hagués simposis-col.loquis que apleguessin 
confer~ncies dedicades a la ci~ncia (COI podria ser so
bre, física, química, biologia ••• l. 
Cap allA el mes d'octubre el degA ens va aplegar a uns 
quants de la Facultat per discutir quin tema podria te
nir una actualitat i un inter~s alpli, de cara tant als 
estudiants d'aquesta facultat com al públic en general. 
Del que es tractava és de que tingués el mAxie inter~s 
possibie, i després d'una tanda de reunions'es va pensar 
que el ten fos astrofísi'ca i cos/llologia, i en particu
lar la formaci6 i evoluci6 de les estructures de l'Uni
verso 

Aquest és un tema que estA molt d' actualitat i que 
representa,la conjunci6 de l'astronomia (o l'astrofísi
ca) i la física de partícules, tot aixl dins del tarc de 
la relativitat general, que tracta tot el relacionat amb 
la gravitaci6. Després d'aix6, el doctor Pasqual i jo 
vam tenir un canvi d'opinions sobre el 'tema de les' con
fer~ncies i'tal! pensar en especialistes que tinguessin 
un reconegut pre,stigi internacional i tallbl! que vingul!s 
gent de tota, Espanya. Així, vam pensar en cobrir els 
temes de formaci6 de galAxies, exist~ncia de forats ne
gres, la supernova 19B7-A (que encara que no pertany del 

'tot al tema d'estructures de l'Univers, és d'actuali
tatl, etc ••• D'entrada, hi havia unes lilitacions de 
pressupost, pero tambl! vam pensar que podíem portar gent 
tant d'aquí com de fora. CO/ll especialista en física de 
partícules val! pensar en el professor de R'ljula,í, que I!s 
molt conegut interRacionalllent, i vArem pensar també en 
el doctor Peeble5 que va ser un deIs co-descubridors de 
la radiaci6 de fons de 3K, residu del Big-bang¡ al ftar
tin Rees, de la universitat de Cambridge, i després a un 
que inicialllent va acceptar perO que va tenir proble/lles 
per venir: el professor Joseph Silk, que tubé havia de 
parlar sobre formaci6 de galAxies¡ també calia un espe
cialista en nucleosíntesi, i vam pensar en el professor .JIMIL 
Jean Adouze, del Institut d'astrofísica de Paris. --.". 

• • 

.- ..... , •. ·.S:~ 

Comentaris del Dr. Canal 

Una altra cosa que ens vam pJantejar va ser que s'ha
via de demostrar que en aquesta universitat hi' havia un 
interés en aquest tema. ,'Per exelple el doctor Salvador 
'treballa en gran s estructures i va fer una conferéncia 
sobre lorfologia galActica; el doctor Estalel1a va fer 
la confer~ncia sobre regions de forllaci6 ' d'estels i 
el doctor Sanahuja va parlar sobre, el plasma int~rpla-
netari, i jo lIateix sobre les supernoves en tant que 
indicadors de dist~ncies extragal~ctiques • Talbé val 
pensar que no quedava gaire bé portar nOlés especialis
tes internacional s i era una ocasió per portar gent re
presentativa d'altres centres d'astrofísica d'aquí que 
treballen en temes COI I'univers primitiu, interfero
metria de llarga base, forlaci6 d'estructures per con
densació gravitatoria de materia fosca, etc ••• 

Vam vore que quedava un conjunt bastant coherent que 
cobria els principals aspectes de l' astrofísica i COSIIO
logia actual s, i val! procurar que, hi hagués un ordre 
logic en les intervencions, que es refletteix en un pro
gralla il!pr~s. 

AixO ~s va cOllengar a preparar a finals de l'any pas
sat, i es va avisar alb lolta antelació a la .gent de 
fora" perqu~ selpre estan 1101 t co.promesos (encara que 
aid es cOllpensava en el fet de no haver de venir gaires 
dies l. Tots van acceptar en principi i finalllent va 
haver-hi probleles d'aiust de les dates; llavors ens val 
planteiar la quantitat de gent que hi assistiria: en una 
prilera aproxilaci6 val pensar que es podia haver fet a 
la Facultat de física, pero sobretot la conferéncia en 
castell~ sabíem que atreuria 1I0lta gent i no cabrien de 
cap de les maneres (fins i tot, l'assist~ncia a les 
a!tres conferéncies va ser su:fiüen~~t gran per no ha
ver cabut en física J. Sabíem que l'aula lagna de la 
facultat de biologia tenia unes qualitats t~cniques for
ga bones; si ens haguessin donat un pressupost .~s gran 
s'haurien pogut fer traduccions silult~nies, pero és una 
mica difícil trobar bons traductors que estiguin falli
liaritzats allb un tipus de llenguatge tant específic com 
el de les confer~ncies. En general, pero, les condicions 
técniques van ser prou bones: hi havia bon so i bons 
proiectors, i fíns i tot es podía haver fet coses lIi
llors ( vídeo, etc, ... !. . " 

* 
,': ::;~(,~. " . 

. ~~ • 
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/ 
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Tamb~ hi va haver dades anecdbtiques, COI la taladra
dora de la confer~ncia del doctor Peebles, que va ser 
sustituida m~s tard per un insistent martell, o la gran 
acceptaci6 que va tenir el professor de Rujula alb la 
seva "inortodoxa" exposiciÓ. Tamb~ ~s interesant la con
nexió entre la física de les grans estructures i la de 
particules. Actualoent la cosmologia ha despertat lolt 
l'inter~s deIs fisics de partiLules perqu~ a l'antic 
univers es van donar altíssimes energies que no es poden 
aconseguir en cap laboratori, de fOfma que les con se
qü~ncies observables avui en dia d'allb que va passar a 

t I 

., 

l' .Uní vers prilli tiu eonsti tueix un bane d' experilents que 
no es podrien fer d'altra forma. 

COI a ecnclusi6 cal destacar que ~s una llastima no 
poder fer I~S sovint aquest tipus d'aetivitats, degut a 
probleles eeonblies. Val la pena eon~ixer altres visions 
díferents de les de claSSE! del tractallent d'un prob.leu 
físic d'actualitat, perqu~ es veu gent que hi treballa a 
tot el 06n, donant una ilatge viva de la ei~ncia. 

t 
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8: tota una historia 
Quan una tarda a en Jordi se li va acudir el nom de "Planta 

8"~ era absolutament imprevisible que aquest el sobreviuria, i 
ens sobreviuria, metafOricament parlant~ és cIar. 

Un edifici amb set plantes ••.•.• i d"entrada totes elles 
~astan·t "cai:<a. negra" pels estudiants Per que no· en podíell) 
construir una nosa;tres? Una on tqta la gent vinculada d"alguna 
manera a la facultat de física pogués opinar~ dpnar informació, 
quei:·:ar-se~ fer una mica de "lit.eratura", proposar problemes d'es 
cacs parlar de cinema, 

Ai>:í va comengal- tot, un clía d"actubre del 1979. (Si ens 
guardeu el sec:ret, es veu que "PI anta 8" va teni runa mal'-e, pero 
sempre s"ha mantingut á l"ombra de tan esplendida filIa ••.• ). 

r la cosa va tenir éxito Amb escrits de professors i d'estu
d:lElnts~ "Planta 8" anava prenent cos cada tl-imestre. Tot i que 
els autors escrivien sobre els temes més diversos, la facultat i 
la seva vida n'eren l"eix central. D'~na banda, els departaments 
(els de llavers) van obrir-li les seves portes i per fivam co
mengar a saber quelcom sobre la recerca que es feia a la facul
tat_. D'alb"a, "Planta 8" va esdeVenir la plataforma de llangament 
de la CAF ( Comissió d'Activitats de Física ) i, alhora, el seu 
portaveu. Va impulsar l~ creació de les ccmissions de cinema i.de 
tonferencies, aixi com la de la coral, i la continuitat deIs 
concerts .. També va promoul~e i " patir" les primel~es enqL!estes so
bre el professorat, amb més d"un malclecap en uns dies en que l"e
xercici de la critica constructiva encara no sáeabava d'accepta~. 

. Un deIs pares d~ la ca5a, el Dr. Vidal, va ser protagoniste 
d'un nómero manogrAfic al voltant de laseva figura, amb motiu de 
la seVa jubilació. Les págines de la revista també vanfer-se 
res~O d"ai~unes noves teories cientifiques~ que eren rápidament 
I~·efut.¿o.d.~s pels motius més val-iats no hi ha gaires Eins·tein, 
dissortadament ). 

Si en algun moment haviem t.ingut dubt.es sobre la insatisfac
ció qUE! volta les feines o els estudis massa especialitzats desde 
.la r~dacció vam poder camprovar que aixO és totalment cert. Una 
gran majoria deIs artic:les que arribaven a les nostres mans eren 
r-el¿¡ts '::Imb aspir'ac:ions literál-ies (sobl-etot en epo.é¡úÉ!!;i:.d"e:·:a
mene ... ) Realment m6lts d'ells no més en tenien les aspiracions 
( alguna assignatura de carácter mes humanistic a ~a carrera pot
ser no hi aniria malament del tot •.. ) PerO hi havia alguns for9a 
ori gi nal s.' 

r que hagués estat.s de tot aixO sense una presentació atrac
tiva ? Diversos estudiants, i també algun professar, amb una bona 
dosi d'art gráfica a les mans amenitzaven el blanc i negre al 
que, malaurádament, la revista sempre a estat condemnada. r no 
tot~ eren fisics, val a dir-ho!. 

Bé, en tata certesa ja en teniu prou de batalletes. Esperem 
que' ho comprengueu... j a se sap... " qual sevol temps passat " ... 

Ens agradaria felicitar-vos per l'jniciativa que heu pres de 
reengegar la revista. Molta sart i tant de ba que hi continueu 
endavant. 

Ah, entre nasaltres, es veu que en Maragall us té reservat 
un lloe a la secció de prensa de les olimpiades del 92 .•. 

Trinit.at Pradell 
Pil ar Queral t 
Gemma Sesé 
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SUPERCONDUCTIVIT Al 

El pre;i Habel d'enguany na estat merescuda~ent ator
gat a en J. 6. Bednrz i a en K. A. "úller, pel seu des
cubriment de la superconductivitat a altes temperatures. 

La superconductivitat fou descuberta per K. Dnnes el 
1911; refredant el aercuri per sota deIs 4.2 K., s'ajan~ 

que deixava de presentar resisHilcia. eHctrira. 
La superconductivitat resulta mcit sucosa des d'un 

punt de vista d'aplicacicns prActiques. L'objectiu, pe
rA, ~s arribar a aconseguir material; superconductors a 
la temperatura del nitrogen ¡¡quid, que ~s relativament 
fAcil d'obtenir. L'exist~ncia de cables conductors on el 
corrent hi circul~s prActicament sense p~rdues, amb in~ 

tensitats enormes, tindriem m(tltiples aplicacio"s, com 
per exemple, crear camps magn~tics intensos sense !!scal
faaent de les Dotines. 

El madel suygerit per e~plicar la supercúrductivitat 
fou proposat per en Bardeen, Cooper i Schieffer (BeS) el 
1957. 

A la conductivitat ordinAria, els electron; (que 56 .. , 
des d'un punt de 'lista quantic, ferlliions), interactúen 
individaalment amb la xarxa del conductor. la difüssió 
d'energia que aixb provoca causa la resistencia electri
ca. 

Segons el model BCS, en canvi, els electrcns es pa
drien aparellar en determinades circumstar.cies formant 
un ncu >Jbjede quA n 
tic, un bDSó. EIs basons (al contrari deIs fermioos, que 
pel prin 
cipi d'exclussió de Pauli no poden estar en un mateix 
2stat quAntic a la vegadal poden trabar-se tots en un 
~nic estat, fúrmant una n Dna quAntica " macro5c6pica. 
Es aleshores quan el fooviment conjant es fa sense dissi
pació d'energia individual i, per tant, sense resist~n
cia el~ctrica. En aquestes condicions, els electrons 
s'emparellen formant els anOMenats pare!ls de CDoper. 

La coodici6 per la qual aixb succeei~ ~s que el mate
rial es trcbi a una t.emperatura més bai~.i! que una certa 
Te crítica, diferent per cada material. 

Per sota d'i!questa Te, els electrons individuals s'e
mparellen merc~s les vibracians de la xarxa (acoplament 
deIs electrons pels fonon; de la xarxa). La interacció 
que acopla i crea els parells de Cooper s'oposa a la 
coulombiana, i ~s deguda a.la manera en que els elec
trons positius del cristall reaccionen quan un electró 
passa a la vara seu: la vibració que crea interactúa amb 
altres electrons, i els aparella amb el primer. Si l'a
coplament, perO, ~s prou fort, aieshores laxarxa es 
distorsiona massa i apareixen parells a'electrons loca
litzats, i el material es torna aillant. 

Per alt~e banda, la Te per sota la qual el material 
es fa superconductor, dep~n, entre altres COS2S, del 
valor d'aquest aCQplament. 

. Per @etalls} l' aCiJplam2!lt ~s rlé~il! i leS Te ta~hé ;~n 

baixes. Cali~ per ta~tJ pEr peder tE~ir una T~ de l'Dr
dre de la t¡;¡-;peratura :iel ¡d t(G;~n líquid, tr¿j~ar uns 
materials 
fer la Te alta, per~ ~J prQ~ ~o~ per fer-l~ t~r~ar ~i

llanta 
El cami per tro~ar aq~ests no~s ;aterial; e;taia en el; 

cempastas. Ja cap Els anys 60 ¡ 70 s'~aV¡En trabat ~ate
rials que eren superco~du:tors par sota i~ls !3 V,) la 
qual cosa indica','o ~:le havi~:'1 dE tenlr W1 -~:~~plaffi'=nt 

fort, 5e~ons 21 ~Gdel BeS, per etpl~:dr la Te donade; 
les circ~mstAncies deIs cotpostos usats, EIs C0ropOStos 
eren b:d d·;. 

Fati En aG~esta direcció on i~vestigd~en e~s gu¿~yadors 

del ~jobel d'enq¡:.iny. ¡ el !I!ilt2riai, Q la '~d;~i! de llli!t2ri

ais que tHin trúbat i estud~at ¿s ¿:~_ractefitl¿ ~er U!1·~= 

Te de l'ordr2 de 3e i 40 K. 
El pas e~davant q~E aquEst s¡lt ha sig~if~~at obre ~2 

nou l'2sperin~a de dis~asar -de sup2r~D~~~~t0rs a :2~~¿
ratures altas fGr;a aviat~ 

Josep Campmany, 4t , F. Aplicada 

Exe.ple de superconductor a Ta albient. 
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Tó, un cas excepcional 

Un deis moments daurats de l'afermament de la ci~ncia 
com a tal, fou el 7 de gener de 1610, quan 6alileo Sali.
lei descobria el sistema de sat~l.lits de Júpiter i re
futava aixi les tesis copernicanes. A la nit següent, i 
independetment, també eren desroberts per l'astrllnol 
alellany "arius, que va batejar-los aab els nOlls lIIitolll
gics de 6anímedes, ló, Europa i Calisto. 

lO és la lluna més interior (a uns 453000 Km) deis 
satH.lits anomenats tallbé de Salileu. Al te"!escopi 
se'ns presenta com un cos de tamany i densitat semblants 
als de la hostra Lluna, un cos de tons groguencs i ver
lIells, amb zones negres i blanques. La seva órbita, d'un 
període de 1.77 dies, estA immersa en la gegantina lag
netosfera de J6piter~ que els protegeix de l'acció de la 
radiaciO solar. "ere es a la gran regularitat de 1'lIrbita 
d'IO, Ole Roemer va poder fer la primera apreciació de 
la velocitat de la llum. 

La majoria de dades que tenill d'aquest satel.lit fo
ren aportades l'any 1979 per les dues sondes americanes, 
els Voyager 1 i 2, en la seva trobada amb J4piter. Abans 
d'aixb, ja s'havía pogut endevinar una t~nue atmosfera a 
ló: al 1964, els augments de lluminositat presentats per 
ló al sortir d'un eclipse amb Júpiter, foren explicats 
mitjan~ant la condensació de ronglomerats en una hipote
tica atmosfera a l'estar el sat~l.lit a la zona fosca. 
No fou fíns al 1974 que fou detectada, a l'espectre de 
reflexió, la l{nia O del sodi allb una intensitat inusu
al, la distribució de la qual revelava l'existencia d'u
na regió de material circundant J6piter en un radi de 
l'ilrbita de 16, COIl si fos· aquest satU.lit l'ejector 
d'aquest material. Aixó feu augmentar l'interes deIs 
investigadors, que giraren, els seus ulls ver s aquest 
petit phneta. S'explicava aquest nlÍvol de gas lRitjan
~ant el bombardeig de partícules carregades de la magne
tosfera sobre la superficie 
d'ló. Al 1978, un nou impuls a les investigacions fou 
donat per les dades deis experilents de radio ocultació 
i espectrometria UV fets pel Pioneer 10; es detectA un 
núvol d'hidrogen atómie neutre en forla de torus al 
Ilarg de l'órbita d'ló, junt allb el de sodio Foren de
tedades també a!tres espe,cies quíliques: el sofre i el 
potassi, en diferents estats d'ionització. Cal destacar 
que fou impossible observar les típiques línies d'absor
ció de l'aigua, forga prolinents als al tres satel.lits, 
i d'altres elelents que ,foren cercats. Aixó, i el fet de 
l'elevada densitat del satel.lit (3.55 g/cm3), el desta
cava ilmediatalent deis seus companys. 

