
R E S S E N Y E S B I B L I O G R A F I Q U E S ~  avant la le t t reelconceptedec 
que avui ens és tan familiar d 
ració i matematització de Maxwell, i que sintetitza 
les seves lleis el comportament electromagnhtic de 

,, 
natura. Igual que Kepler o Newton són inimaginable 
sense un Ticho Brahe precedent, Maxwell és impensabl 

El dia en que nasqué Una nOVa era sense el treball de Faraday. 
Al marge, apareix també un altre debat entre 

física i l'enginyeria. 1 és que Faraday, a diferenc 
Faraday i el descobriment de la inducció elec- d'Edison, tot i la íntima connexió dels seus treballs 
tromagnktica el món tecnic, mai no es va preocupar de l'aplicac 
Thomas Martin; M. García Doncel, ed.; practica dels seus descobriments. El1 mateix remarc 
E U ~ O  Editorial, Vic (1991) "Més aviat he estat interessat a descobrir nous fenbme 

i noves relacions dependents de la inducció magn 
toelectrica que no pas a lloar les possibilitats del qu 
ja s'ha descobert" . Com a mostra d'aquesta actitud, c On, quan, de quina manera i per que sorgeixen els des- 
dir que es considerava un filbsof, no un artesa. 

cobriments científics? Ben lluny de l'eureka amb que el 
El llibre esta estructurat en sis capítols orden 

tbpic associa el rendiment dels treballadors de la ciencia, 
cronolbgicament. Al primer, s'hi fa un reph de l'es 

la realitat d'una descoberta s'acosta més a la labor d'un 
dels estudis electromagnetics quan Faraday s'hi va pos escultor que pica la pedra que no pas 
a treballar. Al segon, es descriuen els seus primers e llumeneta sobre un cervell avantatjat. 
periments, fins al dia de Nada1 del 1821 (durant el 

Aquesta ésla conclusió que, a primer també va treballar!). Al tercer capítol, Thomas M 
treure de la lectura d'aquesta compilac descriu l'obtenció dels prirners corrents induits: e 
experiments que culminaren amb el descobriment, clari- d'agost del 1831 es pot considerar la data de n 
ficació i sistematitz de la nova era de l'electricitat, ja que aquel1 di 
per Michael Faraday. duir corrent electric generat a partir de la inducció ele 

El llibre, editat e tromagnktica, el principi que mou totes les dinamos i 
del bicentenari del ternadors del món d'avui. El capítol quart descriu els e 
nalment el 1949, i en ell, Thomas Martin extreu periments en que va aconseguir produir corrent conti 
diari de laboratori de Faraday ~els  moments més per inducció. En el cinque, els experiments se centren e 
portants en relació a aquest tema. Manta vegade la inducció causada pel camp magnetic terrestre. Aq 
presentació tebrica i elegant de les lleis físiques fa o és on millor es pot comprovar l'enginy i la intuició 
dar que el camí que hi ha portat és temptejant i Faraday, ja que per ell, aquests experiments són cabd 
d'incerteses. Tot aquest món subtil de relacions entr per entendre la inducció: experiencies senzilles i co 
teoria i l'experiencia subjau en el llibre. cloents. Finalment, en el darrer capítol, l'autor desc 

D'"na banda, co els experiments tendents a produir una guspira electr 
day COm ex~eriment a partir de corrent generat per inducció. Aquesta ser 
mentació simpleme una base ferma per comprendre que el Corrent electr 
car. Des dels cables conductors, a partir de filferros era d'una natura única. sense dependre de la manga .ey'L? 

. . t  - . . .. recoberts pacientment amb cotó, fins als galvanbmetres, - com havia estat generat. . <- -.,-:? 
*-Sz 

fets amb agulles imantades, fins a les piles o els 
Tastem,també en el llibre tot el sabor de l'epica c 

amunt i aval1 del Tamesi o dalt del pont de 
D'altra banda, ens adonem també de la capa u santoral, uns tapen els altres, i a% 

populi vox dei- l'any Mozart . 


