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j. 

( EDITORIAL ) 

Aquest curs ha estat marcat pels conflictes.Comenc;aren en pIe desembre, amb les 
mobilitzacions deIs alumnes de BUP i COU, que hom atribuí a la manca d'expectatives de 
futur, i que deien resoldre ampliant l'accés a la universitat, cosa que ens convertia en 
part implicada. 

Més tard, les mobilitzacions ens afectaren més directament, amb les vagues de 
PNNs. La Llei de Reforma Universitaria sembla que els deixa en una situació compromesa, en 
desapareixer aquesta categoria i comportar la reducci6 del nombre de professors contrac
tats. 

Finalment, els conflictes ens afectaren directament, quan salta la notícia de la 
manera com el "Ministerio" pretenia canviar els plans d'estudi. El resultat de les mobilit
zacions -setmana de vaga inclosa- encara esta par veure, malgrat que hom desconfia profun
dament de la sensibilitat de l' Administraci6 respecte els temes universitaris: aquest 
mateix any s'anunciava que el coeficient de practiques de física es. reduia de tal manera 
que la carrera de Físiques era una de les que rebia de l'estat menys diners per a practi
ques, malgrat pagar a la matrícula un suplement igual a totes les altres carreres de 
ciencies ••• 

Entre tota aquesta panoramica, aquest any ha estat també l'any de l'aplicaci6 
deIs flamants Estatuts de la Universitat de Barcelona. Ho hem notat, sobretot, pe les 
continues eleccions a tot un seguit de nous organs, consells i juntes... Tantes, que 
al final gairebé ningú sabia ja que era cada organ ni per a que servia, i tantes que, en 
algun cas, no hi ha hagut prou candidats per a omplir els carrecs ..• Ja hi ha molts que 
comenten que aixo és la tactica del "divideix i venceras" .•• 

Finalment, amb aquesta normalitzaci6 es va efectuant el traspas de prerrogatives 
de la CAF als representants deIs alumnes. No cal dir-ho, a la CAF ens omple de satisfacció 
que per fí hi hagi interlocutor s valids dipositaris de la representaci6 de l'alumnat davant 
les instancies administratives. Fins ara era la CAF la que ostentava aquesta representació, 
pero d'una forma irregular donat que no estava sancionada per tot l'alumnat. 

Esperem que l'etapa que s'inicia ens faci profit a tots. 
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examens 
A l'atenció deIs alumnes de 3er. curs d'aquesta casa, i per 

extensió qualsevol persona preocupada per poder-se trobar en una 
situació com la que a continuació l'autor descriu en una frase: 

ELS EXAMENS FINALS DE 3er. S'RAN FIXAT ELS DILLUNS DEL MES 
DE JUNY !!! 

La seguentqUestió va adre<;ada 
a aquells qui, com jo, després 
d'haver fet un examen final son 
incapa<;os d'estudiar durant uns 
dies, tenint per altra banda quelcom 
más important (a nivell inmediat) a 
fer els dissabtes i diumenges de 
juny. 

Podeu imaginar-vos d'estar 
quatre cap s de setmana (o més, si 
teniu, com jo mateix, altres 
examens) tancats a caseta, capficats 
en all6 que ja saveu? Personalment 
imagino que acabaria veient aplica
cions sesquilineals enfilant-se per 
les parets i amb les pupil.les 
oculars formant imatges molt 
diterents a l'equació de Schr8din
ger, que per cert encara no se per a 
que serveix. 

Potser si els representants, 
després naturalment de que els 
ho demanéssim uns quants, gestiones
sin aquest assumpte amb les autori
tats que calgui, podriem veure 
parcial o totalment moditicat 
un panorama d'entrada a l'anomenada 
magnífica época estival més d 'acord 
amb aquest qualificatiu. 

Estudieu molt i fins una altra. 

ALUMNE DE 3er. 

N. de la R. 
Perque un article, carta al director, etc., surti publicat a la Revis

t8, és indispensable que el seu autor~xpliciti el seu nom i la seva situa

ci6 ( curs, si és alumne, o bé si és professor, etc.) enr.~ra que si així ho 

desitja, l'article ser~ publicat an~nimament i nom~s hi constar~ l'estament 

al qual pertany. 
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Raons de fons 
o el fi no JO ustific'a els mitJoans 

Amb aquestes Hnies vull comentar un fet que any darrera any ve succeint a la nostra fa
cultat (també es dona a altres facultats de la divissió: Matematiques, per exemple), i que 
s'esta convertint en una cosa normal, perque no ho oblidem: "el costum fa dret: dret consue
tudinari". Em refereixo, com m'imagino ja haureu encertat, a la setmana de festa-estudi que 
els estudiants ens prenem quan arriben les vacances de Nadal. 

Quines son les raons inmediates que ens condueixen a demanar, o millor dit, a prendre'ns 
aquesta setmana? 

ler- Gaudir d'un temps que ens permet, si més no en teoria, posar-nos al dia de tata la 
materia no assimilada durant el trimestre. 

20n- Aprofitar aquest tempa sense classes per deixar temes sencers definitivament pre
parats de cara als examens parcials. 

3er- Tenir temps per consultar als professors les questions que no ens han quedat clares 
sobre la materia donada. 

4at- Aconseguir frenar l'avan9 continu i frenetic en el desenvolupament deIs programes • 
de les diferents materies. 

5e- Tenir temps per estudiar cadascú individualment a casa seva amb tranquiJitat.. 
Crec que les raons tot just exposades son compartides per la majoria d'estudiants i son 

precisament, en la meva opinió, les raons que legimitzen el fet de demanar la setmana de fes
ta-estudi. Pero anem fins al final: quines son les raons de fonsque ens duen als estudiants 
a sentir la necessitát imperiosa d'aturar les classes una setmana? Jo crec que son fonamen
talment tres: 

lera- Una docencia devaluada. En moltes ocasions ens adonem que les clas8es que se'ns 
imparteixen no serveixen per a res i que per assolir una comprensió acceptable deIs. coneixe
ments exposats haurem d'estudiar-los individualment a casa o a la biblioteca pel nostre com
pte. Les classes de problemes les segueixen un 20% deIs alumnes i per a molts de nosaltres 
es converteixen en una copia de la pissarra. Com algú ja diu, a la facultat aprenem a ser un8' 
"bons escrives". 

20na- Incoherencia i irracionalitat en el pla d'estudis, un pla d'estudis po1.ser massa 
dens que no ens permet d'assimilar la materia dia a dia per la rapidesa amb la qual aquesta 
s'ha d'impartir. 

3era- Una facultat molt individualista (on cadascú estudia pel seu compte) que no fornentn 
en absolut el treball en grup i que, per tant, esta menyspreant la possibilitat de comunicació 
intersubjectiva que ens brinda el fet d'estudiar en un mateix lloc físic (si jo només volgués 
estudiar pel meu compte em maricularia en una Universitat a distancia, per exemple, i no a 
la Universitat de Barcelona). . 

Davant d'aquesta situació és absolutamenl normal que demanem i ens prenguem una sctmana 
de festa-estudi. Pero vull que quedi cIar que el problema de fons en tot aquest afer, el pro
blema que cal atacar d'arrel és el de la devaluada docencia que rebem. Aixo ens ha de moure 
a una profunda reflexió a tots plegats, estudiants i professors. Cal buscar solucions. 

Per una altra banda vull manifestar el meu desacord en el procediment que hem seguit per 
a prendre'ns la setmana de festa-estudi. Crec que aconseguir aquesta setmána era un fi inte
ressant i valid en sí mateix (sobretot donada la situació de la docencia, que patim) , pero no 
esticd'acord en la manera com l'hem aconseguida. El. fi no justtlica:els mitjans. 1 jo desa
provo completament la decisió unilateral com a mecanisme per acabar les classes. Pens'o que 
ja no es lemps d'adoptar aquesles actituls de for9a. Es cert que som nosalt.res, els estu-
diants, qui donem sentit a la Universitat: si nosaltres no venim no hi ha tJniversitat. Pero 
crec que actualment no ens és legítim utilitzar aquesta' 'mesur~ de for9a perque la situació 
legal avui és ben diferent a la de fa vint anys. Avui tenim dret a participar activament en 
l'elaboració del nou pla d'estudis, en la discussió, reforma, control i avaluació de la do-
cenCia que rebem i en l'elaboració de propostes que condueixin a un ínillorament en la qualitat 
de la nostra docencia. Tot aixo podem fer-ho en el CONSELL D'ESTUDIS. Amb actiluts de for9a 
com la que ens ha permes gaudir d'una 'setmana de festa-estudi 'estem menyspreant la possibi
lital de millorar la docencia que patim i, encara el que és més greú, ens estem fenl corre:¡>
ponsables d'una sit~ació que no ena ,agr~da tot acceptant que és impossible fer res per can
viar-Ia. Cal trencar aquesta inercia i crec que el problema plantejat és for9a general i prou 
greu com per cercar solucions poc reflexionades o maSBa simplistes. 

DAVID ALONSO, 3er. 
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Llegir entre línies 
De vegades, cal tenir valor per investigar 
alIo que mai ningú no ha conegut abans, 
pero pel que realment necessitaríem valor 
és per investigar aIlo que tots sabem. 

Fa pocs dies, vaig trobar-me amb un molt antic company, abans líder de la "revolució" 
deIs professors no numeraris i avui, ja en el cim del seu escalafó professional. Varem parlar 
de la violenta contradicció entre l'actitud revolucionaria d'aquests professors fa pocs anys 
i els seus aires actuals. 

Em va dir més o menys aixo: "mira, en ~ '1ue11., .,·¡E, tu deies el que pensaves, i per aixo 
no se t'aceptava. Perque aquí ningú no diu d qw, [ensa, i el que domina és la superbia ... 
aquella época va ser d'una moral molt rígida en la qual no es podia admetre que algú no seguís 
la línia que marcava la "revolució" ... " 

AquesLa va ser una declaració sorprenent que no em va sorprendre, sinó que la vaig re
lacionar amb moltes circumstancies ja conegudes. 

Por exemple, ja en la meva pubertat, les histories de la guerra explicades pels meus pa
res ~!m varen induir l'última sos pita que les regles morals s'havien fet per a donar als in
t.eJ.Jigent.s uns avantatges sobre els rucs que se les creien. El que distingiria els intel.li
gents deIs rucs ~eria el saber "llegir entre línies", ja que les veritables finalitats de les 
éH . .:cions que dirigeixen els primers mai no es diuen explícitament, sinó que fan una mena de 
comedia per disfressar-Ies, a fi que els rucs no se n'assabentin. 

!\ixí, eh .. intel.ligents poden fer creure que fan una revolució a fi que es matin els rucs 
que sobren o BIs ajudin a eliminar o fer por a aquells que els fan nosa, per així apropiar-se 
deb S(-!Ul:; béns o desplayar-los deIs seus llocs i, d'aquesta manera, assolir el poder. Així, 
burlen els preceptes TOorals "no mentiras", "no mataras" i "no robaras", l'observació deIs 
q uals ]imita les possibilitats deIs rucs. 

Un altre exemple claríssim seria la moral classica d'evitar el plaer i acceptar el sa
crifici, i de ser humils i no superbs, tan sospitosa de ser feta a fi que els rucs facin tot 
el sm:rificj necessari i, per major escarni, tinguin la numilitat d'estar-ne agraits, mentre 
que els intel.ligents gaudeixen del plaer en exclusiva, al temps que la seva superbia els per
rnet p(!nsar que encara rnereixen més i aixi ser exigents en totes les ocasions. 

Segons la Gonfes~ió del meu amic, el fenómen del moviment deIs professors no numeraris 
vn s(!!' un élltre c'xeIflple de l'aplicació d 'aquesta farsa per a rucs. En aquest cas, els farsants 
podien gaudir deIs beneficis del liderat, preparar oposicions mentre feien fer boicot als seus 
c.olllpetidors él fér manetes amb els catedratics mentre mantenien als rucs allunyats tot fent-se 
continus fastics deIs numeraris. Tampoc no va estar mal aprofitada la circumstimcia de man
Lcmir els rucs ocupats intentant minorar la societat, perdent l'oportunitat de pensar i fer 
per a ells mateixos. 

Malgr'¡.¡l que aquesta explicació és en part certa, sospito que no deixa de ser una nova 
farsa dnstinada a justificar i treure mala consciencia als noua triornfadora i, a la llarga, 
¡¡ consolida!' el seu poder. 

En efecte: amb les seves antig;es idees "d'igualtat", "justícia" i el seu "clamor" pels 
oprÍmüs, haurien de caminar amb el cap baix per por que algú els poguéa demanar unes expli
car:iorn; illlpossibles dins del seu antic codi, ja que ara, quan ells ocupen el lloc deIs exe
el'ables catednHics i -en un context més ampli- del feixista govern, hi ha més injustícia i 
desigllaltaL social que abana. Llegeixo en "El Periódico" (8-12-86) que a l'estat hi ha cada 
any 100.000 marginats més i que ja el 23% de les famílies viuen en la pobresa. 

Per aixó ara no volen parlar deIs qui eren el motiu favorit de les seves denúncies. Fins 
i tot, en les passades eleccions, el mateix Adolfo Suarez va assenyalar com era de sorprenent 
que ja no es parli deIs aturats. 

Des del punt de vista de la ideologia marxista -que fa pocs anys havien fet seva- són 
senzillarnent uns traIdors a la classe obrera que proclamaven defendre. Aixo ja ho va denunciar 
ía any~ l'escriptora marxista Teresa Pamies en el séu article "EIs nous privilegiats", en el 
que explica que hi ha un nou usurpador de la plus-valua que ni es r;,olesta en muntar una em
presa o neg()c~, sino que és un parasit que viu gracies a la protecció oficial, a través d'un 
carrec vitalici o .altres fu teses improductives que va assolir, en general, "després d'una es
bravada "revolucionaria" en grupets radicals,separatistes-terroristes,marxistes-Ieninistes 
i fina i tot pauqueroa" .Segons ella, aquesta sortida és úníca,mandrosa,egoista i decadent. 
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Un antic professor de matematiques, de quan la umversitet era encara intel.lectual, deia 
que si volguéssim construir una l!Uca coherent h'auriem de partir o bé 'de l'axioma fonamentel 
de l'amor al proxim, de la solidaritat o bé del de la 11ei del més fort.Segons eU, aquests 
dos axiomes donarien lloc a dos morals oposades .pero coherents. . 

En el nostre cas hi ha hagut un pas de la primera etica a la segona. Ha estat un pas au
dac¡: peró necessari, donat que, com hem vist, en cas contrari era impossible fer-se una imatge 
presentable, condició necessaria per a ser un veritable triomfador. 1 si alguns pretenen que 
aquest canvi ala moral del més fort tingui efectes retroactius, o sigui, fer creure que la 
sova solidaritat i "esquenositat" eren pura comedia, és' una manera de voler demostrar que sem
pre s'ha estat el més intel.ligent,el més fort i que les seves actuals aspiracions són del 
tot justificables. En el cas contrari, es podria caure a pensar que en el futur d'emanés "jus
tícia" o "igualtal" i fins i tal sospités que es va comenc¡:ar a triomfar precissament a base 
de pensar i dir estupideses. Inadmissible! 

El meu antic company va continuar dienl que "Papoca de'n Franco havia esiai la més gran 
escola de marxisme que ha existit i que, en definitiva, tol alIó que es demanava s'ha acon
seguit, com el que s'hagi arribat a una igualiai que impedeix que hi hagi un esiímul suficienL 
per a treba11ar ... " 

-Bé, peró SUpORO que aixó, al pas que anem, aviai "s'ho solucionaran". No iinc raons per 
a dublar que els qui ens veren regalar amb la "igualtat" no puguin, en un proper fulur, es
timular-nos amb una saludable "desigualtat", donat que ni l'aiur deIs treballadors ni els 
creixents impostas són un estímul suficient i cal que els qui, sense crear cap 110c de tre
ball, cobren del que tots paguem visquin millar per a així donar un exemplo impecable de corn 
s'han de fer les coses.Amén. 

I, per a no ser menys hipócrites que la resta de la nostra generació, vaig acompanyar-lo 
fins a la porta del bar de la facultat i ens verem acomiadar amb un més que ampli sororiure 
als llavis ... 

Peró en aquest camí -el d'imilar els qui tenen més cara que esquena- no esla la soludó 
del problema de tots, sino únicament la solució del seu problema. 

No caure en la temptació d'admirar ni imitar els nous triomfadors és el primer pas per 
a no arribar a una degradació, que tal vegada no imaginero bé, de la vida de les persones. La 
socielal no pot ser toialmenl única. Cal que algú, en algun lloc, es defensi. 

XAVIER LUMBIARRES 1 FERAND 
Física fonament.al 

Bibliografia (segons Teresa Paroies) 
"Toujours plus", assaig, de FranQois de Cloxet 
"Sala de miralls", novel.la, de Ramon Folch i Cama rasa 

L'aulor lé alguns arUeles relacionais amb el lema, inelos el de Teresa Pernies, a dis
posició de qui -pugui estar-ne interessat. 

~\lo-Y\~\J ~ ~ ~ eV\.r 

.\ ~ WI\~ \l Q "'" co ~ 
'r~¡ b le 'Q.V\ ~Q.. 
CO'H \J \'=, ó? bO<\C's 

t.U.() l{ Se '{\ ""i; l\ I l/VU' (" c.. 

PLANTA 8-~ 



· ~o" Setmana Internacional 
'o,~ dels cientifics fter la Pau 

El IC de juliol de 1945 va explotar a Alamogorno, Nou ~'\exic, la primera bomba nuclear 
d(;: fissió. Ln Unió SovÍE3tica només va neces,it.ar ¿C -::¡i'lB de ,1 anys pe~,' a emular els Estats 
Units. L'l de novembre de 1952 els Est¡lts Units fal' explotar la primera bomba nuclear de fu
sj¡'l. La Unió Sovietica necessita menys d'un any per :f~,(' el mateix. !!onze d'abril de 1959 Al
bE;r"t Einst.~:in posa per últim cop la seva signatura. Una setmana més tard, quan el pilot de 
1 'uv té; en el q ual volava Bertand Russell anuncia la morl d 'Einstein, Russell no sabia que 
l'úllim acle públic d'Einstein havia estal signar el seu manifest. 

El f/!é!rLiri.:"óil de Russell-Einslein fou signat tamba per Horn, Brigman, Powell i Yukawa, tols 
"lb PI'':~[[1;S :';obel de Física; .Joliot-Curie i Pauling, premis Nobel de Química i, aquest últirn, 
:1 !!¡(~S a II!{;~;, Nobel de la Pau; Muller, prerni Nobel de Fisiologia i Medicfna, i Infeld i Rot-
bbi., professors de física. Aquest manifest va ser fet públic a Londres, el 9 de juliol de 
1 ');;;; i acubava dient: "Veient que en qualsevol futura guerra mundial les armes nuclear s seran 
ufnprades arnb lota certitud, i que aquestes armes amenacen la continuitat de l'exislencia huma
,'!;'¡, ;_~xhorleiil els governs del món que .. comprenguin, i reconeguin públicamenl, que els seus pro" 
p':lsits rw poden ser fomenlats per una guerra mundial, i els instem, cónseqüentment, a trobar 
':'::.;:'!:S P:,I':li'!(;S per u resoldr'e totes les disputes que hi hagin entre ells". 

Un any rnús lard, el president deIs Estals C.,"Ls, Dwighl.. Eisenhower, diu: "Amb dos bandol 
h¡~Uréln d 'W:;1o;(:!ure's a la taula de negociacions sübeni que l'epoca de les armes ha acabat, i 
la l'i:\';:8 humana haura d'ajuslar les seves accions a aquesta veritat o morir". 