En aquest estat de coses, el Voyager 1 s'acostava a 
J4piter. 

Una setmana abans de 'la recepció de les prileres 
ilatges amb bona resolució d'aquest satel.lit, "Science"' 
publicava un treball de S.J. Peale, P. Cassen i R.T. 
Reynolds que intentaven explicar el gran albedo d'ló 
(d'una mitjana de 0.64, és la llulinositat observada per 
la llulinositat que donaria un reflector ideal) i la 
intensa i inusual radiació en la banda de l'IF que es 
detectava, mitjangant una curiosa característica de 
l'brbita: COI tots els satel.lits, ló presenta sempre la 
lIateix"a cara a Júpiter i 1 'efecte lIlarea li provoca una 
certa deforlaci6j per a una órbita el.líptica, l'acci6 
gravitatbria no ~s constant i, donat que el, satel.lit no 
té una elasticitat ideal, aquesta deforlació, de la su
perficie varia (fins a increllents de 200, lIetres a 
I'equador) provocant un fregalent de materials intern i, 
per tant, una dissipació de calor que seria la que pro
vocaria el gran albedo; aquesta dissipaci6 d'energia 
faria que el sistema tendís a una órbita circular. Efec
tivament, Ió presenta una brbita qua si circular (una 
excentricitat de 0.00001, molt baixa) la qual cosa sem
bla descartar l'aplicació d'aquesta teoria si no fos, i 
aquí hi ha la gr~cia, perqué el sistema galile~ presenta 
l'anollenada ressonAncia de Laplace: si nI ~s la veloci
tat angular orbital d'ló, "2 la d'Europa i n~ la de Sa
niledes, llavors s'observa: 

nI - 3 n2 + 2 n~ = O 
aixó vol dir que cal tenir en coapte l'acció g~avitat6-
ria d'Europa i 6animedes que, a m~s, és regular:. es po
dria substituir per una órbita 'forgada' amb una excen
tricitat de 0.0043. En aquest cas, segons els esmentats 
autors, s'obté una dissipació de calor interna su
ficientment elevada COI per explicar l'albedo, la res
sonAncia facilita el aanteniment d'un cert flux d'ener
gia regular. Al final del seu treball, els esmentats 
investigadors arriben a la conclusió de que, donat a
quest frec de materials interns degut a l"'efede marea, 
l'interior d'ló ha de resultar fos en bona part, i que, 
per tant, hauria de presentar una certa activitat vol cA
nica. 
Efectivament, una setmana després una col.laboradora 

del JPL de Pasadena, Linda lIorabito, observA una foto 
del Voyager en la que es podia veure COI sObresortia, a 
l'horitzó, un gran plomall: la primera lostra d'activi
tat volcanica for~ de la Terra. A partir de llavors,
s'han cOlptat un 'total de 100 calderes actives, o re-
centment actives, alb un dialetre major als 200'KI. En 
concret, de les imatges de Voyager 1 s'observar1!n uns 8 
volcans actius i alb unes expul~ions de laterial de fins 
a 320 Ka d'altura, amb velocitats a la base de 1 Kl/seg: 
la baixa gravetat del sat~l.lit i la tenue atlosfera ho 
permeten, obtenint uns plomalls si.~trics, CDl un parai-
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gües. El Voyager 2~ que arrib~ a Jdpiter quatre mesos 
després, fou reprogramat per observar }'activitat vol
c~nica d' ló: no Hu descobriments MUS perb con-shU el 
canvi provocat en aquest telps, concretament al voltant 
del loki i del Pele, dos de~ volcans gegants millor es
tudiats. Aquesta activitat explica talbé una altra ca
racterística de la superfície d'ló: la manca de grans 
crAters d'ilpacte, comuns a tots els sat~l.lits. De fet, 
s'ha calculat que el flux de material er-pulsat ~s su
ficient per construir una capa superficial d'uns 0.01 ó 
0.1 cm cada any. 

les millors imatges rebudes pels Voyager permeten una 
resolució de la superficie de fins a mig quilbmetre. 
S'hi comprová 1 'exisHncia de sodi j' sofre, ejectats 
pels volcans i el refredament deis quals, sobretot de 
l'últim, provoca les diferents tonalitats presents: el 
color vermell ~s degut al sofre monoclínic i el color 
groc al sofre rbmbic, diferenciats per les diverses con
-dicions -de sedimentació i refredament i en forma de com
pastos varis, sobretot sals solubles en aigua. El color
blanc és degut al dibxid de sofre, principal cOlponent 
deis plomalls volc~nics i de l'atmosfera d'IO. les és
querdes que s'observen i les deposicions de 502 que les 
acompanyen, podrien implicar l'exist~ncia d'alguna acti
vitat tipus "geyser B

; segons els models de I'interior 
d'!ó¡ aixÓ seria possible tan soIs amb que tinguessin 
una fondaria de 100 metres. 

Aquesta és la part més impresionant d' ló-, peró la 
majar part de la superficie estA constituida per grans 
esplanades intervolcaniques, on no hi ha grans difer~n
cíes d'algada. SoIs a les regions polars es poden trobar 
muntanyes de fins a 10 Km d'al~ada. Aquesta geografia 
recalza la hipótesi d'una escor~a superior-Iolt prima i 
solidificada sobre una capa prima de silicats (perqué, 
malgrat tot, s'observen turons i esclehes en aquestes 
esplanadesl, sota les quals hi ha material foso 

Quant la distribució t~rmica, la temperatura a 
l'equador és d'uns -140 graus e, essent uns cinquanta 
graus mes baixa als 
pols. SoIs en arees reduides~ associades a zones vol cA
niques, poden arribar a obtenir temperatures de 10 graus 
e-(500 K al voltant del Pele). Aquestes taques_c~lentes, 
de f~cil mesura, recobreixen el 11 de la superficie 
d' 16. .. -

:"1II'~:;E.7:Z~:I--Molten asthenosphere 

~1/c¡.4 
T.albé la pres.l!ncia del torus de plasla és explicada 

mitjan~ant l'activitat volcAnica: les particules carre
gades i energl!tiques de la lagnetosfera joviana s6n ca-
paces d'ionitzar els elelents de la superficie (deposi
cions de 502 , forles condritiques alb diferents COlpOS
tos solubles) i de l'ahosfera,que queden atrapats per 
les linies de calp lagn~tic de Júpiter lel calp lagnl!tic 
a lbrbita d'ló és d'uns 1900 nT), deixant COI una estela 
de plasma i creant una ionosfera que s'estén fins als 
750 KI. Despr~s d'un cert telps, aquest ions conseguei-
xen neutralitzar-se les pot fer un cAlcul de la densitat 
d'electrons mitjan~ant estilacions de les vides mitjanes 
del elements ionitzats, aquestes - densitats depenen del 
lloe considerat i no solen sobrepassar al 4100 electrons 
per em3) escapant del plasma. De fet, aquest torus es 
pot observar des de la Terra, ben delillitat per 'la part 
interna (distAncia orbital" d'ló) i fent-se- m~s ténue a 
mida que ens allunyel del gran planeta. Aquests ions, 
que arriben a tenir una velocitat relativa de 56 Km/seg 
respecte el eamp magnHic Isolidari al Júpiter en rota-
ci6) s6n la font de radiació sinerotó detectada a la 
banda quilom~trica _ pels Voyager, i que s'observa modu-
lada pel pas d'ló. 
Altre fenomen important, i que serveix per explicar els 

tubs de corrent observats entre ló i Júpiter, és el fet 
de que 16 tingui una velocitat angular diferent a Júpi
ter Ique té un període de rotació de 10 hores, bastant 
més rApid que el peribde de revolució d'ló), aixb pro
voca que la ionosfera tingui una velocitat relativa res
pecte el camp magnl!tic i aparegui un potencial induit 
respecte Júpiter, formant-se aixi els anolenats tubs de 
eorrent que van a lorir a les capes altes de l'atmosfera 
de Jllpiter. 

Aixb és, a grans trets, el que se sap sobre ló, una de 
les mol tes amants de Zeus (Júpiter ~s el nom romA de 
Zeus) i que fou transformada en vaca p~l propi Zeus per 
evitar que Hera, la seva dona, el descobris. No sé si 
Marius ti hauria canviat el nOI al saber el geni que 
gasta el sat~}.lit peró, realment, no li escau. 

JOAN eAPDEVllA 1 SUBIRANA, 4art. 
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'Entrell¡sta amb 
/eIDr. lnolina 

Ai eollons, ja era hora de poder fer una entrevista al, al •• L 

hbstia, eom es diu! ••• si, si hDBe, en ~lina. Seria eanvenient 
que quan llegiu 1'.5 respostes del Malina f6ssiu el to adequat: 
per exempllt les "as" taneades eom el cas de" col lana, collons '. 
(molt tipie d~ell),d~acord? 

També tenim un peti t diccionari, necessari par la ea.prensi':; 
de tota l·entrevista: 
CDLLDNS= Allb qua .t toquen quan estAs d·.xamen. 
HOSTIA= Tras de p. que amb una mica de vi pass. molt bé el diu 

menge al mat i • 

1) Tt dret a no contestar. 
2) Tt dret a tenir un advocat. 1 si no se'l pot pagar 

nasal tres talpoc. 
3) Tt dret a fer una trucada telef6nica si vol lodi

ficar el seu testalent abans d'acabar l'entrevista. 
S'han acabat els drets. 
Identi fiqui 's. 

S6c Alfred "olina.I qutiltl? COlpte. 
Professi6. 

Fisic. 
Lloc de neixelent. 

Talarn. 
Dati. 

HAstia ••• je,je, ••• un 30 de deselbre del 4a. 
(flcil de contar, sobre uns 40 anysl 
Per tant '5 del signe ••• 

Jo que st ••• ja,ja,ja. 
Estat ti vil. 

Casat. 
Criatures. 

Dues. 
Men i nena? 

Dos nens. 
Alants. 

••• d'aixA no se'n parla ••• 
aut el va 'fer decidir escollir la carrera de física? 

Hale! ••• un llibre que vaig llegir quan tenia 10 anys 
que es deia "Interioridades del ~tOIO· d'un tal Asilov. 

Quines notes treia quan feia batxillerat? Suspenia 
alguna cosa? 
N~. Suspenia la fílica? No ••• je,je. Treia latrícules? 
Si,si, latricules, notables, ••• No va suspendre lai? Si, 
vaig suspendre el PREU, l'exalen de la universitat que 
és el que ara es diu COU, no? •• b', l'exalen d'entrada 
al juny! 

A la universitat quines notes treia? Ho aprovava tot? 
Oh! va haver-hi de tot, depenia deIs cursos ••• el curs 
que ara dono va ser el pitjor ••• vaig treure tot apro
vats nOlts ••• jeje jeje ••• 

La física '5 una professi6 o una vocaci6 ? 
Uf! En aquest 10lent fs una lanera de guanyar-se la ~~

da; quan vaig cOlen~ar era ••• en fi; el que podriel d;" 
. unavocaci 6 ... perA fa lolt telps que ha deixat ,de ser' 

ha. 
Per qut va escollir teAriques? 

H6stia! bona pregunta! bt, lira, quan jo feia 2ft o ~' 
vaig contixer alguns experilentals de la casa, que en 
fi, no vull dir els seus nOls, ••• vaig anar al labor.
tori i el va caure la cara de vergonya. Vaig estar alld 
perdent un any treballant COI un capullo i vaig ve'ur p 

que no s'hi podia fer absolutalent res! Aleshores vaic 
escollir 2 especialitats ta.b.... que talpoc vull d~~ 

quines s6n perque no hi hagi probleles, vaig anar d 

classes de les dues i en una el vaig avorrir trelend~
lent. llavors vaig escollir l'altre a 4t i aquesta va 
ser la de te6rica. O sigui, no ts que tingui vocaci4 De 
te6riques ••• de petit lés aviat la tenia d'experilenlal 
perA el que passa ts que s4c un experilental bastant 
frustat. 
Qut els diria als alUlnes que volen seguir aquest cali~ 

el de te'rica? Hi ha sortida? 
HOle! Uf! reproduint l'esptcie ••• ts una sortida ••• des
prts no ha sé. si tenen un bon arbre, fs a dir, si acon
segueixen interessar-se alb alguns deIs professors que 
tenen beques, poder econ6lic, poder fora d'aqui ••• ~o

.dria ser que tinguessin alguna sortida, si no pertan:en 
a cap grup poder6s ••• estl fotut! 

La leva test doctoral era sobre ·Particules eleaental,· 
(alb en Pascual de directorl ••• 
Una cosa aixi divertida •. Es desintegraci6 beta dobie, 
aix6 de que un ltol en lloc d'eletre un electr6 n'élEti 
dos alhora, a veure si eh neutrins tene lassa ... i tc.t.¡ 
una serie d'hist6ries d'aquestes que, en fi, tener un 
interts entre cOletes ... des del punt de vista de '. o~ 
s4n les interaccions febles. 
Actualaent estl col.laborant In alguna inveltigacil 

s!guint el que va CDIIA,ar IR la slva tesi? 
No, ara !stic fent COS!S de relativitat des de ••• er. 
fi ... les leves relacions ub la leva tesi es van dete
riorar p~r lotius personals, diguel-ho aixi (es va bara-
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llar alb 1'1tol perque no hi havia lanera de que eletes
si dos electrons) i aleshores vai~ canviar de calp per
que.hi havia gent que treballava en el calp de la rela
tivitat que el queien silp1tics i li hi vaig passar, des 
de fa bastants anys... des del 76-77 que estic treba
llant en relativitat. Lo que es pot perqu~, és cIar, el 
nOlbre d'hores que deixen les classes és bastant líli
tato 

Ho vas tenir difícil per quedar-te aquí a la facul
tat? 
No, selpre he estat un sindicalista i aleshores he en
trat COI a tal, és a dir, el linisteri va fer unes pro
ves,aixi, pels que erel lés vells ja, i ens Val passar 
alguns sindicalistes COI a professors. De fet jo cree 
que si hagués hagut d'anar a una oposici6 i enfrentar-le 
als poderosos de física te6rica no hagués tingut cap 
possibilitat ••. jejeje. . 

A qu~ es deu que digui tants "tacos" a c-lasse? 
Potser ho fa una falta de riquesa de vocabulari Iguaita 
si sap quedar b~ ••• de totes lane~es ens enriqueix el 
nostre). Crec que si tinc una conducta lenys distant alb 
els alulnes el trobo més relaxat. 

A qu~ es degut la "luda" que fa de cabells i barba 
cada any a lig curs? 
Aix6 Ijaja) és una qüesti6 de cOloditat, en fi, no tinc 
una ilatge leva feta, encara s6c jove saps? luns 40) i 
aleshores el trobo lillor alb barba a l'hivern perque no 
I'he d'afaitar i Sinse barba a l'estiu perque fa calor i 
lo delés ••• La qüesti6 d'est~tica la tinc una lica obli
dada. Ara I'estic cuidant lés perque alb els anys es 
nota •.. 

COI li agradaria ser recordat? 
HOle! .•• de cap lanera ••• buf ••• d'aix6 passo olílpica
lIent. 

