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Noves estrateg ¡es 
i altres contes científics 
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D'un futurisme suau i versemblant. Amb un estil clar, 
concís i fluid. D'una notable correcció idiomatica, 
molt d'agrair, la lectura del llibre, des de la primera 
plana, ens evoca l'estil familiar dluna comunicació 
científica sense que aixb, en general, resti atractiu al 
relat si bé algunes parts del text seln ressenten i es fan 
monbtones. 

El marc de relacions, interessos i comportaments 
reflectits a l'obra seran familiars per a tots aquells que, 
com l'autor, es moguin en l'ambit de la recerca o la 
tecnologia. En aquest sentit el llibre esdevé un retaule 
i una crbnica possible. 

L'ambició, l'enveja o la vanitat d'alguns dels 
científics imaginaris que figuren a l'obra slagermana 
arnb el poc sentit prictic, l'interes pel descobrirnent o 
la inquietud etica en d'altres. En fi, per si encara hi 
ha qui fa del científic un ésser immune a les miseries 
humanes, el llibre s'encarrega de remarcar el contrari 
amb una bona dosi d'humor i sense caure en cap mena 
de cinisme. 

El llibre, en un format de butxaca, té 104 pagines 
i esta constituit per 11 contes, cada un dels quals té 
una extensió d'entre 6 i 12 pagines. Reacció en ca- 
dena és una narració epistolar d'una impressionant des- 
coberta que il.lustra el conegut fet de com la fama 
cria fama sobre tot en el cas de personatges sense 
massa autoexigencies etiques. Pan Am 103 té un 
carieter discursiu i presenta la revisió des del futur 
d'un cas criminal no tancat en el marc d'uns interes- 
sos econbmics vinculats a la investigació. Picador és 
una bou tade al voltant del nom i les característiques 
d'un producte de síntesi i remarca les grans diferencies 
entre la visió d'un cientíñc creador i els tecnics en mar- 
keting. El Niño és una altra boutade entorn de la difi- 
cultat de valorar una experiencia que depen de moltes 
variables. La Roda mostra la possibilitat de reval- 
orització de coneixements de tipus esoteric dins d'un 
marc cientEc. Podriem també titular-lo I tot comenta 
amb la cinquena forca ... A Mort en el Departament es 
veu com la gelosia professional i un bon coneixement de 
les tecniques informatiques permeten el crim perfecte. 
Tot amanit amb uns grans de pebre polític. Noves es- 

trathgies contraposa la imatge del científic lliure i inde- 
pendent dedicat a la recerca desinteresada del coneix- 
ement i el fons d'interessos generats per aquest: noves 
estrategies de supervivencia per al científic. Malgrat el 
seu interes no el creiem mereixedor de donar títol d lli- 
bre. Informe personal és, al nostre parer, el relat més 
fluix entre els que constitueixen l'obra. Ens mostra 
una molt probable societat futura caracteritzada per 
la informatica, l'ecologia i els viatges interplanetaris 
amb una curiosa organització de la jubilació. Nhmesi, 
escrit possiblement abans de la Perestroika, descriu un 
conflicte bellic entre russos i americans i exposa com 
qualsevol ocasió pot ser bona per tornar a engegar la 
carrera armamentística. Retrovirus és un relat divertit 
que posa fi al llibre i on es mostra que la intel.ligencia 
del científic no arriba a on ho fa la llestesa de la seva 
dona o la dlun cap de la mafia qudsevol. 
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Hi ha pocs dubtes sobre el fet que la revisió del con- 
tingut dels números de la revista que publica dos cops 
l'any 1'Office for IIistory of Science and Technology de la 
Universitat de California, representa assebentar-se dels 
treballs més interessants que s'estan portant a terme ac- 
tualment al món en aquest camp. 

Els Historical Studies apareixeren el 1969, fa mds de 
vint anys, sota la direcció de Russell McCormmach, arnb 
el propbsit de reflectir (i estimular) un nou camí en la 
historia de les ciencies físiques (Física, Química, incloent 
les aplicacions tecnolbgiques), consistent a incorporar- 
hi les tecniques de la historia i afrontar no solament 
qüestions del desenvolupament de les idees físiques sinó 
també el seu context social, és a dir, la seva implantació 
institucional, les seves relacions amb altres disciplines 
i els condicionants culturals, polítics, morals, socioe- 
conbmics i tecnolbgics. La revista, a més, nasqué amb 
voluntat de centrar-se en l'estudi del període recent (del 
segle XVII endavant), per omplir el buit de reflexió ex- 
istent en aquel1 moment, considerant que, fins llavors, la 
major part dels estudis tractaven de períodes anteriors. 
No pretenem portar a terme una analisi rigorosa de la 
trajectbria de la publicació, dirigida per John Heilbron 
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