Q' 1<1 r':l rI I :¡-un anys deHprés d' Alamogordo només podem envejül' 1'epoca de Russell-Einstein. 
,'- ,¡ .. ·i 'i :1" (:lL dernélnuren g'ha complert, ans lot el contrario Enmig d'una bacanal armamen-

I ¡'d;: d(!S(':¡~'¡'CIJ:Hb, ,=1s governs del rnón estan esmerc;ant pels voIls d'un bilió de dolar s l'any 
,'t, ,'! ,;-:er.:tuJ' militar. Mentre es gasta aquesl bilió de dolars moren vint milions d'éssers hu
'!I<¡li::, (¡,. :':1111 j ir:¡tnie'ió. Per cada mor!. de fam dediquem sis o méH milions do pessetes per ar
li¡:,¡:!!ó'nÍ.. :\ml-> lUla peLlla part d'aqucsls diners, la fam deixaria de ser una de les causes prin
,'i plJ 1:-: d(~ d(~run(;i(') al tercer món. 1 a la frase "no és tan faeH ... " només es pot rcspondrc 

:-;! (:S "01, ("S rnoJt rIl8S senzill donar de rnenjar a mil nenl'l, que construir un laser de raigs 
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X de 300 megawatts". En aquestes circumstancies és dubtós que algun observador extraterrestre 
pogués considerar-nos una especie particularment· intel.ligent, o,_~.i més no, més i:htel.ligcnl que 
aquelles b81enes que es van suicidar perque el seu líder va ·enfolJiJ"_. . 

Al nostre planeta, més de mig milió d'enginyers i científica treballen en la investigació 
i el desenvoIupament d'artefactea beI.lics, meritre que només uns 5000 investiguen per la pau. 

A l'estat espanyoI sembla ser que aquests darrers constitueixen un infinitessima i e;,;oLica 
especie de sis individus. I, és cIar que ela mitjans economics delsquals disposen els uns, 
no són comparables alE, que tenen al seu abast els altres. 

La "Primera Setmana Internacional deIs Científics per la Pau" es va celebrar del 10 al 
16 de novembre de 1986. Li varen donar suport molts científics de renom de tot el rnón, entre 
ells dotze premis Nobel i dues medalles Fields. Linus Pauling, dues vegades premi Nubel, .i 
Joseph RotbIat, potser els dos únics signants vius del manifest de Russell-Einstein, també 
han donat suport a aquesta iniciativa, així com moltes organitzacions de científics con Lra 
les armes nuclears, a favor de la' pau (-per la .prevenció de la guerra nuclear. 

Els científics som més responsables que altres persones d'haver proporcionat a la hurna
nit.at una variada i redundant capacitat d'autodestrucció. Si la preservació de la pau no passa 
a ser l'objectiu prioritari de la ciencia, segurament aquesta deixara d'existir en un curt. 
termini, comparat amb el milió d'anys que fa que l'home habita aquest planeta, senzil1ament 
perque haura estat una activitat d'una especie extin~ida. 

Els científica podem fer bastant a favor de la pau, per suposat molt més del que c¡.¡iew 
fent. Esperem que els científics espanyols, com molts deIs nostres col.legues estrangers, ha
gin comen<;:at, durant aquesta setmana, a preguntar-se: que puc fer, com a investigador, per 
la pau? 1 no oblidem que aquells que creuen assegurar la pau amb les armes s'equivoqucn, a 
no ser qVe la lógica sigui aquella sense la qual un cotxe més rapid és més segur, perquc, 
conscient de la seva_ ~erillositat, hom esta més atent al conduir. 

L'home armat amb armes nuclears, bacteriológiques i químiques, no arribara gaire més 
Iluny. Quaranta-un anys sense una hecatombe nuclear, és com no tenir cancer de pulmó al dia 
següent d'haver comenco:at a' fumar dos paquets diaris: no permet un optimisme excessiu. Els 
científics, amb el nostre treball, hem de Iluitar per aIló que ja fou evident per a Eisenho
wer: només sense armes l'especie humana sera la més intel.ligent de les que hagin poblat el 
planeta Terra. 

ROLF TARRACH ,------------------------_..:.--..--_ •..... __ ._-

PLANTA 8-7 



Sobre el concepte de 

Discontinuitat 
El plan1.ejament del concepte de discontinuitat a Física neix de l'estudi de la materia 

a nivell microscópico Quan I'Home es plan teja la pregunta: de que esta feta la materia?, i 
la comeya a investigar, va descobrir que el món material no és un tot continu, sino que es 
compan de l'associació de parta simples. 

La base filosófica d'aquest concepte, abandonada i retrobada a través deIs segles, es 
remonta a l'Antiga Grecia de Demócrit i Leucip, que sosteníen que les diferents manifestacions 
de J'EHscr no eren aItra cosa que distintes agragacions de parts simples i incjivisibles: els 
atoms. 

Si analit~ern l'evolució d'aquesta idea a través de la História de la Ciencia, veurem que 
se Ji ha danat un sol sentit físic: el de la materia, i s'han bandejat les seves possibles 
iTllplicaciano en altres aspectes de la Física. Peró a finals del segle XIX i principis del XX, 
s'albirava una nova aplicació del concepte grec de l'atom (no el confonguem amb l'actual), 
quan Max Planck formula, al 1900, la saya teoria de la diacontinuHat quantica. Amb aquesta 
tooria i el seu posterior desenvolupament, es refutava el concepte totalment aprioristic i 
universalrnen1. acceptat de que l'energia era contínua. Planck arriba a la "inversemblant" con
clusió (que en un principi ni e11 mateix assumí), de que l'energia era formada per "atoms" 
(grecs) que eIl anomena "quanta" (plural del 11atí "quantum": quant, adverbi estimatiu de cer
ta quantitat), o paquets d'energia, i qualsevol manifestació energeticl;l, macroscópicament par
lanl., no era sinó un múltiple d'aquest "quanta", tal com descriu la seva coneguda equació 
E=nh't, on E/n=h't és "l'energía base" o "atom energetic". 

Par'adoxallllent, ja sir Isaac Newton podria perfectament haver-se plantejat el concepte 
de discontinuitat de l'energía als seus estudis sobre la Hum. Per a Newton, la Hum era com
posta de "corpusclcs"; d'aquesta manera la teoria corpuscular de l~ Hum

l 
permet~a d'~xfPlicar 

alg'uns deis seua comportaments. Malgrat tot! aItres, res~1tats ex~e:lmeta s eren 1.nsat1s act<?
ris sota aquest punt de vista, mentre que SI que s exphcaven mItJ~m,<;ant la teorla ondula~o-, 
na, que al final, era la que s'imposava al segle XVII. Potser per alXO, Newton no profundltza 
¡¡¡ÓS sobr<~ (~l tema. 

Tres segles més tard, Albert Einstein retroba la te aria corpuscular de la llum per ex
pli(~ar la creació de corrent electric a l'incidir un feix de llum sobre una placa conductora, 
é~.; u dir, ['el::itudi de l'efecte fotoelectric, per l'explicació del qual se li atorga el Premi 
Nobel de Física al 1921. Einstein associa a cada corpúscul una certa quantitat d'energia; al 

LA UJAJA 
---¡--.--' 

)1 SI nUy TECNLFlCADo 
I I 

nETEoflat.á;¡c..o./ 
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xocar contra la placa instal.lada al circuit, part dáquesta energia excltava-els-eIectrons 
de la placa, alliberant-los, creant a~ un -corren,t electrice L'energia associada a, cada 
"fotó" (així bateja Einstein els seus corpuscles de Hum) coincidia amb 'la d'un "quanta" plan
ckiB, exactament ef=h't, es a dir, que la Hum no és altra cosa que una forma d 'energia compo-

o sada de fotons o quanta de Hum. 

Hem vist com la idea pemocritiana d'''Atom'', no només és aplicable a la materia, coro a 
tal, smo que també es pot extendre a d'altres aspectes de la' Física als que, en principi, 
podria semblar inaplicable, com era el cas de l'energia a principis de segle. 

UNA MICA DE CIENCIA-¿FICCIO? 

Aquesta necessitat de discretitzar la materia i l'energia i les seves implicacions, han 
derivat del desenvolupament de tota la Mecimica Quimtica actual. Pero al meditar sobre l'ambit 
on té lloc (o sigui, el món microscopic), sorgeix una questió apassionant: l'espai, quelcom 
tan quotidia i assumit per tots, ¿és estructuralment continu, o podria plantejar-se una dis
continuitat espaial a nivell atondc o subatomic? A més, com sabem gracies a la Teoria Especial 
de la Relativitat d'Einstein, espai i temps no son independents, sinó que es conformen en un 
conjunt espaitemporal i per tant també és lícit de preguntar-nos si existeix discontinuitat 
temporal. Rem d'aclarir que, segons la teoria, l'espaitemps és continuo 

Aleshores, la nostra pregunta ha de ser: ¿no tindra l'espaitemps a aquell nivell alguna 
tipus de discretització que pugui explicar de manera més explícita la natura deIs comporla
ments subatomics? L'estructura deIs orbitals atomics, la creació i transformació d'unes par
tícules en d'altres, la propia estructura interna de les partícules, ¿podrien tenir altra ex
plicació mitjan<;ant el postulat de la discontinuitat espaitemporal? 

L'eslreta relació entre materia-energia i materia-espaitemps ens porta a concebre aquesta 
idea. De ser certa, ja no podriem parlar d'un "dt" o d'un "ds" con intervals infinitessimals, 
és a dir, "infinitament petits". També trontollaria la concepció geometrica de "punt", i alho-
ra la de "recta" i "pla". 

Veiero doncs, com l'explicació teorica d'un atom espaitemporal tindria implicacions: ra
dicals al tenue teixil que separa la microfísica de l'estructura matematica adequada per des
criure-la i, malgrat que a priori, aquestes preguntes puguin semblar absurdes, l'estudi de 
la ,Historia ens demostra que l'absurd és facilment confós amb l'ignorat. 

PEDRO VELA DEL CAMPO, 3er. B 

SI CN EL Do€: \ , 
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Com cada any, l'equip de la C.A.F. encarregat de la revista va passar, del 13 al 18 de 
marQ, les enquestes perqu~ els alumnes avaluessin certs aspectes del professorat de ler. cicle 
(practiques excloses). 

Aquests resultats que donem, tanmateix, són orientatius, ja que ni l'enquesta era com
pleta ni la contestaven tots els alumnes. Malgrat tot, se n'extreuen diverses curiositats: 
deIs 55 professors de ler. cicle, han "aprovat" 47 i 8 han "suspes". La nota mitja, pero, és 
forQa alta: un 5.89. Els alumnes de la tarda estan más contents (5.94) que els del matí (5-
.91), pero hem de tenir en compte que els 8 profesor s que fan classe pel mati i per la tarda 
hi són comptabilitzats dos cops. 

Tambá la nota als professors varia segons els cursos: els alumnes de primer són els más 
satisfets (5.90), más que els de segon (5.86). Els de tercer són els menys contents (5.58 de 
nota mitja). Sembla que hom es va desencisant a mida que passen els cursos. 

Tambá hem inclos els resultats de les enquestes oficial s que es feren l'any passat, sobre 
tots els professors i sobre les assignatures de primer cicle. 

L'error que apareix darrera de la majoría deIs resultats ás la desviació standard cal
culada a partir deIs resultats obtinguts. Malgrat que aquesta és de l'ordre de les unitats, 
hem inclos a la 
nota les xifres fins a segon ordre decimal. 

Respecte a les notes sobre la puntualitat, cal destacar que les grans desviacions que hi 
apareixen venen del fet que uns votaren sobre la puntualitat a l'entrada i aUres sobre la 
puntualitat a la sortida delsrespectius professors. 

Finalment, resta agrair a tots els col.laboradors i amics de la revista o de- fora d'ella, 
que ens han ajudat a repartir i el. laborar aquesta enquesta, i sense la col.laboració deIs 
quals, no l'hauríem pogut publicar. 

Per a revisió de les notes, els interessats poden passar el dijus 30 d 'abril a les 11 del matí 
pel despatx de Planta-8 a planta 2. 

Sobre les preferEmcies deIs alumnes respecte les assignatures 
curs 1985/86 

Enquestes realitzades per la Universitat de Barcelona 

An Al F Q 

Hores classes teoriques igual igual igual igual 
Hores classes practiques igual igual mes igual 
Hores classes problemes més més més més 
Tipus d'assignatura troncal troncal troncal optativa 
Si fos optativa la faria si si si no 
Examen exigeix conceptes conceptes conceptes conceptes 

MM!! MiO T MM!!! EiM O 

igual igual igual igual igual igual 
.. és més més igual més més 
més més més més igual igual 

troncal troncal troncal troncal troncal troncal 
si si si si si si 

conceptes conceptes conceptes conceptes memoria conceptes 

MM! 

igual 
més 
més 

troncal 
si 

conceptes 

Qua 

igual 
més 
més 

troncal 
si 

conceptes 
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Enquestes realitzades per la CAF sobre els professors 

curs 86/87 

PROFESSOR 

E. Salvador 
A. Labarta 
J.A. Padró 
A. Sanahuja 
M. Varela 
R. Tarrach 
J. Gomis 
M. Sanroma 
J.L.GÓmez 
J.A. Lobo 
R. López 
M. Canales 
A. Ramos 
J.L. Morenza 
G. Rosselló 
E. Beltran 
F. Cervera 
1. Juvells 
A. Planes 
J. Torra 
R. Estalella 
J.M. Sancho 

Garcia 
P.L. Garrido 

Rojas 
Roca 

J. Casademunt 
J.M. Codina 
J.M. Pon s 
M. Esteban 
J. Gonzalez 
E. Elizalde 
B. Sanahuja 
M. Filella 
J. Campos 
A. CatalB 
F. Sala 
J.M. Parra 
A. Molina 
J.R. Moneo 
B. Alles 

Salat 
J. LLosa 
P. Seglar 
P. Clapers 
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8.54±1.34 7.29±1.88 6.75±2.17 8.53±1.88 6.82±2.07 7.59 
8.49±1.66 7.38±1.60 7.53±1.62 7.l8±1.77 6.73±2.ll 7.46 
7.67±2.04 6.50±2.38 7.20±2.23 7.39±2.46 7.02±2.35 7.16 
7.2l±1.05 6.86±1.88 7.4l±1.72 7.62±1.72 6.52±1.62 7.12 
8.46±1.34 6.40±1.76 7.28±1.60 7.68±1.56 5.77±1.86 7.12 
7.79±1.79 6.89±1.83 7.00±1.83 6.82±1.63 6.47±1.59 6.99 
8.37±1.55 6.85±1.96 7.04±2.14 6.52±2.24 6.04±2.31 6.96 
7.l4±1.87 7.9l±2.l9 7.l7±1.88 5.55±2.48 7.0l±2.52 6.96 
7.15±1.68 7.15±1.82 7.03±2.09 7.09±2.47 6.18±2.29 6.92 
5.65±2.48 8. 65±l. 27 7.40±l.85 5.45±l. 99 7. 20±L94 6.87 
8.42±1.50 6.73±2.46 6.90±2.60 6.68±2.54 5.53±2.5l 6.85 
6.50±2.39 7.06±2.2l 7.26±2.07 6.47±2.22 6.54±2.44 6.77 
6.78±2.22 6.45±1.62 6.59±2.15 6.41±2.42 5.86±2.60 6.42 
5.22±3.34 6.50±2.07 7.28±1.23 7.28±1.77 5.6l±2.l7 6.38 
6.69±2.19 7.19±2.27 5.86±2.00 5.66±2.46 6.44±2.36 6.37 
7.33±1.45 5.40±1.40 7.00±1.36 6.87±1.64 5.20±1.47 6.36 
8.83±2.60 5.57±2.31 6.81±2.17 6.33±2.87 4.28±2.85 6.36 
5.86±2.ll 6.50±2.l0 7.09±1.58 6.67±1.72 5.36±2.78 6.30 
8~50±2.23 5.81±1.97 6.17±1.67 5.52±2.35 5.38±2.08 6.28 
7.l7±2.l0 6.37±2.63 6.05±2.42 6.44±2.44 5.36±3.ll 6.28 
7.41±1.99 5.27±2.10 6.57±1.87 6.58±1.99 5.0l±2.88 6.17 
7.04±2.84 5.9l±2.76 6.ll±2.77 6.65±2.63 5.07±2.94 6.16 
7.46±1.75 6.49±2.27 6.56±2.34 5.46±2.39 4.79±2.76 6.15 
6.57±1.88 6.ll±2.47 5.59±1.87 6.2l±1.80 5.96±2.22 6.12 
6.6l±2.54 5.92±2.47 6.05±2.58 5.26±2.40 6.64±2.61 6.10 
8.05±1.86 5.24±2.93 6.58±2.57 6.l2±2.9l 4.08±3.35 6.01 
8.33±1.53 5.68±1.99 6.08±2.22 5.55±2.l0 4.35±1.99 6.00 
7.25±3.20 3.46±2.57 6.69±2.00 8.89±1.27 3.46±2.47 5.93 
7.14±2.31 5.89±2.22 5.39±2.37 5.09±2.30 5.30±2.7l 5.76 
8.8l±1.33 4.85±2.63 6.l2±2.27 4.94±2.87 3.68±2.66 5.68 
7.86±2.26 4.37±2.44 6.l7±2.46 6.40±3.l5 3.6l±2.46 5.68 
6.6l±2.l3 5.03±2.53 4.48±2.37 6.67±2.22 5.88±2.86 5.65 
7.88±1.96 5.27±2.69 4.09±2.51 5.86±2.62 4.99±2.83 5.62 
7.46±1.60 4.68±2.28 6.29±2.l8 4.99±2.25 2.87±2.43 5.26 
6.03±2.08 4.54±2.20 6.06±2.l4 5.68±2.l6 3.88±2.05 5.24 
8.04±2.l9 3.33±2.53 5.74±2.44 5.59±2.97 2.9l±2.45 5.12 
8.l9±2.42 4.14±2.55 5.11±2.72 5.31±3.06 2.77±2.51 5.10 
6.84±2.49 4.78±2.67 3.47±2.l6 3.57±2.ll 4.l6±2.65 4.56 
5.72±2.8l 4.28±2.33 4.26±2.53 3.33±2.19 4.50±2.73 4.42 
5.7l±2.ll 2.24±2.l4 6.35±1.69 5.24±2.39 2.l2±2.06 4.33 
4.94±2.45 5.13±2.78 4.75±2.93 3.00±2.50 3.69±2.82 4.~0 
7.06±1.85 4.35±2.62 4.l3±2.60 2.69±2.70 2.8l±2.55 4.21 
6.88±2.54 3.2l±1.9l 2.88±2.38 3.l7±2.87 1.88±2.07 3.60 
3.59±2.76 3.79±2.87 3.53±2.45 2.22±2.l5 2.88±2.80 3.30 
6.38±2.55 2.38±2.37 3.58±2.7l 1.62±1.89 1.32±1.9l 3.06 

o 

173 lA/IC Al 
59 lB Fis 
97 lA Fis 
29 2B/2B Te/MiO 
57 3A EiM 
38 2A MMI 
27 2B MMII 

