
d'ací, d'alla 

U n dels fets que marca l'actualitat 
externa de la nostra física és, en aquests 
moments, l'incompliment de les auto- 
ritats espanyoles dels seus compromi- 
sos amb el CERN. Una part de la quota 
de 1991 no ha estat pagada, corn 
tampoc no ho ha estat la de 1992 en la 
seva totalitat. Desconec les subtileses 
que hi pugui haver al darrera d'aquesta 
decisió que, naturalment, no és pas 
irreflexiva ni improvisada. És cert que 
és completament discordant amb 
l'esperit de col.laboració científica eu- 
ropea, perb no és menys cert que 
aquesta morositat en el pagament tam- 
bé es pot veure corn un gest en delicada 
sintonia amb la postura del president 
del govern espanyol a la cimera euro- 
pea d'Edimburg, va proclamar insis- 
tentment la solemne pobresa espanyola, 
que només podri ser mitigada, segons 
sembla, amb un generós auxili europeu. 

E 1 fet tindri repercussions sobre la 
"fabrica de taus" i la font de radiació 
sincrotró que havia estat sol.licitada per 
Catalunya, Valencia, Andalusia i el 
País Basc. Potser la fhbrica de taus 
es troba, precisament, entre les causes 
de la decisió espanyola de no complir 
els seus compromisos economics. Seria 
interessant esbrinar-ne els detalls per 
poder comprendre millor la decisió 
i valorar-la més justament. Ací, m'inte- 
ressa el fet corn a símbol, corn a indi- 
cador de corn ens hem quedat a mig 
camí en l'esforq per arribar a una 
mitjana europea en els diversos indica- 
d o r ~  de l'activitat científica. 

REFLEXIONS 
EN MOMENTS DIF~CILS 

Tant se val. Deu anys, quinze anys, és 
un període curt corn per posar-se a 
l'altura desitjada, sobretot si es parteix 
d'un nivel1 forqa inferior. És probable 
que aquests deu o quinze anys no hagin 
estat aprofitats optimament, perb sí que 
han posat de manifest una voluntat con- 
siderable de millorar, i que seria injust 
no reconeixer. L'aturada i retrocés ac- 
tuals són, o cal que siguin -esperem-ho- 
cojunturals, circumstancials, passatgers. 

L e o  Kadanoff -un dels qui van fer 
possible l'aplicació de les tecniques del 
grup de renormalització als problemes 
de transicions de fase en mecanica esta- 
dística- posava en relleu l'octubre 
passat a la seva secció del Physics 
Today els moments difícils per que 
passa la ciencia arreu del món. A 1'Eu- 
ropa de l'Est, desercions en massa, 
laboratoris deserts, el pur desastre; a 
l'altra Europa i als Estats Units, un en- 
focament en les aplicacions a curt 
termini, en detriment de la ciencia a , 

llarg termini, un increment de les ten- 
dencies anticientífiques i una minva de 
confianqa i d'interes per la tasca del 
científic. 

D avant d'aquesta situació, Kadanoff 
es pregunta quins valors hem de trans- 
metre durant una epoca difícil i en 
subratlla tres: 1) la fe en la visió racio- 
nal del món, en el pode; de la raó, per 
copsar les lleis de la naturalesa, enfront 
de la desconfianqa envers la raó i l'ob- 
jectivitat patents en el fons de la post- 
modernitat; 2) la reputació del cientific 

corn a observador fiable i veraq, que 
s'esforci en l'objectivitat i que no 
amagui en benefici propi el llarg camí 
que hi acostuma a haver entre els des- 
cobriments cientifics i les seves aplica- 
cions tencologiques, camí que sembla 
oblidar-se en moments d'euforia, corn 
la descoberta de la superconductivitat 
d'alta temperatura crítica, o alguns 
experiments de fusió nuclear; 3) trans- 
metre un conjunt de tecniques i d'habi- 
tuds intel.lectuals bisiques: la capacitat 
de dissenyar experiments acurats i inte- 
ressants, d'utilitzar intel.ligentment 
i rigorosament les matemgtiques per 
respondre preguntes pertinents, i una 
creativitat imaginativa en la teoria i en 
la tecnologia. 

C aldri que pensem en totes aquestes 
qüestions per si aquesta aturada i re- 
trocés d e l ~  moments actuals fossin més 
llargs del que preveiem i del que 
desitgen. 

David Jou 
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