Si fessin una pel.lícula sobre la seva vida, quin 
actor voldria que l'interpretés? En Robert Redfard, 
l'ET ... ? 
En Robert Redford, potser, perb I'agraden lés les~ones~ 
Ijajejejojojojiji) 

guina és 1'6ltila pel.lícula que ha vist que li hagi 
agradat? 
Ah~ "Sota el pes de la llei" del Jarlush, crec ••• Es una 
pel.licula sobre tres larginats que els foten a la pre-
56. 

guin és el darrer llibre que ha llegit que li hagi 
agradat lés? I si pot ser que no sigui de física. 
No, de física en llegeixo poquíssils, llegeixo l'estric
talent necessari, no I'agraden lassa ••• Ara I'estic lle
gint una lerda de llibre ••• un del "ftetateles", sobre 
11quines i ·.entes· .•• lsabeu de quí és?!) El' selbla que 
l'últil que he llegit que I'agradava deu ser un deis de 
la cua de palla ••• 

guin és el grup, cantant, cOlpositor preferits? 
I "ftodenno"? ! ! ! ) 
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De lodern 6enesis o Peter 6abriel (Oh!!!) i deis antics, 
els de quan jo era petit, dones els Beatles ... 
IEns referil als cllssics!!!) Bé aix6 és lolt relatiu, 
és cIar Its cIar, uns 40 anys!). D'antics I'agrada lolt 
en Schubert, alguns trossos de Bach, lolta estona ~e'l 
fa lon6ton, i en... 1 d'escriptors? 
EIs cl1ssics els trobo bastant "~ony1s" en general. guan 
tenia 17 anys I'agradava el Herlann Hess ••• D'ara ••• En 

. catal1, hOle~ el Pere Calders! 
1 de pintors? 

HOle, jo estic dins de l'ilpressionisle, per6 no hi en
tenc lassa. Dins deis ilpressionistes I'agrada en Yan 
6ogh, en Sisley , el Turner ••• 
gu~ n'opina de l'Asilov? 

Cree que és un gran divulgador de la cultura ••• Es .olt 
difícil divulgar sense dir cap parida perqu~ pots caure 
en la pedanteria i ser lolt avorrit. 

v 

Caricatura feta per JOR6E WA6ENSBER6 • 

~ 
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'lIuin '1 el seu pragrua preferit de la TV? 
Soc ••• un senyor que odia profundalent la caixa tonta. 
Tinc reprilits a tata la falilia. De fet no tenia tele 
fins fa dos o tres anys que els leus sogres le la van 
portar. EIs hagués tirat a ells i a la tele al lateix 
cubell de les escolbreries!! L'ónic que lira és el 6ur
ruchaga per6 per lotius que no tenen res a veure alb la 
tele. Tinc r~dio, tocadiscos, lagnetofon ••• escolto bas
tanta lósica. 
lIuina '5 la lillor i la pitjor part COI a prafessor? 

Hale, U una part lolt bona que és la de tractar en gent 
jove que encara t~ il.lusions per loltes coses i que de 
vegades te les cOluniquen. Té una part dolenta i '5 que 
es donen lassa hores de classe i et gasta bastant per 
fer d' al tres coses; si vals llegir, si vals treballar. i 
si vals fer una lica de recerca et deixa poc telps. 
Si li donessin el preai Nabel, qut diria: " yes thank 

you very luch I -al very happy " 6" Ai, tallans, 
kollans!'Ja era hora de que Ie'l danessin " ? 
Jo crec que diria aixÓ darrer, na? •• jajajajojojojijiji 
I Nosaltres talb', ai?) 
lIuina '5 la seva I~xila albici6 cal a cientific i COI a 

'uer hUI~? 
Hale, en 'fi, que els·que estiguin al leu voltant no es
tiguin lassa putejats, COI a 'sser hUI~. I COI a cienti
fic no en tinc gairebé cap, no? Si, poder-le fer unes 
quantes "palIes lentals" sense que la gent I'elprenyi. 
lIuin's el seu pitjor h~bit? I els que fa quan la gent 

no el lira) -
H6stia! lIu. s6n els h~bits dolents? ... 'Treurel la lerda 
de les ungles, escurar-le les dents ••• nods de bona 
educaci6 i per aix6 no ha faig en p6blic .. ·• Jo que sf ... 
A que es degut el seu alt nOlbre de suspesos de NIII al 

febrer? 
De "111 ha aprovat poca gent als tres grups ••• Crec que 
l'exalen era llarg pel telps que es va donar, ja ha vaig 
dir, i a lés la gent penca bastant poco 

RuiD 5Uspens un 901 de la gent, t.· relOrdilents de 
cóncUnda? 
No ••• no soc un s~dic ni un lassoca i no el.lenjo 
lassa el coco. 

Seapre es coaplei.· que si aguiDtes un guia a la 
paret NO!!! i el deixes anar acaba caient? 
Algunes vegades falla! Aquella experitncia no I'he tor
nada afer lai Its ••• jajaja jejeje. 

COI es diu un anilal6 que viu 3 letres sota terra, '5 
de color verd i lenja roques? 
Un anilal6 ••• "are de Deu; qut deu ser aixb? Resposta: 
Un lenja roques verd. 

Parlel del vestir: Perfereixes les robes alples o 
cenyides? Alples. Talb. per les noies? Talbé. C~lors 
divertits o cl~ssics? Hale, ara I'agraden les Iltges 
negres. Jajaja jejeje. Roba interior, si • no? Si,sí,si. 
I deis calpotets qut? Deis cal~otes ••• Hale, nets!!! ••• 
de cot6. Top-Iess 6 no? Sí, sí. Top-less, senSe res o lo 
que sigui, sí,sí. . 

Tornel altre cap a la física. Si fel un farat que 
travessi de banda a banda la terra i llencel una roca, 
fins on arribar~? 
Hel selbla que vaig dir a priler que fa un N.Osc.harlb
nic ••• IHo! Arribar~ a tres letres) ••• perque hi ha el 
lenja roques verd I Aixó'ho heu de llegir alb una 'canta
rella tanta ). 

Defineix-te en tres paraules. 
H6sti a, no ha sé pas ... una persona, un hale i ledi ter
rani. . 

Podries explicar un acudit? 
Buf ••• jo soc lolt dolent explicant acudíts ••• deixeu-Ie 
concentrar ••• hbstia, hbstia, no le'n recordo de cap ••• 

I alguna canp6? Yinyes verdes vara el lar. Canta-la 
jijiji és que entono lolt lalalent. Es lolt dificil , -t cantar. Si voleu us en canto una de nens petl 5 que el 
sortirA lillor, s6n .és senzilles. Doncs va cantar!! 

Puff era un drac I~gic ... 4 f4 J' 
Per6 deixa'l pensar en un acudit ••• Sí, us podria expli
car un de negres: Diu que hi ha 2 negrers alericans. Un 
que té uns negres lolt forts que treballen lolt i l'al
tre que li pregunta - COI t'ho fas perque aquests negres 
et treballin tant? - Oh! es que els capo! agafo dues 
pedres i nyaca! -Oh! Deu fer lolt de lal, no? - Hale, si 
t'agafes els dits, si ••• jajaja jojojo • 

. Respon alb una sola paraula o unaexpressi6 curta: 
física cHncia. 
latel~tica un eina. 
hale cOlpany. 
dona pef~ona atractiva 
nen prefereixo els deis aItres. 
vida hbstia, és dificil aixb! 
peU lastra d' afecte.-
exuen 
ulls 

feina. 
poesia. 
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esquerra 
dreta 
centre 
feli ti tat 
pornogr aH a 
alulnes 
Carl Sagan 
Elizalde 
Pascual 
3JOO'92 

passat. 
poder. 
no e)(fshix. 
lolt necessaria. 
erotisle dolent. 
gent jove. 
escriptor. , , , 
, 1 111 1 

un conyAs 

Ulegiu pHU 
Ulegiu piiiHiI 

Creus que pot existir vida en aItres planetes? HOle, 
tanto 
Ilagina't que venen un extraterrestres, t'agafen í quan 
et tornen s'equivoqen i et deixen 5 anys ItS tardo Td no 
has envellit í no te n'has adonat de res. COI reacdona
ríes? 
Suposant que hel donin per lort potser hel sentiría les 
Iliure perque tindria lenys lligals i lenys obligacions 
i podria passar ,de tot lolt .~s del que passo ara ( que 
Déu n'hi d6 ). . 
guines tres coses t'enduries a una illa deserta? 

3 dones'!!! ( porta lar Xi el nen, oi?). 
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ENr/? 
'Ef/lsrA. 

< Atb quí t'agradaria paslar una' nit inoblidable: AIb la 
Sabrina, aab la "arie Curie quan era jove 6 alb l'Angela 
ftolina? 
Alb la Sabrina sens dubte. jajaja. L'Angela ftolifia I'ha
via agradat fa una telporada pero hi ha un parell de 
pel.licules seves en les que tenia uns orgasles bastant 
fastigosos, o els silulava, i vaig dir: Hoi! No anirel 
enlloc alb aquesta noia. 
, Has escr.i t lai una poesía? 
No, desde petit tinc l'idea que no sé redactar. Soc li
llar analitzant el que escriuent els al tres que escri
vint 'jo; llavors no ho intento. 
'guin Ittode anticonceptiu prefereixes? 
Si és per aplicar-Ie'l a li, la vasectolia. 

De veritat s'ha d'estar boig per treballar aquí? 
••• Ajuda bastant. 
T'ha selblat interessant l'entrevista? 

Si 'aixb el per.et que els alulnes en vegin a~s COI a 
persona que ,COI a profe, si que ho trobo i~teressant. 
Per,b si serveix perque es fadn una ilatge de li, le és 
igual. i si de lí aconseguiu que la gent s'ho passi bé 
llegint PLANTA·S, ja és fantAstic aixb. 
Digue'ns un vici vicio 

... HalO SU!! ! 
ORa frase lapidlria per acabar l'entrevista ••• 

--HOSTIA !!! 

PD: guanyen els "holes" a les '~bsties" per 10 a 8. 

Anna Díaz. 
Jordi Ingl~s. 
Vicent Alumbreros. 
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~ C~INDICACIDNES y EFECTOS SECUNDARIOS DEL SQUASH. 

Informe n!l 3545 
Transcribimos a continuación el extracto final de la sesión man
tenida el día 31 de agosto con el paciente Bertol t Luque' 'Serrano. 

( ... ) 

¿ Recuerda cuando sinti6 ,por prilera vez la necesidad 
de, digalos, "elilinarlo"? , 
la prilera vez que le sobrevino la ansiedad crilinal a 
la que le refería antes fue al tfrlino con derrota de 
una partida de squash con el señor J. 
¿ Por qué no ejecut6 sus deseos ? 
Con gusto hubiera trepanado su carlinga craneal. "alo
gradalente sentía un especial afecto por lí raqueta. La 
adquirí poco antes de .i ingenua entrada a loa Acadelia 
"ilitar del Aire. Era larca University. En el fondo no' 
confiaba lo lAs línilo en su dureza a la hora de inter
calbiar cantidad de loviliento con el occipital del se
ñor J. AdelAs el señor J era ••• No podía elilinar de un 
solo golpe a li lejor aligo y li lejor raqueta. 
¿ De lodo que el señor J era su lejor aligo ? 
Si. Yo lo adliraba. El señor J era el controlador aéreo 
de un inlenso aeropuerto. Yo llegaba con li DC-9 cargado 
de pasiones, desatinos, entuertos, caricias, irrefle
xi'ones ... dispuesto a un aterrizaje forzoso y la voz del 
señorJ 'desde la torre de control elitiendo en la fre
cuencia de la sensatez tranquilizaba .is desenfrenos. El 
señor J le proporcionaba un sitio en la pista de aterri
zaje. Yo olvido a lenudo que el cOlbustible tiene un 
fin, que debo bajar a repostar ••• No puedo reflexionar 
cuando pi} oto. 
¿ Pero no cree que entonces el seior J no era un aligo 
sino, digalos, " un conejero "? 
¿ Perd6n ? 
Disculpe, quería decir • un consejero ". 
No, por supuesto. Cualquiera le responderti con li nOI
bresi pregunta por 'Sky's Chiflado'. Pero en tierra 
sielpre le guardo lucho de arrancarle la gorra y las 
gafas de sol. la segunda parte de lis aterrizajes coñ
sistía en un inlediato encuentro con el se¡or J en la 
torre. El señor J descendía através de un larguísilo 
,tubo, ya sabe, COlO el de las estaciones' de bOlberos, 
que yo le regalf. El tubo llegaba desde las cristaleras 
de control hasta ,la planta baja donde se ubicaba un il
provisado' bar. Allí las conversaciones adoptaban un tono 
IAs ••• El seíor J desabotonaba su chaqueta y después su 
calisa y le lastraba unas dilinutas hileras de cajones 
incrustados en su pecho. fte perlitia abrir alguno y sa
caba de su interior un pequeño rollo de papel donde leía 
herBosa.ente redactado y analizado un problela IUy ín
tila. Yo le eaaloré del seior J, no por la corrección de 
su sintaxis, no por la coherencia, de su exposición, no 
por la clarividencia selAntica sino porque, recuerdo, 

alguna letra en alguno de aquellos leticulosos panfle
titos dejaba entrever IUy sutillente que la lana que la 
ilpresionó telblaba. Y yo le enaloré de aquel seíslo 
grAfico. jjj "i controlador talbitn dudaba !!! 
"e gustaría volver al squash. Usted le cOlent6 anterior
lente que había "colpetido" sin llegar a conflictos tan 
graves. ¿ Cala explica su particular cOlportaliento en 
este caso? 
Antes de hacerle piloto civil pertenecí a la Luftwaffe. 
Yo n~ odiaba especiallente ,a los judíos, odiaba a los 
dislinuidos físicos, alas débiles, a los que podrían 
ser elilinados fAcillente por la selecci6n natural y no 
lo eran gracias a la laldita Sociedad que los lantenía 
en sus faldones. El seíor J fue a lo I"argo de su infan
cia un gordito hidr6picolantecoso. Yo pertenecí al lovi
liento de Juventudes Nacionalsocialistas, cOlpetía den
tro de una élite. Entrar con el seíor J a una cancha de 
squash no consistía en nigdn 10lento para lí una cOlpe
tici6n real. Fue el señor J con su neurótica forla de 
rivalizar, sus pelotazos, sus raquetazos, sus desorbita-
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dos ojos, sus histéricos lovilientos, su inexplicable 
c... ...... "',jentrega, su lengua fuera, su altaneía de 55 kilos ... 

, quien hizo bullir lis ocultos sentilientos arios. Aque
llo se' convirtió en una cuesti6n de honor, un represen
tante del Tercer Reich no podía perlitir la derrota de 
lana de un enano apopléjico. Y cuando le venció repeti
das veces ••• le volví loco. Por eso estoy aquí ••• ¿ Wahr, 
lein doktor ? 
seior Bertolt nuestras indicaciones no son gratuitas. 
Usted sabe IUy bien que palabras cala "loco" estin es
trictalente prohibidas en un lugar cala este. í Y para 
colla la dltila frase! Pensaba que babíalos conseguido 
un acuerdo respecto al asunto del idiola. ¿ Es necesario 
que le recuerde de nuevo su condición de extranjero en 
este pais , ? Usted se debe a nuestra cultura y nuestras 
costuibres. El alelin es para nosotros un lenguaje seco, 
delasiado directo, desagradable. Adelis dejalos sufi
cientelente claro que no consigue lis que herirse a si 
liSIO hablando en alelin, recordando su pasado. 
Espero que sepa disculpar li torpeza. Puedo asegurarle 
que fue un autolatislo total lente involuntario ••• 
Lo creo. sigalos, ¿ podría ser lis explicito sobre sus 
sensaciones al ser vencido? 
Cuando penetro en una dinAmica cOlpetitiva ••• pierdo la 
raz6n. Puedo decirlo asi, ¿ no ? No ilporta .los ledios, 
¿ sabe? Solo importa vencer. El fin dltilo es la de
rrota del adversario. Esto justifica incluso el absurdo 
de una guerra. 
Escuche, yo adlito una cOlpetici6n ilplicita a lucbos 
niveles sin que eso le trastorle, en realidad ni siquie
ra le lo planteo ••• recuerde que yo compito con relativo 
éxito desde li infancia. La cOlpetición a ese nivel es 
un elelento incorporado de li existencia. Es el enfren
taaiento explicito lo que rehuyo. No adaito un desafio 
cara a cara, no adlito una derrota a ese nivel, i le in
d'igna, me pone frenético, irascible, iracundo, furio-
50 ••• ! 
¡ Por favor, señor Bertolt, controle sus ilpulsos o le 
veré obligado a llalar a los enferleros ! 
Perdole ••• no volverá a ocurrir. Este tela le excita, le 
saca de lis casillas.~. ' 
Si lo desea darelos por terlinada la sesión. 
No, por favor, continue. Se lo ruego. 
De acuerdo, relajese un 10lento. (Pausa) 
¿ Se encuentra lejor ? 
Si, gracias. 
Hay algo inverosilil en su discurso. ¿ No le resulta 
deslesurado que una alistad' tan sólidalente forjada su
friera un envés tan copernicano por unas silples parti
das de squash ? 
Usted no ,puede entenderlo. La cancha de squash se fue 
haciendo tan grande que cubrió por cOlpleto nuestra re
lación. La cancha se convirtió en un lugar letefisico. A 
~artir de entonces yo sielore sentia que cada gesto y 