100 lA Al 
66 2C/2B Te 
20 3B Qua 
55 lB Al 

107 lA Fis 
51 2C MiO 
18 3B EiM 

100 lA An 
16 3 EiM 
95 lA Qui 
58 3A Op 
42 2A Te 

140 lC/lB An 
74 IC Al 
46 2C MMI 
59 IC Qui 
59 3A Qua 

132 lC/2C Fis/MiO 
59 lC Qui 
40 2C MMII 
61 3A EiM 
57 3A MMIII 
52 lB Qui 

106 2A/2C MiO/Te 
106 2A/2C MMII 
139 lB/lC An 
52 lB Qui 
68 3A/3B Op 
96 lA An 
55 lB Al 
32 3B/2B MMIII/MMI 
59 lB Fís 
17 3B Op 
54 3A MMIII 
72 lC Fis 
24 2B MMI 
·60 3A Qua 
97 lA Qui 



Enquestes curs 1985/86 Nota ~itja i desviació standard deIs professors 

(Reali tzació, Universitat de Barcelona) 

Dr. Navarro 8. 25±0. 72 Dr. Pelay 6.04±l.27 
Dr. Llorens 8.11±0.74 Dr. Canales 6. Ol±l. 73 
Dr. Salvador 7. 86±l. 05 Dr. Planes 5.99±l.64 
Dr. Herms 7.8l±0.53 Dr. Garcia Bach 5. 89±l. 20 
Dr. Morenza 7.70±1.04 Dr. Cunill 5.83±2.01 
Dr. Barbosa 7. 65±1. 44 Dr. Quitera 5.73±l.67 
Dr. Vallmitjana 7.50±1.20 Dr. Albert Mach 5. 72±l. 84 
Dr. Morante 7.48±0.81 Dr. Pi 5. 69±l. 65 
Dr. Salat 7.38±0.70 Dr. Torres Castillo 5. 68±1. 49 
Dr. San Miguel 7.3l±0.99 Dr. Codina 5.67±l. 71 
Dr. Wagensberg 7.22±1.13 Dr. Molina 5.65±l. 60 
Dr. Pons 7. 2l±l. 38 Dr. Compte 5. 64±l. 82 
Dr. Estalella 7.20±l.16 Dr. Paredes 5. 57±l. 59 
Dr. Lousa 7.12±1.50 Dr. Roca 5.55±l. 73 
Dr. Fontcuberta 7.08±l.1l Dr. González Miranda 5.54±2.02 
Dr. Cornet 7. 00±l. 38 Dr. Rojas 5.44±l. 79 
Dr. G6mez Estévez 6.95±l.1l Dr. Campos 5. 33±l. 34 
Dr. Villarrubia 6.90±l.19 Dr. Correig 5. 3l±2. 05 
Dr. Delgado 6.83±0.80 Dr. Elizalde 5.20±2.36 
Dr. Padró 6. 77±l. 21 Dr. Mañosa 5 .17±l. 84 
Dr. Sancho 6. 63±l.54 Dr. Parra 5.16±1.83 
Dr. López Hermoso 6.6l±l.31 Dr. González Vicente 5.15±l.83· 
Dr. Rosselló 6.58±0.86 Dr. Juvells 5.02±1.62.·. 
Dr. Varela 6.55±l.42 Dr. de Orús 5.00-tl.86 
Dr. Pascual 6. 44±l.63 ---------------_._--_._--.----_._----_._---
Dr. A. Sanahuja 6.4l±l. 34 Dr. Sala 4. 8l±l. 86 
Dr. Llosa 6. 35±l. 35 Dr. Vallés 4. 60±!. 72 
Dr. Esteve 6. 35±l. 08 Dr. Pérez Rodríguez 4.59±1. 70 
Dr. Puigcerver 6.30±0.90 Dr. Catala 4. 23±!. 75 
Dr. B. Sanahuja 6. 28±l.47 Dr. Cesari 4.01±2.09 
Dr. Torra 6.l5±l. 70 Dr. Seglar 3. 8l±!. 81 
Dr. Llorca 6.15±l. 82 Dr. Isern 3. 5l±1. 78 
Dr. Labay 6.07±l. 91 Dr. Garrido 1.68±1.26 

Opinió deIs alumnes sobre les assignatures de primer, eicle, curs 85/86. 

Interes per l'alumne 
Dificultat 
Treball exigit 
Assistencia alumne 
Objectius ben definits 
Estructuraci6 programa 
Adequaci6 al programa 
Coherencia professors 
Comprensió de l'alumne 
Importancia assig. 
Relaci6 amb anteriors 
Vegades examen final 
Vegades eXamen parcial 
No. practiques adient 
Practiques útils 
Bon nivell practiques 
Organitzaci6 pract. 
Correl. teaps prac/teo 
Horari pract. adient 

Analisi 
7. 06±l. 60 
6.94±1.74 
7.25±1.76· 
7.20±2.17 
6.92±l.56 
6.18±1.73 
6.87±1.80 
3.82±2.77 
5.97±2.05 
7.59±l.31 
5.11±l.99 
0.35±0.76 
1.04±0.70 
4.80±2.43 
5.23±2.70 
5.35±2.78 
4.13±2.42 
4.00±2.86 
3.82±2.48 

Algebra 
6.01±2.25 
6.61±1.70 
6.85±1.58 
7. 83±l. 75 
6.26±2.33 
6.47±2.18 
6.93±l.78 
6.59±2.07 
5.97±2.05 
5.97±2.22 
3.94±2.71 
0.28±0.66 
1.01±0.59 
4.73±2.41 
6.79±2.40 
6.43±2.03 
4.69±2.01 
4.07±2.46 
4.71±2.60 

Física Química 
8.16±1.10 4.53±2.30 
6.43±1.51 4.36±1.94 
6.76±1.52 4.44±1.97 
7.72±2.07 6.92±2.48 
7.18±1.775.79±2.34 
6.01±2.16 5.64±2.22 
6.50±1.93 6.49±1.70 
5.49±2.43 4.70±2.65 
6.36±1.88.5.10±2.36 
8.29±1.30 3.04±2.52 
6.39±2.435.12±3.20 
0.45±0.85 0.05±0.28 
1.18±0.560.97±0.25 
3.67±2.58 5.47±2.62 
3.94±2.46 4.03±2.60 
4.25±2.31 4.64±2.35 
3.92±2.284.19±2.39 
1.81±2.08 3.13±2.50 
4.80±2.535.15±2.48 

Metodes 1 
6.72±1.42 
5.96±1.48 
6.16±1.61 
8.05:t1.81 
6.61±1.57 
5.71±1.51 
6.18±2.04 
4.77±2.52 
5.49±2.03 
6. 98±1. 35 
6.10±1.78 
0.18±0.51 
l.1l±0.69 
4.27±2.28 
5.85±2.57 
4.85±2.39 
4.89±1.94 
4.49±2.51 
6.18±2.17 
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Metodes 11 

6.24±2.30 
8.09±1.13 
8.07±1.22 
7.56±2.17 
6.25±2.17 
5.08±2.48 
6.19±2.03 
5.23±2.80 
4.81±2.29 
6.20±2.29 
4.65±2.42 
0.38±0.84 
1.08±0.93 
2.56±2.59 
4.81±2.55 
4.43±2.52 
4.00±2.28 
3.64±2.78 
4.87±2.72 

M i O 

7. 60±1. 34 
6.I2±1.43 
6.40±1.51 
8.10±1.73 
7.59±1.14 
6.85±1.60 
7.55±1.31 
6.48±1.72 
6.32±1.72 
7. 32±1. 37 
6.89±1.68 
0.3I±0.66 
1.l1±0.66 
4.54±2.29 
3.01±2.35 
3.61±2.33 
3.78±2.13 
2.58±2.48 
5.36±2.38 

Termologia 

5.87±2.24 
6.88±1.14 
6.91±1.53 
7.96±1.89 
6.78±1.71 
6.24±1.90 
6.90±1.56 
6. 57±1. 72 
5.88±1.92 
6. 03±1. 82 
4.75±2.29 
0.32±0.67 
1. 13±0. 84 
4.41±2.50 
3.00±2.23 
3.65±2.28 
3.81±2.01 
2.28±2.50 
5.19±2.47 

M MIlI 

7.25±1.48 
6.55±1.57 
6.97±1.42 
8. 53±1. 59 
6. 92±1. 47 
6. 16±1. 61 
6. 88±1. 46 
5.62±2.98 
6.75±1.72 
6.93±1.49 
5. 46±1. 93 
0.29±0.71 
1. 03±0. 66 
4.50±2.87 
3.33±2.87 
7.00±2.16 
6.67±2.05 
5.00±2.94 
6. 67±1. 70 

N. de la R. 

B i M 

6. 06±1. 62 
5. 91±1. 56 
6.27±1.71 
6.37±2.85 
7. 40±1. 42 
6. 98±1. 69 
8.47±0.76 
6.63±2.01 
5.48±2.23 
6.50±1.59 
4.87±2.38 
0.27±0.70 
1.02±0.68 
4.52±2.09 
4.17±2.24 
4.33±2.33 
4.19±2.17 
2.24±2.16 
4.83±2.25 

Optica 

5. 96±1. 57 
5. 14±1. 49 
5. 47±1. 66 
7. 88±1. 83 
6. 89±1. 49 
6. 23±1. 40 
7.13±1.21 
6. 66±1. 50 
5. 82±1. 88 
5. 41±1. 67 
3.79±2.43 
0.08±0.31 
1. OO±O. 42 
4.72±2.04 
5.16±2.20 
4.74±2.16 
3. 67±1. 97 
2.45±2.1I 
5.23±2.15 

Qulntica 

7.31±2.03 
7. 35±1. 29 
7. 28±1. 27 
7.11±2.53 
6.03±2.29 
5.39±2.18 
4.60±2.11 
4.40±3.10 
3.75±2.49 
7. 19±1. 67 
4.04±2.50 
0.13±0.43 
0.91±0.54 
1. 13±0. 93 
2.14±1.73 
2. 50±1. 88 
3.64±2.41 
4.14±2.50 
3.92±2.53 

En l' esperi t que ningtÍ no deixi de redactar eh; seus articles. en cata

la per dificultats gramaticals, la Redacci6 posa al vostre servei un equip 

de traducci6 i correcci6. Per tant, si voleu que el vostre article sigui 

publicat en catala, malgrat haver-lo escr,it en castella, només caldra que 
ens ho digueu. 

D'altra banda, a fi de donar més agilitat, varietat i amenitat a la 

Revista, us demanem que -sempre que sigui possible- procureu limitar l'ex

tensi6 de les vostres col.laboracions a dues pagines (unes vuitanta línies 
escrites a maquina). 
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Un problema habitual entre els alumnes de primer cicle és la manca d 'informació rmipecte 
l'estructuració del· segon cicle. Encara que es donen conferencies sobre aquest tema al final 
del tercer curs, hem cregut convenient parlar-ne en aquesta revista per tal de que pagueu as
sitir a aquestes conferencies amb uns certs coneixements previs. Creiem que aixo permetra un 
millor aprofitament d'aquestes 'xerrades, podent plantejar questions més concretes als tutors 
de cada especialitat. ' 

Una de les sorpreses que ens varem trobar en comen<;:ar a fer entrevistes amb als tutora 
de les especialitats va ser l'advertiment de que s'estava preparant una reestructuració del 
segon cicle. Per tal d'informar-nos sobre aixo varem anar a parlar amb el Dr. Navarro, cap 
d'estudis de la nostra facultalo A continuació us oferim un resum d'aquesta entrevista: 

Efectivament, s'esta prepa.rant una reestructuració, pero no tan soIs del segon cicle sino 
de tota la carrera de Físiques. Es creara una comissió paritaria de plans d'estudi (nombrada 
per la junta de facultat) que s'encarregara de proposar a la junta de facultat el nou pla 
d'estudis (actualment el consell d'estudis fa el paper d'aquesta comissió)¡ el problema és 
fer-ho d'acord amb una normativa mínima per tal de que sigui reconegut a tot l'Estat. Actual
ment el consell esta aturat perque encara no han arribat des de Madrid les normatives defi
nitives¡ soIs es coneixen filtracions i ea treballa sobre aquestes. Algunes d'aquestes fil
tracions són: 

-Hi haura, com a mínim, un 30% d'assignatures troncals comuna a tots els plana d'estucli 
de l'Estalo 

,...Caldra aprovar tot el primer cicle abans de passar al segon. 
-Hi haura assignatures de primer cicle íntegrament de laboratorio 
-Hi haura assignatures quatrimestrals. 
-Es reduira el nombre d'hores magistrals . 
..... Assignatures optatives a primer cicle. S'haurad'haver fet un nombre mínirn d'F.lquestes 

'per a poder passar a segon cicle. 
Sobre segon cicle encara no s'ha parlat massa, pero. 

De tota manera, la reforma comen<;:ara per primer curs i anira pujanlo La gent que actual
ment esta estudiant no es veura afectada pel nou pla. Si es vol, pero, hom podra acallir-se 
al nou pla a través d 'una comissió de convalidació. 

Per tant, la reforma no ens afectara i el segon cicle, tal com el descrivim en aquest 
article es mantindra, al menys, durant tres anys. 

De tota manera, la reforma de l'Universitat ja ha afectat a la nostra facultat. S'han 
reorganitzat els departaments; els, nous departaments son: 

-Física Fonamental. 
-Estructura i Constituents de la Materia. 
-Física Aplicada i Electronica. 
-Física de l'Atmosfera, Astronomia i Astrofísica. 
-Geofísica, que formara part d'un departament interfacultaliu (Física + Geologia). 

També s'ha endegat des de principis d'aquest any la reforma deIs estudis de tercer cicle: 
aquest tercer cicle s'aprovara per credits. Cada cura de doctorat (que seran molt més serio
sos que els actuals) valdra un cert nombre de credits. La tesina també valdra un certs cre
dits, pero no sera imprescindible per a accedir a tercer cicle.Com ara,un cop aprovat aquest 
tercer cicle s'obtindra el Htol de doctor després de llegir la tesi doctoral. 

Tornant al segon cicle, el seu funcionament (actual) és el següent: 

-El segon cicle consta de dos cursos i cada curs, en totes les especialitats, es composa 

de quatre assignatures. Hi ha algunes assignatures obligatories i algunes d'optatives en nom
bre variable depenent de l'especialitalo 

-L'alumn~ haura de concretar una especialitat a partir del primer any de segon cicle. 
-Les asslgnatures optatives d'un curs d'especialitat es triaran d'acord amb el tulor 'de 

l'especiaHiat, ienint ~n compte, le,s, disponibilitats horaries de la facultat. 
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Cal remarcar que unalumne pot triar com assignatura optativa qualsevol de les qué s'im
parteixen a la facultat, independentment de l'especialitat triada (preví consentiment del tu
tor). Les assignatures que en el nostre article i en els programes de la facultat apareixen 
com optatives son les que es recomanen en concrel per aquella especialitat. 

-S'obtindra el títol de llicenciat un cop aprovades totes les as¡.:¡ignatures obligatories 
i optatives que corresponguin i sen se més proves.· 

Les especialitats que es cursen en aquesta facultat són: 

-Física fonarnental. 
-Física leórica. 
-Eleclrieitat, eloetrónica i física industrial. 

opcro A: física aplicada. 
opero B: física industrial. 

-Fífiica de la tert'a i del cosmos. 
OPC10 :\: flsica de l'airo i geofísica. 
opero B: astronomia i astrofísica. 

En aqu(~st article, i sobre cadascuna d'elles, lractem els següents punta: 

-Contingut de l'especialitat: que s'estudia, en linies generals, en l'especialitat. 
·:¡\!:iHigrwtures: breus explicacions sobre la materia que s'irnparieix en cada assignatura. 

Cal dú', pero, que cada professor li dóna el séu loe personal i, a vegades, no coincideix del 
tul, el que:' hauria de ser l'assignatura amb el que és en realitat. Els tutora ja informen sobre 
:JqUf';sts detalls als i.nleressats. 

J)OS<1. 

-f'rñctiq1l8S: contingut de les practiques, relaeió amb la teoria i material de que es dü;-

--Fl(~ccrcn: un brou ropas a les investigacions que es fan a la facultat sobre temes de cada 

P:1r.~S0.TII, dones, a parlar de les especialitRiR. 

FÍSICA FONAMENTAL 

D 

(extrel d'una entrevista amb el Dr. Padró) 

(1 alml 
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l-Contingut: la característica principal d'aquesta especialitat és la llibertat que dónu 
a l'alumne,· donat que només hi ha dues assignatures obligatories i quatre de semiobligatories 
(dues d'aquestes quatre s'han de fer entre quart i cinque). Aixo permet que l'alumne s'espe
cialitzi en el tema que l'interessa o, fins i tat, que no s'especialitzi. El fet de poder 
triar qualsevol assignatura de la facultat és especialment important en aquesta opció degut 
a les poques assignatures obligatories. 

2-Assignatures: les assignatures d'aquesta especialitat es poden fer a quart o a cinque. 

Assignatures obligatories: 
-Física atomica i nuclear. 
-Electronica fonamenta!. 

Dues assignatures, com a mínim, a escollir entre: 
-Física medis continus - Electromagnetisme n. 
-Mecanica estadística l. 
-Estat solid 1. 
-Mecanica quantica. 

La resta d'assignatures a triar entre: 
-Termologia n. 
-Tecniques instrumentals i analisi de dades. 
-Optica U. 
-Optica nI. 
-Física riuclear n. 
-Estat solid II. 
I les que s'imparteixen a altres especialitats. 

Cont.ingut de les assignatures: 
-Física atomica i nuclear: 2/3 del curs són de física atomica; és una continuació de In 

física quantica de tercer aplicada als atoms senzills.La resta del curs és una introd ucció 
a la física nuclear (estudi del nucli atómic,no enginyeria nuclear). . 

-Electronica fonamental: electronica física i electronica aplicada:. 
-Física medis continu~ - Electromagnetisme II: son dues coses independent.s fetes per dw; 

professors diferents durant un quatrimestre cadascú. 
*Fisica do mBdis continus: teoria general de medis continus (fluida i elasticici-

tat). 
*Electromagnetisme II: relativitat i propagació d'ones guiades (una part de l'elec-

tromagnetisme U de l'especialitat d'electronica). . 
-Mecimica estadística: no és una continuació de mecanica estadística de segon sino que 

es comenc;:a des de la base. Es similar a la mecanica quantica de N-cosaos de teórica. r 
-Estat solid I: estudi deIs solida des del punt de vista microscopic (descripció, cris-

tal.lografia, propietats electriques i magnetiques deIs materials). . 
-Mecanica qurmtica:. veure especialitat de teorica. 
-Optica U: optica de Fouder; formació de l'imatge des del punt de vista ondulatori, 

difracció i teoria de fotografia. Aplicacions del tractament d 'imatges. Holografia. 
-Termologia U: termodinamica de processos irreversibles. 
-Física nuclear II: ampliació de la 'física nuclear 1 (F.A.N.) de caire teórico 
-Optica IU: tractament digital d'imatges i teoría laser (classica, semiclassica qUEm-

tica). 
- Estat sólid U: ampliació d 'estat solid I de caire teórico 
-Tecniques instrumentals i analisi de dades: tecniques experimentals de laboratori (ús 

d 'aparells i tecniques generiques) i tecniques de ··tractament de dades. 

·3-Practigues: es fan pactiques de les següents assignatures 

-Física atómica i nuclear. 
-Estat solido 
-OpLica n. 

i treballs (molts amb ordinador) de 
-Termologia II. 
-OpLica In. 
-Mecanica estadística. 
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Un deIs problemes que presenten les practiques és la manca de material, i apart d'aixó 
també hi ha queixes per la manca de professorat que es dediqui exclusivament a les practique 
Malgral les constants protestes el problema no esta en vies de solucionar-se. 

