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Parlo sobre James Franck i Max Born, el centenari dels quals se cele-
bra aquests mesos. A Alemanya tenim motius per a recordar ambdos
homes amb especial agraiment: fins i tot en 1'emigracio mantingueren
llur profund lligam amb aquest pals. L'un d'ells (Max Born) torna,
quan aixo fou possible, el 1954, definitivament a Alemanya; l'altre (Ja-
mes Franck), be que primer havia declarat que despres de tot el que ha-
via passat mai mes no podria tornar a trepitjar sol alemany, hi torna
mes tard; regressa el 1964 d'America, greument malalt, i foren molts els
qui pensaren que havia volgut morir en la seva vella patria.

"Responsabilitat envers la fisica" anomeno la meva conferencia,
perque fou la "responsabilitat envers la fisica" la que determine el cami
d'ambdos homes. Al principi era la responsabilitat envers la fisica ma-
teixa, i quan aquesta, la seva estimada ciencia, arriba a constituir una
amenaca per a tots els homes, de la responsabilitat envers la fisica resul-
ta una responsabilitat envers tot el mon. Per aixo, tambe, en la meva
conferencia es troben en primer terme els aspectes politics i no tant
els fisics.

Voldria comencar parlant de 1'any 1920, quan tots dos, Born i
Franck, foren nomenats professors a Gottingen.

Molta gent a Alemanya creia haver de constatar en aquella epoca de-
cadencia i desmoralitzacio pertot arreu, decadencia de 1'Estat, de fart i
de la ciencia. Avui sabem que aquella opinio era molt equivocada.

En el terreny politico-cientific, els responsables en aquell moment de
la politica feren certament allo que era llur obligacio. La ciencia sembla
el mitja apropiat per a restablir arreu del mon 1'aspecte perdut de la pa-

" Traduccio de ]'original alemany a carrec de Josep M. Tura i Soteras i de Merce Romero de
German.
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tria alemanya. Als Estats Units la gent s'entusiasmava alli on apareixia

Hugo Eckener o be Albert Einstein. El zeppelin que flotava majestatic

en els nuvols, i excepcionalment tambe la tan abstracta teoria de la rela-

tivitat, col•laboraren d'una manera decisiva a 1'entesa amb America.

La transcendencia de la ciencia anava molt mes enlla d'aquest valor

de prestigi. Despres que l'Imperi hague perdut les seves colonies i les se-

ves provincies a l'Oest i a l'Est, la ciencia hague d'assegurar la base de la

vida al poble alemany. Citacio del 1920: "La riquesa es pot buscar no

solament en el sol, sing tambe en la intel•ligencia humana, perque a 1'es-

tranger es poden lliurar no nomes mercaderies, sing tambe actituds de

treball, i d'aquest lliurament creixeran participacions, de les quals bro-

llaran ingressos". "Cada any que ara es perdi", diu un memorandum,

"significa en pocs decennis una perdua irrecuperable en rendiment tec-

nico-economic". Malgrat la situacio catastrofica i els grans problemes,

no es perde ni un sol minut. Aixi, per exemple, s'arribe a la fundacio de

Alemanya), Factual Deutsche Forschungsgemeinschaft (Societat Ale-

manya d'Investigacio), com una organitzacio d'autonomia administrati-

va i autofinancada.
El nomenament de Max Born i de James Franck a Gottingen per-

tany a les decisions inconvencionals. En realitat hi havia ally una Bola

catedra per a esser ocupada, a la qual havia d'anar vinculada la direccio

d'alguns laboratoris. Aixo sembla a Born massa arriscat, car ja li havien

sobrevingut els contretemps mes irrisoris en els seus experiments. De

manera que en les negociacions de nomenament a Berlin, havia explicat

energicament que ell era un tebric. El responsable de l'ordenament aca-

demic crew una catedra addicional, a la qual hom relliga llavors la direc-

cio del segon Institut de Fisica. L'ambicio d'aquests homes nous es xi-

frava a ultrapassar, en la mesura que fos possible, l'impuls que la ciencia

ja havia tingut durant l'Imperi.

