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Introducció 

És sabut que Catalunya no ha estat una productora de 
primera línia en el camp científic. Molt sovint s'insis 
teix en aixo sense tenir en compte que aquesta posició 
secundaria en la ciencia s'hauria de veure en contrast 
amb el dinamisme de la vida economica catalana com a 
mínim dels darrers 250 anys. Els historiadors econbmics 
expliquen que la industrialització s'inicia a Catalunya a 
mitjan segle XVIII i, avui en dia, es pot afirmar que con- 
tinua sent una de les regions econbmiques més actives 
d'Europa, on es combina agricultura, indústria, comerc 
i turisme. 

Creure que aquest desenvolupam~nt ha tingut lloc 
al marge de la ciencia és un error. Es impensable que 
una agricultura productiva o una indústria forca meca- 
nitzada -com el textil, el sector predominant durant 
un llarg període a Catalunya- s'hagin desenvolupat al 
marge de la ciencia. Ara bé: els tipus de ciencia que han 
intervingut en el nostre desenvolupament econbmic han 
estat molt sovint ciencia aplicada i enginyeria; a més, 
aquesta ciencia aplicada i aquesta enginyeria han estat 
d'origen for6, europeu o america, adaptades al nostre 
sistema productiu o de comunicacions per tecnics tant 
estrangers com catalans o espanyols. Per tant, hauríem 
de dir que la principal "mancanca" del sistema cata16 
ha estat, no la ciencia, sinó especííicament la ciencia 
academica; i, actualment, nosaltres pensem que aquesta 
és la "vertadera" ciencia i, per consegüent, tendim a 
menystenir realitats tecnologiques i receptores com ho 
ha estat la catalana. 

Val a dir que aquest prestigi de la recerca academica 
prové del convenciment, forca fonamentat, de la po- 
tencia creadora i practica de la investigació academica 
enfront de les limitacions del pur empirisme. Des del 
punt de vista de la historia, és cert que la ciencia i la 
tecnica han sofert una autentica explosió de producció 
en el període d'institucionalització academica de la re- 
cerca, que va comencar en alguns paisos en les darreres 
decades del segle XIX, pero que no s'ha generalitzat fins 
a l'epoca de la Segona Guerra Mundial (1939-1945). 
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Recepció i divulgació d'idees científiques 

Si la ciencia aplicada ha estat prou menystinguda, el 
mateix ha passat amb el procés de recepció d'idees ci- 
entífiques, situat clarament en una jerarquia "inferior" 
a la de la creació original. Pero hem de canviar de pen- 
sament. La internacionalització de la ciencia, un feno- 
men que comenta a tenir forca a final del segle XIX, ha 
creat una serie cada cop més gran de fluxos d'idees i de 
tecnologies a través del món. D'aquesta manera, la pro- 
ducció original esta cada cop més condicionada per la 
capacitat de cada comunitat d'investigadors de coneixer 
i d'assimilar idees i metodes procedents d'altres comu- 
nitats. Per tant, l'estudi de la recepció de les teories 
cientíñques és un element molt important per a l'analisi 
del dinamisme d'una comunitat científica i, fins i tot, un 
element fonamental de la seva capacitat creadora. En el 
cas de la teoria de la relativitat, Thomas F. Glick dirigí 
el 1987 un volum esdevingut ja clhsic amb estudis de 
la recepció de la teoria en diferents contextos culturals, 
on es prova d'oferir elements teorics per a la comprensió 
de la recepció d'idees científiques. 

Com ha passat en el cas de la recepció, la divulgació, 
la ciencia per al públic, també s'han menystingut. La 
divulgació científica i tecnica, a través de revistes es- 
pecífiques, llibres i de seccions &es en diaris i revis- 
tes d'informació general i d'entreteniment, havia pres 
un gran desenvoluparnent al segle XIX. Les notícies ci- 
entíñques tendien a exaltar el progrés industrial, l'aug- 
ment de la forca militar i les paradoxes de la tecnolo- 
gia. En dehitiva, la divulgació tenia un objectiu pro- 
pagandístic clar, probablement per sobre dels objectius 
didktics i de difusió del coneixement. A Catalunya, 
trobem molts exemples d'aquest tipus de divulgació, t e  
nint en compte, a més, que el món editorial s'hi cons 
tituí com un sector industrial i comercial de gran pes. 
Per posar algun exemple, podem mencionar la difusió 
rapida i primerenca del descobriment dels raigs X en els 
primers mesos de 1896. D'altra banda, la premsa comp 
tava amb fo r~a  col-laboradors fixos, entre ells l'astrhnom 
Josep Comas i Sola, que publicava almenys un article de 
divulgació científica setmanal a La Vanguardia des de, 
probablement, 1893. 

