
RECENSIONS

F TSICA POP>> D'ANTONI LLORET

Publicat per Editions 62, va apareixer
fa uns mesos <Fisica Pop> , d'Antoni Llo-
ret.* No cal insistir en la conveniencia
de la creaci6 d'una bibliografia cientffica
en catala, sobretot una bibliografia que
cobris dos aspectes: d'una part, la divul-
gaci6 dels conceptes, fenomens ^i teories
basiques a nivell del public en general,
amb un minim d'interes per aquestes giies-
tions; d'altra banda, la divulgaci6, mes
especialftzada, de 1'estat actual de les di-
verses branques de les ciencies. Lloret,
que es especialista en ffsica d'altes ener-
gies i ha treballat i treballa en centres
ben acreditats en aquest camp -CERN,
Centre de Recherches Nucleaires d'Estras-
burg, Escola Politecnica de Parfs,...- ens
ddna una panoramica detallada de la seva
especialitat de particules elementals, una
de les mes interessants i revolutionaries
de la ffsica contemporania. Hem llegit la
seva obra amb un gran interes i Them
trobaaa amena i arractiva. Ens demanem,
pc-r6, a qui^n nivell pertany, dels dos que
abans, per entendre'ns, esmentavem. En el
prolog se'ns manifesta la intenci6 de guiar-
nos pel microcosmos sense preparacid es-
pecial. Tanmateix, pensem que l'obra es
mes aviat indicada a un nivell informatiu
per a estudiants de segon o tercer curs
de ciencies ffsiques, que la trobaran ben
excitant. Les teories que ell exposa, amb
forca habilitat sintetica , es basen en els
conceptes de la mecanica quantica i de la
teoria de ]a relativitat, que en la seva obra
sdn explicate massa de passada. Aquest
Ilfbre, dons, es un tercer o quart esglao

quant a una bibliografia divulgativa. Urs
textos clars i Ilegidors sobre relativitat i
mecanica quantica, previs al mes especia-
litzat d'en L'oret, son desitjables.

L'obra -el tftol de ]a qual, que es pot
trobar divertit i que potser es en conne-
xi6 amb series divulgatives franceses, no
ens sembla dl tot encertat- es divideix
en quatre parts. En la primera, Interac-
tions i particules, es presenten els con-
ceptes basics -particules, interactions, Ileis
de conservaci6; ...-, i resulta una mica
enutjosa, corn ja ens ho adverteix l'autor,
per la gran quantitat de conceptes i de
noms que hi intervenen. La segona part
fa referencia a L'observacib, i en descriu
els principis, els aparells i una experien-
cia tfpica. La tercera part, L'especulaci6,
ens parla de lee classifications de lee par-
ticules i d'interaccions electromagnetiques,
febles i fortes. La quarta part, Del mi-
crocosmos a l'univers de les galaxies, ens
introdueix a la cosmologia. El fet de no
haver assimilat completament una part de-
terminada no exclou ]a possibilitat de se-
guir amb interes i profit lee altres, carac-
terfstica que es d'agrair en un llibre de
vocacid informativa. El text es completa
amb un vocabulari de mots tecnics i amb
uns breus apendixs sobre unitats, cine-
matica relativitta, el CERN,... En volem
destacar la rapida agilitat expositiva amb
que es van tocant els diversos punts, i la
gran actualitat del text, que inclou teo-
ries i descobriments fins l'any passat. En
alguns moments, potser precisament per
un exces de precipitacid, hi apareixen al-

* ANTONr LLORET, Fisica Pop, Llibres a 1'abast, 131. Barcelona, Editions 62, 1977.
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gunes inexactituds, algunes vegades en te-
mes que l'autor coneix be.

Celebrem, en fi, el llibre d'en Lloret.
Seria intcressant una serie de monografies
divulgatives d'aquesta mena, pero haurfem
d'escollir o be una lfnia de divulgacio
m6s general, o be, corn deiem al principi,
una linia d'informacio sobre 1'estat actual
en els diversos camps de la ffsica -i de
lea altres ciencies, es clar-, a nivell
d'estudiant de primer cicle o de Ilicen-

ciat en fase de <reeiclatge s en especiall-
tats diferents de la seva . L'obra d'en
Lloret creiem que supera la primera pos-
sibilitat , pero que es massa general per
a constituir un exemple adient del segon
tipus de textos . Per la seva agilitat, la
seva actualitat i el seu interes, ens sembla
ben recomanable per a un public ja una
mica iniciat en la curiositat cientifica.

[DAVID Jou]

<<ESPAIS DE PROBABILITAT FINITS>>, D'EDUARD BONET

Eduard Bonet porta ja molts anys tre-
ballant en el camp de l'estadfstica mate-
matica i les seves aplicacions. Defensor

de his del catala com a idioma cientific,

ha secrit fins ara dos Ilibres en aquesta

llengua: Espais de probabilitat finits i Fo-
naments d'Estadistica, apareguts en 1969

i 1974 respectivament. Comentem avui el
primer d'aquests,* del qual ha aparegut

una segona edicio el 1975, sense que s'hi

hagi introduit cap canvi.
L'obra, exposada en termes de matema-

tica moderna, conte, en linies generals,

els elements de teoria de la probabilitat

que permetran de desenvolupar mes en-

davant l'estadfstica matematica, la teoria

de la informaaid i la teoria dels proces-

sor estocastics.
Comenca el llibre amb una analisi de-

tallada de la metodolcgia de la ciencia

empirica, tot aprofitant els problemes de

la teoria del coneixement matematic plan-

tejats per les questions de probabilitat.

Cal rema-rear que on la redaccio d'aques-

ta part intervinguc d'una manera decisiva

el malaguanyat Gabriel Ferrater.
En el capitol ler. es donen els axiomes

i definicions generals que permeten l'a-

nalisi formal d.c les experiencies o proves

aleatories, i en el segon capitol hom ini-

cia l'estudi del cas dels espais de proba-

bilitat finits. Per raons pedagogiques -el

text es eminentment pedagogic- l'autor

prefereix d'estudiar nomes aquest cas, amb

la intencio que els conceptes fonamentals

de la probabilitat siguin mes clars. En

aquesta tasca s'ajuda amb nombrosos exem-

ples. Els darrers capitols contenen una

introduccio a les cadenes i a 1'estudi de

les variables aleatories ti arriben fins a

les lleis febles dels grans nombres.

Com a curiositat, trobem al final del

llibre un fragment d'lbemia, composicio

de musica estocastica.

[ANNA M. CUXART I JARDI]

* EDUARD BONET , Espais de probabilitat Iinits, Barcelona , Teide, 1969. (2.• edici6, 1975).
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