Per a la nova catedra, Born propose el seu antic company d'estudis,

James Franck. En una carta Born deia: "Es una responsabilitat conside-

rable la que prenc sobre mi, quan designo d'una manera tan determina-

da una persona com la mes adequada per a fer fisica a Gottingen, pert

crec que puc estar-ne molt segur, ja que Franck es veritablement apro-

piat per a crear escola amb gran estil."
Fins i tot savis reconeguts es queixaven llavors dels pretesos simpto-

mes de decadencia de la Ciencia. El gran matematic de Gottingen Felix

Klein, creia haver copsat una perdua espantosa en "profunditat i soli-

desa", normes aquestes que en temps mes reculats havien caracteritzat

la fisica a Alemanya. Com a molts d'altres, tambe al fisic i Premi Nobel

Wilhelm Wien se li feu insuportable 1'estat de la ciencia que conreava, i

esperava i desitjava que aviat s'aturaria el "mormoleig sord de disconti-

nuitats quentiques totals 1 parcials". Wien opinava que els joves col-le-
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gues s'hauriien de tornar a acostumar aviat a un "pensament fisic mes

estricte".

Max Born, al contrari, estava convencut "que la fisica que horn im-
parteix amb el continu com a concepte fonamental per a l'espai, el

temps i el mon dell cossos, era basicament equivocada". El metode de
les equacions diferencials "no correspon a l'essencia dels processos a
descriure"; com mes s'apropaven la Fisica i la Quimica i com mes pro-
fundament s'entenia l'atom corn a material de base per a tots els cossos,
es veia tant mes clarament "que no posseim els processor i metodes ade-

quats".
La responsabilitat envers la fisica exigia imperiosament que els col.le-

gues activessin forces que compartissin la idea que havia d'esser buscada

una nova Fisica. No hi havia ningu millor que James Franck, el qual, a
traves dels assaigs de bombardeig d'electrons portats a terme conjunta-
ment amb Gustav Hertz, havia comprovat clarament 1'absorci6 i l'emis-
sio quantica d'energia, per part dels atoms: els xocs dels electrons amb
els atoms de mercuri es produien d'una forma elastica quan els elec-
trons discorrien a velocitats petites. Si hom eleva 1'energia dels electrons
d'una manera constant, de moment els xocs romanen elastics, fins que
s'assoleix 1'anomenada velocitat d'electrons "critica"; aleshores els xocs
son inelastics i es emesa una linia espectral molt aguda.

Quan James Franck, el 22 de maig de 1914, en el famos col•loqui fi-
sic de Berlin parla dels sous assaigs, Einstein se senti tan felic d'aquesta
demostracio directa de l'absorcio quantica de l'energia, que digue a
Lise Meitner: "Aixo es meravellos. Hom voldria cridar de joia".

Despres de la Primera Guerra Mundial, Gottingen es converti, en hoc
de Berlin i gracies a la contractacio de Max Born i de James Franck, en
la Meca dels fisics joves. La fisica era una fascinacio colossal, i cap a
ella es dirigien els cervells mes ben dotats. "El meu jovent, Heisenberg,
Jordan, Hund, es brillant", informava Born a Einstein amb orgull, el
15 de Julio] de 1925: "El nou treball de Heisenberg, que apareixera
aviat, sembla molt mistic, pero cerrament es exacte i profund; a conse-
giiencia d'aixo Hund ha posat en ordre tot el sistema periodic, tots els
intricate multiplets".

Quan Born -gairebe mig segle mes tard- publica la seva correspon-
dencia amb Einstein, digue que aquesta frase s'havia referit al manuscrit
del treball de Heisenberg que tries tard es feu tan famos "Sobre la nova
significacio teorico-quantica de les relacions cinematiques i mecani-
ques ".