Einstein passa a Barcelona uns dies de final de febrer 
de 1923. Amb motiu de la seva visita, podem dir que 
l'era de la ciencia mediatica arriba a Catalunya. És a 
dir, la ciencia que esdevé titular destacat de premsa i la 
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ciencia que, al seu torn, és influyda per l'opinió pública 
que es genera entorn d'ella mateixa arribaren entre nos- 
altres de la m& de la relativitat que, de fet, ha marcat 
a escala internacional una fita molt destacada en aquest 
sentit. Fins a la visita d'Einstein, mai la ciencia havia 
dominat uns dies l'escena pública catalana fins al punt 
que ho provoca la seva presencia a Barcelona. 

Figura 1: Einstein a l'estació de l?ranca. Febrer 1923. Arxiu 
fotografic de l'arxiu d'histhria de la Ciutat 

En el fenomen catala hi ha, sens dubte, la manifes- 
tació d'una onada mundial, que el mateix Einstein anava 
desencadenant per alla on passava. Les seves visites als 
Estats Units (1921), a Franca (1922) i al Japó (1923) 
havien tingut un resso semblant i, per tant, ens trobem 
davant d'un fenomen sociologic d'ample abast, que va 
més enlla del nostre context. 

La qüestió de la incomprensibilitat. El mite 
Einstein 

Un dels elements mediatics que carateritzaren l'impacte 
públic d'Einstein a tots els paisos on viatja fou la incom- 
prensibilitat de la seva teoria. En realitat, aquest mite 
té encara una forca notable i ha arribat ben viu fins als 
nostres dies. 

Per que la teoria de la relativitat s'ha convertit en el 
paradigma de la incomprensibilitat? És que és més in- 
comprensible -per al gran públic, s'entén- que altres 
teories científiques? Per que, paradoxalrnent, aquest 
carhter incomprensible genera interes i simpatia i no, 
rebuig? A més, aquesta simpatia ana més lluny dels 
cercles populars. Els estudiosos han arribat a afirmar 
que la rapida acceptació de la teoria de la relativitat en 
els mitjans acadkmics, abans que rebés un suport expe- 
rimental massiu, s'ha d'explicar també per l'existencia 
del mite científic entorn de la teoria. 

És evident que la teoria de la relativitat conté alguns 
elements desconcertants tant per al gran públic com per 
als experts, sobretot les conseqükncies de la deñnició de 

Figura 2: Einstein (1) al monestir de Poblet el 1923. A 
la dreta de la fotografia (2), Bernat Lassaleta Perrin. A 
I'extrem esquerre podem reconeixer el poeta Ventura Gassol 

temps que presenta. Pero podríem mencionar moltes 
altres teories que ofereixen elements tan desconcertants 
com la relativitat com, per exemple, la noció d'estabi- 
litat en la termodinimica o el principi clhsic d'inercia, 
formulat per Galileu i Newton. El contingut de la rela- 
tivitat no és, pero, l'única cosa que té impacte en l'ull 
públic. Una altra característica que s'hi afegeix és el 
formalisme maternatic que, en el cas de la relativitat 
general, va molt més en112 de la formació matematica 
mitjana. De tota manera, aquest aspecte formal hauria 
de ser compartit amb el conjunt la física matematica i 
les seves aplicacions en l'enginyeria. 

