
recomanar aquest Ilibre a tot aquell qui
vulgui una informacio seriosa sobre
aquestes tres questions.

Lluis Via 1 Boada
Doctor en Ciencies Naturals

Ramon PARf.S, Cartes sobre la historia de
la ciencia, Promociones y Publicacio-
nes Universitarias, Barcelona 1985,
449 pags.

Des del titol se'ns deixa clar que
aquest Ilibre no constitueix cap Historia
de la Ciencia.

Allo que anirem rebent-llegint es un
conjunt de cartes sobre la historia de la
ciencia. Tenir-ho present i recordar, a
tries, els dos objectius que Ramon Pa-
res" es planteja gairebe at comencament
(A tall de prefaci) es, certament, util a
1'hora d'abodar aquest text. Per a esser-
ne receptoras-lectors -ideals- hem d'en-
trar en un joc de complicitat. Hem de
coneixer el tipus de visio que vol oferir i
saber la seva intencio de fer-nos arribar
unes cartes -estimulants i prou diverti-
des-.

Des del comencament Pares se'ns

F
resenta com un home apassionat per
activitat cientifica, i aquesta passio la

trobem reflectida tot al Ilarg de l'obra.
La Ciencia -escriu- es una de les
grans adquisicions del pensament i en
-la seva totalitat i d'una forma profunda
no pot ser dominada per cap home
particular- (pag. 432). Per tant, ens diu,
la visio que pot i vol donar ha d'esser
general.

Per tal de seguir el desenvolupament
del pensament cientific, Pares ha orde-
nat la seva reflexio sota la forma de
cinquanta-dues cartes dirigides a una
Ilicenciada en Fisiologia animal (real
<<Volguda Nuria<) i ha designat cada una
d'elles amb un titol que orienta sobre el
seu contingut: -L'esquizofrenia de 1'ho-
me modern,,, -El desenvolupament de

Ramon Pares es catedratic de Micro-
biologia a la Universitat de Barcelona -des de
fa gairebe un quart de segle-.

la racionalitat<<, <Els problemes clas-
sics, -EI fenomen grec»... Algun titol
-el joc continua!- mes que dibuixar
pistes, despista.

Comenca buscant en 1'Antiguitat
classica els orfgens de la ciencia moder-
na, i manifesta el seu acord a assignar el
fenomen pre-socratic el paper de bressol
de la ciencia (<<m'agradaria que sentissis
corn jo una mena d'encantadora fascina-
cio per aquests veils pensadors de la
Grecia>', pag. 17). Despres de fer una
breu referencia als antecedents de la
cultura grega -lent i dilatat proces
previ-, situa el punt d'inici en Tales. A
partir d'aquesta figura Pares tra4a el
Ilarguissim camf que, a traves de dife-
rents etapes, fara arribar fins al gran ffsic
alemany Einstein. La -seva historia» ens
exposa trets importants de les diferents
contribucions, posa de manifest capitols
que considera remarcables per a la
perspectiva historica, mostra idecs, co-
rrents i escoles. S'atura i tracta amb rites
detail figures que han estat considerades,
per la tradicio, cabdals per al desenvolu-

K
ament cientific (Aristotil -1'home que
o sabia tot-, Gale, els crabs, Vesali,

Copernic, Galileu...), pero aquest trac-
tament particularitzat no li fa nosa per a
prestar atencio i presentar-nos cientifics
de diferents camps, generalment poc o
mal coneguts i sovint considerats, poc
justament, de segona lima.

Al Ilarg del recorregut tra4at per
Pares he tingut una impressio -relativa-
ment- constant. M'ha semblat d'entre-
veure que la ciencia q ue s'anava configu-
rant feia, sovint, el trajecte quasi en
solitari, com si les condicions historico-
socials, les transformacions economi-
ques, el creixement demografic, les in-
novacions no tinguessin prou a veure
amb ella. Es fa referencia a 1'entorn
historic, pero crec que la seva connexio
amb el moviment cientific queda poc
dibuixada. Es cert que no preten de fer
un estudi critic detallat, exhaustiu (es
lluny del seu proposit, que ens ha
plantejat d'entrada), pero, de tant en
tant, s'hi troba a faltar un plantejament
mes clar de la relacio entre I'entorn i el
moviment estudiat. Al meu parer,
aquesta connexio no es contradiria pas
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amb la proposta de generalitzacio que fa
Pares.