Born, quan escrivi la seva carta a Einstein, encara no havia arribat a
llegir el nou manuscrit, que en realitat ja havia rebut. De fet, sovint esta-

va enfeinat en el seguiment de les reflexions del seu "jovent genial". Es

trobava constantment sobrecarregat 1 es planyia d'esgotament intel-lec-
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els seus dos coautors: "M'he esforcat al maxim per fer el treball de tots
tres mes fisic que no pas era, i n'estic mig content. Pero continuo en tot
moment sentint-me forca infelic de tota la teoria; i tan satisfet que esta-
va pel fet que voste, amb la seva amplia visio de matematica i fisica esti-
gues totalment de la meva banda! Aqui estic en un entorn" -continua
dient, bo i referint-se a l'Institut de Born- "que pensa i sent d'una mane-
ra totalment oposada, i no se si es que soc massa enze per a entendre
matematiques. Gottingen es desintegra en dues posicions, els uns son els
qui com Hilbert (o tambe Weyl) parlen del gran exit que s'ha assolit,
amb la introduccio del calcul de matrius, a la fisica; els altres, com diu
Franck, manifestaren que hom mai no ha pogut encara entendre les ma-
trius. Em poso molt furios quan sento que es parla dc la teoria nomes
amb el nom de fisica de matrius." Per a James Franck, Niels Bohr era la
gran autoritat, i Born sentia -mes d'una vegada-- que se li clavava una
petita espina: abans de creure els col.legues del costat, Franck escrivia
primer una Carta a Niels Bohr.

Aixo, de tota manera, no va afectar l'amistat entre Franck i Born.

D'arreu del mon arrivaven els estudiants a Gottingen per tal d'estudiar

fisica a les seves fonts. En collegial unio, tots tres catedratics treballa-
ven l'un al costat de l'altre: Robert Pohl, James Franck i Max Born. En

el "Seminari sobre 1'estructura de la materia" es trobaren amb els estu-
diants de doctorat i amb els dels darrers cursos. "Tots parlaven amb

tots", recordava Heinz Maier-Leibnitz. Com ell, molts dels estudiants de
llavors fundaren llurs propies escoles cientifiques i escamparen "1'espe-

rit de Gottingen" per tot el mon. L'"Edat d'or de la fisica alemanya"

acaba 1'any 1933. La gran cesura fou la que s'empara del poder en la

politica alemanya i en el desenvolupament de la ciencia. "Ells (els ale-
manys) aviat es convertiran en nacio de cinquena fila", pensava alesho-

res Samuel Goudsmit sobre el desterrament dels savis jueus. "Nosaltres,
alemanys d'arrels jueves som tractats com a estranys i com a enemies de

la patria. S'exigeix que els nostres fills creixin en la consciencia de no

poder-se acreditar mai com a alemanys". Aixo es el que escrivi, el 17

d'abril de 1933, James Franck al rector de la seva universitat. La seva

protesta contra el nou regim era ensems una declaracio d'amor a Ale-

manya.

Deu dies abans, el nou govern de 1'Imperi havia promulgat la "llei de
reinstauracio del funcionari de carrera". El nom ja demostrava un me-
tode de comerciant de cavalls. De cap manera hom no havia tingut la
intencio de "restablir" el funcionariat de carrera. Aixo existia i no ne-
cessitava esser reinstaurat. IE:n realitat la llei havia de proporcionar el dis-
positiu juridic per a acomiadar els funcionaris publics jueus i els poc
estimats politicament. El paragraf 3 deia: "Els funcionaris d'origen no
ari han d'esser traslladats a 1'estat d'inactivitat".
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Per als lluitadors al front de la primera guerra mundial aquesta !lei
no havia de tenir cap aplicacio, i James Franck havia estat certament
"lluitador al front": juntament amb Otto Hahn i altres col•legues, amb
el tristament celebre regiment Pioner 36 havia agredit l'enemic amb gas
toxic a Flandes i a Galitzia (Polonia), i li havia causat enormes perdues.