Hem de buscar, doncs, elements m& singulars per 
explicar el mite relacionat amb la relativitat. Aquesta 
singularitat prové, sens dubte, del context historic i de 
la mateixa personalitat d'Eistein com a generador de 
mites. No necessito fer gaires comentaris sobre el gran 
atractiu personal d 'Ei te in ,  cosa que s'ha d'atribuir en 
part a la seva imatge i a la seva manera de ser; sí que 
cal que recordem, pero, alguns trets de la conjuntura 
mundial de les primeres decades de segle. El prestigi de 
la ciencia i de la tecnica com a factors de civilització es 
posa en dubte per la seva utilització massiva en la Pri- 
mera Guerra Mundial (19141918). Molts intel-lectuals, 
bona part d'ells científics i tecnics, donaren suport als 
governs en guerra. E i t e i n ,  pero, es troba entre els pocs 
que s'oposaren a la guerra. Aquesta posició etica aug- 
menta, sens dubte, el seu prestigi. En aquest sentit, és 
molt significatiu l'encontre a Barcelona d'fnstein amb 
Angel Pestaña i altres dirigents sindicals de la CNT. 
També ho és, continuant amb la visita a Barcelona, el 
contacte d'Einstein amb l'enginyer industrial i dirigent 
socialista, Rafael Campalans, que en aquel1 moment era 
el director general d'instrucció pública de la Mancomu- 
nitat de Catalunya, l'entitat que havia convidat Ei- 
stein. Campalans, que mantingué contactes personals 
amb E i t e i n ,  explica que el savi a l e m w  l'havia aju- 
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dat a matisar la seva posició política, sobretot pel que 
fa al nacionalisme, que, per consell d'Einstein, calia dis- 
tingir del nacionalisme feixista i nazi, llavors emergent 
a Europa. 

Catalunya davant de la relativitat 

La recepció de la relativitat a Catalunya esta envoltada 
de diversos tbpics, l'origen dels quals data, molt proba- 
blement, de l'epoca de la visita, que encara continuen 
vigents i que els estudis dels historiadors no han acon- 
seguit superar. 

Podem comencar per la idea que es té de la manca 
d'impacte científic de la visita dlEinstein a Barcelona, 
a causa de l'endarrerimeiit que patia el nostre país en 
aquella epoca que es manifestava, segons ha quedat com 
a tbpic, en la ignorancia general de la teoria de la rela- 
tivitat, fins i tot en els cercles especialitzats. En rea- 
litat, se sol citar una excepció, la de l'eiiginyer, físic i 
matematic Esteve Terradas Illa (1883-1950), un perso- 
natge que ha deixat una imatge forca excentrica, com la 
d'un savi ayllat en un desert científic. 

Aquesta creenca, que probablement comparteixen 
molts lectors de la Revista de Fisica, ja fa anys que ha 
estat matisada pels estudis histbrics, com per exemple 
els de Glick (1986 i 1987) i Roca (1981, 1984 i 1991). 
De fet, hauríem de dir que, al contrari, la comunitat ci- 
entífica catalana es mostra molt receptiva envers la nova 
física i en conegué molt aviat els principals desenvolupa- 
ments, tot i que la debilitat de la seva estructura impedí 
per unes decades l'existhncia d'investigadors o de grups 
de recerca en aquest camp. 

Comencem pels cercles professionals, vinculats al pe- 
tit món academic catala. Esteve Terradas fou, efecti- 
vament, el primer catala que féu referencia als treballs 
d'Einstein. El 1908 assistí a Roma al Congrés Internaci- 
onal de Matematics i alla sentí una conferencia plenhia 
de Lorentz (que ha esdevingut celebre), on aquest des- 
taca la nova teoria de la radiació. Recordem que la 
relativitat havia nascut vinculada a l'analisi de l'elec- 
trodinamica dels cossos en moviment, és a dir, dels elec- 
trons i la radiació. L'octubre d'aquell any, adaptant-se 
a les novetats científiques del moment, algunes de les 
quals acabava de coneixer a Roma, Terradas parla de la 
mecanica estadística i de les teories de la radiació al pri- 
mer congrés de l'Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias, que se celebra a Saragossa. Pocs mesos 
després, en llegir el seu discurs d'ingrés a l'Academia 
de Ciencies i Arts de Barcelona, reprengué i amplia la 
mateixa tematica. 

S'ha de dir que, en aquests treballs, Terradas féu 
molt d'emfasi en la rellevancia del principi de relativitat 
i anunciava amb clarividencia la possibilitat que aquest 
principi podia esdevenir a partir de llavors un element 
fonamental de la física. En aquest sentit, i tenint en 
compte que Terradas era un estudiós, no un investiga- 

dor, podem alinear-lo amb un grup molt selecte de físics 
europeus que veien un canvi profund de les bases de la 
física. Per un detall, perb, podem saber que les notícies 
que Terradas tenia d'Einstein no eren prou afinades, tot 
i que n'explicava molt correctament les teories: en les 
publicacions d'aquests anys, no escriu correctament el 
nom dlEinstein perquh el confon, probablement, amb el 
d'un altre maternatic alemany, Eisenstein. 