Quanl a la connexió entre teoria i practica hi ha una certa millora respecte al primer 
de: le. 

4-Recerca: quant a la recerca s'aprecia un increment notable degut a la dedicació ex
clusiva -i a la formació de molts grups de treball. Hi ha peUtes subvencions estatals peró 
P(lc:t rinarlciació per part de les empreses.Les linies d'investigació. del departament són 

-Física nuclear (teórica). 
-Estal salid (física de materiaIs). 
-Terrllologia (calorimetria). 
-Oplica (tract.ument. d'ima1.ges). 
-Biofísir.~:\. 

-M(~dlniC:él estadística: simulació per ordinador. 

FÍSICA TEORICA 
(Extret d'una entrevista amb el Dr. Pascual) 

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

l-ConlinguL: en aquesta especialitat es prete estudiar els fOrHnnents de la física des 
del punt de vista tearic, intentant que l'alumne. tingui una idea amplia de les materies ba
s¡ques: mecanica quantica, mecanica classica, relativitllt restringida, teoria classica do 
Cé.llllpS i mecanica estadística. Quan l'alumne ha assolit aquesta base pot decantar-se cap a 
C,tlllpS del seu ¡nteres particular. 
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2-Assignatures: 

Assignatures obligatOries:
Mecimica Quimtica (4rt) 
Mecanica Classica (4rt) 
Mecimica Relativista restringida i Teoria Classica de camps (I\rl) 
Mecanica Quantica de N-Cossos 1 (4rt o 5e~ 
Teoria Quimtica de Camps (5e) 

Les restants assígnatures a escollír entre: 
Melodes Matematics IV 
Medmica Quimtica de N-Cossos II 
Mecanica Relativista General 
Partícules Elementals 
-j les que s'imparteixen a les altres especialilats. 

Contingut: 
-Mecanica Quantica: fonaments i tecniques de calcul en mecanica quantica. Continuació 

ampliació de la física quantica de tercer . 
. -Mecanica Classica: estudi de les equacions de Lagrange i Harnilton-Jacobi. 

-Mecanica Relativista Restringida i Teoría Classíca de Camps: la primera ocupa poc lemps, 
aproximadament un mes. La resta del curs esta dedicat a la teoria classica de camps. Dins 
d'aquest últim apartat s'estudia aspectes teórics sobre les equacions de Maxwell (la majal' 
parl del curs) i camps en general. 

-Mecanica Quantica de N-Cossos: introducció general a la mecanic:a estadística. 
-Teoria Quantica de Camps: estudi de la quantificaCÍó deIs camps. Es la base de tata la 

leoria de partícules actual. 
-Metodes Matematic:s IV: geometria diferencial i teoria de grups continus. 
-Medmica Quantlca de N-Cossos II: 
-Mecé'mica Relativista General: el nom ho diu tot. 
-Partícules Elementals: el nom ho diu tol. 
-Astrofísica I: veure especialitat de física de la terra i de] cosmos. 
-Física Atómica i Nuclear: veure especialitat de física fonamental. 
- Rstat Sólid I: veure especialitat de física fonamental. 

3-Practigues: en aquesta especialitat no es fan practiques, tret d'algun treball amb 01'

dinador. 

4-Recerca: hi ha tres grups de recerca: 
-Relativitat. 
-Mecanica Estadística. 
-Camps i partícules. 

; 

FISICA DE LA TERRA 

1 DEL COSMOS 
Dins .d'aquesta especialitat hi ha dues opcions: 

OPClO A: astronomia i astrofísica. 
OPCIO B: física de l'aire i geofísica. 

Les assignatures són: 
4art. curs: 

Dues assignatures com a míniril i tres com a maxim a escollir entre: 
-Astronomía 1. 
-Astrofísica 1 
-Física de l' Aire 1 
-Geofísica 1 
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5é. curs: 
Ducs aSRignatures corn a mínirn 1 tres enrn n maxim a f)8c-ollir ('ni re: 
-.'\sÍ.ronomla II 
- t\strofíska n 
- Físiea de l' Aire II 
·-G«of.i ¡.;jCél IT 
-Goodesia 
-GeofÚ:dc.11 A pJicada 
-Met,~~Clrologia de ll:l Bio8fera 
.-Radioastronolflin 
J nItres assignalllrc~; rl'~d1."cf; cHpN:inliL<lts. 

opció A A8trollOffilit L.':,\S~T9fi~ic.a (extrf")l d'una entrovista 30mb el Dr. Lab;.:tV). 

r--------------,--------------,--------------, 

M81 

m 
52 

h m 
9 51 

, 
25-

M 81 
observations 

.:.-:. 

h m 
9 51 

l-Continglit: com el S0U norn indica, aquest;::l opció consta de dues paJ'ts: 
--AstTunomi:a: ostudi del moviment-dels-·cossos-celes-tos.-

, 
25-

·-As1. ["(rfísü:a: (:~S!.llCl i dd8 prnceS80S él l'inter;or deh¡ CORSOS celestes (característiques 
observacionals del!:> asLres i lleis ftsiques que regulen la seVtl evolució). 
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2-Assignatures. 
-AstrQnomia 1: definició deIs sistemes de coordenades celestes i tr-ansformacions entre 

ells. Temps astronómico Astronomia de posició. 
-Astrofísica 1: diferents classes d'objectes a l'univers i les seves característiques 

observacionals (des d'estels fin~ a cúmuls de galaxies. Cosmologia). Estructura delsestels 
i evolució estelar. -

-Astronomia II: mecanica celeste i dinamica galactica. 
-Astrofísica II: estructura i evolqció estelar. Nucleosíntesi 

deIs elements (amb bastant detall). 
-Radioastronomia: radiotelescopis, tecniques. Tractament de les dades del radiotelescopi. 

Tipus d'objecles radioestelars. 
Entre les optatives es recomana (sempre previa consulta al tutor): 
-Física atómica i nuclear: veure especialitat de física fonamental. 
-Mecfmica estadística: veure especialitat de física fonamental. 
-Mecanica classica: veure especialitat de física teórica. 
- Electromagnetisme II: v~ure especialitat d 'electricitat i electrónica. 

Algun any, degut a les variacions en el contingut, poden no recomanar-se. També es poden 
fer, previa consulta amb el tutor, altres assignatures de la facultat. 

Entre les optatives per a 5e. es recomanen les que no s'hagin fet el. 4art. 

3-Practigues: es fan els següents tipus de practiques: 
-Practiques d'astronomia de posició: no es disposa de suficient material per a realitzar 

unes practiques correctes. 
-Fotometria i espectrometria: tot i que el preu deIs aparells necessaris no és "astro

nómie" no es disposa de pressupost per a la seva adquisició; no hi ha ni espectromelres ni 
fotómetres adients a la facuIlat. 

E! que es fa és comprar paquets de practiques fets a l'estranger (plaques, fotografies) 
i s'analitza el material. 

-Practiques amb ordinador: sobretot es faaquest tiPllS de practiques. EH porten algunes 
dades i s'analitzen amb l'ordinador i també es construeixen models simplificats. 

En general, les practiques no són tan idónees eom seria desitjable. No hi ha una coar
dinació ideal teoria-practica, peróés bona; en aquest sentit el problema és més extern que 
interno Si el dia no és bo, no podem fer observacions. Les practiques amb ordinador si que 
estan ben coordinades. 

Un aIlre problema és que no es poden fer totes les practiques desitjable8 per manca de 
personal. 

4-Recerca: les línies d'investigació són: 
-Astronomia: . 

~* Projecte Hipparcus: satel.lit astrometric per a la determinació de la pOSlClO 

d'uns 100.000 estels. El departament participa a l'analisi (previ i posterior al llen<;ament 
del satel.lit) deIs estels que s'observaran. Es treballa a l'observatori de Calar Alto. 

* Dinamica galactica: estudi del moviment deIs estels en l'entorn del Sol i models 
cinematics i dinamics de galaxies. 

* Rotació de la Terra. 
* Radioastronomia, radioestels: eol.laboració amb el programa Hipparcus. S'utilitzen 

radiotelescopis de Madrid • 

eul. 

* Medi interestel.1ar. 
- As trofísiea: 

* Grans estructures de l'univers. 
* Estudi del medi interplanetario 
* Ultimes etapes de l'evolució este1.lar:· 

'" supernoves. 
'" este1s de- neutrons. 

* Evolució química' i morfológica de galaxies espirals. 
Les condiciona per a la investigació no són excessivamentbones. Falten mitjansde cal-
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opció B Física de l'aire i geofísica 

(extret d'entrevistes amb els Drs. Lorente -física de l'aire- i Pous -geofísica-l. 

0550 - 0555 

DIGITAL SENSOR IN APPLIED GEOPHYSICS 

0600 - 0605 

F.n aqtl(~Rtél opelÓ s'estudia la física de la terra, diferenciant la part s61ida de l'atm
Ol:;fel'a. Els alumnes que l'escolleixin hauran de fer assignatures de física de l'aire i assig
nilLIlI"l~S de g(~ofíRica alhora. Tot i aix6, les dues parts corresponen a departaments diferents. 
La física de l'aire esta integrada en el deparlament de Física de l'Atmosfera, Astronomia i 
i\sLr'orísi<:é1, i In geofísica esta integJ'ada en un nou departament interfacultatiu a cavall en
t!'(~ Fí¡:;ir::·.1 í Geologia. 

1-~~!)nLüig.!.:! I.s: él la física de l'aire s'estudia des del punt de vista físic l'atmosfera 
1.(:1'1',::;1 J',: i (:15 fen6mens meleorol6gics que hi lenen lloc. Dins d'aix6 s'estudia lambé meteoro
lo)!, ii! d c: \;o b iosfcra. 

: ,:1 pal'l. de geofísica, com el seu nom indica, consisteix en l'estudi de la terra des de 
cliferf'.'lltH punls de visla: gravimelric, magnetic, sísmic, ele. 

2-Assignalures: 
-Física de l'aire 1: meteorologia física. Compren la termodinamica atmosferica, física 

de núvols, radiació solar i terrestre, electricitat atmosferica i 6ptica atmosférica. 
-Geofísica 1: consta de quatre parts: 

.1 Esludi del camp gravitatori de la terra (gravimetria): figura de la terra, ro
ta(~ió de la terra i marees. 

2_ Camp geomagnetic: camp magnetic intern (no s'estudia e! camp magnetic extsrn). 
Pafeonmgnelisme. --- .. -._. -- - .. _. ._-

3 Geotermia: esludi del fluxe termic. 
4 Geodinamica: lect6nica de plaques, deriva continental. 
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-Física de l'aire II: dinamicaatmosferica. Moviment de l'aire, formaci6 i desenvolu
pament d 'anticiclons i depressions. Predicci6 numerica del tempe. 

-Geofísica II: sismologia (propagaci6 d'ones sÍsmiques, mecanisme deIs terra-Lrernols. Es
tudi de les ones sísmiques superficials" i de les oscil.lacions lliures de la terra). Estruc
tura interna de la terra. 

-Geofísica aplicada: abarca el conjunt de metodes i tecniques geofísiques dedicades a 
estudiar amb detall la part més superficial de l'escor<¡:a terrestre i que és objecte d'explo
tució de recursos naturals. Prospecció gravimetrica, magnetica, sísmica i electrica. 

-Meteorologia de la biosfera: estudi de la capa límit atmosferica, és a dir, de la inte
racció atmosfera-terra. Estudia fenómens 
tals com distribució i balan<¡: de radiació, contaminació atmosferica, etc . 

3-Practigues: 

-Física de l'aire: es fan practiques a les tres assignatures. Són molí semblants a les 
practiques que es fan a l'Institut Nacional de Meteorología. Es fan durant tot el curs i es 
divideixen en: 

* 4art. Estructura de l'atmosfera (estabilitat i inestabilitat de l'aire, forrnac:ió 
de núvols). Radiació solar i terrestre. 

* 5e. Moviment. de depressions. Calcul de vorticitats. Convergencia. Localització 
de fronts. Predicció numerica. 

Pel que fa al material, n'hi ha menys del que es necessita, peró n'hi ha: hi ha una en
tació meteorológica gairebé complerta al terrat, un receptor del Meteosat, molí material gra
fic, aparells de calibració i un radar acústico 

-Geofísica: en aquest moment, l'assignatura de geofísica aplicada és l'única que té as
signades practiques: es fan 7/8 sortides al campo Aquestes practiques s'han de fer eh; dis
sabtes perque els alumnes tenen classe tots el díes. Degut a aixó, han de ser voluntaries, 
peró la gent no hi sol faltar. Paral.lelament es realitzen durant el curs, unes practiques 
de "taula"; basicament consiste.ixen en la interpretació de dades geofísiques obtingudes al 
camp, segons els diferents metodes de prospecció. Per a realitzar la interpretacié> els alumnes 
es fan els seus propis programes d'ordinador. 

El problema més gran és la manca de recursos. Per a fer les practiques es funcionR t.arn bC:, 
amb material prestat per empreses o organismes públics. 

Apart d'aixó, al llarg del curs es fan seminaris de geologia. 

4-Recerca: 

-Física de l'aire: hi ha tres Hnies d'investigació: 
1_ Investigació sobre precipitacions: distribució i intensitat de les precipitacions 

a Barcelona. Estudi de la precipitació convectiva. 
Col.laboració amb l'Ajuntament de Barcelona a l'estudi de models hidrológics urbans. 
Estudi estadístic de les precipitacions a Barcelona amb les dades de l'observatori Fabra 

(dades de 60 anya). 
2_ Radiació solar i terrestre: distribució de la radiació a Barcelona. Balan9 

d 'energia de radiació. 
3_ Estudi de climatologia urbana. 

Les ,dues últimes línies d'investigació estan molt lligades. 

-Geofísica: hi ha quatre línies d'investigació: 
1_ Propagació i atenuació d 'ones sísmiques. 
2 Sismicitat i sismotectónica: aplicació als Pirineus Orientals •. Estudi de la sis

micitat a la Cerdanya on hi ha una xarxa sísmica muntada en col.laboració amb la Universitat 
de St. Louis. 

3_ Determinació d'estructures corticals i litosferiques a partir de dades sísmiques. 
Actualment esta en marxa un projecte financ;:at per la CEE per a l'estudi de la zona 'r()l~a' nl'ca 
d'Olot." , - '-'-

4_, Metodologia de la prospecció geoelectrica i magnetotelúrica: desenvolupament de 
tecniques d'lnterpretació i aplicació en zones d'interes. 

5-Comentaris 
Pel que fa al nou departament de Geofísica-Geologia Dimimica, el Dr. Pous ens comenta 