PLA1V'TA 8 ..:.40-

O. 
cada cOlentario del seior J le invitaba a entrar a un , 
recinto cerrado. Estoy segÚTo qUe' el seior Jera 
consciente en luchas 10lentos de estas partidas de 
squash letafísicas pero dudo IUy convencido de que las 
etiquetara li alU de conversaciones absurdas o tropezo
nes histéricos ••• A li no le agradaba jugar de esta lane
ra. En el lejor de los casos, que yo ganara, al salir de 
la pista, al transforlarle de nuevo; sentía el ardor de 
conciencia y la albigua satisfacción del que ha herido. 
La rivalidad para lí se fue hacIendo tan acusada, tan 
-agresiva, tan constante que se convirtió en un vértigo 
insostenible. No sabía en que IOlento volvería a entrar 
en la cancha, pero la cara del seior J, con esos ojos 
tan abiertos, parecía burlarse sin pausa de li inseguri
dad creciente, parecía vigilarle silulando sorprenderse 
para hacerle lis patente adn li propio nerviosislo. 
¿ Buscó alguna soluci6n en aquel 10lento 7 
Pensé en poner lar por ledio. Una telporada de vacacio
nes quizis barriera la angustia de li cerebro. Desgra
ciadalente, el señor J ajeno a.i lartirio, decidió 
acolpaiarle. Yo veía su equipaje lleno de raquetas pri
lorosalente enfundadas, pelotas de puntos azules, rojos 
y alarillos dispuestas en graciosas cajitas, calzado 
deportivo de suela blanca de la lejor calidad ••• y telblé 
porque supe que lar adentro seguirían existiendo canchas 
de squash. El squash es un deporte lis extendido de lo 
que se cree, ¿ Sabe 7 Acabé por planear un suicidio abs
tracto, evitar en lo posible un contacto real con el 
señor J. Si el señor J de alguna lanera dejaba de exis
tir no le veria obligado a participar en el odioso jue
go. Fue una elpresa dolorosa. Dejé de lirarle a los 
ojos,esas ventanas de par en par y dejé de hablarle, de 
escucharle, de tocarle, de olerlo, de 'lalerlo ••• y poco 
a poco fue desintegrAndose lientras padecía li indife
rencia, esfulindose de li realidad. Poco a poco se fue 
haciendo de un cristal lis transparente. Hasta que pude 
lirarlo viendo silplelente lo que habia detris de él, 
hasta que por fin desapareciÓ totallente ••• Si soy culpa
ble. YO "AT~ AL SEÑOR J. 
Valos deja de decir estupideces. sabes perfectalente que 
no has latada a nadie. Es lis; sabes' -pertectalente que 
yo soy el seior J y que le estoy cansando ya de esta 
cinica farsa ••• í Dios lia ! 
¿cuAnta locura puede encarrar esa inlensa cabeza 7 ••• Y 
deja de llorar de una puietera vez ••• 
No lloro, cretino. Hace ya tielpo que llueve de forla 
torrencial. Te advertí, enano tozudo, que repetir de 
nuevo una sesi6n junto a la churrería roja a las seis de 
la lañana era tentar a la suerte ••• 

Tu sielpre tan innovador, Bertolt. 
Tu sie.preOtan lApidas, Dr. J. 

BERTOL T LUUUf 
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Mori i resurrecció "un professor de física.' ,.1 .~ 

No eren I~~!es les persones que s'havien aplegat a- . 
quell latí d'hivern per donar 1'61til ad~u al físic que 
havia desaparegut. "algrat la seva juventud, el lalograt 
professor havia realitzat treballs d'ilportAncia i tot
hOI coincidia a dir que la seva telprana mort havia es
tat una gran desgrAcia per la ci~ncia. Hi havia els seus 
cOlpanys del departalent de física estocAstica i 
al guns representants de la uní versi tat i fi 05 i tot al
gun alulRne. Curiosalllent no es veia cap faliliar, COI si 
la lort de l'infortunat fos més un alivi que no pas una 
desgr~cia. Es suposa que els grans hOles han de dir
grans paraules al lorir. Sobre tot si conserven la cons
ci~ncia fins a l'6ltil loment, COI va ser el cas del po
bre professor, al qui la ·allorranitis aguda· que el· 
va portar a la toaba no el va privar de cap facultat . 
lental. Diuen qua NeNton .va dir poc abans de lorir que 
es sentia COI un nen petit davant la inlensitat del co
neixelent. leibnitz, lolt lés prosaic, va dir que l'hole 
es passa la vida buscant fantasles. El nostre professor, 
perb, es va portar la palla quan va dir, instants abans 
d'expirar, amb el rostre contret per l'ira: ·no pot anar 
lIés lentalent·, referint-se a la seva pobre lare artrí
tica, que havia anat a buscar una palangana pel malalt. 
No obstant, els historiadors de la ci~ncia ho arreglaren 
dient que es referia a la llul, a la quarta dilensi6 de 
1 'espai de "inkoNski o nOlés Déu sap el qu~. 

El desaparegut professor no lostrava un gran inter~s 

per tot el que fos lés gran que un prot6 o anés a velo
citat 10lt 'inferior a la de la 11uI i, evidenhent, els 
seus alulnes no entraven en cap d'aquestes' dues catego
ries. No obstant, va tenir la gentilesa, un cop va resu
citar, de 1I0strar-se a dos d'ells en priler lioc. 

Priaer es va apar~ixer a dos alulnes seus, al tetro, 
qua n estaven cOlentant un problema d'an~lisi tensorial 
que s'havia resistit a tots els intents de resoluci6. No 
el van recon~ixer fins que els va indicar el canvi lis
tic de variables que calia fer. llavors va desapar~ixer 
entre la multitud. . 

Qua n van arribar a la facultat, sense respiraci6 i alb 
els ulls desorbitats, tothol va creure que els hi feia 
falta un reconstituent. Van fer falta unes quantes copes 
de conyac per que poguessin dir el que havia passat. 
tothom va creure que s'havien passat alb el conyac, so
bretot al' hora de pagar les copes. les aparicions es 
van anar succeint i, al principi, tolta gent s'ho prenia 
en brota. Es respirava, perb, un quelcol estrany a l'al
bient, sobre tot a partir del dia que el deg~, blanc con 
una paret, va entrar al bar con si hagués vist el diloni 
i va requisar tot el ·JB· que va trovar. Cada cop era 

!. 

__ Iés la gent que cr;ia que les ap~~i~i~~~- ~r'~~' q·~~I._ 
.~s que una al.lucinaci6 etil.lica. 

llavors es van proposar varies teories, forlulades en 
tRrles psicol6gics, per explicar d'una forla racional 
l'estrany fenOlen. De fet, 1'6nic que van delostrar és 
que els físics no son lassa h~bils a l'hora de fer psi
cologia sino tot el contrario 

les especulacions, perbj es van disparar el dia en. que 
es van descobrir el nínxol on descansava eternalent el 
professor buit. D'unes teories on es parlava de l'ego, 
del subconscient, de lanies persecut6ries i cOlporta
ments neurbtics es va passar a hip6tesis que lés aviat 
semblaven contes de Frankenstein o del cOlte Dr~cula. Es 
cert que La personalitat del professor donava peu a a
questes histbries, encara que ja no tenien res de ra
cional; alg6, fins i tot, va arrivar a lencionr a Jesu
crist, per6 poques persones (per no dir ning6) podien 
trobar algun paral.lelisme entre aquests dos personat
ges. Pel contrari eren lolts els que creien que les di
fer~ncies entre el professor i el doctor Victor Fran
kenstein no eren toltes ni lolt ilportants. 

El perqu~ de les aparicions va perdre i.port~ncia qua n 
de la preocupaci6 es va passar al pAnic col.lectiu. Ja 
nOlés es pensava en que es podia fer per perdre de vista 
definitivament al professor. Alg6, ing~nua.ent, va pro
posar trucar a la policia. Altres creient que el millor 
era consultar un parapsic6leg i no eren pocs els que 
opinaven que l'assumpte era prou greu COI per consultar 
el VaticA i COI a últim 'recurs demanar que enviessin un 
exorcista. 

"entre encara es debatien les mesures a prendre, les 
. aparicions van cessar repentinament. Hi ha qui afirla 

que el van veure per 6ltima vegada al costat del teles
copi quan va cOlen~ar a enlairar-se fins que es va per
dre al cel, i encara que ningú no ho vol recon~ixer tot
ho. est~ conven~ut de que aix4 va ser realtent el que va 
passar. 

END . 
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El nom de l'Alheli (lo/u) Per AJabama James, 

50m 6*ld6 

El polhic historiador i arque.61,~g presenta una altra 
de les seves troballes, amb la qual confia poder rebatre 
els arguments deis que no accepten les seves teories. 

Es exasperant que a l'aoy 3333, un deIs mé~ cap-i
cues de la hist~ria, conegueB tan poc les ~poques anti
queso Aix~ fa que els indoculentats que valen fer-se 
passar per ~ol.leq~es meus suposin tot tipus de fanta
sies amb les quaIs explicar' les coses.Per exemple, per 
quina raó hem de creure'ns que la civilització antiga 
(que potser mai no va arribar tan Iluny com diuen ) va 
enfonsar-se perque es basava en les 'IIAquines i va anar 
fent-se tan despersonalitzada que la població va acabar 
dEixant-Ies de banda o destruint-les? Tots els lectars 
que hagin seguit la Re\'a feina saben que fa tres anys 
vaig trabar un document (que segons els experts vii ser 
escrit al 2000~200) on s'eKplicava que bandes 
d'incontrolats Que no volien assuBir la cultura, van 
enfrontar-se amb els defensors de la civilitzaci6 i van 
derrotar-los a un lioc anomenat Little Big Horn. Per la 
meva banda no tinc cap dubte que el lloc de la batalla 
és on estava centralitzat el lercat de mAqui~es ja que, 
cal no oblidar-ho, gairebé totes les que s'han conservat 
(no en funeicnament, per desgrAcia) porten l'anagrama 
classie el qual, tenint en eompte'la cal.ligrafia de 
l' ~plJ¡:a (la L s' assEmblava molt a la 1 i 1 a M a I'H ) ~s 

~l mateix que el L.S.H. de Little Big Horn. Pretendre 
que aquesta aceió aillada fos el reflex d'un sentiment 
yeneral, em sembla voler anar massa lluny. 

Perb ara" tot buscant les Bines d'or de Fort Knox, 
que els crítles de les meves teories continuen conside
rant una llegenda, he fet una altra troballa molt inte
ressant: l'autobiografia de Gerbert Ecu. Actualment es
tic desxifrant-Io ¡ traduint-Io a la nostra llengua, 
pero he volgut fer-ne ~úblic un tros ara m~teiy. per de
mostrar que no ~s un personatge llegendari, sinó que va 
viure entre els segles XXIV i XXV, i va fundar la ci~n
cia del diner, que nosaltres en honor seu, encara quP 
molts no s'ho cteguin, anomen,em "ecuno!llia". Per tant, 
aquesta paraula no és tan antiga com diuen alguns, ni 
s'escriu amb dues "o", ni deriva del nom de cap unitat 
monetaria de cap extrany ens anomenat CEE, ni res de tot 
aixó. 

En aquella epoca, la comunitat científica era /lolt 
iBal vista perque la societat estava dominada pels suc
CEsors deIs yuanyadors d'L.B.H. Per aixb s'havia refu
giat en Iloc5 despoblats, dins de fortaleses allunyades 
de les poblaríons on vivien e,studiant i defugint deis 
contactes amb I 'exterior. Al capítol cinqu~, 6erbert 
explica com ell i el seu amir Albert Unuapetra ! ¿tiAdr~ 
res a veure amb la famosa Petra Philosophalis de qui 
tant es parla en molts documents anties ? 1 arriben a un 
d'aquests lloes. Els par~ntesis del text indiquen comen
taris meus: 
'Després de dues setmanes de caminar perduts pels bos

cos, vam descQbrir el lloe on ens dirigiem i ben aviat 
I'am trobar-nos davant la muralla Que defensa'(a l' lnsti
tut. De fet, no estava ben b~ en ens havien dit, sinó 
e~tre ••• I aquesta indicació ~~ borrosa ,eró pot ~esxi-

frar-se ser.se gaire dificultat: diu entre els 1800 est i 
1800 oest, i ,els 900 nord i els 9í)0 sud, la qual cosa, 
segons els slstemes de localització d'aquell temps cor
respon gaireb~ al punt on jo estic realitzant les meves 
excavacions l. ' 
Vam dirigir-nos al centinella i vam delioar-li que ens 
deixé e~trar. Sense escoltar-nos, va llen~ar-nos una 
petita pe~a, en forla de disc, de color de CDure. Anava 
a ajupir-me per collir~la, quan l'Albert em va dir: 

-No val la 'pela n
• 

-El qué ? - vaig preguntar jo. 
-Aix6 que ens ha tirat és una ·pela", un objecte d'a-

quells que els antic; utilitzaven com a mesura deis in
tercanvis. En el nostres temps ja ha perdut el poc valor 
que tenia, per6 els guardians deIs instituts les fan 
servir per llengar-les contra els estranys, els quals 
les recullen amb cllriositat i així se'n van sens!? fer 
cap lIal. 
Tot i l'advertiment vaig recollir-!a "amb curiositat·,i 

vaig guardar-me-la. Allí vaig fer la primera 'pela· de 
la meya collecció¡ ara ja en tine una pila; per~ aiesho
res jo no conpixia encara les regles b~sl~ues ~er acún
seguir-ne més a base d'explotar la curiositat dels "i
tres, les qilals constitueixeo el nacli de la meva recria 
del Di ner. 
Finalment, vam aconseguir que el centinella ens deiy,és 

entrar. Una patrull a de guardians ens acomp.~nya~a cap a 
l'edifici principal. Vam passar per davant cels ~enja
dors¡ sobre la porta hi havia un rtto! que d~¡a: " Ca!. 
Tech. 6-ASTRONOMIA ". Unes quantes p!:rsGnes ','esti ~es de 
blanco tacat, ,o PQtser vestidi?s de colors amO taques
blanques, van sortir a la porta i van cridar-nos: 

-Que tingueu una bona cuina! 
Vaig Estranyar-me d'air6, i l'Albert m'hc va eKplic~r: 
-Es la se va manera de desitjar-ncs oona sort. 
Sobre la portalada de l'edifiei principal hi h~via la 

següent inscripciO:' F~om the Freedom, the Justice and 
the American Wave of Light". L'Albert va dir-me: 

-Aquesta frase deu estar escrita en alguna de les 
llengü.es ardi ques 'lue parlaven el s antics. PiJtser aquí 
les con!!i~en i les parlen encar~. 

-Per6, on ens porten? - vaig demanar. 
-Segura~ent - va contestar-me l'Albert - a la pres~n-

cia del Consell, on ens interrogaran i decidiran si dei
Ken que ens quedem o no. 

tn una paret hi havia una pintura d'un home estrafo-' 
iariament vestit, descansant sota una' arbre del qual 
queia una poma. Ens va estranyar aJolt. 1 per fi ,darrera 
ia següent p.:lrta el Consell Majar ens esperava ambo un¡; 
actitut solemne. La part ".¡¡¡és nombrosa deis co~sellers 
era deis que antigament s'anomenaven fisics, ja que, 
segons sembla, aquests passaven per ser els ~és culti
vats de tots els cientifics, i per aixO han gaudit sem
pre de tant pres-
tigi, fins i tot a les ~poque5 re~otes on tots els in
fants estaven obligats a rebre educaeió f[siea. 

Un cop davant del ConselI ,el secretari va parI'ar
nos: 

. _._-
P LANT A 8 -43-



. 

~, 

. ..¡ 

-Cal que ccntesteu a unes preguntes per veure si sou 
mereixedors de quedar-vos, tal com heu demanat. 

Una ronsellera va preguptar: 
-5abeu qui ~5 el que hi ha retratat a la sala conti-

I~ua ? 

-El I~ue llira c'cm Ca'l la poma? - '1aiq fer jo. 
En veure la nostra expressió, va' contestar-nos: -Es 

Mellton I 

Uo deIs ci~otífies ~~s yenials que mai no hayin exis
tit. ( Segons les roeyes iilVestigaeions Nellton es un pseu
d60im que significavi 
"nova tona", ab.~ns d'ell, eis pesos es mesuraven en to
nes, perb desprfs es cre~ una nGVi unitat per honorar
Io, la nova tona o Newton, ell en realitat es deia Sir 
Isaác. D'altra banda, sembla ~ue mol tes teories van ser 
millorades al segles IIX, XI i potser el XII, perb no 
posseiiR dades d' aquest.es .époqu.es i 110 podelll eOl1provar 
r~s de tot ai~~ l. 