James Franck, jueu i patriota alemany, pensa que no podia servir du-
rant mes temps un govern que feia lleis semblants malgrat que s'anome-
nes "nacional". Envia el text de la seva sol-licitud de comiat al diari de
Gottingen, i efectivament aparegue la publicacio de la seva protesta (la
qual cosa una mesos mes tard no hauria estat possible). La consequencia
visible no fou sing una contramanifestacio de quaranta-dos docents uni-
versitaris: "Estem tots nosaltres d'acord que la forma de la declaracio
de rent ncia equival a un acte de sabotatge, i esperem que el govern por-
tara a terme rapidament les mesures necessaries de depuracio".

I aixi succei. En el "Diari de Gottingen", el 26 d'abril hom podia
llegir: "Sis professors de Gottingen acomiadats. D'altres els seguiran".
Entre aquests sis de Gottingen, hi figuraven Richard Courant, Emmy
Noether i Max Born.

El 15 de maig de 1933, Born sorti de la ciutat amb la seva muller i el
seu fill. Primer ana al Tirol del Sud, a la Vall del Grodner, per esperar
ally els esdeveniments successius. "Pel que fa a la meva dona i als meus
fills, en ells la consciencia d'esser jucus o "no aris" (com deia la bonica
expressio tecnica) els ha nascut en aquests darrers mesos, i jo matcix
mai no m'havia sentit especialment jueu."

En una Carta exhaustiva a Einstein, Max Born informava: "Franck
s'ha decidit a no marxar a !'estranger si to alguna possibilitat de trobar
feina a Alemanya (no com a funcionari). Si be aquesta possibilitat na-
turalment no existeix, romandra a Gottigen i esperara. Jo no tinc els
nervis per a aixo ni li veig el sentit. Pero ell (i tambe Courant), malgrat
llur essencia de jueus, que en ells es molt mes forta que en mi, interior-
merit son alemanys."

La decisio, que havia de produir-se, resulta dificil per a Franck. El
27 de novembre de 1933 s'agombolava la gent a l'andana, per tal de par-
tir. Entenien ]a marxa com el final visible de "l'Edat d'or de la fisica
alemanya".

L'expulsio dels cientifics jueus significa una sagnia enorme per a la
ciencia alemana. Fins al final del 1934 foren acomiadats 1.145 catedra-
tics i professors, xifra que significava el 15% del cos do professors de les
universitats i de les escoles superiors. Aviat tambe, els "lluitadors al
front" que en realitat havien d'esser respectats, foren acomiadats o be
"reduits", com flavors es deia; ho foren tambe els mig jueus i quart de
jueus i els parents o simpatitzants de jueus. En conjunt, el nombre
d'acomiadats degue d'esser entre el 20% 1 el 25%.
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que els nazis encara haurien guanyat el joc. Conjuntament amb d'altres

fugitius d'Alemanya, Franck feu una crida en aquest sentit a l'opinio

publica americana.
Durant la guerra Franck s'havia posat a disposicio del "Projecte

Manhattan". Com molts immigrants, havia sentit la preocupacio que

Hitler podia esclafar el mon lliure amb l'amenaca de la bomba atomica,

i calla protegir America contra aquest perill.

La seva posicio canvia quan el Tercer Reich fou vencut i tambe el

Japo es trobava davant la derrota segura. Records la primera guerra

mundial, durant la qual havia creat Parma del gas, com a oficial alemany,

juntament amb els seus amics.

Les inquietuds que 11 sobrevingueren les tranquil•litza el quimic Fritz

Haber amb 1'argument que la nova arma ajudaria a escurcar la guerra.

S'esdevingue tot el contrari. No havien salvat cap vida humana, sing que

havien proporcionat una mort desastrosa a molts innocents.