Podem considerar, tanmateix, que la primera presen- 
tació pública a Catalunya de la teoria de la relativitat 
com una nova fonamentació de la física fou la ressenya 
sobre el manual de Von Laue de 191 1, que aparegué el 
1912 en els Arxius de Z'Inktitut de Ciencies de 1'Insti- 
tut d'Estudis Catalans. L'autor de la ressenya era, no 
és estraiiy, el mateix Terradas. El 1911 havia estat a 
Alemanya a la reunió anual de la Versamlung Deutscher 
Naturforsher und Aertze on escolta, entre d'altres, una 
conferencia plenaria d7Arnold Sommerfeld sobre relati- 
vitat. 

A partir de la ressenya de Terradas, la teoria de la 
relativitat es difongué entre nosaltres amb un ritme que 
podríem considerar tranquil, perb constant. Assenyalem 
la presencia per primer cop de la teoria de la relativi- 
tat restringida en un llibre de text, en la segona edició 
actualitzada (1915) del manual d'Óptica Aplicada del 
catedratic de Física de 1'Escola d'Enginyers Iiidustrials, 
Josep Mañas Bonví. La primera edició era d'un any 
abans i Mañas no hi havia inclbs cap menció, la qual 
cosa ens assenyala amb forca precisió el moment de la 
decisió d'iiitroduir la relativitat en un llibre de text entre 
nosaltres. 

Una altra manifestació de la difusió del coneixeinent 
de la relativitat es troba en alguns treballs del mateix 
any 1915 de l'astrbnom Josep Comas i Sola (1868-1937). 
Feia poc que Comas havia fet una observació d'estels 
arnb fotografia estereoscbpica i hi havia cregut veure u11 
fenomen, segons ell, d' "aberració inversa", que represen- 
tava que la llum havia d'estar composta de corpuscles i 
que l'eter no era necessari. Enmig d'una certa confusió 
d'arguments, menciona la teoria de la relativitat d'Ein- 
stein com a suport de les seves hipbtesis. No és difícil 
adonar-se que llavors Comas coneixia molt superficial- 
ment la relativitat i que la mencionava únicament per 
l'autoritat que li podia haver conferit. L'episodi posa de 
manifest, doncs, la divulgació que Einstein tenia entre 
nosaltres. 

Després de la difusió al món sencer dels resultats de 
l'observació de l'eclipsi total de Sol de maig de 1919, 
que donaven suport a la teoria general de la relativitat, 
notícia que l l an~a  Einstein a la fama arreu del món, Co- 
mas s'adona del seu epror. Com alguns altres astrbnoms 
dlEuropa i America. es passh al bando1 dels detractors 
de la relativitat. 

El primer manual espanyol de relativitat aparegué 
precisament el 1919, coincidint casualment amb el boom 



de la relativitat. Havia estat patrocinat per la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid mitjancant la convocatbria d'un premi. El gua- 
nyador fou el catedratic de Mecanica Celest de Madrid, 
el catala Josep M. Plans i Freire (1878-1934), amic de 
Terradas, que podem considerar, per aquest manual i 
per altres publicacions, almenys des de 1918, com el pri- 
mer relativista espanyol, en el sentit que fou el primer 
que dedica la seva recerca a aquest camp. 

Com hem dit, l'interes públic per la relativitat es 
desperta arreu del món (i entre nosaltres) arran de la 
primera prova experimental de la teoria general, la de- 
flexió d'un raig de llum en passar al costat d'una massa 
prou gran, observada, gracies a l'eclipsi total de Sol de 
maig de 1919. No és casual que la primera prova experi- 
mental de la relativitat fos obtinguda justament aquel1 
any 1919, ja que la realització de l'observació era difícil 
mentre durava la guerra. En el moment de l'esclat de la 
guerra, el 1914, s'havien frustrat unes observacions d'un 
altre eclipsi a Rússia. 

Figura 3: Einstein en la seva visita a 1'Escola Industrial de 
Barcelona. A la seva dreta, assegut, hi ha I'enginyer Casimir 
Lana Sar~ate. Entre ambdós, apareix Carles Pi i Sunyer, 
professor a I'Escola Industrial, que seria alcalde de Barce- 
lona. Arxiu fotografic de l'arxiu d'histhria de la Ciutat 

L'exit de l'observació d'un fet previst per una cons- 
trucció tebrica "pura", com la relativitat, impressiona 
profundament el públic arreu del món, després de les 
penalitats de la guerra, moltes d'elles associades a nous 
ginys tecnolbgics i científics forca sofisticats, com els ae- 
roplans o els gasos asfixiants. 