Un altre coúse!ler p.ns va preguntar: - Nasal tres con
tem el te[lps en segQi'1s, sabeu com ha tejen abans ? 

-En primers - vaig aventurar, no gaire conveo~ut. 
Haurien de comptar en die; i hores - va dir l'Albert 

- perqut no tenien rellotges oraD precisos per a contar 
en segons. 

-L'aire, es un gas ideal ~ 

-Si rnfs "0 - va contestar l'Albert - ~s iieal per a 
respirar. 1, sind respir~ssim no seriem aqui i aquesta 
discusiC no hauria pDgut te~ir Iloe. 

-Quina capacitit d~ rac~a~ent .' - va dir-se un deis 
cúnse-
Ilers de·més edat -. Es ~~a re'lexió tan profunda que de 
Jet ts uoa refr¡cció. 
-EIs aspira~ts 90den ~etir~r-se - va dir la ~residenta 

-. Dem~ se'~s ca~~niCir~ e~ ~E5~Itat de la ;rova i l¿ 
decisi6 de: Cansell, 
V~~ scrtir de l'interrcgatori amb bona gana perqu~ ja 

era tardo ~a primera c,).,;a qUE '{dill veure V·~ ser un car
tell que d~i",: 
"Si .aleu ~er U(1 b"¡¡¡ tH, '/eniu.i C.il Tech. Es .un cen
sell de la. NATA" •. vam fer-r.e cas i l' a¡¡able qét deIs 
vestits del colar indefinible ens van rebre a~b tQt~s 
les atenclons. El lecal era gairebé buit, 

-1 dones - vaig ;::e~a!1.F - que no servei ~ de res l.:; 
publicitat ? 

-De fet no cal - ,¡a reSpanQT2 el Que selllbl~.va portar la 
,eu cantant -, som )' {¡nle rnenjador públic que hi ha a 
¡'lnsti tul. 
-1 ¡ixi, de qu~ ser.el?, aif.o de 1", NAT4 ? 

----------~------~ 
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-Francallent, ningú no ho sapo Diuen que va existir fa ~ 
molt de temps una organitzaci6 anomenada National Aero-
nautics and Tim~ Administration, peró es deseoneix si ~s 

veritat i per a que servia. Val posar-ha al cartell per-
que s'adeia aªb el nOI d'unes postres de les quals hee 
recuperat la recepta fa poco . 
L'hole va quedar-se all~, acompanyant-nos, explicant

nos detalls de la vida d'aquell lloe, i eantant-nos les 
exel.lencies de cada plato Finalment van p~rtar-nos.una 
substAncia blanca d'as pecte pastós barrejada amb unes 
boletes. Aquestes eren petites esferes, cada una d'uo 
sol color, perb ¡¡'hi havia de tres rolofs diferents. 

-Han notat - ens va preguntar el cap del menjador - els 
sis sabors diferents de les boletes? 
-Jo nomesn'he comptat cinc - vaig dir-li -. 
-Aquest ~s el problema - em va replicar - nomésse' n 

noten cinc, pero la recepta diu que n'hi ha d'haver siso 
-1 caID ha dit que s'a~Qmenava ailb? - va preguntar 

1 'Albert. 
-Nata, - va contestar l'altre, sense perdre el somriure 

- nata amb quarks. 
Despres va indicar-nos un lloc per aoar a descansar. 
Fi~~ a. ~qui e: text de Gerbert Ecu, penso que ~s prou 

ev,p.lclt 1 preClS en els detalls eam per poder dubtar de 
la seva autenticitat. Aviat estar~ tradult del tot, i 
podrem coneixer moltes coses de la gent d'aquell temps. 

No elll resta sin6 agrair ais meus col.laboradürs el seu 
ajut coostant i efica~. 

Amb el suport de .la Gueixa de Pensicns per a la Bellesa 
i de Francis. 

• LA ¡¡UEIXA • . 

El de Chri.stoffel. Tot l/.n simbol, 

Aquest reportatge no es basa en cap fet real. El s 
úJms de les persones i deis llocs que s'hi anomenen 56n 
ficticis. Tata coincidencia amb la re~litat ~s pura se m-
blanga ( i viceversa l. 

@ Copyleft íTots el s esquers reservats. Veda de 

pesca ¡ 

L L V M 1. '188 
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Dinamo autoinduida¡ en circular per l'espira del 
fil, el corrent genera un camp magnétic B que realilenta 
el callp inductor Ba. Si la velocitat angular g ~s 'prou 
gran el camp inductor acava per no fsser necessario B~, 
aixb ja no ha s~. Almenys avui, falta que.demA recordi 
alguna cosa. Un parAgraf aenys ••• falten 23 folis. Tinc 
seto Anirem a la nevera. H'aixeco. Fa bon dia avui. H6s
tia!, aquesta 1I0ssa ja ha pescat un manso. Pobre tipus, 
vaja una_joia que li ha caigut. Qué estic fotent jo a la 
nevera? Ah, si, l'aigua. Tornel a seurej ••• En el cas de 
la Terra es distingeixen dos efectes principals: el calp 
magnétic poloidal interacciona alb un calp de velocitats 
de carActer toroidal per produir un camp lagn~tic toroi
dal més cOlplex ••• No recordo a quina hora ~s el partit , 
d'aquest vespre. M'aixeco. On fs el diari ? Sen se res
posta. Deu lIinuts buscant-Io. A les vuit, ja m'ho pensa
va ••• El calp dipolar inicial PI" interacciona alb els 
corrents Tv i produeix corrents eléctric P2 E de carActer 
radial ••• Aix6 es un rotllo, passem pAgina. Repassem les 
equacions de MaxNell: el rotacional del caap H ~s igual 
a la derivada temporal del caap D ••• o era el E ? Cony ! 
Si ja la sabia. No se'l foteran al cap ni a cops de lar
tel!. 

Encara són les dotze. Fins a les dues no tinc excusa 
moral per plegar. Vinga va, tornel-hi ••• la rotació de 
la Terra origina un acoplalent entre els camps lIagnétics 
toroidals i poloidals ••• Vaja ara la lare que truca. 
"'aixeco. Baixo l'escala. Torno a pujar. Torno a seure 
.•• entre els camps magnétics toroidal s i poloidals i la 
seva inclusió cOlplica la solució de la dinamo i difi
culta la seva estabilitat... l'examen, és dimartsj si 

avui acabo aquest tela, potser diumenge encara podria ~f~ 
anar a escalar alb aquells. Es una lica just, perb fs 
que ja estic fart d'estar tancat a casa ••• El desenvo
lupament en harmbnics esférics d'aquests corrents pot 
expressar-se en termes d'un potencial extern i un altre 
d'intern ••• Passo de la delostració. Suposo que no es 
cremarA tant COI per preguntar aquest rotllo. "'aixeco. 
Un bocí de pa. Una passejadeta ("Ja tornel a estar fent 
el papallona?").una pOla. Un glop de llet. Al final I'a-
gafara alguna cosa a l'est6lac alb aquestes barrejes. 
M'assec. Ja nOlés falta una horeta. Potser que fes un 
pensalent i el posés a estudiar seriosamént. Encara que 
no cal fer dralesj estic aquí des de les nou i les pri-
leres hores les he aprofitat bastant¡ alltl!nys cOlparat 
¡lIlb aquestes liltiles. Té, mira, es curiós, en cinc li-
nuts han passat just el doble de cotxes blancs que de 
negres. De fet talbé podría fixar-Ie en el llibre i no 
en aquestes paperinades. A veure¡ ••• en el model sil
plificat de la forlaci6 de la ionosfera de Chaplan, 
s'introdueixen les següents hipótesis ••• 'fa teap~ que no 
escric cap cante o" i a sant de qué hi penso en aix6 
ara? Vinga, vinga,.acabel COI a línia el capitol ••• a 
lés del procés de forlació d'ions per radiació, es dona 
un proces invers de recolbinació que ••• be, apa, que es . 
recolbinin COI vulguin, jo avui ja plegG. Total, COI din 
en Jordi, s'ha de conéixer les seves lieitacions, si sóc 
aixi de "treballador" qué hi vols fer ? A veure, un pa-
per en blanc: • "ati de Juny ". O poso de setelbre ? 

Jordi Diaz - 5* -
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Un poble antic COI él temps, arrelat a la terra i 
als seus COStUIS, com la gespa nascuda de la roca, aixi 
sempre lligats terra i poble. 

Una vall fou el meu bressol, muntanyes agrestes 
m'observaven, amb el blanc als seus cils nevats. 

La fredor del mar va acaronar eis meus peus sobre la 
suau arena .entre rapids núvols surcaven el cel allb una 
for~a que nom~s el vent del Nord els pot donar. Vent 
fred, congelat a 1 'hivern, quan el blanc cobreix aquell 
verd, tan verrl, de 1 "estiu. Pero despr~s 

sortiran les flors,amb la bellesa propia de les vallsi 
de les lIuntanyes antigues. Amb un poble tant vell i an
tic com la propia terra. Un poble tan arrelat als seus 
costums que sembla impossible que no s'hagi format de 
les mateixes roques. 

Els arbres lIouen suaument les eves branques: el 
brancatge,tan alt com els n6vols, competeix pef a tocar 
el celo 

Poble vell,tancat entre muntanyes,l'animal la seva 
companyia, la catxaba i la txapela; els ulls mig tan
cats, vigilant l'horitzó des de dalt. Pensant qu~ hi 
haura m~s enllA: a la millor homes i dones ffli~os, pero 
jo no hi anir~, perque nO,existeix felicitat COI la me-
va. 

Treballo la terraj he d'estar pel meu bestiar, de la 
vall a dalt, de dalt a la vall, i aquí nom~s el gas ~s 

la me va companyia. 
EIs rius baixen en torrent amansint-se a la vall, 

allb la suau i jocosa música enmig deis faigs i deis 
pins. 

L'aire, net i fresc, blava límpida la seva intermi-
nable fi. . . 

Vull caminar enllig de les roques, pUjo; baixo, m'en 
torno a casaquan un dens i obscur lIantell envol call a el 
firmament i brillants ulls m'observen i il.lullinen el 
callí: els estels. 

"'asseur~ prop de la llum, pensant en la vida, ara 
que la nit el mira. 

1 al eant del gall, a trene d'alba agafo la meva 
catxaba i m'assec davant la porta de fusta; i espero la 
sortida del sol, amb una for~a que no el canso d'obser
var dia a dia. 

1 ja es fa ciar. Ara far~ la feina del dia i espe
raré el següent, i l'altre, i l'altre ••• fins que el leu 

- cos retorni a la terra, la meva terra, i es eonfongui 
allb l' arena. 

ARANTIA U6ALDE 
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Poeta sin luna. 
De garganta seca y tos negra 
han salido tus versos en noche oscura. 
Son palabras yermas 
malnacidas de un grito 
que habita en tus entrañas. 

Poeta desposeído. 
De sangre negra se ha cubierto la luna 
y sólo puedes cantar al viento voces sordas 
que crepitan en tu .garganta. 

Son ilagenes, son palabras y son m6sica. 
Es el llanto de mil pAjaros agonizantes. 
Es la desesperación de un hombre 
que llora al. hijo desaparecido. 
Son las manos de una mujer 
que rozan el fusil del amante muerto. 
Es la mirada oscura y hambrienta de un niño. 
Es la saliva blanca, fétida y envenenada de una joven. 
Es la congoja callada.y eniermiza de un viejo. 

Ciego, e.ntre violAceo y azul, 
entre larrón y rojo, entre gris y negro, . 
presiento la sal que quema, de un mar 
que brota del oscuro de la noche. 
Sordo, entre llantos y gritos, . 
entre disparos y explosiones, entre risas y carcajadas, 
presiento el hUlo rojo, de un aire de luz 
que rasga, que penetra la carne y rompe el Universo. 

EPILD6D: La noche se ha. fragllentado en lil pedazos de 
nubes 
azules y sopla un viento frío. En la ciudad sólo quedan 
luces perdidas, silencio y sueños. Poeta sin poesía. 
Cansado: cierro los ojos y lloro ya dorlido. La luna 
volverA. 

F. 60NIALEI 
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~~ "guan Zaratustra hagu~ dit 
'-' aquestes paraules rontelplA 

de nou la gent i rallA. 
'Vet-Ios aqui -digu~ al seu 
cor-, vet-Ios rOl riuen: no 
ea comprenen, no sóc boca 
per a aquestes orelles.'· 

FRIEDRICH W. NIETZSCHE 

Dedicat al lIeu guia espiritual el 6urú Buniakovski. 

L'original del manuscrit que llegireu a continuariÓ 
fou trobat casualment en una s6rdida pensió del barri 
antic de Barcelona, tot rebregat i fent de falca ilpro
visada a una cadira massa vella. 

L'autor de la troballa, un estudiant de Biologia re
llogat a la lIateixa pensió, abans d'utilitzar els fulls 
com a paper higi~nic els va ensenyar a o un periodista en 
atur allb qui cOlpartia la calibra. Aquest, en llegir el 
text deIs paperots es va adonar del seu valor, i avui 
tots dos viuen una vida de luxe i dissipatió grAdes als 
drets de publicaciA de I'escrit. 

De l'autor no en sabel gaireb~ res. Se sospita que 
era un jove amb ulleres, d'aire distret i barbeta inci
pient que va ocupar en un tellps no ben definit l'habita
ció on aparegué el lIanuscrit. Se n'ignora el nOI i 1'0-
rigen, i quant a la professió hi ha la creenga general 
que estudiava Física. 

Tota la restant inforlaciÓ sobre l'autor (la que ens 
aporta el lanuscritl es dubta que sigui certa, tot i que 
hi hagi alguns fil6legs que ho sostinguin. 

El mateix es pot dir de la resta. 

ANOTACIONS "Al LLE61DES NI SOSPITADES D'UN ESTUDIANT 
PRES 

PER BOI6. 

Tot va comen~ar qua n jo~ als setze anys i desprh 
d'un període en qué vaig llegir lIoltes revistes, lli
bres, Cólics i tot tipus de textos sobre divulgació 
científica, vaig tenir la intuició de la veritat. 

Sí, ja sé que quan un científic llegeix una cosa COI 
aquesta esclata en una riallada, perA aleshores no ho 
sabia. De lanera que, després de passar-Ie cinc hores 
d'una nit prillaveral despert lirant els estels elbadalit 
i alb tot d'idees (la lajoria sobre relativitat especial 

i general, física de partícules, lecAnica estadística, 
astrologia i telequinéslal que es passejaven en de-
sordre pel leu pobre cap, vaig decidir al terrat de casa 
leva que a lés a lés d'un bon refredat aquella nit havia 
agafat el fil que duria la Física cap a un gran progrés. 
EIs tres anys que han passat des d'aleshores els he 

dedicat, en la seva major part, a la leditaciÓ i al de
senvolupalent de tot l' aparelI matelAti c bAsic necessari 
per a ex posar COI cal la mava teoria. 

