
d'ací, d'alla 

Hi ha equacions modestes, que 
sintetitzen en poques línies els 
resultats de molts experiments. 
Hi ha eqiiacions desbordants, que 
anticipen un segle de tempteigs. 
Les equacions de Maxwell: un 
terme nou en una equació clhssica 
i, de cop i per sorpresa, les ones 
electromagnetiques. L'equació de 
Boltzmann: un tractament intuitiu 
de les col.lisions entre molecules i, 
de cop i per sorpresa, la irreversi- 
bilitat. En les primeres, una collita 
de clarors: la llum, les ones hertzia- 
nes, la telegrafia sense fils, la radio, 
la televisió ... En la segona, una 
collita d'enigmes: una confluencia 
de temps incompatibles, el repte de 
trobar-ne solucions, l'esforq d'am- 
pliar-la a gasos densos o a gasos 
enrarits.. . 
Aquest any en fa 150 del naixement 
de Boltzmann que corn Maxwell, és 
una de les deu -o de les vint- m k i -  
mes figures de la física. Perb, cara 
al públic, la física és una trinitat: 
Galileu, Newton i Einstein. Alguns 
sofisticats amplien el parnhs arnb 
Bohr, Heisenberg i Schrodinger. 
Perb Boltzmann, corn Maxwell, 
habiten d'incbgnit en el món cultu- 
ral, s'amaguen en l'ombra corn els 
seus rostres s'amaguen sota la fluen- 
cia de les barbes. La passió per la 
ciencia és ben enigmhtica: ni la glb- 
ria ni els diners. Es una ambició pu- 
ra de saber? O és un simple malen- 
tes d'erudits, una confusió entre la 
gloria i les medalles dels c~~legues? 

EVOCACIO DE BOLTZMANN 

B Jltzman obre, arnb la interpre- 
tació microscbpica de l'entropia, la 
connexió entre el món microscbpic i 
el macroscbpic. Dembcrit postulava 
els htoms, el buit i l'atzar en un 
ambient cultural que tenia horror al 
buit i que acceptava arnb fatalitat el 
determinisme del dictat dels déus. 
Boltzmann torna a postular els 
dtoms i el buit i l'atzar, i torna a 
topar arnb un ambient que omple 
d'eter el buit i que defensa l'energia 
corn a entitat suprema i contínua. 
Els htoms de Dembcrit serveixen 
per escapar dels déus i els htoms de 
Boltzmann serveixen per fer chlculs. 
Chlculs reixits? Ni tan sols aixb: la 
calor específica dels metalls, la calor 
específica dels gasos diatbmics, 
l'energia de la radiació del cos 
negre: quants desacords enigmhtics, 
que només s'arribaran a comprendre 
arnb la mechnica quhntica! Perb 
Boltzmann morirh sense saber-ho, 
tot just quan l'htom comenca a ser 
acceptat corn a entitat real i no corn 
a entelequia matemhtica útil, tot 
just quan l'espai es buida d'eter i 
sembla quedar buit, tot just quan 
l'explicació ad hoc de Planck de 
l'espectre de la radiació del cos 
negre comenca a semblar més que 
una explicació ad hoc i comenqa a 
erigir-se en base d'una nova física, 
tot just quan la calor específica dels 
cristalls és calculada per primera 
vegada per a baixes temperatures ... 
Moltes de les idees de Boltzmann 
hauran fecundat , precisament , 

aquests canvis. El treball de Planck 
sobre la radiació del cos negre com- 
bina les idees de Boltzmann arnb 
l'observació empírica i arnb una hipo- 
tesi agosarada; el treball d'Einstein 
sobre la naturalesa corpuscular de la 
llum es basa en el chlcul de l'entropia 
de la radiació, combinant les idees de 
Boltzmann arnb les de Wien. Fecun- 
des, moltes de les idees de Boltzmann 
sobreviuran tots el canvis de la seva 
epoca. Com en les tombes d'Arqui- 
medes o de Stevin, una fórmula (ja 
que no un dibuix) li fard d'epitaíl. 
Boltzmann fou un científic cabdal, 
un filbsof de la ciencia, un observa- 
dor de la societat, un degustador de 
la música i del teatre, un divulgador 
pertinac. Els seus Populiire Schrjften 
ocupen un volum considerable, pero 
són ignorats per la majoria dels 
coneixedors de l'equació de Boltz- 
mann. Abstrets en laberints de cdlcul 
desdenyen, reacis, dedicar temps a 
aquestes qüestion? secundhries. 
També per als seus seguidors i 
col.legues, Boltzmann és un 
desconegut, potser una simple 
etiqueta en una equació famosa, 
fructífera, gairebé irreductible, i 
l'anecdota d'un suicida a la costa 
adriatica. Potser perque, sent tan 
gran, és tan desconegut, em plau, 
avui, evocar-lo. 
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