Pero ara ja no es deixaria tranquii.litzar. Apesarat, James Franck feia

una crida al ministre de la Guerra america. La opinio de Franck era que

la utilitzacio de la bomba atomica hauria d'engendrar en el mon una

"onada de panic i d'aversio", i partia de 1'experiencia que 1'6s del gas

toxic durant la primera guerra mundial havia mantingut viu, molt temps

despres del final de les hostilitats, el sentiment d'odi contra els cienti-

fics alemanys:
"De nou s'ha retret als cientifics d'haver equipat les nacions

amb noves armes per a llur reciproca destruccio, en comptes de

contribuir a llur milloramcnt. En el passat, pero, els cientifics

podien refusar tota implicacio directa davant la utilitzacio que

la humanitat feia de llurs descobriments altruistes. Pero ara es-

tem obligats a prendre-hi part activa, perque els exits que hem

assolit en el camp de 1'energia atomica van relligats amb perills

molt mes elevats que no pas els descobriments del passat.

Nosaltres, tots els qui coneixem l'estat actual de la fisica nu-

clear, vivim constantment amb la visio d'una rapida destruccio a

la vista, una destruccio del nostre propi pais."

L'informe Franck represents nomes un vot minoritari. J. Robert Op-

penheimer, el director cientfic del projecte Manhattan, no veie real-

ment cap alternativa practicable a la de la utilitzacio militar. E1 general

Leslie R. Groves no havia pogut pensar altra cosa, com a coronacio i

punt algid del treball, sing la seva utilitzacio per a la guerra. La bomba

atomica -remarca aquest general-, havia de passar el battle test (test de

batalla). Aix 1, el 6 d'agost de 1945 una bomba d'urani caigue sobre Hi-

roshima, i el 9 d'agost una bomba de plutoni sobre Nagasaki.

De tota manera, nose arriba a "l'onada de terror i d'aversio" predita

per James Franck, o mes ben dit, de moment no s'hi arriba. No fou fins
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uns decennis mes tard que el terror i l'aversio contra la bomba atbmica

i la bomba d'hidrogen corregue com una onada per tot el mon.

El 1920 el socibleg Max Weber havia constatat que des de feia milers

d'anys era en marxa un proces d'intel-lectualitzacio i de racionalitza-

cio, i l'avenc cientific hi tenia la major participacio. Certament sorpre-
nent: despres de tant d'avenc en la racionalitat, la humanitat es troba
irremissiblement davant la seva prbpia destruccio.

El filbsof Karl Jaspers, en el seu llibre que aparegue el 1958 sobre

"La bomba atomica i 1'esdevenidor dels homes", ens alertava que, amb

la nostra racionalitat, arribariem al naufragi. Marcava la diferencia entre

"intel.ligencia" i "seny". La intel•lige'ncia questiona sobre la factibilitat i

la utilitat, i el seny sobre el sentit. Fins ara ens haviem ates nomes a la

nostra intel.ligencia; ara, abans que no fos massa tard, hauriem de fer va-

lor el seny.
Un dels primers que feren seva aquesta diferenciacio fou Max Born.

No 1'aplicava nomes a la carrera d'armaments, sing tambe al que altres

han anomenat "la fita mes elevada i mes noble dels homes del nostre

segle": la conquesta de l'espai. Pel fet que l'aplicacio militar i el prestigi

nacional hi son en primera linia, "el viatge als espais es un triomf de la
intel•ligencia i alhora una fallada tragica del seny".

Tal com ho havien volgut generacions de fisics des dels temps de Ga-
lilcu : de Kepler, avui, a traves dc la ciencia ens hem tornat poc o molt

com uns "senyors i amos de la Natura". Perb amb la ciencia ens passa

com a 1'aprenent de mag de la balada de Goethe, que s'havia anat embo-

licant amb els poders perillosos, sense comprendre'n realment les Ileis.

Aquest canvi d'epoca es traslladable a la situacio de James Franck 1 Max
Born. Van comen^ar creient en la ciencia; perb, a la vellesa, els omplia
un profund escepticisme.
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