No cal dir que les poques vegades que he gosat comuni
car a alg6 uns pocs detalls del leu treball he estat 
víctila d'una incolprensió total que en alguns casos 
s'ha convertit en un refús i un odi gairebé psicopAtics. 
Aquest ~s el cas del leu pare, que el va clavar una pun
tada de peu a~ cul nOlés llegir tres línies del segon 
esborrany de la teoria. Encara recordo COI cridava: "No 
tornis a posar els peusen aquesta casa, tras de (-I!!" 
Des de llavors he pogut anar lalvivint de pensió en pen
sió grAcies a la rlemencia laterna, que el fa arribasr 
més o lenys regularllent alguns calerons. 
Aquest any, oen comen~ar la carrera de Física, em vaig 

adonar que si hi havia algú que el podia ajudar, aquest 
havia de ser el lIeu professor de Física 6eneral, un eli
nent físic te6ric lolt conegut en els cercles científics 
internacionals. Allb la seva brillantor, que ens transle
tia a petites dos~s a les clAsses, ell havia d'adonar-se 
de les noves possibilitats que els meus descobrilents 
podrien aportar a la Física. 
guan, un cop al seu despatx, li vaig exposar breullent 

la qüesti6 em va lirar alb un aire de tranquil.la indi
feréntia que el va molestar lleugerallent. No passava 
cada dia que es fes pública una teoria com aquella! Més 
tard vaig pensar que potser aquell tipus d'entrevistes 
eren generalment deeanades per sonats alb teories es
traebótiques i, encara que no fos el meu cas, justifica
va d'alguna lanera la seva actitud. 
Elova agradar, aixA sí, la manera peculiar alb la qual 

va adoptar la postura de la majoria. Amb una gran alabi
litat el va recomanar que aprengués afer ganxet to just 
quatre linuts després de cOlen~ar a Ilegir. la seva sang 
freda va ser excepcional, dones aban s ningó no havia 
evitat els crits d'ira o la hilaritat boja. 
A l'allbaixada soviética van estar a punt d'acceptar el 

leu treball tot i no veure-ho gens cIar (es loren per 
poder trepitjar una descoberta als ianquisl, peró final
lent van eedir als ilpulsos natural s que selblen afectar 
tothol a qui ex poso la teoria. 
Fins ara els 6nic~ que .'han donat la raó han estat dos 

extraterrestres que o vaig trobar un dia lentre passejava 
pel parco EIls el van dir que la meva teoria era absolu
talent encertada, per6 que ell~ ja la havien superada 
feia lolt de telps de la lateixa forla que avui dia no
sal tres he. superat la aecAnica ne"toniana. Per altra 
banda cal dir que precisa.ent un punt a favor de la leva 
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teoria era que preveia l'exist~ncia deIs extraterres
tres COI una consequ~ncia inevitable. Es una ll~stila 
que aquell parel! no vo!guessin ajudar-Ie presentant-se 
en públic per donar suport a les leves tesi s. 

En resul, el m~xil profit que he tret de la leva obra 
(apart de la satisfacci6 personal de haver-Ia"fet tot 
soletl ha estat lliurar-Ie del servei militar despr~s 
que el psiquiatra de torn m'escoltés durant una estone
tao 

~algrat aquests ~xits parcials (si d'aixb se'n pot 
dir éxitsl finalment he hagut de resignar-De a no veure 

" publicada la meva teoria. He deixat la carrera i dilluns 
comen~o a treballar de manobra, l'oferta de treball .~s 
digna que he pogut trobar fins ara. " 

Tot i que ho he provar, no he aconseguit encara treu
re'm del cap la idea del suicidi ••• 

1" 

Fins aqui arriba el contingut del lanuscrit. Investi
gacíons posteriors van persetre trobar en un rac6 de la 
callbr"a d' on 
aquest procedía unes restes que podrien correspondre al 
treball al.l udi t al test d.el Ilanuscri t. Aquestes restes 
consistíen lajorit~rialent en un lunt de cendra, del 
qual se n'ha pogut rescatar solatent un petit fraglent 
de paper que casuallent conté el titol: 

"TEORIA DEL CA"P PSICODELIC I LES INTERACCIONS ESOTE
RI9UES· 
i el noa ( Jaule Perera i Boldú 1 del pressulpte autor 
d'allb que, per culpa del segon principi de la tersodi
n~lica, ningú lai lés sabr~ en qué consistia aban; de 
convertir-se en cendra. 

Encara que tot plegat pugui induir a creure que a
questes cendres representen una gran oportunitat perduda 
per a la ci~ncia 
, l'opini6 aés generalitzada és que no és res .~s que 
una idea estrambbtica obra d'algun sonat o b~, cosa 10lt 

I~S verselblant, un vulgar intent de presa de pél. 

Copyright: QUICO SARCIA Ir ClA S.L. (PrUeg i epileg a 
cura d'Andreu Prillirat, filbleg afeccionatl 

~oo 
u SE"RAs QJírti~J 

l:OM a TEV AVf, 
, A c. pJ.LfJR. ~~ 
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gris que parlava de suspensos i d'altres desgracies (es recomana al lector que se la imagini petito-
na, amb unes cuetes i ben bufona). 

La seva vida transcorria normal!llent, veient cada día les matei.fes eares (no exeessivament atncti
ves, per cerU fins que un día va desper,tar-se i va trobar-se en un AlÓn totalPlent di ferent, pIe de 
colors i de vegetaci6 exotica. 

"Em sembla que aixb no és la facultat" -va dir¡ j ajli era! ef~ctjvament, perqu~·la nostra heroina 
havia entrat, no a la dimensió desconeguda no, sinó al Ileravellós país !l OlegilJ d'Ozl. 

'On SOc?" -va preguntar en veu alta sense gaires esperances de que alg6 ji contestés. "Ets a la ter
ra Ir (d'Oz)" va respondre una veu ft!isteriosa, que va resultar ser la veu "de la fada bona del' apro
vat, que tenia cura deis desamparats que anaven a parar a una terra tan perillosa. "Com podria tor
nar a casa?" -va preguntar la noia esgarrifada. "Jo aixo no ho s~. L'6nic que ho pot saber ~s el gran 
magic 11' -va contestar la fada. 

Així doncs, la noia de les cuetes va comengar a caminar pel cami de rajoles morades (color del Fo
menco-Novicof. N. del A.I alhora que va rebre una adverttncia de la fada: ·ves en compte amb la 
malvada brui~a del suspenso Quan sapiga q'l!! ets aQui et buscara per acabar amb tu'. Despr~s de cafl'i
nar una estona, va arribar a un camp d'oliveres, molt a prop d'un mas, on va trabar un espantaocelis 
penjat que li va dir "fiuu, fiuu (xiulet), on vas tu tan sola i tan bona'". "Au! va! no fu~is" -va 
dir la noia. "Es que jo fumo llíolt" -va dir el ninot aillb uns uds com lines taronges. "A liés, t'h.js 
equivocat de cante. Jo no sóc la eaputxeta i no vaiq a veure a la iaia lOé!! méu'): sioó al gran mágir 
11 perQu~ em doni un aprovat i e~ partí a casa" -digué la noia. 

Aleshores l'espantaocells li va explicar que estava mott trist perqu~ abans era un professor (dcna
va una assignatura de la qual ¡'autor '0 se'n vol recordar) perb els seu s alumnes no l'entenien, ¡ Ji 
va demana r de genol1s de poder-la acompanyar a veure el mAgic 11 perqut li doné; un cervel! que el 
fes entenedar. La noia (santa innoc~ncla¡ el va acceptar i aixi van encaminar-se tats dc~ [a~ al 
castell del m~gic¡ perb qua n no portaven encara una hora de cami, van tro~ar un nDte de Ildti~i ICO~ 

les llaunes d'olives de M6rcia o Jaenl que els va di, qbe estava mo!t trist pe~qu. era prafessor 
d'doa assignatura (el lector avesat ja haur' endevinat que '5 la mateila d'abansl i ;uspenla molta 
gent se~se compassiÓ. Quan va saber que anaven a veure el magjc 11 es va tocar la barbeta ¡ la dir: 
·Jo ta.mbe vull venir l a veure si el :n~.~ic em dona un cor pietós que e'!l permeti apravar [eS 'jent. ¡ 
tots tres van encaminar-se cap al rastel! del gran mAgic 11. 

Tot just l'espantaocells li estava comen;a~t a explicar a la noia: ·Si, perQu~ IHe-h~y"l s¡ ~o fós 
per la slrie dE Thailor i els cscil.ladors tarm6nics •.. • qUin van sentir un espetec ¡ ~na -¡aliada 
terrible: "HaHa, soc la malvada bruixa de! 'cateig" n -va dir una escabel lada i Iletja dona (o pot;er 
era un hQ~e dis- 'ressatl. Perb els nastres tres amics IB~, la nóstra amiga ¡ e!s altres dos) van 
amag¿r-se sota un bosc de tensor S que estaven tots florits d'lndEls, i van poder escapar de la brui-
:"{d.. 

Una Bstona despr~s i havent evitat dues vegades que ¡'espantao-cel!s s'encengufs per ~in5 ¡estava 
una miqueta crem.ü, es veu) van trobar el ¡jarrer personatge per ara de la ¡¡ostra histOnü: alllagat er, 

uo raeÓ estava un altre professor (lleooi) que tenia por ~ue e'is seus alumnes el linr,essin per ~a·,·~r 

suspts a la majo-ria. Li van proposar d'acQmpanyar-las a cal m~gic i el ffietÓdic lleó va acceptar tre
iIlolant. 

Durant el cami, també van trabar-se un professor que treballava en ~n '011, p!r~ pIs va 1ir:'Pi 
\;.011005, jo el que voldria veure ~s el llIágic lIl'. Al costat van trabar un nomenet e·s.quifit que de!a 
alguna cosa del Quixot, perA aquest volia veure el magic 1, i, a mAs, anava acompanyat d'un proscrit, 
exiliat recentment d'a-quella terra per sempre i que resparia per un nom semblant a Elxstrpjjzzlt. 

i aixi, després de caminar molt de temps tots tres junts, van arriba.r al majestuós caste!! del gran 
ffi~gi[ 11. Quao s'acostaven van ser rebuts per un exércit de silllbols de Kristophel que els hi van dir: 
"r~mn3rrr~gErar8Ir~fr::Erffir#i.r" ¡ van afegir "r)}," (que significa "fora' -Nota del traductor-l. El 
lled es va amagar [orr~~ts! va tremolar la llauna del segon profe i S? li va estarrufar la palla a 
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l'espantaoeells, mentre que la nostra heroina, valenta eom sempre (aplaudiments, si us plau), va 
plantar cara i va dir: ano siqueu rrrrtlir. Nosaltres -he. vingut de molt lluny perseguits per la sal
vada bruixa del suspens i nom~s volea veure el gran magic Il a• "La bruixa? espereu un momente -va dir 
un silJbol- que selliblava el lIés lIIanaire perque era el que tenia mes indexs. Després d'una estona va 
tornar i els va dir: ·passeu·. 

En aquest- ilollient, l' autor voldria fer unincís per parlar sobre la fi,~ura poe coneguda !tel m~gic 

n. Les llegendes no s' acaben de posar d' acoro sisel seu n,oll! real era Wacsbrrtzxsrt 6 Wagexprgzzxt 
peró tots (oincid~i.en en el seu aspecte de rialler i de ben alimentat. Be, i ara tornea al moment en 
que hem dei~at els pesats aquells a les portes del castell; un cop a dios van ser rebuts pel m~gic 

que els va dir: "ja sé perq~~ heu vingut. Acabeu amb la malvada bruir.a del cateig i us concedir~ el 
que e,n demaneu". 

1 amb aquestes paraules els tres van desapar~ixer i van apar~ixer als peus del castell de la brui-
, xa~ on els suspesGs eren türturats i cridaven i gemegaven per tota I'eternitat. A les torres més al

tes del castell hi havia la bruixa i els seus perversos servidors: un d'ells tenia ncm de rentadores 
balay, un .. ltre semblava trabar-se /iolt a gust a la torre, i el tercer calculava mi tjan~ant equac.ions 
diferencial; com avan~aven els protagonistes, perb sempre s'equivocava. Per la seva part, la bruixa 
tenia Uf,a c~ra di ferent sE!gons de quin cantó la m¡raves: D'una banda semblava que portés barba i 
ulleres i tingués una cara com d'una est~ncia reduida, i de l'altre semblava tenir uns cabells quilo
ro~trlcs que se ~i enredaven amb les ulleres i amb ¡'escombra.' 

"Deixeu-los anar, pobrets, i que apro'!in" va dir un ex-ajudant que tots asseguraven que no servia. 
'Calla, jozG, ~~e sempre e15 vols salvar a tots' -va dir la bruixa (l'autor ignora totalment amb qui
na carai. En aquest punt estaven, qU3n 'els quatre iIiosque- ter s de 1 'estudi van irrompre i van arraco
nar la bruixa. La bruixa va intentar defensar-se llan~ant improperis i dieot "és evident·, perb la 
naia, veient que sola no hi tenia res a pelar o que ho tenia molt dificil, va sol.licitar'l'ajuda 
deis prüfessors. ·Sola, mai nü podré fer-ho. Aquí tinc llibres que em donen poder per lluitar contra 
la bruixa del suspens¡ perb necessito quelcolil ilIés per fer-ho amb hit. Poseu tot el que pogueu pos'ar, 
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~ concentreu-vos en la feina i feu del meu aprovat una justificaci6 del treball que dueu a terme" -va 

discursejar la noia. "Bo, pera és que estic calculant.les probabilitats de que guanyem se90ns una 
distribució de Puason-Coxí-!¡aus i namés surt el buit" -va dir 1 'espantaocells. "Aixo el!! sel!lb!a que ja. 
estA durant nassa. El que jo faria es saltar-me uns quants capitols i aixi acabaríem m~s rapid" -va 
dir l'home de llauna. "Quina por" -va dir timidament i amb una veu molt fluixa l'e~-professor lleoni. 

Per6 malgrat tot els tres habitants del país JI van donar el seu ajut a la noia de le~ cuetes i, 
amb una dosi masiva d'estudi, treball i bon ensenyament van aconseguir de derrotar-la i dei~ar-Ia 

feta un fregall embruixat. 
I quan van tornar, victeriosos, a la pres~ncia del magic íJ, aquest e:s va dir: "Estic ~o¡t orgu

lIós de ·~osaltres, perqu~ heu ven~ut a la malvada bruiu del cateig Q;le assolava aq'Jesta torturada 
terra. Ja no em cal dir res més: vasaltres tres que m'havieu demanat el. que créieu que U5 mancava heu 
del!cstrat abastailent que sou ID~S capa~os quena us pensAveu. Tú, espantaocells, tens un cervell que 
has utilitzat per ajudar a aprovar a aquesta noia; tú, horoe de 11~una, tens un cor que t'ha fet sen
tir cOJlpassió i ajudar un altre; i tú, lle6, tens el valor qlJe t'ha perli~s superar la por i 'Jnir-te 
als telJ5 companys. Quant a tu, javeneta, has ~conse9uit el que volíes i per tornar a cosa nomes has 
de picar de talans tres vegades i dir: 'no hi ha res com a casaD. 

Aixi ha va fer i va trabar-se de sobte enmig d'una classe (d'una assignatura Gue, ejelll ..• 1 on s'ha
via adormito Va redre9ar-se lentament i va parar ateRciO al que deia el professor. Els e~ámen; ere~ 
abans d'un mes, perb, no sabia per qu~, tenia la seguretat gaireb~ absoluta de que .:lq;jest ,:ojl a~ro··Ja
ri.aa 

FI 

Autor: Jordi C. InglEs 

'na~. d. l"autor. Tota •• ~bl.nv • •• b la ~ •• lit.t •• pura colncidencla. 

'dedicat • Frank L. aeu •• 

Fig.7 
"Cree que hauríeu de ser lTIés explici1: en el 
sega" pas·· (Sidney Harris. An-.erican Scien
tist Magazine>. 
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HOMENAJE A BORGES 
Un tiempo después Borges escribiría: • A fines 

del siglo XIII Railundo Lulio IRamon Llulll se aprestó a 
resolver todos los arcanos fiediante un armazón de discos 
concéntricos, desiguales y giratorios,subdivididos en 
sectores con palabras latinas; John Stuart MilI, a prin
cipios del XIX temió que se agotara algún día el número 
de combinaciones musicales ( ••• 1; Kurd LassNitz, a fines 
del siglo XIX, jugó con la abrumadora fantasía de una 
biblioteca universal, que regristara todas las variacio
nes de los veintitantos sífibolos ortográficos, o sea, 
cuanto es dable expresar en todas las lenguas. la máqu~
na de llull, el temor de MilI y la caótica biblioteca de 
lasslrli tz pueden ser materia de burla, 'pero exageran" una 
propensión que es co~ún: hacer de la metafísica, y de· 
las artes, una suerte de juego combinatorio." confesando 
así que la idea de la biblioteca no es suya y mostrando 
la faceta mística de sus influencias. 

El presente artículo no pretende otra cosa Que dar 
una reinterpretación de este cuento de Borges, "La bi
blioteca de Babel" a la luz de algunos conceptos lógicos 
y fí si coso 

"El universo, ( que otros llalllan la biblioteca) se 
compone de un número indefinido, tal vez infinito, de 
galerías hexagonales, ••• "así empieza este cuento, en el 
que se nos presenta un universo-biblioteca formarlo por 
todos los volúmenes distintos de 410 páginas y un número 
determinado de letras en cada página (en concreto 131-
2000 por libro l. Están todas las posibles combinaciones 
de los veinticinco símbolos en toaos aquellos puntos de 
información: • ••• 0 sea todo lo que es dable a e~presar: 
en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del 
provenir, las autobiografías de los arcángeles, el catá
logo fiel de la bihlioteca, miles y miles de catálogos 
falsos, la demostración de la falacia del catálogo ver
dadero, ( ••. ) las interpolaciones de cada libro en todos 
los libros.". Está todo escrito, aunque sólo uno de cada 
millones de libros dice alguna página entendible. 