que, donat que el fet de ser interfacultatiu és una sl'tuacl'o' nova, t t po compor ar un esfóre;: 
~~~r~: "' 
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Pr.r raom. historiques (desenvolupament d'observatoris conjunts) la Geofísica ha estat 
\'Ínculada a l' Astronomía i Astrofísica, malgrat que es tracta de ciimcies ben diferenciad es. 
i\ 'lui en el ia poro, la tendencia arreu del món és la de desenvolupar el qué hom anomena "Cien
cies de la Terra" on la Geofísica hi té un paper principal. Es en aquesta línia que s'ha' cons
lituit. aquesL nou departamento 

ELECTRICITAT, ELECTRONICA 

1 FÍSICA INDUSTRIAL 
DillS d'aquesta especialitat cal distingir' dues opcions, la física aplicada i la física 

induHl¡'i;:t1, l.a física aplicada té un fort contingut d'electronica i practiques de laboratorio 
1.:, física indllstrial es pot fer combinant assignatures obligatories de l'especialitat amb un 
<:onjunl elf.' disciplines optatives que ofereix el grup de Física Industrial.' El séu contingut 
: ... 'arlicu]ü (!!üorn d~ l'electronica i l'energética industrial. 

opcióA física aplicada: (extret d'entrevistes amb el Dr. Cornet el Dr. Esteve ) 

8 

A 

l-(;ontingut: aquesta opció preté donar una formació basicu en física aplicada.lnclou as
signalul'es bilHiqufls de física i una bona fonarilentació en electronica, moIt útil en tota la 
física' (:xpC:J'illlcntal.Els continguls cstan molt relacionats amb la ciencia de materials. 

2-AsHitrnatures: 
O bliga1.ories: 
-E)("ctr()TII"glll~tisme 1 (4rt.): electromagnetisme deIs medis materials. 
-Elcclronici.l física (4rt.): física de .~emiconductors i de dispositius electronics . 
-Ell·:cLrúnica aplicada 1 (5e.): elcclronica analógica • 

• ' Optatives: 
·-Rleet rónic:a aplicada n (5e.): electronica digital. 
-Electrolllagnet.isme II (5e.): propagació d'ones elect,romagnetiques, radiació i ,relativi-

tillo 
i la restH d'a¡;¡;ignutures que s'imparteixen a la facuItat.Enire aquestes es recomanen 

espocialment 
-/\ ''hu'!..: estat salid I i física atomic:a i nuclear. 
-A 58.: aptica n. (veure aUres especialitats pel contingut). 
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· 3-Practig ues: 
* Electrónica física (física de dispositius): propietats electriques i óptiques deIs 

matrials semiconductors i anlants. Característiques de dispositius electrónics. El problema 
d'aquestes practiques és que calen aparells sofisticats.Degut a aixó no es pot lograr que tots 
els alumnes facin la mateixa practica alhora, i tampoc es pot fer una roda de practiques per 
que no són independents les unes de les altres.Es tendeix a fer practiques magistrals (~n grllpH 
reduits. Degut també a la manca d'aparells no es poden fer totes les. practiques que es vol-
dria. 

* Electt-onica aplicada I (analógica): estudi de les característiques ,.;deIs circuits 
analógics. Aquestes practiques estan completBment dotades.S'aconsegueix que les practiques 
es' facin sirnultimiament ,amb la teoria: tots els alumnes poden fer la mateixa practica al hora 
per que es disposa de suficients bancs de treball. 

* Electrónica aplicada II (digital): estudi de les carac1.erístiques deIs disposiliuH 
electrónics i circuits usats en electrónica digital. Les practiques estan en la mateixa linia 
que les d'electrónica analógica. El problema que presenten és que avui en dia l' electrónica 
digital esta avenyant molt rapidament i cal actualitzar les practiques constantmenLEl mate
rial de que es disposa esta comenyant a quedar desfasat. També cal indicar que en cadascuna 
de les assignatures s'han iniciat aquest any una nova serie de practiques basad es en la uti
litzaeió de l'ordinador per a l'estudi tant de les característiques deIs dispositius corn deIs 
circuits amb ells realitzats. 

* Electromagnetisme I: practiques sobre propietats electriques, magnetiques j óp
tiques deIs materials, i sobre tecniques de buit (obtenció de capes fines i aplicació él la 
construcció de condensadors, resistencies i diodes). Treballs de laboratori adicionals sobre 
aquests temes seguint la metodologia de la recerca. 

* Electromagnetisme II: practiques sobre propagació guiada d'ones elec1.rornagneLique
s. Experiencies amb bancs de microones, i aplicacions. 

4-Recerca: hi ha dues linies d'investigació: 
-LSDE (laboratori de semiconductors i dispositius electrónics): * caracterització electrica i óptica i analisi físic de materials semiconductors, 

aillants i dispositius electrónics uaats en microelectrónica, optoelectrónica i sensors. 
* eatudi de la influencia deIs procesaos tecnológics sobre les caracteristiques dels 

dispositius electrónics en vistes de la seva optimització. 
* sirnulació minjaw;:ant ordinador de les caracterísLiques de dispositius electró

nics. Aquests projectes es realitzen en col.laboració amb el Centre Nacional de Microelectró
nÍea de Bellaterra i amb diferents laboratorís europeus, tant d'empreses privades (PHILIPS, 
THOMSON ... ) com d'empreses públiques (CNET,INSA ... ). 

-Laboratori de tecnologia de capes fines: recerca sobre eIs materials en forma de cape's 
fines.Es cobreixen els següents aspectes, 

* obtenció minjanyant tecniques d'evaporació en alt buit i de plasmes. 
* caracterització i estudi de la composició, morfologia, estructura cristal.lina 

i propietats ópLiques i electriques . 
* aplicaciona a la conversió fotovoltaica de l'energia solar, microelectrónica, óp

tica i metalurgia. 
Aquests projectes estan financ;ats per la CEE, Ministeri d'Educació i Ciencia i Ministeri 

d 'Indústria i Energia. 
5-Comentaris: s'ha col.locat molta gent a: 

-Indústria electrónica. 
-Informatica. 
Hi ha un 25-30% de gent col.locada a indústries i laboratoris. 

opció B Física industrial: (extret d'una entrevista amb el Dr. Llorens). 

l-Contingut: aquesta opció esta estructurada entorn de l'antiga catedra de física indus-
trial. S'estudia física aplicada de cara a la indústria, en les branques de: 

-Mecanica aplicada. 
-Termodinamica aplicada. 
- Electrotecnia.' 
-Control automatic., 
-Estudis aprofondita sobre: fisió, ,fusió, tecniques energetiques en general, (tecnologíes 

avanyades). 

I 
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2-AssiICnatures: totes les assignatures própies de la física industrial son optatives. 
Es pot ter l'especialitat sense ter cap assignatura de física industrial. Tot i aixó, mai ha 
mancat gent en cap d 'elles. 

Es solen fer les quatre assignatures de física industrial alhora, pero es poden fer inde
pendentment. Si algú vol ter alguna d'elles, la més recomanable de cara a l'electrónica és 
Física industrial H. 

-Física industrial 1 (4rt.): es divideix el curs en dos quatrimestres: 
* Mecanica aplicada: mecanica de fluids i elasticitat i resistencia de materials. 
* Termodinamica aplicada: maquines termiques i transmissió de calor. 

-Física industrial H (4rt.): teoria de circuits, electrónica de potencia, maquines elec
triques i control automatic. 

-Física industrial -Tecnologia avenc;ada 1- (5e.): dividida en dos quatrimestres: 
* Fisió: tecnologia de reactors nuclears (hidraulica deIs reactors, aspectes termics 

i. materíals per blindatges) i física deIs reactors. * Fusió: confinament magnetice Concepció deIs futurs reactors de fusió. 
-Física industrial -Tecnología avenc;ada Il- (5e.): producció i distribució del calor 

i del tred, conservació de l'energia i energies renovables. 
En general, les assignatures estan al dia. 

{) 
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3-Practiques: a quart curs es fan practiques convencionals sobre: 
-Electrotecnia: maquines electriques i teoria' de circuits. No sobre control automatic 

ni sobre electrónica de control. 
-Resistencia de materials. 
-Mecanica de fluids. 
-MAquines termiques i transmissió de calor. 
El problema d'aquestes practiques és, com no, la manca de pressupost. Per fer-se'n una 

idea només cal dir que el pressupost (anual) deIs darrers anys ha estat d 'unes 400.000 ptes. 
per a tota l'act.ivitat docent.. A más, els laboratoris requereixen de fortes inversions per 
a la seva actualització. 

t 

en: 
A cinque curs, no es fan practiques formals. L'activitat practica de cinque consisteix 

-Visita a un~ central nuclear. 
-S'introdueixen tecniques de c81cul numeric. El professor proposa problemesque es reso-

lel1 usant. ordinadors. Es presenta un resum final voluntario 

4-Recerca: en el grup de ffsicaindustrial hi ha les seguents Unies de recerca: 
-Tecniques energert.iques: els t.emes que es t.racten son molt. variat.s, no s'esta especia

litzat en cap camp en concreto 

La recerca s'ha traslladat, en molts casos, fora de la facultat; els temes d'investigació 
es deuen sovint. a necessitat.s d'empreses. Es treballa en plantes pilot finanQades per aquestes 
empreses. Alguns exemples són: 

*FECSA (Central de la Mata): estudi d'una planta complexa que combina un camp de 
col.lectors solar s amb bombes de calor. 

*ENHER: investigació de jaciments de baixa entalpia (energia geotermica) al Valles. 
*CATALANA DE GAS: investigació de plantes de cogeneració (aprofitament total de l'e

nergia: s'aprofita el calor que en altres condicions es perdria). . 
-TransitOria en fluids: es fa a la propia facultat. Tracta de simulació en dinamica de 

gasos. 
-Estalvi energetic: treballa en el camp de transferencia de calor en sistemes passius. 

:Es fa a la facultat i esta subvencionat per CRISTALERA ESPAAOLA i per la COMISSIO ASSESORA. 
De les tres, la primera és la més importante 

5-Comentaris: pel que fa a la feina, un físic industrial pot competir, amb avantatja, 
amb un enginyer en algunes indústries. En general, pero, hi ha una tendencia a contractar en
ginyers. 

Cal dir que, malgrat que hi ha gent que pensa que aquesta opció no hauria d'ásser a la 
facultat., bastant.s alumnes segueixen matriculant.-se en ella tot i essent les sevea assigna
tures totalment optatives. 

Esperem que aquest article us permeti trobar l'especialitat dela vostres somnis. 

ANTONI CAHNER, 3er. A 
XAVIER LURI, 3er. B 
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EIs Fills de la Ciencia 
"Per valorar l'impacte real del matrimoni i la maternitat sobre les dones que 
treballen al domini de la ciencia, hauriem de trobar resposta a quatre pregun
tes: S6n les dones casades, considerades com a grup, menys productives al camp 
de la investigació que les dones solteres? Entre les dones casades, publiquen 
menys articles aquelles que tenen fills que aquelles que no en tenen ? S'obser
va una disminució deIs treballs d'investigaci6 publicats per les dones amb 
descendincia ? Influeix el nombre de fills d'una dona científica sobre els 
resultats aconseguits a l'~mbit de la investigaci6 ?" 
INVESTIGACIO I CIENCIA, ABRIL 1987 PAG. 78. 

Curiosament, en una conversa intrascendent a la classe de tercer de 
física per la tarda, d'aquelles que als estudiants en serveix d'excusa per 
desbloquejar la ment, vaig comentar-li a una excel.lent companya de classe, el 
fet de que, en general, hi havien poques noies a les aulesde la facultat de 
Física, en proporció als nois. En aquell moment precisament potser n'hi havien 
com a m~xim quatre a la nostra. Varem intervenir els dos de bon principi, pero 
altres companys v~ren amenitzar el di~leg i cadascú hi deia la seva opnió i 
exposav~ llurs punts de vista ... 

Fins aquí tot molt bé. Pero, un cop acabada la conversa, vaig pensar a 
preguntar-li a la Mari, la noia amb la qual vaig comen~ar a parlar, el nombre 
de fills que voldria tenir a la seva vida. Ella em va respondre inclús amb les 
preferinci'es del sexe del menuts. Remarc~, aixo sí, que el sexe deIs nens o 
nenes no la preocuparien tant com el nombre. 

Aixo em va fer pensar en aquell moment ( mitjans de mar~ ) en que 
realment ningú, per excel.lent professional, sigui o no científic, esta exent 
deIs condicionaments socials, polítics, culturals, economics -en general- ni 
tampoc deIs que l'envolten a nivell personal laboral, situació economica 
familiar, nombre de germans, edat deIs pares, residincia en ciutat forania, 
etc... Cal només recordar les vagues, tant de PNN com d'estudiants, que 
recentment s'han succeit. 

Per qui no preguntar a les noies de la classe el nombre de fills que 
-anava a dir gosaven- pens~ven tenir, tenint present la situació actual ? Em 
vaig decidir afer l'enquesta. 

"Realment, qui te els filIs, és la dona !" em va dir la Mari amb aire 
murrio 1 te raó. Possiblement la dona decideix i dóna per acabada qualsevol 
discussi6, que l'home inicii per incrementar el nombre de membres de la famí
lia, amb un no enirgic. 

1 amb aquesta simplicitat responia jo a la pregunta que més d'una noia 
m' ha plantejat : "1 perqui no fas també l' enquesta als nois ?" 

Després de l'enquesta, vaig llegir l'article que esmento al principi de 
la plana i vaig veure que el tema tenia potser una dimensió més seriosa i 
profunda, i que podia ser tractat amb molts més condicionants deIs que jo toco. 
Evidentment nosaltres encara no podem fer balan~ de la nostra vida en molts 
aspectes, s6m encara joves, pero si podem i així ho demostrem, decidir el 
nostre futur estudiant i també en alguns casos, treballant. 

Els resultats s6n aquests 
Núm. fi lIs O 1 2 3 4 >4 nhs/nc 

--- --- --- --- --- ======== 
Respostes 3 1 1 3 1 1 3 => 16 

Aprofito per agrair a les meves companyes la sinceritat de les seves 
respostes i així com l'alt interes de certes persones que m'ha indult a perse
verar i no deixar a mitges aquesta petita enquesta. De forma especial a Mari i 
en Jordi pel seu esperit obert i observacions de vivencies del seu entorno 
També les meves felicitatats per la confecci6 de la Revista, de la qual jo en 
vaig ser redactor en dues ocasions, a tots aquells i aquelles que l'han feta 
possible. Gracies. 
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La saleta de planta 6 era molt acollidora... la llum era suau... la música romantica ... 
i nosaltres, joves deeses de l'amor, l'esperavem per envoltar..,.lo amb les nostres carícies. 
De sobte, aparegué ELL, tant de temps desitjat, i tot esdevingué plaer .... 

Submergits en l'ocea de les passions, naufragarem durant dues hores, deslliurant, a poc 
a poc, els seus mes íntims secrets. 

I quan la seva anima resta nua als nostres brayos, la vam estrényer amorosament i la vam 
bressolar amb tendressa ... 

( Heu de saber que «JOJOJO» signica que riu ELL, i «JIJrJI» que ha fem nosaltres.) 

Nom: .ToRé Alberto Lobo Gutiérrez. 
Lloc i data de naixement: 9 de mare; del 53 a Madrid (as segura que és per casualitat). 
Estat civil: Casat, amb dos fills (una parelleta) de 5 i 1 anys (tots dos dins del matrimonio 
Cap més!) 
Que fa un noi com tu en un lloc com aquest? 

Hespondre a les preguntes que m'heu vingut afer ... Bueno ... ¿Cómo me metí aquí? ¡Uf! HUGe 
mucho tiempo ... le pedí permiso a Pascual y me quedé (i Eso de Pascual no lo pongais!) Y fuí 
haciendo la tesis y tal... . .. 
Que és el que més t'agrada a part de la física? 

Es que no lo sé ... Cuando empecé la carrera pensaba que sólo la física. Ahora pienso que 
muchas cosas. Como creo que de física ya sé unas cuantas cosas, creo que haría otras muy di
ferentes ... economía o yo qué sé ... la química me gusta también mucho, y la biología, pero eso 
ahora. Abans no m'agradaven, no les entenia i pensava que la física era molt més intercssanL. 
On vas estudiar? 

Aquí, "en aquesta facultat. Des de l'any 70 que no m'he mogut d'aquí~ Abans vivia a Tar
ragona, els dos darrers anys del batxillerat. Abans a Vitoria, i abans a Palencia. 
Com et vas pagar la carrera? 

Por la vía fácil (es riu i Jo, jo!) Yo soy un privilegiado (o sigui, que li van pagar els 
seus pares) 
Quants anys vas trigar afer-la? 

Cinc. 
Quants "cates" i quantes matrícules? 

Matrículas ninguna. Sólo dos cates. 
Metodes JI? 

No ... en mi época los métodos JI no eran así. A mí los métodos JI me gustan ... Además nos 
los daban matemáticos, que empezaban con E y al final, nunca sabías cuánto daba. En aquella 
época había dos asignaturas de matemáticas en tercero: ecuaciones diferenciales y espacios 
de Hilbert (ahora son métodos IIl). Yo suspendí ecuaciones diferenciales y una asignatura de 
quinto, electrónica. 

tt, Tu has fet teorica, no? 
Bueno ... a medias. Yo hice, hice, hice ... hice aplicada en cuarto. Había óptica y electri

cidad y no sé qué ... pero me decepcionó. Y entonces en quinto (gracias a las buenas artes de " 
Navarro, el cap d'estudis) me pase a teórica. 
Que estas fent ara? 

Pues ... contestando a vuestras ("¡No vale!") ¡Vaya! (¡Jo,jo!) Estoy.preparando claRes ... 
Esto no está bien que lo diga, porque la gente dirá "¡ Hostia!" ... Pero lo importante es que 
me lo paso bien preparando clases y además aprendo mucho. A la ciencia y la. investigación me 
dedico poco, porque tengo poco tiempo. Tengo clases muy divertidas y al mismo tiempo ... traba
j9sas. La mecánica cuántica eSmmuy guap_a y. también la relatividad g~neral de q~into. 
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Com veus la sortides de la carrera de físiques? Creus que encara tenim possibilitats de de
dicar-nos a la investigació? 

Yo creo que para investigar siempre hay posibilidades. ¡Ahora! hay que ganarse la vida ... 
1 els que investiguen, són els millors? -

¡ji Naoao!!! Los que investigan son los que o bien, les quiere alguien que les puede man-

tener o puede darles trabajo, o bien, son tipos que son muy empollones y tienen muy buenas 
notas, a bien son muy listos (i i Jo, jo, jo!!) Ahora, quitando estos, entre todos los demás 
los hay incluso de muy tontos, y ¡ je,je!, en fin ... aquí dentro de la casa todo el mundo los· 
conoce ... 
Que opines de l'estructura de la carrera? Penses que podria estructurar-se d'una altra manera, 
amb assignatures optatives des de segon o tercer .•. ? 

Yo pienso que la física tiene una cierta unidad ... entonces, creo que si uno ya sabe unas 
cuantas cosas coma una mecánica, una óptica, termología ... etc, ya tiene mucho adelantado; con 
eso se coge una visión bastante considerable de la física, por lo menos en un primer nivel, 
creo yo. (Vamos, sobre el papel). 
Que t'ha semblat la creació deIs nous departaments? 

Hi ha una 11ei d'aquestes de Reforma Universitaria, que reorganitza el departaments en 
alLres nous, segons els desitjos de la gent; d'acord amb algun criteri la gent s'associa d'una 
