
RESSENYES BIBLIOGRAFIQUES del fil 'de lectura una autentica classe de cikncies. 

El primer problema plantejat és el de la relació 
de mides entre el món biolbgic i el món atbmic i 

Fliiiia subatbmic. Contra el que es podia suposar, aquesta 
relació no és casual, i Schrodinger ataca el problema 
des del punt de vista del físic cl&sic, apelelant als 

A lesfi idnteres de la física coneixements en física estadística per evidenciar-10. Per 
fer-ho, parteix del fet que la vida representa un es- 
forq constant per a mantenir l'estabilitat dels sistemes 

Quk 6s la vida? La ment i la matkria anomenats "vius". Aquesta estabilitat només es pot 
~ r w i n  ~chrodinger; Edicions 62, Barcelona garantir en uns sistemes prou grans on yatZar termic 
(1989) no entorpeixi els fenbmens dev percepció -introduint, 

doncs, l'emmagatzament d'informació com a carac- 
terística basica dels éssers vius- o d'interrelació amb el 

A mig entre el pensament filosbfic i la divulgació medi. Tanmateix, la física qugntica ataca el problema 

científica, aquest llibre recull els textos de dues &ries de d'una manera radicalment diferent, ja que, mercks a la 

conferkncies que schrodinger pronucia sota els dos títols quantificació de l'energia dels sistemes, es fa possible 

del llibre. ja des de la seva publicació aquests textos que l'estabilitat d'un sistema no sigui només qüestió de 

han esdevingut clbsics, ampliant el punt de mira del nombre, sinó que poden existir sistemes estables de p 

mktode a del coneixement poc habituals , tita mida. A través d'aquesta evidkncia, Schroding 
en física, a partir del refor$ a les idees conceptuals que introdueix el concepte de "sblid aperibdic" per basar- 
la revolució qu&ntica ha aportat al paradigma científic. el fonament de la vida. Aquesta estructura explicari 

Com el mateix autor explica al prefaci, hom espera ensems els fenbmens hereditaris -a través de la cbpi 

que un cientific no escrigui sobre temes que no do- successiva d'un determinat patró- com els fenbmens 

mina. Tanmateix, donada la dispersió dels Arnbits de d'evolució biolbgica. Aquests darrers, basats en el con- 

coneixement actuals, Schrodinger proposa de superar-ho cepte de "mutació", tenen també la seva explicació en 

aventurant-se en una síntesi de fets i teories, encara que termes de la mechica qu& 

sigui amb un coneixement incomplet i indirecte d'algun de l'atzar a la teoria. 

d'ells, adoptant un caire diletant i assumint el risc de fer 
el ridícul, com ell mateix esmenta. El seu treball, dona 

estadística, sinó que, en el. cas dels 

el propi desenvolupament de cada &rea separadament. 

encara, perfectament corresponents a 
u separats com per quk no interfereixin 

d'Estudis Superiors de la Universitat de Dublín. 
tracta d'una serie de brillants reflexions que el pare 

* . .  , 



sació, en definitiva, d'alleugeriment i de confort amb'el dels actuals i revolucionaris conceptes de complexitat es 
metode científic. troben en els passatges d'aquest capítol. 

El segon llibret, titulat 'LLa ment i la materia" va Evidentment, tractar de la consciencia i de les seves 
ser escrit a partir d'unes conferencies que Schrodinger qualitats comporta parlar de D ~ u  i de religió. En el 
pronuncia al Trinity College de Cambridge, l'any 1956. següent capítol, l'autor tsacta com a científic el sempre 
Sota aquest suggeridor títol, l'autor no adopta una pos- delicat tema del debat entre fe i cienciá -delicat des 
tura de científic ben provist de recursos que es disposa a del temps de Galileul 0 men~s- amb una subtilesa 
atacar amb ells un nou problema, sinó que, tot i no obli- exquisida, pero amb una seguretat en el n~etode ben 
dar els metodes de treball propis de la ciencia, s'aventura propia d'un científic. 
en temes filosbfics purament especulatius, aportant - El llibre culmina, finalment, amb el plantejament 
aixb tot el seu bagatge de físic. Aquest treball declarat del problema latent a tot el text: la relació 
presenta, dones, en rnolts casos un caracter premoni- entre'l'observador i el món observat. Un problema gens 
tori, ja que significa un pas previ al desenvolupament trivial en física quhtica, ja que la sobrepassa. 1 un pro- 
científic de moltes qüestions fins fa poc inatacables. Si blema que Schrodinger revela en tota la seva nuesa. 
ara podem estudiar els processos de comprensió o po- Amb aquest final comprovem, doncs, que la intenció 
dem imaginar ja els mecanismes que creen el sentit del inicial de submergir-se en filosofia no era gratuita: res- 
"jo" -amb l'ajut de les novíssimes ciencies del caos i ponia a unes necessitats que la nova física ha plantejat, 
la matematica que porten aparellades- 6s gracies al oferint nous problemes, pero aportant noves relacion 

. lúcid treball de precursors com Schrodinger que gosaren interdisci~linars. Que SemPre són d'agrair- 
posar-se, tot i no disposar dels instruments adients, on 
no els demanaven. Josep Carnpma 

Temes com la consciencia, l'aprenentatge, la unitac 
o pluralitat de 'les consciencies -de l'anima?-, o la re- 
ligió són tractats sense cap complex d'inferioritat ni - 
cal agrair-ho- de superioritat. Partint del problema de 
la base física de la consciencia, l'autor descabdella el fil 
que el portara a considerar el fenomen de l'aprenentatge: Físic ¡ . . . jespia? 
tots aquells fenbmens que hi són associats comprenen la 
base física de la consciencia. A continuació, el raona- 
ment el portara a una comprensió científica de l'etica. Klaus FLJC~S, el espía atómico 
De nou la biologia corre en auxili de la reflexió, justifi- 
cant l'etica -i per tant el comportament individual- 
des del punt de vista evolutiii. 

De manera inopin 
nen en un tema que 

connexió d'aquest pri 
ciencia separada del 
existeix una base fís 
la qual percebem i r 
paradoxa resta pl 

o consciencia-. En aquest suggeridor apartat, 
trobem un enfocament molt tradicional dels físics S 

situació. En 1'Europa decadentista d'entreguerres, 
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