, 
lOGICA. GLOBALIDAD 

" Todos los enunciados de la lógica dicen lo mis
mo~ es decir, nada ". Tractatus. Wittgenstein. 

Consideremos el número e. Tiene un 2 seguido de in
finitos decimales. Si acordásemos asignar a cada letra 
del alfabeto un doblete de números tendríamos escrito en 
este número irracional toda la Biblioteca de Babel .•• y 
mucho más ( de hecho, todol. la duda planteble seria 
preguntarse es cual es el mayor número tal Que tengo 

todas las posibles combinaciones de este nómero de dí
gitos en un número irracional transcendente como I Ó e. 
I Es decir, cómo de grandes deben ser los libros para 
que formen una Biblioteca de Babel infinita numerable). 
lo liamaremos j1(thaul. 

¿ Es finito? No, porque si llego a comprobar que 
aquella condición se verifica para un n determinado { 
pongamos, por ejemplo," 0=13120001, todavía ~e quedará 
toda la eternidad de decimales para comprobar que se 
cumpla para n+l. Por tanto Jl es inalcanzable. Entonces 
¿ es infinito? la cantidad de ~ermutaciones distintas 
de n digitos es, ya Que hay diez símbolos distintos, 
iOn. Si el n máximo Que lo cUl!lple,11 ! fuese infini to~ " 
digamos_que la potencia de los naturales (lo J, existi
rían 10Jl'°combinaciones distintas. Pero esto contradiría 
la Hipótesis de Continuo, pues e contendría entonces 
como mínimo XI dedmales, que es la potencia de lo.s rea
les en la teoría de conjuntos de Cantor (Il: 
10XO ! 2Xo = 1'1' 

Entonces, si}1 no es finito ni infi ni ta, < ~u~ o CÓI'!O 

es? 
Metámosnos un poco en lógica, y consideremos una Bi

blioteca de Babel donde los cara:teres impreso. son slm
bolos lógi.:os. Tendrenos así una "araña ininteligible .:le 
unas cuantas variables y las conectivas i' cuantificado
res", A,v,~:l,V .. Esta Biblioteca inmersa en e con G~ 
c6digo como el hasta ahora utilizado tiene ~eque~as vir
tualidades de coherencia don~e un par de axiomas inver0-
símiles generan dos o tres teorellas jamás re .. lizabI2s¡ 
donde mueren en contradicción IÓ9ica Ldgicas rococós que 
han surgido de una de las múltiples coincidencias de 
nuestros tres axiomas lógicos. 

En 1931 Kurt. Biidel demostró su Teorefla dE Incolllpleturl 
, que afirma Que dada cualquier teoría axiomáticsa de 
números existirán siempre enunc~¡¡dos indecidibles, est,: 
es, que ni ellos mismos ni su negación son demDstrables 
dentro del propio sistema (con los medios que ~l ffie
brindal • Lo hizo construyendo erl enunci~do.indecidible 
6 que, decodificado viene a decir: "110 soy demostrable". 
Su gran acierto fue conseguir la autorreferencia ~ que 
un enunciado diga algo de sí mismo ( como es el caso de 
6 ). Gracias a un c6digo de dobletes puedo trarlu:irlü ti 

sucesiones de ntimeros, para restringirse asi a la C'ondi
ción de no salirse de la teoría de números al preguntar
se por ella. 

Dado Que ni G ni , S son obtenibles a partir de los 
enunciados de la teoría puedo adoptar uno de ellos como 
axioma de mi sistella. lo hago con,6, Que dice: "Existe 
una cadena ( de enunciados 16glcos Que llamare 9) q'le 
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demuestra S.' La cadena 9 será una sucesi6n de números 
Que, tran.scritos al lenguaje lógico según el c6digo es
tablecido ~e demuestra todos los pasos que se precisan 
para deducir, finalmente, 6. Pero al ser "6 axiofia es 
verdad, por lo que también lo son las siguientes propo
siciones: 

• O no es la demostraci.n de S • 
D 1 no es la demostración de 8 D 

• 2 no es la demostraciÓn de S « 

En Este momento llegamos a lo Que parece una contra
dicción, pues de'S' deduzco COHS Que, en principio, se 
nie~an la una a la otra. Pera si nos restrinjifios a a
ceptar como válidas 5610 demostraciones finitas nos de
saparece la contradicci6n. Nunca podr~fios verificar si 
en la teoría de números se viola el principio del tercio 
e~clu5o (2).([0 las prcceS05 de~uctivos infinitos puede 
no ser aplicable y de hecho impone;os que no lo sea para 
conferirles así el caracter de imposibilidad física que 
les corresp¡¡n,je). Así se construye una exten'sión de IN ( 
aribaHio no estándar) Eil la QUé los nrimeros naturales 
clásicos están acotados. 

En nuestra Biblioteca de símbolos lógicos extendida 
en e, tendremos entonces Gue alguna de las combinacio
nes, de todas las ~utaciones lógicas posibles, es nues
tra teoría axiomatica, la galaxia lógica que finaliza
rl~, en la inalcanzabilidad, con la obtenci6n de S. 

" FISICA. LOCALIDAD 

ro Si hubiese una ley de causalidad, podría decirse 
así: hay leyes naturales. Pero no se dice, se-
muestra. • 

Tractatus. Wittyenstein. 

En los años setenta apareció una nueva teoría mate
mática, la aritmetica y.el analisis no estándar, que se 
basan en introducir"S ( también expresable: n Eústen 
~.ardinales inaccesibles") como a~iotlla de la teoria de 
números. En esta matemática se consideran números infi
nitos distiaguibles (cada uno de ellos es una de las 
distintas cadenas Que demuestran 6 a partir de no '8). 

En este nueva análisis se construye una extensi~n de 
rR donde además de los n,imeros reales normales hay infi
nitesimales, menores Aue cualquier número real, defini
dos como los inversos de aquellos infinitos distingui
bles ( car.dinales inaccesibles). Dos conceptos introdu
cidos a raíz de la extensión del espacio son especial
mente simbólicos: dado UIl espacio IlHrico com una dis
tancia entre puntos o(p¡Q) se definen dos relaciones de 
equivalencia: a) p R q (==) '(p,ql es infinitesimal. 
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Las clases de equivalencia se ·denominan "mónadas·, que' 
son disjuntas. Asi la mónada de cada punto clásico in
cluye todos los Que le son infinitamente cercanos. 
bl p R q <==> 8(p,q) es finita ( ni. infinita ni infini
tesiaall. Las clases de equivalencias se llaman • qala-
xias·, talbi~n disjuntas. . 

Según palabras de Kurt 6ñdel, el análisis no están
dar incluye par fin un estudio correcto de lo i~finite
sinal: • Hay buenas razones para creer Que el análisis 
na estándar, en una versiÓn o en otra, será el' análisis 
del futuro.(, •• ) Pienso Que en los siglos venideros se 
considerará como algo sumamente extraño en la historia 
de las matemáticas Que la primera teoría exacta de los 
infinitesimales se desarrollase trescientos a~os despu~s 
de la invención del cálculo diferencial." 

Quizás los resultados de aplicarlJ a la Física
coincidan con 105 'clásicos excepto cuando se plantee 
sobre la propia estructura del espacio y de lo local 
( al imponer invariancia de escala y al renormalizar las 
teorías cuánticas de campos) pu~s ofrece un nuevo trata
miento del contínuo. E~ estos cases el nuevo analisis 
aportaría nuevos resul tados} corri 9i endo, q:.¡i zas, las 
divergencias ultravioletas (infinitos que aparecen en 
los cálculos al considerar la contribución a la probabi
lidad de todos los posibles diagramas de las partículas 
virtuales cuya existencia permite el principio de incer
tidumbre) de las actuales teorias, ya que con la rela
ciones de equivalencia con las que trabaja permite hacer 
distinción entre lo finito de lo físico y de la inf~rma
ción existente frente al infinito actual que supone el 
continuo hasta ahora considerado. 

~ 

SINTESIS 

• Hay, ciertamente, lo ine~presable, lo Que se
muestra a sí mi 5190, eso es. J iJ jj[stü:o. (., ,l, Lo iJli sUco 
es sentir el mundo como un todo (limitado)." Tractatus. 

Wi ttgenstein •. 

Asi, teniendo en cuenta la filosofía neopositivis
ta, el atomismo lógico wittgensteniano, • cualquier dis
cusi6n sobre el significado ontol6gico de las nociones 
infinitas de cualquier especie es insensata", ( palabras 
de Abraham Robinsoo, creador del análisi no estándar). 

• La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es 
cualquier libro, cuya. circunferencia es inaccesible". 

• Cuando se proclamó Que la Biblioteca abarcaba 
todos los libros, la primera impresión fue de extravaga
nte felicidad, ( ••• ), el universo estaba justificado, el 
universo brusctlillente usurpó las dimensiones ilillli tadas 
de la esperanza." 

Ahora es c~aodo el artista, Que Razona en Física y 
Filosofía {por lo que es siempre consciente de sus 



mutilaciones físicas y lógicas: con el principio de in
certidumbre concluye definitiva-
mente el sueño de la objetividad; el teorema de 6üdel 
supone que nunca se consequirán unas matetáticas cerra
das, áureas.) pero idea en Arte e intuye que la visión 
intuicionista le presenta unas matemáticas coherentes en 
las que encerrarse y por fín le es lícito postular un 
universo acotado, no infinito e inteligible (3) pues lo 
hace con unas matemáticas (el lenguaje del Que nunca 
conseguirá desembarazarse) que son· la propia expresión 
del postulado. 

Es entonces que el artista acepta la entrevisicn y 
genio de Sorges y entiende que en este mundo la globali
dad y la localidad se implican y se ·bastan ( se·mues
tran). 

• También se esperó entonces la aclaracion de los 
misterios básicos de la humanidad: el origer. de la Bi
blioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves mis
terios puedan explicarse en palabras: sino basta el len
guaje de los filósofos la multiforme Biblioteca habrá 
producido el idioma inaudito que se requiere y los voca
bularios y gramáticas de este idioma". (La explicación 
de la Biblioteca está en ella misma). 

"En efecto, la Biblioteca incluye todas las es
tructuras verbales, todas las v·ariaciones que permiten 
los veinticinco si~bolos ortogrAficos, pero no un solo 
disparate absoluto. ( ... ) ~¡o puedo combinar los carac
teres dh~mrlchtdj que la divina Biblioteca no haya 
·pre .... isto y que en alguna de sus lenguas no encierren un 
t~rrible sentido. (Nadie puede articular palabra) que 
no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de 
'J.nDio5. n 

( La Biblioteca contiene la lengua Que hace de cada li
bro un oráEulc .) 

As! se comprende que en ·La Biblioteca de Babel • 
Borges nos presenta Uf/a ma'pifica alegoría del universo 
en la que los libros ( con un número finito de letras) 
son los puntos ( mónadas con un número acotado de deci
males definidosi. 

Esta concepción artística, este viejo sueño de Lieb
~i tz (4), este cuadro í en el que " da el llar ca y 1 a 
textura del lienzo para pintar un uni verso humano, ce
rrado y finito) culminaria si con el análisis no-estan
dar se consiguiese renormalizar la Gravitación CuAntica 
t· se alcanzase así la síntesis: Encontrar la teería Je 
supersimetría que er.plique, al imponer localidad a la 
transformación, c6~o se aguanta el universo (las inte
rac~iones Ji sostener luego el universo por fín acotado 
I su explicaciAn ) al hacer cálculos ahí dentro; Encon
trar la E~plosi6n Primera en el Punto í • el Aleph Di : 
Explicar" El universo, ( que otros llaman la R galaxia 
")se- compone de-Uf! n1lmeroi-ndefinido, tal-vez infinito, 
de libros ( " mónadas"), t ... J El universo es una esfera 

? = r 

( • galaxia .) cuyo centro cabal es cualquier libro {" 
mónada Dl, cuya circunferencia es inaccesible ••• 

• ~i soledad se alegra con esta elegante esperanza n 

P.D. El presente artículo no pretende otra cosa que 
dar una interpretación; a la luz d·c ideas literarias ( 
artísticas) de estos dos espléntiidos relates de Sor
ges. { • La Biblioteca de ~abel" y • El Aleph "l. Para 
exponer la relaci6n, la síntesis, bastan estas frases 1e 
n El Aleph·: • •.. vi el a!eph, desde todos 105 puntos, 
vi en el alepn la tierra, y el' la tierra otra ~·ez el 
aleph, (; •• i, y senti v~rtiqo y lloré, porque ~is ojos 
habian visto ese objeto cDnjetural, cuya nombre usurpan 
los hombres, pero que ning«n ham~rE )o,a lloirado: 2: incon
cebible ~niverso.· 

JUAN "ELLADO 

(1) El ~leph, 'X, li más en COilCT2tO la ji!rar~li¡a i"ti
oita de alephs haGid sido calificada por ent~nces de 
representaci án ma:emáti n. del ideal i SilllJ hegeliFD¡Hi)
~ert la calificó de paraiso. 
{2) Tercer c1xio~a de la iáqica. P·li~d2 d:~:::ir-;E d.; dGS 

formas: 
< p~lp >j ,,~=p 

(3) El análisis no-estándar se h~ coostruido ilpJn!
en do que la infinitud caig~ fuera del ámbito je la Ra
zón, con la ql.le es la mejor for,u de restr;r;,;irse a las 
palabras de Wittgenstein, que tic~a~ de sinsentido cual
quier enunciado referente a "ESO". 
141 gue en la actualidad se traduce a cD~sid2rar:a 

abstracciÓn metallatemática CO~D Ufa cancefción artística 
que investiga sobre el prDpio lenguaje f sustrato de 
expresión ¡¡ara saltar par encifia de lil ente(rdible). 
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qUlmlcs. 

MOTS ENCREUATS PER QU{MICS 
-----~--2---3--~---1)---6----

/Í 11 I I I I 111 

g~au de dificu1tat: M~XIMA 

-HORITZONTALS: lo Pe~sona que té pe~ ofici fe~ la cuina. 
( o també que cuina 6 es. dedica a cuina~ ) 

-VERTICALS: lo La 11et~a C 
3. La 11 et~a 1 
5. La 11et~a E 

, 
ESCACS PER QUIMICS pe~ Roncán 

Ir 

11 
D o o {) 

e O 
D 
~ 
D 

_R 
.. 

,., 
..:.. La 11et~a U 
4. La 11 et~a N 
6. La llet~a R 

Tostán, mest~e inte~nacional 

D= dama blanca . 
C= cavall blanc 
R= ~ei blanc 
~= ~ei neg~e 

BLANQUES JUGUEN 1 GUANYEN 
L~est~ategica situaci6 del ca 
vall blanc fa pensa~ en un lleu-

ger avantatge a favo~ de les 
blanques en aquest difícil i 
igualat final. Només una manio 
b~a precisa i mest~ívola fa~a 

possible la victoria del bandol 
blanco Aconseguira el lecto~ 

trobar la complicada pero definitiva maniobra per vencer? 
TEMPS DE LA SOLUCIO: tres segons pel jugador de 1- catego~ia, 

cinc pel de 2-, deu pel de 3-, quince p~r l'aficionat i quatre o 
cinc mesos pel químico 

( gU ..Iado..ld te 9 ~:m tos ) f 
I 

, 
SOPA DE LLETRES QUIMICOLOGICA 

A S.O F R E G 1 T E 
D r '0 G O F P E R N 
A A P O S T O G R S 
L E A 1 R U A A P T 
A B R L O N C T R E 
S T C O 1 U S R U N 
N F S V Q S A A E R 
R E O N P A E L L A 
A A T E T E L L E E 
C M S U A e V A F O 

" -,:.,- .. ; ..... 

T~obeu catorze estris i/o 
materials que utilitzen 
comunment els químics. 

,. .. ".-:-:;' '1"" " ,.J} .' •.. 

... ~ ~'} --~. 

~ .- . ..: 

·~A'a..l~ns'~to'tes'U..Ie~'a..lÓeU~A 

_'11e'e~a~all'ellaed'ed'~oó'9óoT'epeleSU..Ie~'~~óa..lTos =OI8n.OS 
" 
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W ith. o,,. with,o'ut yOtl. 

Even with my highest efforts 
light doesn't come to my head 
illuminating my thoughts 

(Wi~h or without you, 1 can't pass) 

zero is my deepest fear 
among the tensors and the spaces 
leading me to another failure 

(With or without you, 1 can'.t pass) 

diying methodically slow. Nothing 
ever will change (for better)? 

