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Introducció 
La polemica va sorgir el febrer de 1990, a Nova Orleans, 
durant la reunió anual de 1'Associació Americana per a 
1'Avenc de la Ciencia (AAAS). A la vista de les publi- 
cacions més recents sobre detalls fins aleshores descone- 
guts de la joventut d'Albert Einstein, alguns assistents 
a la reunió argumentaren arnb vehemencia sobre la ne- 
cessitat de reescriure un capítol important de la historia 
de la ciencia de comencament de segle: el referent a les 
seves aportacions crucials a la física, pels volts del 1905. 

El grup revisionista mantenia que el mite universal 
no podia continuar sent considerat, sense més ni més, 
com 'un dels genis més grans de totes les epoques, tot 
i que, certament, sí que se'l podia considerar una mica 
despreocupat per les seves obligacions familiars. La nova 
imatge que se suggeria era ben diferent: la d'un explota- 
dor conscient del treball científic de Mileva Marik, la 
seva primera esposa, a qui en justícia hauria de corres- 
pondre una part substancial dels merits. 

Les proves presentades, tot i que de natura variada, 
no eren contundents, donada l'escassetat de dades ri- 
gorosament contrastables sobre la joventut d'Einstein, 
d'altra banda l'etapa més creativa i fructífera de la seva 
dilatada vida científica. Una part substancial de les 
acusacions es basaven en la repetida utilització del plu- 
ral (nosaltres, el nostre, els nostres) per Einstein en la 
correspondencia que durant uns cinc anys d'amistat i 
festeig va mantenir arnb la que seria la seva primera 
muller. Si Einstein hagués estat responsable únic de 
les seves revolucion&ries idees i dels seus afinats trac- 
taments, en opinió dels que van obrir el debat, hauria 
hagut de fer servir el singular (jo, el meu, els meus). 
Per tal de poder valorar adequadament aquesta i algun 
altre tipus de consideracions que van sorgir sobre aixb, 
comencarem situant els personatges en l'escenari. 

Un ciutada suís 
Albert Einstein va néixer a Ulm, al sud d'hlemanya, 
el 1879, al si d'una familia acomodada. Va cursar els 
estudis d'ensenyament mitja a Munic, d'on marx& el 
1895 a Pavia, un any abans d'acabar el cicle, per reunir- 
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s e  arnb els seus pares, que uns mesos abans s'havien 
traslladat a Italia per raons'de treball. Va preparar pel 
seu compte l'examen d'ingrés a la prestigiosa ETH (Eid- 
genossische Polytechnische Schule) de Zuric, pero va fra- 
cassar en el primer intent, malgrat la seva bona actuació 
en matematiques i física. Un any més tard, el 1897, va 
ser admes en un cicle de quatre anys que capacitava per 
a la docencia de matematiques i física a l'ensenyament 
secundari, per la qual cosa va fixar la residencia a Zuric. 
Allí va comencar una etapa durant la qual s'hauria de 
trobar arnb tres personatges d'influencia radical a la seva 
vida: els seus companys d'estudis Marcel Grossmann i 
Mileva MariC, i Michele A. Besso, el seu amic i confident 
per a tota la vida. 

Poc sabem encara avui de Mileva. Era quatre anys 
més gran que Albert. Filla d'un funcionari serbi, va re- 
bre en l'adolescencia l'alta formació que cal deduir de la 
seva presencia a 1'ETH. En aquella epoca, cursar estudis 
superiors en un centre tan prestigiós no era habitual per 
a una dona. Evidentment, era l'única en el curs. 

Einstein va obtenir el diploma arnb notes molt justes 
(les més baixes entre els quatre aprovats) el 1900, men- 
tre que Mileva va ser l'única suspesa a la mateixa convo- 
catoria. Les qualificacions d'ambdós van ser molt sem- 
blants; només la nota en Teoría de fincions va ser clara- 
ment diferent (11 sobre 12 per a el1 i 5 sobre 12 per a 
ella) i va causar, en definitiva, el suspens de la jove. Mi- 
leva ho va tornar a intentar un any després i va tornar 
a suspendre, malgrat l'ajuda d'Albert que, després de 
fracassar en l'intent d'obtenir una placa d'ajudant a la 
mateixa ETH i veure's en la necessitat de recórrer a la 
docencia particular per poder subsistir (la petita ajuda 
economica que rebia de la familia resultava insuficient), 
va acabar instalslant-se a Berna, a principi del 1902, on a 
mitjan d'any va aconseguir un lloc a l'oficina de Patents. 