D'altra banda, el Consell de Pedagogia de la Manco- 
munitat havia organitzat des del 1915 uns Cursos Mo- 
nografics d'Alts Estudis i d'Intercanvi per suplir les de- 
ficiencies dels cursos universitaris de nivel1 superior, en 
els quals la projectada participació d'estrangers havia 
estat molt escassa a causa de la guerra. 'Després de 1918, 
perb, la situació canvia. En el camp de les ciencies fi- 
sicomatem&tiques, el responsable del qual era Terradas, 
bona part dels convidats tractaren sobre relativitat: Tu- 
llio Levi-Civita (1921), Hermann Weyl (1922), Arnold 
Sommerfeld (1922) i, per descomptat, Albert Einstein 
(1923). Tenim elements per saber que la presencia d'a- 
quests savis europeus influí a fons en la petita comunitat 
científica catalana que llavors s'estava formant. 

El curs de Tullio Levi-Civita fou, probablement, un 
dels més estimulants. Per preparar-lo, Esteve Terradas 
dona un curs de trenta llicons sobre "La relativitat i les 
noves teories del coneixement", que comen@ el desem- 
bre de 1920 i no acaba almenys fins a l'abril de 1921, 
la qual cosa vol dir que va continuar després del final 
del curs de Levi-Civita, que estigué a Barcelona el fe- 
brer de 1921. Del curs de Terradas, en tenim diver- 
ses notícies. Primer, n'ha quedat la llista dels inscrits, 
ni més ni menys que 81 persones, on figuren metges, 
astrbnoms, filbsofs, arquitectes, matematics, enginyers, 
advocats, periodistes i, per descomptat, físics. D'altra 
banda, les sessions foren comentades pel matematic i 
jesuita Enric de Rafael en quatre articles a la revista 
Ibérica, a través dels quals podem saber que Terradas 
no solament parla dels aspectes tecnics de la relativitat 
especial i general, sinó que també comenta amb prou 
extensió les implicacions filosbfiques que tenien. L'in- 
teres del conferenciant (i de de Rafael) era, en aquest 
darrer aspecte, fer veure que la relativitat era compa- 
tible amb la filosofia tradicional i, en particular, amb 
el pensament tomista. És a dir, era compatible amb el 
pensament oficial de 1'Església. 

Pel que fa al contingut del curs de Terradas, podem 
suposar que la veu Relatividad que aparegué el 1923 al 
volum 50 de 1'Enciclop~dia Espasa, redactada molt pro- 
bablement per Terradas, tot i que, potser, amb la inter- 
venció de Ramon Jardí i de Pere Puig Adam, s'ajusta 
prou bé al que s'explica en aquells mesos de 1920 i 1921. 

Finalment, el curs de Levi-Civita dona lloc a una pu- 
blicació que reproduia les quatre conferencies pronuncia- 
des a Barcelona. El llibre, titulat Questions de mecdnica 
cldssica i relativista, fou publicat per 1'Institut d'Estu- 
dis Catalans el 1922, dins d'una col.lecció de la Secció de 
Ciencies. Podem tenir una idea de la qualitat i actuali- 
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tat de les conferencies de Levi-Civita a Barcelona en el 
fet que dos anys després n'aparegué la versió italiana i 
alemanya. 

Pel que fa a l'impacte de la presencia de Levi-Civita, 
Josep Maria Plans, que tenia al seu ckrec el Laborato- 
rio Matemático de la Junta para Ampliación de Estu- 
dios, a Madrid, estimula diversos alumnes seus a treba- 
llar seguint el mestratge del científic italia. Aixb dona 
lloc el 1923 a la primera tesi doctoral sobre relativitat 
redactada a Espanya, a ckrec del maternatic catala Pere 
Puig Adam, que després esdevindria una figura clau de 
la didactica moderna de les maternatiques. A més, el 
mateix Plans desenvoluph junt amb un altre dels seus 
deixebles, Fernando Peña, una línia de recerca sobre g e  
ometria diferencial i relativitat general, en particular so- 
bre la definició del parallelisme, a partir de les aportaci- 
ons de Levi-Civita i, sobretot, les propostes de 1922 de 
Hermann Weyl i del mateix Eistein de 1923. Les con- 
ferencies de Hermann Weyl a Barcelona el 1922 foren, 
en aquests sentit, completament innovadores. L'Insti- 
tut d'Estudis Catalans en tenia prevista la publicació, 
pero n'aparegué el 1923 17edició alemanya, sense que, fi- 
nalment, la versi6 catalana que preparava Terradas fos 
c o m p l ~  