parti.cular manera. 

Yo pienso que aquí en la facultat se ha hecho de una manera muy ... bueno, que los crite
!'ios corresponden poco a los intereses científicos de la gente, creo yo. O sea, que la gente 
habus.cado más la tranquilidad que otra cosa, porque es que había muchas luchas intestinas 
aquí, y para evitar sucesivos roces, pues ... 
Que penses de les practiques de la carrera? 

Como estoy en este departamento, sólo conozco las que daban de física general hace un 
par de años a los de química y biología. Y lo que recuerdo es que eran sencillamente depri
mentes. i Coño! Recordé mis viejos tiempos cuando yo las hacía, porque eran las mismas; o sea, 
el material absolutamente viejo, los apuntes 'eran una birria, aquello de los errores estaba 
h¡.,cho un dm;é!l:;tre ... ¡en fin! 

Pe! que a mí respecta, faria una teoria que s'adeqüés a les practiques ... Yo, digamos 
que lo que procuro es que cada cosa que sale «¡PUM! ¡A ver! ¿de dónde ha salido?» No hacer 
IIIDtafísica ... Aixó és un esfor9 entre els professors que donen la materia i els que estan als 
laburatoris ... i En fin! Que las prácticas me parecen pocas y malas. 
Quina opinió tens deIs examens? 

Yo no entiendo mucho de esto. ¡ De verdad, que no entiendo mucho! 
Si poguessis organitzar els teus examens, com ho faries? 

Depende de cuanta gente hubiese en clase. Digamos que ... todas las asignaturas tienen 
una pSl'te más importante que otra, y yo creo que eso hay que saberlo distinguir y ,que para 
C'RO f!Rtan los exámenes. Aunque cueste un poco. Pienso que los exámenes tienen cierta compo
n'··nic de ¡U"ir, también ... 
Parla'ns de la teva tesi. 

ErH ... in ver! ... Era una tesis de dinámica relativista de sistemas de partículas. El pro
bleff1u de n-cuerpos i Vaya! pero en relatividad especial. 

(I aquÍ, amb els ulls brillants i la veu ofegada per l'emoció, estem un quart d'hora sen
tint com parla de camps relativistes, carregues i cops de peu) 

Es veritat que has escrit un article sobre els viatges interestel.lars? 
¡ i Uf!! ... Ese artículo tiene una historia muy ... Espero que salga por ahí publicado de 

tm TnOTllunLo n otro, porque estoy harto de discutirlo. No. Es una chorrada. Estrictamente de 
lo que trata es de la ecuación de movimiento de un cohete que se mueva en línea recta y que 
1\0 Rufra nLra<.;ción gravitatoria de los planetas y tal ... Es una disquisición sobre cuánto 
ti¡;rnpo tarda el cohete en recorrer cierta distancia, suponiendo que quema tantos quilos de 
(;OTlltru::;tible por segundo y tal y cual, en el caso de las hipótesis más sencillas. Al moverse 
cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasa más despacio para este chisme y entonces, pues 
(:n principio podrias llegar muy lejos, aunque parece que no tienes tiempo en tu vida ... en 
fin, CORas de esas. No tengo nada original que añadir. 
Quin penses que deu ser el paper deIs científics en la política? 

i Uy! i Qué pregunta más difícil! Pues yo creo que la política está llena de chupatintas 
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y sinvergüenzas, y que no por haber pasado por una facultat son científicos. 
Respecto a COBaS como "Científics per la pau" opino que es lo que hay que hacer; que es 

totalmente y absolutamente inmoral que un científico tenga conciencia de que trabaja para fi
nes militares .. En España es fácil lavarse las manos, porque aquí, de momento los militares 
van todavía con trabuco (¡A costa de nuestro dinero!). Digamos que la infraestructura del
ejército en España es de tal manera que a los científicos no los necesitan para casi nada. . 
Pero en EEUU por ejemplo, casi· todos los científicos o trabajan para la OTAN o se quedan sin 
comer. Los grandes científicos como los Bohr, Einstein y compañía, que vivieron una época muy 
conflictiva y que mucha gente los mitifica como pacifistas, se pillaron los dedos. Pienso que 
esto es una lección para los demás. 
Que penses deIs problemes del catala a la Universitat de Valencia? 

Me parece un disparate. Vamos ¡ increíble!, ¡ total y absolutamente incomprensible que pa
sen cosas así! ¡ Pero pasan! 
I sobre l'avortament i els proavortistes? 

Pienso que no me gustaría nada verme en el caso. Yo creo que el aborto estar debería des
penalizado como hecho consumado. Cualquier persona que aborte o es un frívolo (y de esos liew' 
que haber pocos), o es un trauma importante poco deseable. Verse en eSR situación debe ser 
ya suficientemente grave. Personalmente, yo no sé si abortaría., Me cuesta U'abajo ponerme en 
esla situación. ¡Hasta que no me vea ... ! 
Creus que la humanitat acabara destruint-se? 

¿ Y porqué no? Yo tengo un amigo que circula por la casa, que dice la siguiente frase 
fatal: "Si hay una mínima probabilidad de que una cosa ocurra, acaba ocurriendo". 
Aconseguira l'home conquerir l'Univers? 

Com a caracter tearic, potser ... Pera practic ... Yo con cOnocerlo me conformo. 
Creus que existeixen altres formes de vida, no necessariament organica? 

Crec que ... penso que ... a veure. Si un fa el compte deIs estels de l'Univers ... n'hi ha 
molts, no? Llavors, la probabilitat de que un d'aquests estels tingui un planeta en el qual 
hi hagi vida, potser no és nul.la. 

Si tiene que ser o no orgánica, no sé. No lo he pensado lo suficiente. 
Que creus que diferencia a l'home de la resta deIs animals? 

Pues ... su inteligencia (¡ ¡ JO JO JO JO !!) Bueno, vamos a deCirlo de otra manera: la in
teligencia de algunos de BUS ... 

(¡ ¡ JOJOJOJOOOO !!) 
T'han fet moltes bromes sobre el teu cognom.? 

Sí. (¡ Jo jo !) Cuando era más joven, sobretodo cuando me cambiaba de domicilio. Pero 
ahora ya se han acostumbrado. 
Quan hi ha lluna plena, et creixen els cabells? 

(¡ ¡ JO JO JO!!) Me crecen a todas horas ... 
Es veritat que només morirss si et disparen una bala de plata? 

No sé. Habría que hacer la prueba. De todos modos, no pienso ponerme delante de ninguna, 
de plata o no. 
Qui et talla els cabells? 

Un barbero de Les Corts. 
Qui et vesteix? 

Yo, cada día.· ¡Ah! ¿Que quién me compra la ropa? Yo, la compro hecha. Cuando mi mujer 
y yo tenemos gustos discrepantes, entonces, para evitar discusiones, muchas veces dejo de de
cidir. 
Que faries si dema. s'acabés el món? 

No me lo creería. No sé, procuraría aprovechar el tiempo.· Probablemente os diría 
« ¡Vamos! ¡Venga! i Vamos a pasárnoslo bien! » 

i i UIIIIII!! 

A propasit, que penses de l'adulteri? 
¡Hostia! i Vaya pregunta! Creo que son cosas ( jo jo ) personales. 

Si yo fuese adúltero, o mi mujer fuese adúltera, pensaría que cada cual con su conciencia. 
Si el adulterio es hacer el amor con personas fuera del matrimonio ... opino que si alguien se 
enamora, pues ... i qué le vamos a hacer! Si el adulterio se basa en el engaño, creo que es un 
poco ingrato, sí. Muy ingrato. 
Diguens un acudit. 

A mi, els que més m'ag.!ade,n són els de l'Eug~ni. Bueno: 



,gt~~ 
Esto es un tío que lo condenan a morir en la cámara de gas, y cuando está dentro mira para 
arriba y ve que la cámara no tiene techo y se echa a reir. Cuando el carcelero le pregunta 
porqué, 

-éontesta: "Pero sí la cámara no tiene techo, ¿cómo me vais a matar?" 
y el carcelero le contesta: "Tu espera, que cuando empiecen a caer las bombonas ..... ( ¡ ¡JO JO 
JO JO!! Només es riu ell, que hi farem!) 

Aquí ve una llarga tira d 'acudits sobre elefants. 

Arribes bé a final de mes? 
Ahora si. Desde que me hicieron idóneo (funcionario) ... Unos cuántos tuvimos el privilegio 

de entrar sln oposiciones ... 
Portes algun tatuatge? 

i i Nooo~! 
Fins quina edat et vas fer pipí al llit? 

Me da vergüenza decirlo, era muy viejo ... seis o siete ailOfl. 

Que has somiat aquesta nit? 
Aquesta no m'enrecordo, peró la passada amb un amic meu. 

Et despertes abraQat al coixí? 
No ... (jojojo!) A la almohada no ... 

Quin és el teu primer record? 
Me acuerdo, yo era muy pequeño, que vivía en un pueblo ... que había nieve ... y me acuerdo 

del interior de la casa también. 
Era un pueblo de la provincia de Palencia, tocando a Santander. 
Que et suggereixen aquestes paraules? 

Vid: El vicio es una cosa muy buena si no h} sacas de quicio. 
Dona: A mí no me gustan los tíos, así que ... De las chicas hay una componente sexual que 

no puedo evitar... . 
( I aqui ens dóna una conferencia sobre les seves preferencies. 
Si us interessen us informara personalment.) 
Home: Yo, yo ... ¡ mira! Sólo pensar en una relación con ollos me da asco ... ( aquest home 

només pensa en el mateix!) Bueno, si te puedes fiar de ellos está bien. 
Pau: e ii 1. "'1>i (;0. 

Somriure: M'ag nlda molt, ~:;obretot si és d 'un nen. 
« Sexo droga y rack & roll » : Me parece una confusión como otra cualquiera. 
1 per separat? A mí el sexo me sugiere ... buena vida. 
Droga? ... suicidkl. 
Rack & roll ... rapid! ... ¡ Marcha! 
Atom: Una cosa muy pequeña. 
Déu: Dios ... unn definición. 
Diners: Una cosa muy necesaria y útil. 
Esperit: ¿Espídtu? Lo que muchos no tenemos ... ( Va! Vinga!) 

••• j yo qué sé! Una cosa íntimamente ligada a la· materia. 
Atzar: El azar es la contrario a la necesidad. 
Reagan: Un majadero y un ... y un ... ¿cómo se llama estó? ... un ... 

u na ti te l1a, vaya. 

Posa per ordre: salut, diners i amor. 
Eslo ... amor, salud y dinero. 

Un "hobby" 
/\ mí el piano me gusta mucho. (Aquest ja el sabem!) Me gusta también jugar al tenis ... de 

8CJuí a un 1'8lo iré a jugar. 
(I aqui estem mitja hora divagant sobre el McEnroe, el Becker i les carnes de no sabem 

qui. ) 
Un llibre ... o más. 

Un llibre? ... "El Quijote" y "Cien años de soledad". 
Una pel.licula. 

"Las mil y una noches" (JOJOJO) ... De cinema n'he vist molt poc, 
aleshores puc parlar poc de cine, pero ... ¡ ¡Ah!! Otra que es muy buena 
"La caiguda deIs déus" d'en Visconti, és molt bona. A mi el Visconti m'agra~a molt. 
Un menjar. 

Un menjar ... las lentejas, les llenties ... 

I 

PLANTA 8-34 



, . 

( Déu meu! Que si llenties amb arras, que si llenties amb botifarra, que si "morcilla") 
Se me cae la baba ya! 
( Hem de dir en la seva defensa que en aguell moment se li queia la baba perque era l'ho

ra de dinar, no us pensessiu pas!) 
Un planeta. 

¿Un planeta? Pues ... Plutón, aunque también podría haber dicho Urano.( Es cIar! 1 set 
més!) 
Quin músic elegiries: Chopin, Wagner, Mozart o Bach? 

Depende, perq casi seguro que Bach ... ¡ es una cosa tan sublime! 
O sea, lo que pasa_es que la música depende del estado de ánimo y tal. Pero Bach es una co
sa ... es la cima ... aquello ... « ta .. ta ... 
tata.ta ... » 

( Doncs, deuria ser una obra inedita de Bach, perque realment ... ) 
Si vas a un parc d'atraccions, on t'agrada més pujar-hi? 

¡ Ay! A mí lo que me gusta es lo de los toboganes. ¡ Zuummmm ... ! 
Defineix-te en tres paraules. 

Es que no ha puc dir. No penso tant en mi com per fer-h<;>. 
Digues qualsevol cosa, va! « Jo sóc maravellós » ... 

No ... yo soy un gilipollas (¡ ¡ JO JO JO!!) 
( L'advertim que ho posarem ) 
Home! No és que m'ho acabi de creure ... 

Posa't qualificatius, digue'ns que t'agrada i que et desagrada de tu ... 
Me gusta, me gusta de mí ... mi ... ¿cómo se llama esto? 

( i ¡ .....• !!) 
La teva "modestia"? 

No, ... yo soy muy chulo. Me gusta de mí ... , pues ¡yo qué sé! ¡es que no sé lo que me gus
ta de mí! No lo sé ... Como me tengo que aguantar, esa es la verdad ... No es que guste nada, 
pero mira ... ¿que son bonitas mis piernas? (pch! Home! Així amb els pantalons ... !) No sé ... 
¿mis pies? (pch! pch! Sobretot per que porta sabates) ¡ yo qué sé! No tengo la eara bonita (ho
me!) Tengo unos ojos preciosos ¿verdad? (SIIII!!!) No sé. No sé. No lo sé ... 
Els teus vicis secrets ... 

Hombre, yo ... no tengo vicios secretos, yo! 
No et mossegues les ungles? 

Sí, esto sí. También me remuevo el pelo ... Me voy a quedar calvo por eso ... No soy muje-
riego. El vino, el vino no me gusta nada más para comer ... Fumo poquito ... De vicios extraor-
dinarios ... (aquests són els bons) ¡ ¡Tía!! es que no tengo .. . 
No llegeixes quan ets al lavabo? 

Bueno, eso sí ... (JO, JO, JO). Si esto es un vicio, sí. Antes tenía más, pero se me han 

ido quitando a base de tener niños en casa. No puedo practicar estos vicios ... Desgraciada
mente ... ! 
Qui va ser primer, la gallina o l'ou? 

... Eso me lo he preguntado muchas veces pero no he encontrado todavía la respuesta. 
Aquest l'h~ de contestar rapid. Si una gallina i mitja posa un ou i mig en un dia i mÍg, 
quants oua posaran sis gallines en sis dies? 

Sis, no? 
¡ ji ji ji! Ha caigut! Ha caigut! ... Nooo!!! 

NaO? QUatre? 
Tampoc!! i ji ji ji! 

Ah! Es muy bueno ... 
Bé, et deixem que t'ho pensis. Ja tenim la resposta que buscavem ... 

¡ ¡ ¡Jo jo jo jo jo jo jo ... !!! ¡Ya he suspendido! ¡Jo jo! 
L'última. pregunta: Tens alguna cosa perla fer aquesta nit? 

Que ... ¿qué voy a hacer esta noche? .~.Hombre ... nada especial ... 
pero si me lo proponeis ... ! 
I a-que no-sabeu que li vam proposar ??!!- .. 

ANNA I ANNA 
PRESIDENTES DEL «CLUB DE FANS DE'N J.A.» 
INTERESSADES/TS.ADRESSEU-VOS A PLANTA-S. 
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A la revista PLANTA 8 
Adjuntamos una copia del artículo presentado a la prestigiosa revista Biomedical Advan

ces. Si nos lo publicais, pues bien; si no lo publicais nos importa un pito: el público podrá 
leerlo en Biomedical Advances en Febrero del 87. Gracias por todo. 
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(*) Tibidabo Research Medical Institute. 
Tranvia Blau Square. 
26030-Barcelona. 

(**) Ajuntament de Palau de Plegamans. 
Avda. de la Catedral. 
08000-Tarragona. 

RESUMEN 

Tras un breve repaso a la evolución de las vacunas, se presentan algunos casos de efectos 
secundarios importantes en las vacunas FFT (Fast Fenomenological Transformation). Se acompaña 
e 1 texto con fotografías. 

ABSTRACT 

After a brief review of vacuna-evolution around the world, Lineker with number ten, but 
take care with Rugo Sanchez. With the text a splendorous photografy of Ana Obregón's body. 

1. ANTECEDENTES 

El campo de la vacunaClOn ha experimentado un gran desarrollo desde sus tortuosos ini
cios, evolucionando desde la inyección de caña de Bambú sin tratamiento, pasal1do por la apli
cación del cálculo infinitesimal en la elaboración .de agujas (Cuantik, 1657), hasta los ac-
tuales métodos. 

Es conveniente remarcar la, en su tiempo, innovadora teoria de Fakir (Fakir, ]961) basada 
en la hipótesis de que lo que produce gran dolor es la inoculación del líquido, ideando, por 
tanto, un mecanismo sencillo y práctico que reparte todo este en un número elevado de agujas 
distribuidas por todo el cuerpo, reduciendo así la cantidad de líquido en cada aguja y, por 
lo tanto, el dolor. 

2. VACUNACION FFT 

l. Recientemente, se ha ideado un sistema de vacunaClOn uItramoderno denominado vacunación 
FFJ' (Fourier, 1984) que consiste en inocular en zonas carnosas del individuo (p.e. NALGAS) 
mediante el perforador de tubo-capilares termoprotectores el componente Animalet (lII) que, 
al reaccionar con el oxalato de Fanta (II) previamente administrado, produce. una reacción neu
trónica con- elevados geopotenciales y cumulonimbos de tormenta, iniciándose así la secreción 
de locacitos simileones que, no· sólo no dejan secuelas en el· tejido cutáneo sinó que lo re
jenera en un amplio radio de 10 cm alrededor del punto de aplicación. Bien es cierto que la 
vacunación FFT es un importante 10l!ro científico pero no olvidemo!3 que produce fenómenos to
talmente irreversibles en el metabolismo humano, 10 cual nos obliga a replantearnos seriamente· 
la creciente generalización de !;u uso. . 

¡ 
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3, EFECTOS SECUNDARIOS 

La jnyección por tubo-capilares es un éxito, pero en un 25% de los casos no surge efecto 
y, por conlra, conlleva unos efectos secundarios que son tan importantes que muy bien podrían 
se'!]"' llamados efectos primarios. Éstos consisten básicamente en ciertas mutaciones gene-cutá
neas producidas por los microorganismos denominados visc080':'lubricones traserófil08 (Campu
rriano, 1985) que, al entrar en contacto con las mucosidades subepidérmicas (MOCOS) generan 
los bucilos zocorruños (Catala, 1980) que aceleran una evolución de los tejidos externos (de 
los internos no tenemos ni idea, por falta de tiempo). Ésto da lugar a una apariencia real
menle no humana, en cuestión de días. 

J .:1 i!i'ilructura morfofísica final no es, por desgracia para los investigadores y para gran 
aleg'!'Ía pura los zooespeculadores (los ejemplares resultantes, antes con apariencia humana, 
;";Ofl COIllpJ'<ldos y revendidos a precio de oro), siempre la misma, produciendo se una gran variedad 
de formas que aún se están sometiendo a estudios más detallados por parte de la NBA (Neuro--
1.'.101ogic M¡;;()cialion), Aún no esclarecidas las causas de la variedad fisiológica, se "intuye" 
que debe haber cierla relación entre la nueva fisionomía del sujeto y el medio ambiente que 
le; rocloa; y' en )'ealidad, lodos los datos recopilados hasta el momento así lo dan a entender. 
U ti ejemplo \',-í.lido es la siguiente tabla de relaciones individuo-hábitat (Catala, 1986). Se 
l'UI1IH{,C;~ el gran ~sfuerzo gramatical que ha supuesto la formación de nueyas palabras (Gomish, 
10B6): 

Jesé L. Arpét'\ .-t--W_r_cJe_. __ ~_::--()Q._~_·--t_TrtU\_ .. ~~(~Z ",4C.io'ñ 

'~ AterÓrl ¡ - f\lo~ de __ ._~_jQ[,i_O~ __ ._. TfQ"5fcr~~io~ 
J t Feli~ 1r¡te!eJClaJ TfQn~lwnizó.c.ión 

- .---- ---.. - .- __ o " ___ •• ... _~--_ ........ ~-

T Ast-ero\~ Rstronaut~ -~- Tra.,~ E.T Z4UÓr1 
.. - --_.- -_ ••• __ • __ o __ • 

~ '-~!IlGO---L . -
Tran~ fe, ri zac.iÓYl =-Torero 

-._ ... -

M. Fro.Oo.. I Po\(hro Tt1lnsc.cto~ción (!l 

( 1) Fstn C~; b vorcbtl de la dimisión: su impresentabilidad en el público cada vez mayor. 
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Es una llástima que la gent del carrer no tingui en(~ara coneixement de la important obr'a 
científica de Danny Peyronel, un deIs físics contemporanis més irnportantG i de personalitat 
més singular. El propi president de la Generalitat en unes paraules dirigides a un grup de 
jubüats de Campdevimol deplorava aquest feL Segon8 eH: "la segona jugada Olés indigna que 
ens ha fet Madrid després de la presentació de la q uereHa ha estat la sHematica ocultació 
