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S'ha donat la plaent circumstancia que la cloenda del Cinquantenari

de la nostra Societat ha coincidit amb el centenari de la naixenca de dos

il•lustres fisics alemanys: Max Born i James Franck.

James Franck, en col•laboracio amb Gustav Hertz, dugue a terme el

1913 un experiment fonamental per a comprovar la validesa dels postu-

late de la teoria quantica de Bohr.
Durant els seus anys d'exili als Estat Units, Franck es dedica als feno-

mens de la fotosintesi, un camp d'interes mundial en relacio amb els

problemes de l'alimentacio i de la produccio d'energia.

Max Born desenvolupa l'any 1914 una teoria del cos solid que

permete d'explicar els efectes observats en experiments des d'un punt

de vista unificat. Juntament amb Werner Heisenberg i Pascual Jordan
desenvolupa a mitjan decenni dels anys vint la mecanica quantica, la
qual permet una descripcio mecanico-estadistica de l'atom.

Poe despres aconsegui de formular la teoria estadistica de la meca-

nica quantica, la qual cosa condui a una reconsideracio de la questio del

determinisme en la mecanica quantica i, en realitat, en la fisica en

general.
Tant Franck com Born foren guardonats amb el Premi Nobel de

Fisica. Ultra llur tasca com a investigadors, amb dos foren tambe
professors destacats que instruiren un seguit d'estudiants realment
brillants, i els capacitaren per a contribuir mes endavant d'una manera

essencial al progres cientific.
Abans que molts de Burs contemporanis, Franck i Born arribaren a

adonar-se que un cientific to una especial responsabilitat moral i social a
causa de les possibles consequencies de la seva tasca. Franck, ja abans

del llancament de la primera bomba atomica, feu una crida en pro de la

renuncia a aquesta arma destructiva. Born defensa reiteradament 1 amb
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vehemencia la idea de la pau i del desarmament. Aquests dos cientifics
no visqueren aillats i tancats dins llur torre de vori. Davant la puixan4a
del nazisme, 1'any 193 3 es veieren obligats a abandonar Alemanya. Born
no pogue retornar al seu pais, des de 1'emigraci6, fins el 1954.

Per tal d'homenatjar aquest dos destacats cientifics, la Societat Cata-
lana de Ciencies dcmana als historiadors de la Fisica doctors Armin
Herman i Manuel Garcia Doncel que ens glossessin la pcrsonalitat
humana i cientifica de Marx Born i de James Franck i llur contribucio a
la famosa Escola de Gottingen.
Tambe ens plau d'anunciar que el mes d'agost, dins la "II Trobada

Experimental en Fisica i Quimica als Paisos Catalans" presentarem a la
Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent 1'exposici6 "Marx
Born i James Franck 1882-1982, fisics en llur epoca" que ens va
cedir I'Institut Alemany de Cultura i en la qual ha col-laborat tambe la
Generalitat de Catalunya a traves de la CIRIT.
A les esmentades institutions expressem el nostre mes sentit agrai-

ment. Moltes gracies.