Tot ens &u que, en els anys 1920-1923, la re- 
lativitat mh-& l'inkres de les elits científiques i inte1- 
lectuds de Ihceilma i que, per consegüent, els cíentifrcs 
c a t h  disposmm de bona informació sobre la rreftivi- 
tat i h m m a  Bsica i qne *el tbpic sobre la seva margkacíó 
no respan o la ~ealitak 

El debat s o h e  la relativitat 

La c'iihsió {de la ~dativitat  i, en pardi&, h visita 
d'iEh&eh a Barc&cma el febrer de 1923 &m% h c  a una 
cerita ipdTeaLica. Alguns membres <de k oornhftgt ci- 
edifica lcataZama (qlnaressaren el seu esrep'tickme ~ d o n t  
d e  Ea mma l&. 6Sha parlat foqa de l 'opmi~ó de Co- 
mas 6 Sal& ,a l a  irda%imitat, que l ' ~ ~ 0 m m  m d d  du- 
i;&t l a  visita d ' k b e i n .  Ja h m  ccrwmtmht que (Qomas 
hatnia(&ait ((o ibavia megut ser) %dati~&a~' q11~am pen- 
saua qne dmma Lsuport a la sma teanEa amissim de la 
Ilm. Desppés de X919, pero, (Oomas lcmvih id'mpinió 
cam Iho Xe~m t h e s  wtrbnoms, cpe m w&m clma [la va- 
lidesa (de 'la *plio.va $de l a  relatidhárt, (qne :&a ima mesura 
de itipus astnonhmic. Per a Chmm, persma (que ,acaba 
erífrontada ,ainib a l p s  col.legues :cien@cs, T?opasició a 
la aelaiiivitat ler;a<aom mn-senyzd (dI'idmt&ak: tds seus opo- 
neab, cdl hit Eduard Fontsme, limginyer i rnabematic 
Feman .TaEIlada i Esteve Te~cadas, acceptaven les teo- 
ries 4UEimstem. S'ha ¡de recordar (que, :a m e s  (de ser un 
wdbmic, íComas eI;a luna ifigiuiia lpúlW~a igiac;ies a les 
seves ícdEldho~acions perioaísbiques ia &a iFanguordia de 
Bmadlona. 3% aquest sentit, Ilasdlativitat illes seves pa- 
radoxes Al .'CBentit cmú"  poilien .ser [un fñlo iimlportant 
per cex$lotar en artidles d e  daudIgaoió. 

Tinc la impressió, pero, que la posició de Comas fou 
molt minoritaria i, de fet, acaba tenint un resso molt 
limitat. És cert que alguns sectors, com per exemple 
els comentaristes de premsa, se sentiren incomodes amb 
la irrupció pública de la relativitat perque ells no eren 
capacos d'entendre'n el significat. Tanmateix, una part 
important del públic, esperancat per la forca de la nova 
ciencia i captivat per la personalitat dYEinstein, s'aboca 
a llegir i escoltar "tot" el referent a la nova física. AW 
s'explica l'explosió de publicacions relacionades amb la 
relativitat a partir de 1920. 

Un altre símptoma de la capacitat de recepció de la 
nova física i, en particular, de la relativitat, el trobem 
en Miquel Masriera i Rubio (1901-1981). Masriera ha- 
via estudiat ciencies a Barcelona i el 1923 es gradua en 
enginyeria química a 1'ETH de Zuric, on estudia amb 
Hermann Weyl. Miquel Masriera fou a partir de 1926 
professor de la Facultat de Ciencies de Barcelona. Du- 
rant la Guerra Civil, fou el dega comissari de la facul- 
tat, la qual cosa podria explicar per que fou expulsat 
després de la guerra. A partir d'aquest moment, es de- 
dica al periodisme cientíñc i col-labor& a La Vanguardia, 
i també traduí nombrosos llibres de divulgació i manuals 
de física moderna, sobretot de física atomica i nuclear, 
en el context del moviment mundial a favor de l'aprofita- 
ment pacífic de l'energla nuclear, que tanta expectativa 
crea els anys posteriors a les explosions d'Hiroshirna i 
Nagasaki. 