de Jes troballes d'cn Peyronel". 1 no erra de massa, que nm.altrc8 ~;abcm (~.l diari El Paú, no 
Ji ha dedicat ni un miserable article. 

El que ja és una vergonya quc hcm dárrosw:!gar tots junts, perú, és que él la noslra :fa'
cultat molts alumnes comencin el segon cicle sense haver sentit parlar mai de Danny Peyronel 
ni de les equacions que governen les in1.eraecions complicades. No és aqueHta t.ribuna el tloc 
idoni per esmenar aquest enorme forat del programa docenl, peró sí que ens agradada al(.~ar 

la nostra veu per tal d'expressar la nostra més enérgica protesta i aprofitar pOf' fer-ne un 
breu resum biografie. 

Danny naixé a Carnaguey (MaH¡,;achllsets) J'any ]955 en el si d'una familia hurui.l. Fou eJ 
mé::> petit de tres germans i la seva infantesa va ésser molt difícil. Els ingressos familiars 
eren irregular s i no era freücnt que arrihes~;in a final de mos. La TIl:'H'f~i el:,; freE; mtunü¡ 
osperavenamb delectació el8 dies en que el pare tornava a casa més ebrí que do costUfIl car' 
alehorcH el::; cüps que eIs hi dirigía pcn!ien la ron,,:a j la precisió habjtuals. Ja de p(~tit, 

dones, i per 11ei de vida Danny va haver de valdre'g per sí mateix i va desenvolupar una por
sonalitat for(;a independent i (si hem de fer eas 31s seUH delrac.tors) un (Jd.; iIiflalllal cap él 

tol el que el rodejava. 
La soya forlllació escolar ti ngué una :Impla haB(: i fou Iaa ,"CadalllcTI L In L(wdi¡.;c i p \ i rl;'u' i;l t: 11 

ésser expulsat de les principals' institucions docents del seu r.ompt.31,. }\caba üls sella nst.udis 
de F:lsj(:a .l'any 78 en quó abundona la facul1.at j de~;apareix lIl .. d.cl'iallllOIlt. <-ü-d fJlUii el Ul'ar; L Ln;;" 
anys. (Resulta extremadament difícil seguir les sevos passes al llar'g d'aql.lf..'st poriode, ópoc;:¡ 
euorlllemont fruetifül'u en la que g;o~¡1.a el co~.; de la seva 1.001' [a. PuLso!' l'únic docuIlwn'l. escrit 
que n'ha quedat que cns permeti fixal' la so va t.rajectória siguin duús fnctul'oS impagados que 
1i reclama el bar del CEHN t'eErUu del vuiLan'l.aJ. 

A finals del B1 ha enllestit el seu primer lrcball "Corrnccions complicados a una t.¡;)or'ü;\ 
quúnL-ica de cHurpS" i ("onelx Imr pl'i¡rwr cop eJ t.ast HIfI,:\l'l{ d(~ ü, dccc'pc·ió ql.mn t.utes 1.0:,; r"(fvi,;

tes científiques americanes i europeos el refusen com un sol hOllle. gls seus plantejé.iment.s ha
vicn e¡,;lai. rnélssa ago::,mratf, j eslava Pl'()U lIuny rle.l lIlarc de In fíHica que es J'üiu ale,,:¡h()l'(~'; 

eom per a no ésser comprés. Finalment el seu escrit és publi.eat en una revista no cspeciatit
?ada, el ~;'l.l'ong Hor~;e (Helieió Nova lork). l.!aulor esper'ú J'ilfll:.>acl.f~ del sou I.n:baU en .la co-
munitul científica, pero aquost fou nul. 

Peyrone.l, Jlúny de ]](~n<;ar lu \.ovalln]¡¡ dcd:ic:a Ja p1'i1ll0l'a fueil.at de l'an.',' 8:3 :.l r(~c.()fTCI" 
e18 centres Olés actius de la física teól'ica al:.; estats i a Europa explknnt la seva tooria 
de le¡,;interaccions GOIflplicadcs, que al'a ja havia perfilal. de forma ~a:ireb¡:) definitiva. Les 
renccions van des d'una ironia dist.ant i autosatisfota flns l'escarni mós sagnanL. 

.) 1,(.1 sova visió del món no comen(,:a a fer foral !"ins que Ppü: Way (que (Hi 0ndavanl seria 
un dels millors col.laboradors) publica un cl.lrtissim pet'O decisiu artic\e al Journal of Mathe
Olatical f'hyHies amb cd tiLoJ "J\lg-ul'loS congidornc·iOfls al voll.nnL de J'ef'oc!.o Poyronel". 

~t Es des d'aleshorcs que es va comer19ar, si n() ¿l com.prendre'l, si al mr-~nys El escoltar-se'!. 
L'agost. del vuitan1.a quatn-) publiea en la mut.eixa revista do::'> art:i(¡les, Cl1H.tlS(;vo! dels dos 
per separat hauria bastat per a insct'Íure amb lletres d'or el seu nom a la historia de la fi
siea, ens referiln a "El ~l'Up cOfuplic:a1." i "DináIllie:a cOIllpJicada", la cOIllllloeió que van cnl..umr 
dos anys i Olig després encara no ha comcn9at a s0dimentar. 

No vol dir aixó que av n:i en dia to1.s els fjsics acceptin sense reserves la visió compH-
cada del món, queden encara alguns forats que (degut a la propia estructura de la teoría) no 
sera gens senzill d 'adadr i són també ruolLs els fisies que s' han aul.odefinil corn a radi,
calment acomplicats. Esta elar, per exemple, que l'enorme complicació (si se'ns permet la re
dundancia) de la nova teoria ha esl.a1. un deIs principals obst.udes a !'hora d'establlr la eo--
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municü'..:.ió dins de la comunilal científica i de fixar el nou marc que les allres leoríes hauran 
de GmnpÍir. Quan un periodista va preguntar a Peyronel si és que l'assull1pte es li1l1itava a afe·· 
gir la inleracció complicada a les altres· qualre fins ara exislenls, la respoSla de l'aulor 
fon cont.undent.: "Voste, jove, esta silllplifkant". 

Seria una mica dificil, .dunal l'espaí que dispasem, definir els grans lrets de la leada, 
ni l.al! SCIÜ; fixar-·oe l'abast. Personalment cm cCH;Lariu un xú: de fer-hu. encara que en tjngul's 
fllIis d'espai, perque no en soc un especialista (Quanls n'hi ha, pero, a la fa(:ullal?). Per'o 
si fH\lWS\. art.ic.l(~ s(:!'vís per desp(!rt.ar al¡,{una cOIIl:'cien<.:ia adormida (.!1II donaria pe1" sat.isfet.. 

DANNV 
PEVR 
(1976 ) 
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llr ní tr nría 

Un company cm convida no fa gaire a una xerrada d'una petita pero conven<;uda secta (dcs
prés veuria clar que són, perdó, som els únics posseidors de la veritat eterna); La Calamitat. 
Vaig sortir-nc entusiasmat, se m'havia fet la Hum. En tornar a casa la familia, uns pobres 
d'eaperit, no s'en feu carrec de la importancia del fet (sí, sí, pero on has fotut l'obrel-
launes? em pregunta mon germa mentre jo explicava l'extraordinari succés i l'avi comentava 

,,) que les pel.lícules d'abans sí que eren bones i no aIlo que ara feien). Finalment vaig decidir 
prescindir de tots ells. 

L'endema em sentia generós, fins a l'extrem d'auHegerir la humanitat d'alguna de les 
seves penes. Per demostrar el meu bon esperit vaig demanar a la mare quin era el seu problema 
més urgent a resoldre, obtenint una resposta més aviat poc alentadora: "Ui nen! ara tinc molta 
feina i no estic per romanyos. Mira, si has de baixar porta el pa". Aquest episodi, pero, no 
em desencisa. Vaig decidir plantejar-me objectius de tipus més generals. No volia comenyar 
per un fet massa espectacular, ja que si bé no desconfiava de la meya capacitat, no m'inte
ressava la popularitat mundana. Una nota als diaris em suggerí una possible fita: evitar la 
vivisecció (quin fasUc de nom, oi?) d'animalons al laboratorio A la xerrada ens havien in-
format bé del caroi a seguir per assolir qualsevol resultat: la penitencia. Després de certs 
dubtes, em vaig decidir per la forma adequada de penitencia. Aleshores em vaig col.locar la 
túnica ritual (rosa amb quadrícula verda fluorescent), les espardenyes de vetes i un case (cal 
vigilar la seguretat) i em vaig enfilar dalt l'antena del terrat, amb un conillet -de vellut, 
per evitar problemes técnics- al coll. 

Cal dir que la meya acció provoca reacciona diverses. Des del meu observatori podia veure 
perfectament el meu público Els primers que féren acte de presencia foren els badocs, aquests 
personatges tan característics de les nostres ter res. A poc a poc comenyaren a arribar els 
enteaos, institució tan arrelada o més que l'anterior. Comenyaren a sentir-se opinions di-
verses sobre la raó última de la meya actuació. Entremig d'un garbuix d'explicacions variades 
ea definiren dues posicions majoritaries: la d'aquells que definien la meya tasca com a tecnic 
electricista i la deIs que m'atorgaven la categoria d'aspirant al suicidio AIgunes hores més 
tard van apareixer un grupet de cinquantones que rapidament es posaren a resar fervorosament. 
Aixó m'alegra: per fí algú. comprenia el meu objecUu. Pero avaiJ,. vaig haver de desenganyar-me 
novament; amb forts crits m'imploraven com el nou mesies que venia a salvar als homes (o al 
menys a elles, que de fet era el que importava), cosa que no entrava en els meus plans inme
diats. Realment ningú comprenia el cIar gest humanitari que jo feia. Conforme el temps dis
corria, els dos corrents d'opinió del públic s'havien anat escalfant forc;:a. En un tres i no 
res es va arribar a les manso Aleshores tot fou molt rapid. Al crit de "Vinga que hi ha mer-
der" mig barri es va fotre a repetir bufetades. Mitja hora més tard estavern tots a comissaria. 

JORDI DIAZ i CUSI, 20n. cicle. 
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Mecanoscrit trobat ·a una papere ra 
No us heu preguntat mai cóm funcionen tats aquests aparells excitants i meravellosos que 

tenim a casa? Calculadores, televisor s, ordinadors,' vídeos, etc. Jo sí; per sort a per des
gracia sempre he tingut una ment inquisitiva i un fort desig d'averiguar el perque de les co
ses; aixo va ser el que, fa poc, va induir-me a provar de desmontar la meya Casio fx-3600p. 
De segur que heu quedat esp~rverats només pel simple pensament de cometre' tal blasfemia. Des
muntar una calculadora!, poder veure les seves interioritats sen se cap coberta!, quina bes
tiesa!, quina indecencia!. Tots sabem que aixo no es fa, quan un aparell d'aquests no funciona 
se'l porta a la boliga on el vam comprar, ells s'encarregaran de portar-lo a la fabrica on, 
els homes savis que hi treballen, duran a terme tot un seguit de misterioses operacions que 
permetran que, després d'un" paren" de setmanes, l'aparell torni a estar a les nostres mans 
pefeciament guarit i amb unes ganes enormes de tornar a treballar ... Bojos!, us ho creieu tot: 
no sou més que unes pobres vÍctimes de la salvatge propaganda que fan les empreses electro
niques per que no es descobreixi el seu secret, l'únic motiu pel que jo soc immune és perque, 
al no veure mai el televisor no pateixo ela terribles efectes deIs blipverts que, de forma 
.su bHI, han ennuvolat la vostra mant i os obliguen a ignorar el que és evident. Pero, én rea
liLat, no sé de que presumeixo, segur que vosaltres esteu molt millor amb la vostra ignorancia 
que jo, suportant el terrible coneixement de la veritat. 

Deixeu-me seguir, ara, amb la meya historia. Vaig esperar un dia que la meya família ha-
vía sort:it per anar en peregrinatge a Montserrat, a veure el Dalai-Lama, per dur a terme els 
meus propaslts, ja que si els hagues conegut ben segur que haurien provat d'impedir-m'ho, ja 
sabel] "la emprnsa no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar un manejo poco cui-. 
dadoso" í totes aquestes coses que cap petit burges gosaria violar. 

Era de nit, jo tenia un petit tornavís que havia pogut pispar, quan ningú no em veia, 
de planta tres; esperava que fos suficient. No sé ben bé que esperava veure, potser confiava 
u¡ qUG, líl<.,rcés él la meya visió privilegiada podria distingír aquelles partícules de que ens 
parlaven a classe, els elecirons, movent-se per l'interior de l'aparen i efectuant els rupids 
dilculs que ons astoren constantment ... no ho sé, el fet és que, després de dubtar un moment, 
valgo posar-me mans a la feina. Al principi era molt difícil, semblava com si hi hagués una 
ror(;ü 1] l'intel'ior de la maquineta que s'oposés als TIleus esforQos, pero finalment la tapa va 
cedír i se'm va revelar el secret: no hi havia res a dins!, estava buida i, no obstant, feia 
poc havia funcionaL De sobte em vaig adonar que no estava buida del tot, hi havia alguna co
sa; el primer que vaig veure era un poi de pintura gris, del mate ix color deIs nombres que, 
com per ari de magia, apareixien a la pantalla, i, sí, darrera la pantalla una cosa es movía, 
hi havia ... que?, de principi no ho vaig poder identificar, despres vaig veure com una pelita 
figura humana que duia, apretat entre les seves mans, un petit abac. Ell també em va mirar. 
Els seus ulla rasgais i envoltats per pell groguenca es van clavar en els meus; va ser massa 
per a mi, amo un crit vaig deixar-la caure. Massa lard em vaig adonar del meu error; el petit 
japones cor-ria cap el menjador mentre cridava amb una veueta fina i llunyana paraules per a 
mi d8SCOll(~gudm;; quan em vaig adonar que es dirigía cap el vídeo, un SONY, ja era massa tardo 
Per tots els orificis sortien més homenets com e11, amb l'única diferencia de que duien, en 
llae de ['3bac, petites paletes de pintor. En sortien a milers i venien cap a mi, qui sap amb 
qui.nes intencions, pero ja vaig tenir por. Vaig agafar el primer que vaig trovar i em vaig 

.dispusar a llenQar-los-ho; era el televisor, un Grundig, tecnologia alemanya, del que mai hau
roía sospiLaL Vaíg tenir sorl; abans de posar-li les mans a sobre vaig veure la columna de 
p()rfnct.(~s per'ó redulis exemplars de la raya aria que, marcant el pas d 'oca j perfec:tament ali
neats, veníen cap a mi en ajut deIs seus aliats. Estava perdut, eren masses per a mi, no sabia 
que fel' fins que vaig recordar que l'ordinador era un Commodore, tecnologia americana, patsor 
alli poclria trovar ajuda; vaig córrer pel passadís com no havía corregut mai, vaig connectar 
! 'apnrell í els meua ditr:; van recorrer el teclat demanant ajuda. Sentia les peLites veus que 
::;'acoo;l;~vF.:n, comenQava a estar desesperat quan, de sobte, pels forats de l'endoll del joystick 
van cOJn(!nr,ar a sorlir. Eren alts, eixerits, com una mena de creuament entre una llicenciat 
d'r~SAnp i Rambo, lIns perfectes models del que havia de ser una joventut perfecta. Em creía 
s~dvat, al cap i a la fi el nostre país és alíat deIs EUA, tenien l'obligació moral de sal-
var-roe de l'atac deIs seus ancestrals enemica. La meya alegria va úurar poc; imagineu-vos els 
Im:u terror en adonar-me que sí, ela homenets eren, sens dubte, americans, pero els oficials 
que als manaven ... eren japonesos! Vaig comprendre la veritat, de sobte em va vindre a la me
marja tot a116 que m'havien explicat depe.t~t i que la s'-;lbtil i habil :propaganda d'aquells 
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que, en realitat governen el món, ens ha fet oblidar. La aegona guerra mundial la van guanyar 
els japonesos en realitat, no els americana, pero van quedar tan desgastats després de con
querir els EUA que no van atrevir-se amb Europá i així, amb astúcia oriental van decidir C"::1n
vial' la seva estrategia. Van arreplegar a tots els científics nazis que van poder i van de
dicar tots els seus esforc;:os a la ingeniería genetica. Valvules, transistars, xips, tot eren 
diferents fases d'un mate ix procéa. Diuen que els japonesos són uns mestres de la minialurit
zació, pero pocs sabem, que és el que en realitat miniaturitzen, o us penseu que tot s'aeaba 
amb l'ikebana? Han montat una gran farsa per enganyar al món, tata la indústria clccLronica 
no és res més que una fac;:ana per a amagar el seu veritable objectiu, que no és altl'fJ que ocu
par la nostra llar, la nostra ment i controlar la nostra vida. Silieon Valley no és cap fa-
brica de components microelectronics, és el més gran centre d'estudi de biologia i ingBnieria 
genetica maí conslrull, i, ara, pretenen fer-ne un altre ací, al Valles, per tal de poder aca-
bar d'un cop per sempre amb la ja feble resistencia que alguns paisos de la canea mediter¡'imia 
oposen a la seva penetració, habilment disfressada sota la imatge d'un progrés meravellós j 

una nova tecnologia destinada a fer-nos la vida més facil. Aquest pensaments van creuar la 
meya ment a una velocitat vertiginosa mentre em veia cada cap més envoltat í els erit:;;, di·· 
rig'its a mí, de Tenko!, Tenko!, ressonaven cada cop amb més forc;a a les meves orelles. La lp
gi6 dimülUta m'envoltava i jo em veia incapa<; de fer res fins que, tot d'una, els meus íIlÚf¡

culs, fins aleshores congelats pel panic, van galvanitzar-se i em van impulsar per sobre de 
la formiguejant massa fins la finestra. Vaig atravessar el vidre com un coet, pero per sort 
les cordes d 'estendre la roba van esmorteir la meya caiguda i vaig caure del primer pis en 
el quo vivia sen se fer-me massa mal. Ignorant el dolor produit pels troBsoa de vidre que duia 
clavats i que em feien sagnar abundosament, vaig córrer desesperadament per a allunyar-me de 
l'horror que havia estat a punt d'agafar-me. He viscut aquestes setmanes com he pogut, can
viant .cada nit de residemcia per por de que no em descobreixin mentre busco gent que, com jo, 
conegui la veritat. Pero, fins ara, no n'he trobat. Una de les primeres coses que vaig fer 
va ser donar-me de baixa de la facultat de Física, totalment ocupada per l'enemic, i matri
cular-me a Belles Arts, on encara es treballa amb mitjans rudimentaris, poc susceptibles d'au
tomatització. M'he decidit a escriure la meya historia car si m'agafen, no quedaría res que 
pugui advertir al món lliure del perill que l'amena<;:a. He escrit aixo a la secretaria de 
l'escola, en una maquina que ... Oh, merda, és electr ... ! 

Y.f~ .. 
~~;·~·~3 

JORDI LORITA, 86 
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~,;(Jla del departamento de Física Teorica 
, ,~stas notas, supuestamente autobiogrSficas, han sido encontradas por age~tes de policia 
JudIcIal entre los papeles del que fuera nuestro querido alumno John Smith, estudiante de esta 
facultad, trágicamente fallecido por paro cardiaco en su domicilio en vísperas de exámenes. 

Dichos agentes tratan de aclarar las, al parecer confusas, circunstancias del falleci
miento y nos han remitido estas notas a decisión del juez que instruye el sumario, por si la 
opinión de este departamento pudiera ayudar a su interpretación. 

Este departamento ha creido oportuno remitirlas a sus homólogos de Geometria Diferencial 
de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Aunque pensamos que probablemente se trate de algún nuevo juego universitario, no hemos 
podido evitar cierta perplejidad al leerlas. 

Rogamos que si algún alumno o compañero de John puede dar alguna información útil se pon
ga en contacto con este departamento o bien directament dé cuenta de la misma a la policía 
si así lo prefiere. 

Viaje pO'r 
(~'f)nl OdisC':\ por el espacio) 

º1~nH.!@"_.~.fif()l"cncial V2001 en misión oficial cartografics sobre las regiones exteriores. 
C;'fli¿tnc!:Hüe John Smith. 

t 1 S d n .J 1\ n io de 1986 
"Un error en el atlas Ck ha sido la causa. Mike y Joe Donovan han muerto sin duda, 

,,'drelbdos contra la capa tensorÍal. 
Nuest.ro gradiente direccional esta afortunadamente intacto en su estructura. Aún 

