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gunes inexactituds, algunes vegades en te-
mes que l'autor coneix be.

Celebrem, en fi, el llibre d'en Lloret.
Seria intcressant una serie de monografies
divulgatives d'aquesta mena, pero haurfem
d'escollir o be una lfnia de divulgacio
m6s general, o be, corn deiem al principi,
una linia d'informacio sobre 1'estat actual
en els diversos camps de la ffsica -i de
lea altres ciencies, es clar-, a nivell
d'estudiant de primer cicle o de Ilicen-

ciat en fase de <reeiclatge s en especiall-
tats diferents de la seva . L'obra d'en
Lloret creiem que supera la primera pos-
sibilitat , pero que es massa general per
a constituir un exemple adient del segon
tipus de textos . Per la seva agilitat, la
seva actualitat i el seu interes, ens sembla
ben recomanable per a un public ja una
mica iniciat en la curiositat cientifica.

[DAVID Jou]

<<ESPAIS DE PROBABILITAT FINITS>>, D'EDUARD BONET

Eduard Bonet porta ja molts anys tre-
ballant en el camp de l'estadfstica mate-
matica i les seves aplicacions. Defensor

de his del catala com a idioma cientific,

ha secrit fins ara dos Ilibres en aquesta

llengua: Espais de probabilitat finits i Fo-
naments d'Estadistica, apareguts en 1969

i 1974 respectivament. Comentem avui el
primer d'aquests,* del qual ha aparegut

una segona edicio el 1975, sense que s'hi

hagi introduit cap canvi.
L'obra, exposada en termes de matema-

tica moderna, conte, en linies generals,

els elements de teoria de la probabilitat

que permetran de desenvolupar mes en-

davant l'estadfstica matematica, la teoria

de la informaaid i la teoria dels proces-

sor estocastics.
Comenca el llibre amb una analisi de-

tallada de la metodolcgia de la ciencia

empirica, tot aprofitant els problemes de

la teoria del coneixement matematic plan-

tejats per les questions de probabilitat.

Cal rema-rear que on la redaccio d'aques-

ta part intervinguc d'una manera decisiva

el malaguanyat Gabriel Ferrater.
En el capitol ler. es donen els axiomes

i definicions generals que permeten l'a-

nalisi formal d.c les experiencies o proves

aleatories, i en el segon capitol hom ini-

cia l'estudi del cas dels espais de proba-

bilitat finits. Per raons pedagogiques -el

text es eminentment pedagogic- l'autor

prefereix d'estudiar nomes aquest cas, amb

la intencio que els conceptes fonamentals

de la probabilitat siguin mes clars. En

aquesta tasca s'ajuda amb nombrosos exem-

ples. Els darrers capitols contenen una

introduccio a les cadenes i a 1'estudi de

les variables aleatories ti arriben fins a

les lleis febles dels grans nombres.

Com a curiositat, trobem al final del

llibre un fragment d'lbemia, composicio

de musica estocastica.

[ANNA M. CUXART I JARDI]

* EDUARD BONET , Espais de probabilitat Iinits, Barcelona , Teide, 1969. (2.• edici6, 1975).
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