Authoi: Jo, inconegut 
(20nd, of cou~se) 

(Note:this poem is based on a song by U2. In case you don't know 

it·s a region in Green's theorem SS (crT:.2/!T·;·~1 -- I]·T:t/iJ·;,:::.<!) d;.:1.··· . .j;.::2) 
.. u':z 

\~1) . - ~ I ._._...,. 
---.... 

--:;:: -~ .... 

-
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SAFAREIG .... 

1) Degut a la inauguració de la sala de Patents (Ac
tualment coneguda per sala de patés) hea observat que 
alguns professors s'han engreixat uns quants quilos, per 
altre banda s'han inaugurat a la facultat sales d'estu
di, laboratoris ••• i més d'un alumne ha perdut uns 
,quants quilos fent de calAlic. 

Esperem impacientment els canapés. 

2) CDNTROLEU-HO 
Si voleu ser les primeres, poseu-vos morenes rApida

ment, perque sabem de bona tinta que a les enquestes de 
professorat han aparegut bastantes com aquesta papereta 

Puntuaci6 subjectiva personal (1-10): 10 
Com s'explica Procupaci6 pedagógica 
Ordre: O Comunicaci6 alb l'alulne: 2 
Nivell practic: 2 Originalitat i iniciativa: 2 
Co@pletesa: 5 Adequaci6 al nivell: O 
Simpatia: 7 Puntualitat: O 

Nota de C.S.X.: No sabem si és per la efe capell 
(Af), el seu catalA depurat i estilitzat o'perque encara 
que no és gavatxo porta mostatxo' 

De totes maneres és realment notable perque,els méto
des utilitzats per la resoluci6 de l'equació diferencial 
les enquestes preveia resultats d'altres tipus. 

Bé, ex~rcici: controleu-ho. 

3) Al tanto carpetes: s'ha detectat un maníae de 
I'enganxina, que viola la intimitat de les carpetes en
gantxant-hi pegatines de David el NOlo. Segons investi
gacions de la nostra col.lectivitat, aquestes enganxines 
s'obtenen en el foi'gras "La Piara'¡ no s'ha descartat la 
hipbtesi que el maníac foigras anteriorment citat sigui 
natíu de "Piera". 

4) Es canvia delegat bo per dolent, nosaltres posem 
el dolent. Altres menys drAstics diuen que el canvien 
per una botifarra que almenys estA bona. 

Una cl aS5e~ 

51 Hi ha alguns professors que van al horari europeu 
i ño saben que aquí funcionen 10 minuts més tard (per 
tot menys per sorhr al descans!. Els preguem pacHncia 
i, per a alguns, serenitat. 

&1 EIs sex-símbols de l'any: 
Amagati Hi ha una colla d'afamats (adesl que van dar

rera deis sex-símbols de la Facultat. 
Potser no ho saps i ets un d'ells (elles!, cOlprova

ha comparant-te amb les següents descripcions: 
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- Moi alb ulleres rOdones, cabell cendra curt,intel.
lig~ncia privilegiada (encara per demostrar!, ulls 
verd-larr6, estatura eitjana, prilet¡ en resul un noi de 
bon veure (no sabe. si té peles). Ah~ i té alguna ciea
triu que encara el fa lés interessant. 

- Noia torena alb el cabell for~a arrissat, al~ada 
litjana alta i vesteix bé. Sran preocupaci6 pel serrell. 
A lo lillar no us hi enteneu perque l'hel sentit lurmu
rar en rus, té veu de pi to i de vegades porta una cua 
amb un llay vermell o una papal lona. 

- Noia molt exbtica, forya lorena de pell, no arri
ba a la litjana nacional d'alyada, futa coa un carreter 
i' de tant en tant fot un crit i ens deixa esglaiats a 
tots, l'any passat va posar de moda les muletes. 

- Noi que no sabem exactament qUÍ és, tates les 
tardes (entra/surt! al voltant de les 6 per la porta del 
bar. Es lolt moreno, creie. que ja ha acabat la carrera 
i és for~a alic d'una noia rosseta de la sala d'ordina
dors que tés d'un ja la, deu d'haver controlat. 

(D'aquest volem saber el seu nOI!. 

7) Si la teya mare t'ha encarregat de comprar llet, pa 
i cigrons, tranquil, s'ha obert un "Colmado" a planta 
tres, no et perdis, les lletres s6n vermelles. 

8! RO"EU 1 JULIETA 
Atenció voyeurs~~ s'ha detectat en els pisos superiors 

de la nova facultat de física una parella d'escaroles 
que no paren de petonejar-se. Els recordem que aquestes 
escenes barraques que nOlés fan que distreure al perso
nal ja estan passades de moda. 
Si valen informació sobre t~cniques alternatives poden 
dirigir~se al local social del col.lectiu on els asse
sorarem gratuitament. 

9! A"OR FRENAT 
Lamentablement la facultat ja té defectes, tés d'un i 

menys de tres de 10lent ja sabet que s'han queixat d~ la 
manca de funcionament deIs baldons de les portes, espe
re. que en un futur prbxim la gent pugui mantenir la 
seva intimitat sense tercers. 

lO! LA FACULTAT DESTAPA 
Ep nois no badeu, si aquest hivern passat dos nois co

rrien en calyotets pels passadissos de la facultat i 
d'altres es retrataven despullats (els ·caehesnde Rugby! 
qui sap si aquest proper estiu (que ja s'acosta~) seran 
les noies les que es passejaran en calces i sostens i es 
dei~aran retratar per alguna pr~ctica d' óptica. 
La intenci6 d'aquesta noticia no és coaccionar al per

sonal sin6 ... 

COl.LECTRJ GRAN XA.C'ARI)ER 

.' 
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Concurs dJacuditssobre químics. 

Reunit el jurat del concu~s d'acudits sobre quimics en el 
bar d'aquesta facultat el dia ~q d'abril de 1988, i format pels 
membres segUents; presid~ncia honor~ria: Dr. Joan Vi~als (profes
sor de quimica) i Alicia, Yolanda,Carles, Josep i Sergi, ha deci
dit concedir els segUents premis: 

Premi al millor acudit 
Com saber si una persona és un quimic ? 

Es fa la prova de la pilota i el joc d·escacs. El resultat 
pot selr

: 

-Indiferent:si deixa el joc d'escacs i es posa a jugar a 
pilota; llavors pot ser qualsevol cosa. 

-Negatiu si deixa' la pilota i es posa a jugar a escacs 
amb el primer que passa.Es un fisic. 

-Positiu : si deixa el joc d'escacs a terra 9 s'allunya uns 
cent metres, agafa la pilota i la llen9a contra les peces d'es
cacs del~ribant'-les tot cY""idant, "Strike, strike 11"; no h-i ha. 
dubte. Es un quimic. 

Premi al pitjor acudit 
Un qulmico es casi un animal. 

Demost.r·aci ón 
Mico ~ S C Quimico 

També volem felicitar als autors deis segUents acudits 
-Perqu~ porten bata els estudiants de química? 

~-::'er que no sigu.i massa traum~1:ic el pa.s del pal'-vulal'-i a. l.~-\ 

'facul tat, o .•. 
Per saber com es diuen, mirant el nom brodat a la but.xaca. 

-Ele quimics no teniu problemes amb els preservatius ? 
No, últimament sobren molt.s tubs d'assaig al laboratorio 

-El depar1:amen1: de primera planta de la Facultat de Química anun
cia el seu últim gran descobriment:la sopa dOall amb mantega. 
--VAGA 

Els estudiants de segon de Quimica aniran~a la vaga si els 
professors de matem~t.iques segueixen utilitzant multiplicacions i 
divisions a les seves classes. De moment, ningú ha aconseguit 
superalr els e~<c'Hnens parcials. "No hi ha dr'et, ai~:ú no és él.l 'pr'o-' 
grama", afirmava emfáticament en deIs promotors de la vaga en 
saber-se ele resultats. 
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Qu.IMICO-LOGIA APLICADA 
_ .... .Iluí.ica orgb.ica: especialidad de la química que al ser 

aprobada produce un gran placer. 
Qui.ica inorgás.ica: especialidad de la química seguida 
por estudiantes con importantes disfunciones sexuales. 
Quítica analítica: especialidad de la química dedicada 
al estudio de los procesos anales. 
"etalorgía: especialidad de la química cuyos estudiantes 
se caracterizan por los abundantes excesos cometidos 
antes, durante y despu~s de las clases. 
Quí.ica-física: especialidad de la quílica reservada a 
~quellos estudiantes dotados de una inteligencia singu
lar. 
Física-quílica: especialidad de la física destinada a 
estudiantes cuyo cupo de convocatorias ha sido cubierto. 
Al-quilista: químico de origen musulmán. 
Quitado: químico engañado o estafado. 
Quilqui: químico barriobajero, violento y conflictivo. 
Quilto: químico que presta servicio militar. 
Quie-Kong: estudiante de química, alto, fuerte, gordo, 
rudo, peludo y ieo. 
Enrique Castro 'Quili": famoso futbolista que en sus 
ratos libres estudiaba química. 
Quílido: joven reservado, retraido ante el estudio de la 
ciencia química. 
Quitikaze: quí@ico Que amargado por las calificaciones 
obtenidas, 
se arroja cargado de explosivos sobre el departalento 
que imparte aquellas asignaturas no superadas. 
Quilello: (Fisologíal estudiante de química al que, tras 
largas horas de estudio le sale joroba, (Vulg) distri
buidor de droga. 
Quilarr6n: pantalón tejano obligatorio en los laborato
rios de química. 
Quiliseta: complento del quimarrón. 
Quili6n: vehículo dedicado al transporte de productos 
químicos. 
Quilir6n de la Isla: estudiante de ~ímica que, amargado 
por las caliiicaciones obtenidas, se dedic6 al cante 
jando. 
Asido: ácido que fue. 
Base: márchase, al~jase un químico. 
Quílinal: dícese del quílico que ha cometido delitos de 
sangre. 
Quiliela: tipo de apuesta frecuente entre los químicos. 

ColaboraciÓn an6nima y desinteresada, a la atenci6n 
del consejo de redacci6n de PLANTA B. 

En ella se glosan varios t~rminos aclaratorios apare
cidos últimamente, destinados a ampliar informaci6n 
acerca de las diferentes especialidades químicas, así 
como diversos vocablos del argot químico. 

Atentamente 

Colectivo An6nilo Físico 
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la quilicologia es basa en tres axioles fonalentals: 
1er Aliola:(Principi d'indeterlinació Heisenberg-Vale
rioNskyl 
'la intel.lig~ncia d'un quílic ~s tan petita que no es 

pot determinar' 
Corolari de Siereda: Un quíRic intel.ligent ~s 1~5 fic

ticÍ que Robinson Crusoe, Buck Rogers o Superman. 
Corolari de Petrov: Es I~S fAcil descobrir un_ monopol 

_ IlagnHic que un quíllic intel.ligent. 
2°" Axio.a: (Axioma de Clasius) 
"la ineptitud deis químics d'un sistela ~s una funci6 

d'estat que augmenta constantment a l'univers' 
3eF Ali81il (Principi d'equivaléncia de Bohr-Pijoan) 
8la química nods es diferencia de la cuina en aspedes 

forlals8 . 
Observaci6 de lagrange: Es possible dubtar de que exis

teixi cap difer~ncia en absolut entre la química i la 
cuina. 

A partir d'aquests axiomes podel deduir una série de 
teorelles: 
Teorela Fona.ental de la Topologia: la Facultat de Quí

mica i la de Física 56n dos bessones siameses unides per 
l' esquena. 
. Distribuci6 fonalental de la qui.icologia estadística: 
Quan els estudiants de química van a classe ••• 

-El 13% s'equivoca i entra a la Facultat de Biologia 
-El lBX s'equivoca i entra a la Facultat de Geologia 
-El 17% ho fan a Econbliques 
-El 12% nom~s s'equivoca de classe 
-El 20% restant no ha arribat al campus per que s'ha 

perdut al metro. 
Breu proposici6 bAsica de quilicologia quAntica: 
"la fURci6 d'ona del cervell d'un químic és un encefa

lograma pla' 
llei de Pauling-Pena: 'la probabilitat de trabar un quí
lIic al bar 
no és tan 5015 mAxima sin6 que, a més a I~S, ~s l'únic 
lloc on se'ls pot trobar". --
Teorela fonalental de geoquilicologia: 
"Els únics químics que no fan rucades s6n els que estan 

sota terra" 
Excepci6 de Boquer: "No s'inclouen els 'químics que tre

baIlen de .inaires o els que viatgen en metro" 
FalAcia de Piskunov: 'EI T.F. de la Geoquilicologia no 

implica que els quílics de les antípodes siguin m~s es
pavilats que els d'aquí". 

Dr. Buniakollsky 

Nota sobre l'autor: El Dr. BuniakoMsky ~s doctor en qui
licologia per la Universitat de Cambridge.El fet de que 
la seva d6na es fugues aab un quílie va influir dedsi-
vament a 1 a seva carrera. -
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TEOREMA DE JE'NE-B.ORDEl~. 

" La ruqueria deis quimics és no-menyspreable " 

DEM: Efectivament' agafem q1, ••• ,q&, .•• qr un conjunt finitde 
quimics (ja que, afortunadament no hi ha cap ct. infinit de qui
mi es) . 

Sigui ~:Q----- Q.I. l'aplicació canbnica-isomOrfic~ que ens 
qA----- ~(q&)=y~ envia a cada quimic amb el seu que 

ficient intelectual. 
Aleshores: Vq~(~fisic) JI&>O; ~(q&)=y~<8~ amb 8>0 (perO no massa 
gran gue zero, no us penseu~). Fem ara el seu sumatori: 
t;h=¡! t.( 2 (qd8&..i amb f>-O fi>:at en el nas de cadascun deIs quimics. 
Dor'lli't\':que tq~ és finit.; llavors lim q1(QI 11»=(1 ja que si e:<istis 
un v~ E Q(~fisic) amb y~ >- l(1-13~e llavors no tindriem la birria 
de 8 que tenim i cauriem en contradicció. 

Si lim q~ (QI-'a¡)=0 ( amb q~~ísic ni per apro:<imació).jo 'Vq;lEQ 
té y~E G!I compl~és al' interval ]0, 10-1::5~~( . 

Considerem ara el RCV ( Ruqueria Coefficient Value ) aplicat a 
~adascun deIs q~: si fem l'~ltim limit quan q1=0 RCV(~= t-) 
Es a dir, que seria de quimies menysprear una cosa queten~el* ~ 
infinito Per tant el teorema queda demostrat c.q.d. 

Corolaris: 

Teorema de PANYELLA-LLUMA: 
11 I'habilitat deIs químies en realitzar els seu s e:-:periment.s 

és menol~ estri ctament que J. a del barl~Llf et F'oca--trél.9 a 11 

Proposieió de TRIPLER: 
" El sent i t de l' humor· del s qui mi e:. és autol~ecurr·ent 11 

La demostraeió deIs eorolaris es trivial,evident i obvia. Si te
niu dubtes consulteu el TH. de Heine-Bordel. 
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Problemes de LOgica' 
Pots calcular 11? Evidentment que si" 

Ara calculem 121 + 1~2 

1 21 = TT/4 = 1 22 ==y::. 1 21 + 1 22 = TT/2 

Tornem afer el mateix. Dividim el radi 
longituds de semicircumfer~ncia. 

entre dos i sumem les 

==;:::. 

Podeu seguir tant com vulgueu i sempre obtindreu uMa longitud de 
.TT/2. Aixi dones en el limit qua n r n =» O : 

que coincidirá amb di 

Pero d 2. = 1 TT/2 = 1 TT = 2 Es correcte??? 

uZ;/ll = .... 1 

"1 « Z;/ll aJdwas s~aJlaw~,p 
la ~ eJ~u~Jatwn~JJ~Jwas el aJlua luaJ~onb 
13 . ~nqe s~ ou 1 ·1 Jas ap e JJne4 SUD ,sa~ 

-~ns sanp sal ap lua,~onb [aplJwJI ¡a saJo4 
-sal~ "swJss~lJu'tU, sla ue} sa uenb JO¡eA 
xJalew le JJpual ap uaJJne4 e,~u~Jatwn~JJ~ 

-Jwas ap pnlJ6uo¡ el wo~ aJlaw~JP ¡a luel 'O¡ 
-Je~J¡de Japod Jad "llwJ¡ ¡a Je~Jlde wapod 0N 
"Z;/ll si llwJ¡ la anb Jesodns ua ~lsa JOJJa.l 
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Simulació per ordinador d~una galaxia gen~rica de 4 bra90s segons 
la teoria d"ones de densitat. 
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