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Noves estrateg ¡es 
i altres contes científics 

Pere Puigdomenech; Columna, Barcelona (1 990) 

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. 

Jaume Aranda 

Historical Studies in the Physical 
and Biological Sciencies. 
vol. 21, part 1, (1 990), 210 pagines 

Office for History of Science and Technology 

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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blen cedir lloc a d'altres, que són: en realitat, tant o més 
significatius del desenvolupament de les ciencies físiques. 
Pel que fa als autors, podríem dir que el centralisme nor- 
damerica comenca a cedir: hi ha dos italians (Carazza 
i Pancaldi), un danes (Kragh), un alemany (Eckert), 
un nordainerica (Leslie), una francesa (Lowy) i un que- 
beqiiks (Pyenson). 

Antoni Roca i Rosell 

1 ¿Tenia razón Einstein? 

Clifford M. Will; Gedisa, Barcelona (1 989) 

L'autor és un investigador reconegut en l ' h b i t  de la 
gravitació experimental. Ha escrit d'altres obres per a 
especialistes, com ara Theory and Experiment in Grav- 
itational Physics, amb un prestigi merescut. 

¿Tenía razón Einstein ? és un llibre que qualificaria 
de "divulgació avancada" que ens presenta l'evolució de 
la relativitat general durant els últims trenta anys i les 
seves perspectives en el futur proper. 

Les raons que van motivar Einstein entre 1907 i 1915 
per generalitzar la teoria de la relativitat van ser-fona- 
mentaiment dues. D'una banda, recollint les critiques 
de E. Mach a la mecinica de Newton, la insatisfacció 
que li deixava el paper central que a la teoria especial 
de la relativitat jugaven els sistemes de referencia iner- 
cials. D'una altra banda, la necessitat de trobar unafor- 
mulació relativista per a la interacció gravitatbria que 
incorporés el principi d'equivalhncia de les masses in- 
ert i gravitant. El fruit d'aquest projecte va ser una 
teoria molt elegant conceptualment i d'una complexitat 
matemhtica tremenda. 

La teoria general no va arribar, doncs, per omplir un 
buit tebric necessari per encabir determinats resultats 
experimentals que no es poguessin explicar en el marc 
de la gravetat newtoniana. A principis del segle XX, 
aquesta última era l'eina que usaven els astrbnoms per 
fer prediccions i comprendre els moviments planetaris 
i estelars. A tot estirar, hi havia un efecte molt petit 
que no acabava d'encaixar bé en el quadre newtonii; la 
precessió residual del periheli de Mercuri. 

Fins entrada la segona meitat del segle, aquest 
panorama no va canviar, i durant els seus prirners 
cinquanta anys d'existencia, la raó de ser de la teo- 
ria general de la relativitat va estar reduida a allb 
que s'anomena els tres tests classics, a saber; la pre- 
cessió residual del periiieli de Mercuri, la deflexió dels 
raigs de Ilum en passar per la proximitat del Sol i 

el desplacament espectral cap el roig. Per acabar-ho 
d'espatllar, com que aquests efectes eren molt petits, la 
precisió amb que podien ser mesurats era molt baixa. 

Amb un domini d'aplicació tan reduit no quedava 
justificada la complexitat del formalisme matemitic i 
conceptual de la teoria, i no és estrany que la relativitat 
general esdevingués una branca desconnectada del cos 
de la física, que només despertava l'atenció d'un grapat 
d'experts. 

Les coses comencen a canviar cap als anys seixanta 
degut, sobre tot, a la incorporació de nous avencos tec- 
ndbgics en l'observació astronomica i la millora de la 
precisió de les mesures. Aquests progressos van propor- 
cionar dades més precises relatives als tres tests classics, 
pero també van permetre inventar nous tests, com ara 
el retard que sofreix un senyal de radar que, en el seu 
camí d'anada i tornada a un planeta, ha de passar per la 
proximitat del Sol; la mesura del desplacament espectral 
cap al roig experimentada per un raig y en superar el 
desnivel1 entre la base i el cim d'una torre; o la mesura 
del retard relatiu de dos rellotges de miser d'hidrogen, 
l'un en un laboratori terrestre i l'altre a bord d'un satel- 
lit artificial. 

La radioastronomia va permetre descobrir nous ob- 
jectes en el cel, que no podien ser compresos en el marc 
de la gravetat newtoniana. Així, per exemple, per en- 
tendre els pulsars descoberts l'any 1967 per Hewish i 
Bell calgué desenterrar el model d'estel de neutrons, 
desenvolupat als anys trenta. També, el descobriment 
del pulsar doble PSR1913+16, va representar disposar 
d'un sistema real en quk contrastar les prediccions de 
la d i n h i c a  relativista general, com ara la precessió del 
periastre i la pkrdua d'energia per radiació gravitatbria. 

La radioastronomia també permet realitzar l'obser- 
vació de la desviació de les ones electromagnktiques 
procedents dels estels que passen fregant el Sol, sense 
necessitat d'esperar que es produeixi un eclipsi, i amb 
una precisió més gran. Aquest efecte, la deflexió, pot ser 
interpretat en termes d'un índex de refracció variable, i 
va tenir un gir remarcable l'any 1979, en ser descobert 
el quasar doble Q0957+561, que ha resultat no ser altra 
cosa que la imatge doble d'un únic quasar produida per 
l'efecte lent gravitatoria d'una galaxia que hi ha a mig 
camí. 

Aquest reviscolament dels aspectes experimentals i 
observacionals en aquest camp ha comportat l'aparició 
d'altres teories relativistes de la gravitació competi- 
dores de la relativitat general. Aquestes són teories 
formulades en l'espai-temps, i basades en el principi 
d'equivalencia, les quals es distingeixen de l'anterior en 
la forma de les equacions del camp gravitatori (és a dir, 
les equacions que relacionen la distribució de materia- 
energia amb la intensitat del carnp gravitatori). De 
moment, pero, cap d'aquestes teories competidores con- 
corda millor que la relativitat general amb els resultats 