11',' ::;ió (:"'í!!i."' jJUdimos evitar en el último segundo un impacto frontal con aquella enOl'midad, pero 
!n (" ¡'.;¡oli¡ ':" qll(! ahora, muy lejos a popa, se apl'ecia todavía el destello de la colisión do 
su \·C~Ct.cll' ('on la Rubvariedad surgida de la nada ... " 

"\1: ''''';;;)':''11;: ;lhorn ()s enconLrnr la base. Como consecuencia del accidente algunas 
,1,'.' ::Ie; cumpo[l(:nl.c!s del operador se han cruzado aleatoriamente, y mientras Susan -nuestra me
,·;'I:I¡C[t C('IlILil¡aLoJ'ict- lrata do encontrar' la~ secuencias correctas en el compilador tensorial, 
., ill:'Ill'iz de la conexión global permanece muda ... " 

1: 18 eL .J\I ¡"iin 
LIS componentes están más dañadas de lo que pensábamos. 
"\'ag:Hoos en situación incierta a merced de los flujos covariantes. A bordo nadie 

".,,1' r,::1 l~: suC(~dido, pero todos tenernos en la mente el accidente de Mike. 
La pantalla del visor espectrométrico recorre vanamente el infinito diferenciable 

.. ;:, ,'iiContl'ill' señales de alguna estación auxiliar. Es improbable que lo haga, hace semanas 
dcjall1m; ~il¡'as los últimos vestigios de civilización: familias difeomorfas, exiliadas por la 
r'\:d(~[":('.¡(lI'l ¡¡ lns regiones exteriores debido a su anÍ!:;ot.ropía intrínsica (y merced a la ley 
dr'l-\parthf'id l." 

Suc·;nn sigue sin conseguir reparar la avería. 

t20 de Junio 
Susan nOH ha advert.ido que sin contraer algunos índices la reparación es imposible. 

Tudus tiCtbemos lo que eso significa: sumergidos en el subespacio nuestras posibilidades de vol
-'CI' ~¡ '.':¡,,;¡ son ínf:iuws. Pero sin compiladores no hay opción. 

'1:27 oc Junio 
Trns Y:lr10S días de infructuosa búsqueda toda la tripulaCión, de común acuerdo, lo 

Lc;'lliU;;; decidido, Maúana procederemos a la contracción de los índices desajustados. Si e,so no 
"s suficiGIl te y :,;'eguirnos sin conexión j deberemos abandonar el gradiente! y' buscar por' nuestros 
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medios, entre la inmensidad de los campos tangentes, el germen de alguna antiquísima función 
paramelrizada en estaa latitudes que nos guie a cualquier estación auxiliar o refugio. ¡Igual 
que los pioneros colozinadores! ... 

*28 de Junio 
No ha funcionado. Ni tan siquiera un chasquido. Para colmo, el proyector d(~ la m{~

trica tampoco ha funcionado y ésta ha quedado inservible en las nuevas coordenadas. La manIO
bra ha sido un fracaso ... 

*29 de Junio 
Estamos aturdidos por la situación. Hemos comenzado esta ¡nañana a har.m' <.:copÍo d(~ 

provisiones en loa módulos y a ajustar los corchetes protectores. A bordo i ni tan siquiera 
eneontralllos las calculadoras manuales! como obligan las norma::; espaciales. (i Cielos!, ¿quién 
podía preveer este desastre?) 

Sólo queda enfundarnos en los trajes integrales. 

*30 de Junio 
La sensaClOn que produce este paisaje no es comparable a naua conociuo. ,:\ 'nln7.alnO;·· 

despacio entre la maraña antisimétrica. Dan abre camino. 
Hemos visto como una forma exterior (¡Dios mío! ¡Qué espectáculo!), aniquilaba 10:0; 

restos de un viejo vector perdido. Todo cuanto nos rodea es extraño y misterioso. 
Aún tenernos esperanza. 

*4 de Julio 
Hemos pasado .la noche gl~arecidos de la tormenta covariante en el núc.ko de un er¡-

domorfismo inactivo. Tras un buen desayuno emprenderemos la marcha. 

*5 de Julio 
j Es algo insólito y grandioso! Ayer observávamos un funcional que comenz.aba a tomar 

valores a velocidad de vértigo y hoy tenemos ante nuestros ojos lo que nadie antes haya visto: 
un polo esencial se hiergue, majestuoso, entre los campos. j Qué distinto es touo aquí! CierLa 
nostalgia nos invade al recordar los suaves campos de casa ... 

Daremos un rodeo a la cordillera y continuaremos la búsqueda. 

*lO de Julio 
Ayer creimos encontrarlo. Era, en efecto, un camino sin torsión e incluso nuestra 

métrica inservible se anulaba parcialmente sobre el mismo. Locos de emoción, lo seguimos an
siosos durante algunas horas, a trompicones, casi corriendo y atropellándonos unos a otros. 
Al final, nada. Ni rastro de transporte en paralelo. El camino resultó una vieja geodésica 
natural. Como las utilizadas por los colonos difeomorfos para la comunicación local. 

Nuestras fuerzas han llegado al límite, y nuestra despensa también ... 

*15 de Julio 
Hoy hace un mes del accidente. Ya no avanzamos. Llevamos dos días sin alimentos y 

sin dormir. Hemos abandonado toda esperanza y nuestra suerte queda perdida entre tanta belle;,;; 
como la que nos rodea. . 

Este diario ya no es oficial y a partir de ahora John Smith abandona la responsa
bilidad del mismo, quedando únicamente como testimonio de nuestra odisea ... 

:RAFAEL BRANCAS, 3ero. A 

,Ji) ~ ~ ~6J: ' '. .-.:~- _ .... i-~ -~ 'd> - / 
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MAÑANA PUEDE LLOVER 

El perro orinaba con la pata en alto en el árbol, vigilando con sus ojos medrosos que 
nadie le inquietara en su afanoso menester. La mujer gorda, de senos generosos, brazos amplios 
y cara ancha sin color, vocife'reaba palabras desde la ventana, que se estrellaban impías con
tra algún chaval rollizo de los que entonces jugaban a la pelota, o a pelearse imitando el 
prot.ngonist.a de la película del día anterior, o a las canicas en algún hoyo improvisado en 
el asfallo negruzco y asqueroso. El niño, pecoso, de melena roja alborotada y ojillos galopas, 
cün 01 pantalón deshilado en la rodilla, miraba hacia la mujer sin rechistar. Luego que aque
lla acabó con el disco de ordinarieces se metió en el portal de la vivienda. El orín del perro 
chorreaba por la calzada pina dejando un surco que galopaba nervioso hasta la alcantarilla. 
El ciego de geslo enhiesto gritaba en la primera esquina con los cupones en una mano y un bas
Lon descolorido en la otra. 

- i Iguales para hoy! 
La paloma de patas mutiladas, rechoncha, picaba alguna cosa en el súelo hasta que la bo

cina desvencijada de un coche envuelto en humo la puso en vuelo. El chucho olfateaba ahora 
un cont.ainer semiabierto de basura, demasiado alto para que pudiera meter el hocico. 

La mujer enlutada con su ropaje insulso ele lana, al apercibirse que alguien taconeaba 
detrás agarró el bolso con más fuerza dejando la mirada fija en la somora de su perseguidor. 
El:;le pasó de largo. En el otro lado de la acera dos chavales desaliñados vestidos con caza
doras oscuras de cuero y unos descoloridos pantalones tejanos, !;le empujaban el uno contra el 
r)t.ro y Sus vozarrones incipientes resonaban con fuerza e ímpetu en toda la calle. De lejos 
arribahan ,los murmullos histéricos de alguna siren~ anónima; y rompiendo estos, de súbito, 
el eBlallido de molares de un avión jugando con las nubes al escondite o a partirlas. La es
Lela vapormm que dejaba en su camino se confundía con ellas. La mujer del bolso negro se me
tió en un portal luminoso con una faz estúpida que se confundía con el vestido, más estúpido 
l.(;dav ía. 

Dos j(lV(~flUH corpulentos, de hombros anchos, se saludaban plenos de sonrisas anchas y 
blancas; uno de ellos llevaba un paquete verde colgado y el otro un periódico bien doblado 
dnbujo dül brazo. El gozque flaco olfateó al del periódico, quien al apercibirse se apartó 
achuchóndole para intimidarle. El perro llevaba colgada una garrapata gruesa de la oreja, des
p,~J1(~.ié1da. Venía en aquel momento un olor ácido y espef:iO que dejaba sin respiración a cual-

. , (!!32.6 di ~ ®~ &~ 
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quiera; seguramente procedía de la fábrica de plá~ticos instalada un poco más abajo. El nino 
pequeño cogido de la mano de su madre, flaca y ojos redondos y chicos, se tapaba la nariz con 
su otra mano e hinchaba los mofletes rollizos hasta ponerse encendidos. Las hojas de los plá
tanos descansaban como si fueran fantasmas vivos ajenos a todo aquel mundo; igual que espec
tadores omniscentes de una realidad que les aburría. Sabias. El fresco viento vespertino des
cansaba con ellas sin atreverse a despertar, como si en su intento deshiciera algún extraño 
encanto. Sostenido. De pronto el chirrido largo y pavoroso de los frenos de un coche resonó 
con fuerza en todos los rincones de esta realidad, en las paredes, en los árboles, en las ca
sas, en el suelo sucio, todo quedó poseido de aquel ruido repentino. El lapsus fue infinite
simal, después un golpe seco sobre algo que al mismo tiempo pareció romperse en mil pedazos. 

Allí estaba extendido, envuelto en un río de sangre roja y fosforescente, un manantial 
espeso y humeante que comenzaba a formar surco para mezclarse y oscurecerse con la inwundicú, 
del asfalto. Allí se encontraba el perro olfateándola y lamiendola a la vezm un hombre bar-
rigón con los ojos espantados le propinó una fuerte patada en el vientre plagado de cost.illas. 
El chucho huyó rodeado de alaridos y el rabo entre las patas. Allí quedaba tumbado sobre el 
suelo cn posición fetal rozando tiernamente el pavimento con sus labios rotos y los ojos tra
bados sin expresión mirando a ningún sitio. No respiraba. Sus manos pequeñas y blanquecinas 
agarraban un billete de mil pesetas y un bolso verde de gancho descansaba junto al tronco de' 
un árbol. El pantalón estaba deshilado en la rodilla. Sus cabellos rojizos languidecían ante 
los últimos rayos de sol de aquel día otoñal, tenues y cansinos. El olor pestilente se hacía 
insoportable por momentos. Un moscardón borracho empezó a pendular alrededor de la cabe~11 del 
pequeño por donde asomaba un trozo de masa encefálica, siguiendo órbitas caprichosas. La I/lujer 
de senos generosos llegaba al 'otro lado de la acera corriendo y gritando con los brazos abiel'
tos, intentando rodear con ellos un arco grandioso. Pero imposible. Vino un respiro súbito 
de vientecillo que me arrastró inesperadamente, ya que yo en el fondo quería permanecer allí, 
hacia otro lugar. Una pareja joven discutía acaloradamente envueltos en un mar de gcsticula
ciones, y el bebé lloraba freneticamente amagado en su carricoche. 

-Todos dicen lo mismo, van fl sus propios intereses de ambición y poder ... Dijo un viejo 
de barba cana tocado con. una boina raida. El otro que le acompañaba, calvo e inclinado sobJ'e 
su bastón, dijo mirando al cielo: 

-Mañana lloverá, viene marea por abajo. 
El chucho descansaba junto al banco del parque donde charlaban los dos ancianos, y lef; 

miraba con esa expresión amarga y pausada que deja el hambre y la solitud. 

MANUEL ANGEL MARTIN BARRADO, Diciembre de 1986 
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PLAN TA 8 -52 

Este es mi ~Jtimo adios 
.3 ti, 
pe.]ueño ped~'1zo d~ cr i s t al. 

último 

y es que esta no,'he es muy tarde, ~verdad~ 

tan s610 ~na historin m~s: 
1'0 apaste por la eternidad 

JO l/.?a vez ma"s he l"ucl t () a pt=·rdpr . 

. 1 t ra"s quedara", 
PlJlrt" lé.1~-; f~·J{us, dt: cuando ni¡jpJ 

s t, ésas en 1 .. 18 rlue Jug"ando 
en la playa -desnudo-
el futuro aparecl'a fa'cil, 
balanreado por las olas -una y otra vez-, 

Nadie me dijo, entonces, lo difícil 
que es ser feliz. 
,¡C6mo se puede ser tan ingenuamente estúpido" 

Jr es Bhora, en este oscuro rincon, 
cuando entiendo que los brillos 
anaranjados -resbalando por mi cuerpo mojado
no se pueden acariciar. 

Ahora comprendo que 
mis torpes palabras. 
tus inmensos ojos, 
nuestros silenciosos besos, 

abi o ti 

mis caricias desnudando tus pequeños senos y tu mirada, 
tu dulce y tembloroso abrazo, 
nuestra pasión desmenuzando la fria niebla 

de la triste ciudad, 
no hacfan más que arañar -desesperadamente
el negro lIIuro 
que se alza ante nUestros deseos. 

Yo pensé que todo 
era caprichosamente faci1, 
que ta'n 5ólo 
con caminar, nuestros cuerpos 
-sobre 13 l.lllvia-
y guardar una sonl-¡sa 
pintada e.n nuestros rostros, 
el principio de nuestro final -un agujero 
donde poder enterrar cada instante
quedaria escrito en ~1 destino 
d~ IJI} ni/JO y un pedazo de. cr.istal. 

Ya nada sera i gua l. 

Tan sólo los rostros /1"1'i5'-'5 

'::i'~:'JII;' r.~il1 .. "alOio3I1d,., 
¡JO/" 1.-, 5"r:l1l ,n'('n idn . 

.. (;(11'lmt.'nt~ 1 .. 15 J .. {g"rimas 
de los ~(J1d,ldos 

t'nf,"/"' (,1 lodo .F la süngr' .... 

T~lll s,;/o, 
('(}100 /In in~ludihlt"" sil/no de existelJcia 
los mUJ-OS que nos separ~n 
R ti, B mt' 
-él todos vosotros, de vuestos fr:ig'iles dt?seos-. 

Tan sól () es 
-mi dltimo arlios-, 
un deseo para ti: 
no te sientas tris fe. 

Tcn A eRA 



E NT R·QPIA 00 

~ Una aureola de melancolía arremete severamente contra mi mente. Indelebles recuerdmi de 
un pasado gris, de oportunidades perdidas, esperanzas desvanecidas en el intangible· devenir 
temporal. Las níveas imágenes de la felicidad intentan baldíamente apartarme de las tinieblas. 

'1,; Todo es inutil. Ya no soy aquel ser cuasi inerte, que se preciaba de un largo descanso navi
deño, de un fin de semana •.. Lentamente he sucumbido a la pléyade de responsabilidades que 
envuelven el paso de los años, tras ese gesto metafórico, ese rasgar de la pueril apariencia 
de la infancia, arrancando todo rastro de remanso en mi agitada existencia. 

" 

Recostado en el sofá, sigo trazando insulsas tesis que rizan el rizo de la rutina. Ab
sorto por etéreas imprésiones, voluminosos textos, lejos de un somero respiro que me permita 
alzar de mis continuos tropiezos. 

Mi interior se presta a cualquier ayuda, a una mano amistosa que se alce denodadamente 
en mi favor. Sin embargo, mi cerebro ronda la inexplicabilidad, como deseoso de cumplir aquel 
principio termodinámico del aumento de entropía. Los problemas se amontonan, los enigmas sur
gen de la nada. Me siento desbordado por un sinuoso fluir. 

Las tentativas de revolución son severamente aplacadas por una miríada de despropósüos. 
Busco aliados en la sólida abstracción de mi ocupación diaria. Es una solución irónica. Nuevos 
problemas oeultan viejos entrecejos. Un ciclo que parece reiterante, un bucle infinito. 

Bellas melodías inundan mi cerebro. Hablan de amor, paz, felicidad, respeto ... Ideales 
que parecen muy distantes. Sin embargo todavía no he dado mi brazo a torcer, revocando mi ac
titud en favor de la vía fácil de la claudicación. Todavía no debo arrojar la toalla. 

Entre sueños suspiro agitadamente por ese final, esa explosión de la felicidad, un es
tallido repentino que mande las ofuscaciones a parajes insondables. 

Súbitamente un eco distante empieza a aflorar desde el ocaso de mis días. Los sincrónicos 
acordes de una melodía olvidada retoman nuevas formas bajo la polícroma variedad de cientos 
de notas perfectamente enlazadas. El exordio de futuros devenires empieza a ser escrutablc 
en el más allá, bajo la diáfana luz de las distantes estrellas. 

Ignoro cuál será el sino de mi vida en el futuro, si el largo esfuerzo aportará algún 
orgullo personal, si la lucha será recompensada, si el sueño de una codiciada felicidad se 
t~rnará real ... Por el momento, mis metas apuntan a destruir todo resquicio de fatalidad, in
delebles tribulaciones tejidas secretamente a mis espaldas. 

Las erectas líneas de la. intransigencia empiezan a curvar se bajo mi rotonda de temerarios 
propósitos. Sin embargo, en mi alma subyace el amargo sabor de la derrota, materializado bajo 
la apariencia de un refrán: 

"Los sueños, sueños son ..... 

JORDI JOSE, 4at. 
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Passa'emps 
El conjunt de passatemps aquí pre~ntats -adaptats a les possibilitats deIs qu{mics- ha estat 
el.laborat per un prestigiós equip de psicalegs dedicats a l'estudi del comportament infantil. 

· ~~y ra(u:otU((1S es ~"', 7 si 11C, CDm~lc ttn 
es~a. COXialt¡;(",- del aJer fw¡' Ne~; Ino. V\ Y el 'ewlu -
UO\1D.f\O mélod.o 111fc I.e ~.idc tm l4JI"f;r~. 
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¡tri, ~a ~ ~ fOAt' 
te ~rr/lSEs ~ Entre 

eras n~tl1erc50.S cara. s 

~Meúck<i '''-t 2 ~VQles. 
e Ere~ Qlfa.~ de 
reCCt1t~rh, ~ 

• ¿ G.i t3I1IiM ,uir¿ 111oS~ L"~5¡íme. fm. ~ 11Mb. el CAlyx.IJlEtto 

'ilrt Q1J~ CJI~. nln¿¡ín ¡x:1'a re ? 
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Joc Logic 
(~ peJt a 

Estem él la Facultat de Físiques. Els professors d'aquesta, només fan preguntes que e~ 
poden conh~star SI o NO. Cada profN;soJ' pertany a un deIs dos tipus /\ o B. F,ls del típus A 
fan preguntes que tenen per resposta SI. Bis del tipus B fan preguntes que tEmen per resposta 
NO. 

l-Suposa que el trobes nTllb un professOl' de la facultat. 
-Sóc del tipus W' 

(~u¿-; deduil'i()s? 

2-S1J1JO;';é.t, pe.!' contra, que' t'hag'lH',s [lJ'(;guutat: 
-Sóc dE-:l t..i.I)US '-\~. 

Qt¡i.-, d\'(~li.ij·i(',:::;? 

el. pregunta: 

3-Cfln \'t'g¡¡da (HIS ViH'ClfI trohar mlIb eÜ; pr(lr('~;S(),i"; Fifiili r~li 

va pr'(:guntat': 
-~-;()i1I f);-if~(:u¡¡1 1 jo dcd l.:ipLW B':' 

De quin tipus és en l'asct.lai'! 

4-f)"sprés (~ns Vill'eI11 trabal' amb (~1 proft'f:;sol' ('odi Codina qlW ens Pl'(:gunll'i: 
-Sóc dd tipus que podria p['f)g'unlat, el lJ.ue esti,c progunta.llt.~ 

Poi ckdui.r-se alguna cosa d'ell',' . 

5-.111 per' finnliizl\.!', cns vúr,:rrt trobnr arnb !e¡; trp¡; pro:fcss(l)'(':i:-; C:-¡li Cnt.aFI, Sanna Sana
huja i Hosi ROR<H'iyo. Ca ti pregunta 11 Snnnn: 

-P.ü, tu del Lipus que podría preguntar él Hosi si ella flS del tipns que podría 
proguntar-te si vosaltres dues sou de tipus dife['ents? 

NClE;éilll-('f:; v:Yrmn deduir quo només era posr:;ible eshrjnal' el tipllS d'una profe!:>sora. Quina 
i de (1uin tip\lS és? 

solucions: 
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~VIS !LS USUARIS DEL SERVEI DE 

Els fulls a fotocopiar 

-Sense grápes. .. 
-Sense enganx,ines. , 
-Classifi~ats per textures i gruixos~ 
-1' espec,tre de reflexió ha de tenir un maxim a ,A-=492. 3 nm. 
-Els folis han d~ scirDIN-Á4. ,amb tina tolerancia de ~.0327mm. 
-No s> admetran originals escr'i ts' amb llapis ni en color 

bla~.' El color neg~e ha de tenir una absorció d'almenys el,99.4%. 
-Les i~stancies i paper de l'Estat a presentar per a sol. licitar 

fotoc6pies 'es poden dem~nar a,Sec~etaria. " . 
-Per . afer més de 20 c6pies s> haura de clemanar Bemb, 7 "dies 

d'antelaciÓ. 
-No s'ac¿eptaran fulls el ctintingut dels quals pugui ferir 

la sensibilitat del reproductor (o de la ~aquina, qu~ és japonesa 
i val un colló".) " ~",,~\.-1'-1.' 

No cal recordar que. en C8S de qu~ fací mal temps i el reuma 
ataqu~, es podran demanar més ~ondicibns sense pr.~i avis. 

GRACIES. 

----~ 
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