El 1925, Masriera escriví una serie de tres articles a 
La Vanguardia en relació amb les crítiques que el fl6sof 
franck Henri Bergsorn havia fet de la concepció de temps 
d 'E i te in  en la rebtMtat especial. Masriera traduí els 
seus articles a fdemiany i els envia al seu amic Her- 
mann Weyl. E l  7 &octubre de 1925 rebé una respasta 
d'Einsteui en q& 2i agraia el seu treball i manífestava el 
seu acord amb d que Masriera afirmava Masriera fou 
conscient del fet q w  aquesta carta dYEiitein represen- 
tava unia autentica rexcepció: E i t e i n  rebia en aquesta 
epoca d c e r s  de cates  d'arreu del món que mai ao va 

Per apes t a  raó, Masriera explica amb orgull 
en divemes 10-s aquest episodi, la darrera vegada, 
p ~ k h m t ,  a Yhstitut dYEstudis Catahas, ami2, mo- 
iiu de les jwmaxckes d'homenatge a l%&.ck que d 1979 
m@- la  ,%cció de Matedkiques i la %ció de 
Fisicia de [a ISt.ua8etat Catalana de Ci'm&s, mtiecesso- 
=es de ies a d s  'Societat Catakm de Ma-tiques i 
,de !.E%&=, mespdivament, amb b m % W ó  de 171ns- 
ttiítbnlt Ajlemany .de Cultura de b e b m &  Masriera hi 
ex&GaI a!ls rasskftrents la seva mapdh& amb Ei- 
sbeb, pmb 'la s m  mort impedz' que zqueska cmictribució 
i ~ ~ e p h  ,a les ;actes de les i@rnak ?lhmaeix, po- 
&m íamsidmar *que les j o r h  IM IW9 s& 'l;L cruiia 
imíme la it.radici6 i la mod&bZ Ni p d @ &  Masri- 
leca, %dbne*ent id'una epoca Ipe,mixa $m <4pm'e: %bu gairebé 
~cussiiU1:e camalidar grups de n;eaer..aien fislca, i s'hi re- 
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partí el primer número de Treballs de Fhica, un número 
monografic dedicat a temes relativistes, que represen- 
tava la primera generació d'investigadors universitaris 
barcelonins en física matematica. 

La institucionalització de la recerca en física 

Tal com explicava en una altra ocasió en aquestes matei- 
xes pagines (al número 1995 (2)) la primera institucio- 
nalització de la física a Catalunya es realitza en el Servei 
Meteorolbgic de Catalunya dirigit per Eduard Fontsere 
des del 1921. Fontsere prova en diverses ocasions en 
els anys 1930 de crear un centre universitari de recerca 
geofísica, pero no ho aconseguí. D'altra banda, E. Ter- 
radas promogué en la mateixa epoca el Centre d7Estudis 
Matematics de 1'Institut d'Estudis Catalans, el director 
del qual fou el jove Pere Pi  Calleja. La Universitat de 
Barcelona havia de participar en el centre, pero no fou 
possible. Quan 1'Institut d'Estudis Catalans deixa d'e- 
xistir després de la guerra, es funda a la Universitat de 
Barcelona un seminari matematic, amb el patrocini del 
CSIC, que podríem considerar continuació de l'anterior. 

El centre promogut per Terradas el 1933 fou el primer 
centre de recerca que incloia la física matematica entre 
les seves finalitats. Aquestes manifestacions incipients 
de la recerca acadkmica a Barcelona contrastaven amb 
una situació millor a Madrid, gracies a la Junta para 
Ampliación de Estudios, que havia organitzat el 1909 un 
centre experimental, el Laboratorio de Investigaciones 
Físicas, dirigit per Blas Cabrera, que havia estat un altre 
dels pioners de la relativitat a Espanya. El 1915 la Junta 
crea el Laboratorio Matemático, dirigit inicialment per 
Julio Rey Pastor, tot i que Josep M. Plans en fou el 
responsable efectiu durant molts anys. La recerca sobre 
relativitat es desenvolupa, com hem dit, a aquest centre 
de Madrid. 

La debilitat de la institucionalització de la recerca 
acadkmica a Espanya i, sobretot, a Catalunya, no im- 
pediren un coneixement de la relativitat rapid i com- 
parable al d'altres paisos, pero retarda la formació de 
grups de recerca en aquest camp, que no comenqaren a 
aparkixer fins trenta anys més tard. 
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