Vull fer referencia a una questio poc
amable: els errors de catala. En donare
uns quants exemples amb el numero
d'una de les pagines on apareixen: sabi-
duria (pag. 31 ) per saviesa ; aconteixe-
ment (pag. 108 ) per esdeveniment;
Constantinopla ( pag. 167) per Constan-
tinoble, etc . Es fa tambe una constant
utilitzacio del gerundi copulatiu («Sem-
pre fou un insensible a la filosofia...,
donant en canvi la mes gran importan-
cia...>>, pag . 108). Sense afany purista,
crec que caldria prestar mes atencio a les
correccions si volem aconseguir que la
nostra llengua sigui , de veritat , normal.

Amb tot , el llibre to una interessant
caracteristica : el conjunt de l'obra es
molt suggerent i fa que la seva lectura
-amena- inviti a ampliar la 1nformaci6
rebuda. Les cartes no queden tancades;
nosaltres som els <<reals>> destinataris
-volguda, volgut- amb possibilitat de
res pp osta . Aixi, doncs , podrem acceptar,
dubtar i plantejar desacords; podrem
continuar buscant per confirmar i con-
trastar les Jades que s'indiquen. Se'ns
despertara , en definitiva , la curiositat. I
aquest es un desig de Ramon Pares.

Rosa Rius

Francesc NICOLAU , Origen i estructura
de l'univers , Editions Terra Nostra,
Barcelona 1985, 188 pags.

Cada vegada s'interrelacionen mes
les diferents ciencies humanes: la biolo-
gia no pot prescindir de la quimica, ni la
cronostratigrafia de la fisica de la ra-
dioactivitat , ni l'astrofisica de la fisica
nuclear ... i fins i tot la cosmologia to
necessitat del coneixement de les parti-
cules elementals o subatomiques. I tam-
be intercomuniquen ciencies positives i
teories filosofiques : concretament, la
cosmologia , que en un altre temps fou
considerada com una part de la filosofia,
actualment ha pres un caire de ciencia

F
ositiva tan marcat que nomes aixi
entenen els cientifics , prescindint de les

connotacions filosofiques que realment
encara te. Aquest Ilibre, Origen i estruc-
tura de l'univers, de F. Nicolau, es
tambe una cosmologia en el sentit posi-
tiu modern, pero no negligeix les refe-
rencies a la filosofia quan I'autor veu
que cal fer-les.

L'obra es el num. 12 de la col•leccio
«Cultura i Pensament» d'Edicions Terra
Nostra, de la qual col•leccio ja hem fet la
recensio del volum primer, L'Evolucio-
nisme, avui del mateix autor. Ens troben
ara amb un altre recull de quaranta-tres
articles publicats en el setmanari <<Cata-
lunya Cristiana>' que formen un llibre
de divulgacio, i moltes de les particulari-
tats que observavem en el primer llibre,
les veiem tambe en el segon: I'estil es
colloquial, amb pocs tecnicismes, pie 4e
referencies biografiques dels autors ci-
tats... coses totes que en fan planera la
lectura. L'intent de I'autor, ben pales, no
es altre sing donar a coneixer al gran
public l'estat actual dels problemes cos-
mologics tal com estan plantejats pels
cientifics d'avui. I aixo hem de dir que
ho aconsegueix forca satisfactoriamen t.

El metode de l'obra es historic:
presenta com s'ha anat formulant al llarg
dels segles la questio sobre l'origen de
l'univers, des de les conceptions miti-
ques fins als avencos cientifics actuals.
Els divuit primers capitols exposen les
teories i els progressos de l'astronomia
que fan referencia a la concepcio del
cosmos per part de la humanitat, cosa
que respon al titol del Ilibre «... i
estructura de l'univers>>, fins al segle
XIX. Del capitol 19 fins al 23 hom
elica la nova concepcio, basada en la
rrtivitat, que Einstein dona a la confi
guracio de l'univers, com un conjunt
espai-temps de quatre dimensions. Co-
menca amb la narracio de l'experiment
de Michelson-Morley que dona peu a la
teoria einsteiniana, i acaba explicant,
d'una manera elemental, com es ('estruc-
tura del cosmos en aquesta nova visio de
la fisica.

Del cap. 24 fins al 42 hom parla de
com s'origina la teoria del -Big Bang-,
les dificultats amb que es troba en un
principi, les teories que s'hi oposaren,
com evoluciona la mateixa idea de la
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