L'any 1901 li fou concedida la nacionalitat suissa, que 
mantingué arnb orgull fins al final de la seva vida mal- 
grat tots els avatars. Aquest mateix any el consideraren 
no apte per al servei militar. S'acostumen a esmentar 
dos motius: varius i peus plans. La publicació recent 
de documents relatius a aquesta epoca de la seva vida 
ha posat de manifest un tercer impediment, potser poc 
adequat per a un mite: sudoexcencia de peus. També 
el 1901 aparegué la seva primera publicació a Annden 
der Physik, que relacionava la capil.laritat i les forces 
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moleculars i presenta una tesi doctoral sobre la teoria 
cinetica dels gasos, rnés tard rebutjada per la Universi- 
tat de Zuric. 

Acabat d'arribar a Berna hi va trobar Maurice So- 
lovine, un jove romanes kvid de coneixements de física 
arnb els quals complementar els seus interessos filosofics, 
i Conrad Habicht, un amic de Zuric que venia a conti- 
nuar els estudis de matematiques. Einstein es va eri- 
gir en líder natural de la terna que arnb gran pompa 
s'autodenominh Academia Olympia; els seus tres i únics 
membres s'aplegaven de forma regular per discutir so- 
bre filosofia, física i literatura. L'Academia es va dissol- 
dre tres anys després per la separació física dels mem- 
bres, entre els quals va deixar una empremta imborrable, 
segons les afirmacions posteriors. Així, Einstein, cin- 
quanta anys després, rememorava les seves lectures de 
Sbfocles, Plató, Spinoza, Hume, Mach, Poincaré, Racine 
i Cervantes, entre d'altres, referint-se a 1'Academia "la 
nostra feliq Academia, que malgrat tot era menys infan- 
til que les respectables que més endavant vaig arribar a 
coneixer de ben a prop". 

Albert i klileva a Berna 

Albert i Mileva 
Als plans del jove Einstein figurava casar-se arnb Mile- 
va MariC, malgrat la forta oposició familiar, tan aviat 
com aconseguís un mínim d'independencia economica. 
El seu treball a l'oficina de Patents, i potser el t rasph 
del seu pare en aquells temps, li van permetre acomplir 
el propbsit. El casament es va celebrar a principi del 
1903, i van actuar de testimonis a la cerimbnia els altres 
dos membres de 1'Academia Olympia. Les biografies de 
Mileva Mari6 inclouen en la descripció física referencies 
a una coixesa de naixement arnb prou feines perceptible. 
Se la descriu com una persona de capteniment mesurat 
i modest per la qual cosa, malgrat la seva reconeguda 
capacitat intellectual i la seva Amplia cultura, la seva 
participació en discussions i debats no era habitual. Les 

referencies a Mileva en les biografies d'Einstein solen 
ser escasses, imprecises i, en general, poc favorables. 
Vegem-ne un exemple extret de la de Ronald Clark, una 
de les més conegudes: 

"...Aquesta existencia despreocupada, gairebé 
d'estudiant, va canviar drhticament quan el 
gener del 1903 es va casar arnb Mileva MariC. 
Filla d'un pagks eslau, quatre anys rnés gran 
que Einstein, seria la seva muller fins que a 
principi del 1919 la parella va acordar el di- 
vorci quan la perspectiva d'un premi Nobel, 
les 30.000 corones del qual el1 li'havia promes si 
l'hi concedien, va semblar assegurar previsible- 
ment el futur d'ella i dels dos fills. Ella s'hi va 
separar l'estiu del 1914; pero havia estat muller 
i companya durant la decada que el va portar 
de l'anonimat a l'oficina de Patents a una posi- 
ció sblida en la ciencia internacional i al llindar 
de la fama universal. Per aixo el paper que Mi- 
leva va tenir en el seu camí cap a l'kxit, o en 
les seves vacil.lacions, és important en la propia 
historia d'Einstein; hi ha romh en secret en 
part per la seva aversió a revelar detalls de la 
vida privada -"després de 300 anys la vida 
privada d'un home hauria de mantenir-se pri- 
vada encara", havia dit en una ocasió referint- 
se a Newton-, en part perque Mileva va viure, 
malgrat una greu malaltia que la mantenia im- 
mobilitzada, fins al 1948; també a causa dels 
problemes legals que presentava la publicació 
de la correspondencia entre la parella. El pro- 
blema, expressat en moltes cartes que Einstein 
va escriure al seu collega i confident Michelan- 
gel0 Besso, era més d'incompatibilitat que de 
conflicte; en la parella un va respectar l'altre 
quan van deixar de viure junts. Es tracta d'una 
historia que fa encara rnés meritbries les fites 
intel.lectuals d'un home que, com el1 mateix va 
escriure en una ocasió, si no hagués pogut man- 
tenir la seva muller a distancia, lluny de la seva 
vista i oida, hauria acabat esgotat (mentalment 
i físicament) . . ." 

