
d'ací, d'alla 

Ciencia, premsa, política 

En els darrers cinc mesos, dues noticies 
relacionades amb la física han ocupat 
primeres pagines a la premsa i espais 
destacats a la radio i la televisió: a 
mitjan novembre de 199 1, la primera 
fusió nuclear controlada; a final d'abril 
de 1992, la primera observació 
d'anisotropies en la radiació de fons 
de l'univers. Cal recordar, una mica 
més Ilunyana, la descoberta de la 
superconductivitat a altes tempera- 
tures, o la falsa alarma de 
nuclear freda. 

Els cientifics ens hem assabentat 
d'aquestes notícies per lapremsa. Que 
és aquest descobriment de que parlen 
els diaris? ens han preguntat al carrer 
i a la universitat. La situació no ha 
estat del tot comoda. Tot i tractar-se de 
dos temes ampliament divulgats i 
llargament esperats, els primers textos 
periodístics, basats en teletips d'urgen- 
cia, eren insuficients per poder-nos 
sentir prou segurs en lanostraresposta. 

Heus ací algunes de les qüestions 
que ens feien sentir intranquils quan 
algú ens demanava informació. En el 
cas de la fusió nuclear, la pregunta 
obvia era si s'havia ates o no les con- 
dicions fixades en el criteri de Lawson. 
Aquest criteri estableix un deterrninat 
valor per al producte de la densitat del 
plasma per ladurada de la configuració. 
Aquest valor indica les condicions 
necessaries per tal que l'energia 
alliberada en la fusió sigui prou gran 
per compensar les despeses ener- 

en la configuració donada. Aconseguir ricana, la unificació alemany 
superar aquestes condicions és, des de arribar al gran públ 
fa vint anys, un dels grans reptes de la exits indubtables d 
ciencia basica i aplicada. era, doncs, una necessitat de prime 

No fou facil arribar a saber que, ordre. Que la utilit 
malgrat l'espectacularitat de les notí- ment real que aquests descobriment 
cies, no s'haviaarribat encara aaqu 
fita tan desitjada. L'energia allibe 
en l'experiment fou encara forga m 
nor que l'energia consumida. Q 
fou,doncs, la importancia real 
l'experiment? Quin era el motiu 
gran desplegament periodístic? 
aconseguir una certa activitat de fus 
en condicions controlades era fac 
al JET des de fa un cert temps (p 
la injecció d'una certa quantitat de 
en el reactor, habitualment omp tendencia a la reclamació i la queix 
tan sols de deuteri), per que no s'hav 
fet abans? 

Una situació semblant 
el cas de les anisotropies en lar 
de fons. Els teletips ens p 
enormes de materia i energi 
rastrejar les notícies per saber que 1 
anisotropies era de l'ordre d'unes p 
ques milionesimes de grau 
Aquests valors, són suficients per d 
nar compte de la formació d 
lhxies en un temps prou c 
troben encara en e 
situació problematica? 
briment és certament 
pero, és prou solid com pe 
la premsa abans de public 
informació en un article cientific? 

Cal saber pero, 
(Joint European Toms, d'aquells pressupostos 
europeu de fusió nuclear) com Fer arribar a la no 
COBE (el sat&l.lit Cosmic Background no especialitzat, se 
Explorer) són projectes de pressupost d'empenta, d:imaginació, és una ne- 
molt elevat, i que es troben en un 'cessitat que no sempre tenim prou 
moment en que són imprescindibles present. Per aixo, cal no desdenyar, tot 
noves subvencions per poder i que en alguns aspectes ens pugui fer 
prosseguir i avangar. Amb quins ulls sentir una mica incomodes, l'aspecte 
miraran els polítids -i*el públic- purament informatiu d'aquests dos 
aquests pressupostos en una epoca exits recents de la ciencia i la 
d'enormes urgencies socials, el tecnologk 

getiques imprescindibles per produir, col-lapse de l'antiga URS, el Magre 
escalfar, confinar i mantenir el plasma el Tercer Món, lacrisi economicaam 


