
glossari de termes tecnics utilitzats (elaborat precisa- 
ment arnb vista als possibles lectors no-físics), i espe- 
cialment una generosa bibliografia separada per capítols, 
arnb cites tan importants des del punt de vista filosbfic 
com el clksic de T. Kuhn, The structure of scientific 
revolutions, el sempre sorprenent Powers of ten de P. 
Morrison, i els necessaris The left hand of the electron 
dlAsimov i The Feynman lectures on Physics, de Feyn- 
man, Leighton i Sands. En definitiva, un llibre molt útil 
per a tots aquells estudiants de física, o públic en gen- 
eral, interessats a coneixer les bases del nostre coneixe- 
ment actual del món físic. 

Josep Campmany 

Fredereik Pohl. 
Ediciones B, Grupo Z. Novembre 1987 

Aquesta novella de Fredereik Pohl, autor conegut per 
la seva dedicació a escriure obres de ciencia-ficció, és, 
des del punt de vista científic, una novella histbrica 
basada en l'informe que els sovietics van enviar en plena 
epoca de la glasnost a llAgencia Internacional dlEnergia 
Atbmica de Viena, el setembre de 1986. La ficció, doncs, 
no és científica i només es dóna en la vida d'uns perso- 
natges que ben poc deuen diferir dels personatges i de 
la societat que va viure la cathtrofe. 

El risc que comporteri les centrals nuclears, encara 
que tebricament sigui petit, pot significar accidents de 
conseqüencies molt grans. El relat de la novella es re- 
fereix a l'accident més greu sofert mai per una central 
nuclear i, per tant, exposa un cas límit d'aquest risc. 
L'autor no jutja les causes de l'accident i només el des- 
criu arnb gran realisme, és evident, perb, que la manca 
de capsula de contenció del nucli del reactor es mag- 
nifica, tant en les conseqüencies locals com en les de 
cont aminació mediambient al. O bviant aquest fet , que 
pertant al disseny i no a l'explotació, queda clar que 
l'accident no es va produir per fallades de materials, 
avaries, o mancances del personal, és a dir, per causes 
tecniques, sinó per causes de comportament humh, i es- 
pecialment del comportament vinculat arnb el poder. Es 
pot dir i es tindra raó en fer-ho, que aquestes causes són 
més freqüents en regims no democrAtics, pero no es pot 
oblidar que qualsevol tipus de jerarquització basada més 
en el poder que en el coneixement i la professionalitat és 
un factor de risc molt més important i menys previsible 
que els de caracter estrictament tecnic. 

Aquestes són les idees que es desprenen de la novel- 
la, que reeixeix en la descripció del clima d'exigencia, 

cansament i sorpresa del personal d'explotació, concen- 
trat a la sala de control a la 1.23 de la matinada per 
realitzar una prova que s'havia decidit ajornar, i li su- 
pera en la descripció dels fets ocorreguts en els primers 
moments i en les primeres hores -les que van provocar 
rnés víctimes entre el personal-, quan els esdeveniments 
van fer ineficac qualsevol intervenció d'emergencia. 

A Moscou, la URSS disposava, i esperem que ara 
Rússia i els altres paisos arnb centrals nuclears de 
l'antiga Unió -la mateixa Ucraina, per exemple- en- 
cara en puguin disposar, d'un ministeri d'energia nu- 
clear d'elevada professionaKtat, segons es despren del 
relat. Personal d'aquest ministeri es féu carrec hores 
després de la situació i slencarreg& de l'evacuació de la 
zona en un radi de trenta quilbmetres entorn de la cen- 
tral. També a Moscou la URSS hi tenia l'hospital espe- 
cialitzat en accidentats per radiació, que es féu carrec 
de 299 persones, le$ rnés afectades, el tractament de les 
quals va rebre el suport d'especialistes nord-americans 
que s'oferiren immediatament per ajudar i practicar els 
trasplantaments de m011 d'os necessaris. 

En un país com el nostre, arnb elevats nivells de nu- 
clearització, convé de tant en tant refrescar la memoria 
del risc inherent a les centrals nuclears i la novella de 
Frederik Pohl hi ajuda molt eficacment. 

Potser convé recordar, ara, que el cas de Txernbbil en 
referencia al seu impacte als Paisos Catalans es va trac- 
tar en les Sisenes Jornades sobre Recerca Experimental 
a llUCE de l'estiu del 1987. En el volurn X, núm. 2 del 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, 
Matemhtiques i Tecnologia es recullen les ponencies 
i el manifest que demana potenciar arnb mitjans hu- 
mans i materials llInstitut de Tecniques Enhrgetiques 
de la UPC, el Laboratori de Radiologia Ambiental de 
la UB i llInstitut de Física Corpuscular de la Univer- 
sitat de Valencia, per millorar la vigilancia del medi 
ambient, dotar les estructures de la Seguretat Social 
dels Paisos Catalans de serveis de radiotoxicologia, i 
difondre tecniques dlassistencia immediata mitjancant 
l'edició d'una monogrda de primers auxilis als afectats 
per la radiació, que encara esta pendent. Seria inter- 
essant poder difondre avui les millores que en el curs 
d'aquests set anys s'han introduit en aquests organis- 
mes, encara que només sigui un consol a la manca de 
competencies que respecte a la seguretat nuclear tenen 
els nostres governs. 

Francesc Gacia 
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