La correspondencia entre Albert i Mileva publicada 
recentment no dóna lloc a cap dubte respecte a 
l'enamorament mutu en els anys que van precedir el 
casament, la qual cosa els devia proporcionar l'empenta 
necessaria per enfrontar-se a la forta oposició familiar. 
En particular, els pares d'Einstein van refusar des d'un 
bon comencament i sense estar-se'n Mileva, ja que no hi 
veien el tipus de dona casolana i tradicional que desit- 
javen per al seu fill. Heus-ne ací dues mostres explícites. 
L'estiu del 1900 Albert descrivia en una carta dirigida 
a Mileva una part del dialeg que el jove va tenir arnb 
els seus pares quan s'assabentaren que la futura jove no 
havia aconseguit aprovar l'examen final a 1'ETH: 
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"...En primer lloc li explico [Einstein es refe- 
reix a la seva mare] allo del teu examen, llavors 
ella em pregunta arnb aire innocent: "Així, que 
sera de Dockerl [Mileva]?" '(La meva dona", li 
vaig contestar també innocentment, tot i que 
preparat per a una veritable "escena". Es 
va produir immediatament. La mama es va 
llencar sobre el llit, va enterrar el cap sota el 
coixí, i va comencar a cridar com una criatura. 
Després de recuperar-se del xoc inicial, va pas- 
sar rapidament a una ofensiva desesperada: 
"Estas arruinant el teu futur i bloquejant-te 
camins a la vida. Aquesta dona no pot entrar 
en una família decent. Si té un fill et veurh 
ben apurat ... Ella és un llibre, com tu, i el 
que necessites realment és una esposa. Quan 
tu arribis als trenta anys, ella sera una vella 
bruixa" , etc ..." 

En una altra ocasió la mare d'Einstein escrivia a principi 
del 1902, un any abans del casament, a una amiga de la 
família arnb aquests mots: 

" ... Aquesta senyoreta Mari6 és la causa de les 
hores més amargues de la meva vida. Si es- 
tigués a les meves mans, faria tots els possibles 
per desterrar-la del nostre horitzó; certament, 
sento aversió cap a ella. Pero he perdut tota la 
meva influencia sobre Albert. Pot voste imagi- 
nar com de desgraciada em fa aixb ..." 

Es cert que, molt posteriorment, Einstein es va mani- 
festar en diferents ocasions contra l'estat matrimonial 
en general, i respecte al seu va assegurar que hi havia 
arribat després de vencer una forta resistencia interna, 
a més de la familiar, pero mai no va arribar a carregar 
explícitament el pes del seu fracas sobre les espatlles 
de Mileva. No és facil compaginar aquesta confessada 
reticencia arnb el contingut de la correspondencia que 
ens ha arribat. D'aquesta es despren més aviat una al- 
tra actitud. Són cartes plenes de tendresa, arnb diminu- 
tius afectuosos constants i projectes illusionats per a la 
seva imminent vida en comú; la física semblava tenir-hi 
un paper secundari. El que resulta incontrovertible és 
que, després del casament, Albert i Mileva van compar- 
tir, en presumible harmonia, el període més creatiu del 
mite. No és sobrer recordar que el 1905, annus mirabilis 
d'Einstein, va publicar a Annalen der Physik cinc arti- 
cles, tres dels quals figuren entre les fites de la historia 
de la ciencia. Per al gran públic, el rnés famós és aquel1 
en que es van presentar les bases de la teoria de la re- 
lativitat restringida i que conduia a la famosa fórmula 
E = mc2. Al seu costat cal mencionar el que propor- 
cionava una explicació tebrica del moviment brownik i 
que va representar la consolidació de la teoria molecular 
universal per a la materia. La terna dels treballs fona- 
mentals queda completa arnb el que contenia la deducció 

26 Revista de Física / I r  semestre de 1994 

de l'equació que descriu l'efecte fotoelkctric, pel qual li 
va ser concedit el premi Nobel el 1922. 

Per preparació i interes logic, no sembla refusable a 
priori una certa participació de Mileva, com a mínim 
en aquesta epoca, en els treballs del seu marit, ja fos 
arnb una col~laboració activa o com a confident capac 
d'entendre i suggerir. El problema precisament és 
coneixer arnb certesa l'abast d'aquesta possible parti- 
cipació, si és que n'hi va haver. 1, bbviament, es tracta 
de desxifrar l'enigma únicament sobre la base de proves 
ob jectives contrastables. 

Plec de carrecs 

Una part important de les acusacions formulades per 
Evan Harris Walker contra Einstein a la darrera reu- 
nió de 1'AAAS es basava, ja ho hem anticipat, en l'ús 
repetit del plural en la correspondencia arnb Mileva. 
N'extraiem les que, al nostre parer, constitueixen les 
mos.tres rnés representatives. 

". . .Els metodes [es refereix a termoelectrici- 
tat] són molt simples de desenvolupar i no re- 
quereixen cap material que no puguem acon- 
seguir arnb facilitat ..." (Albert a Mileva, 10 
d'octubre, 1899) 

". .. Quant a la investigació de l'efecte Thom- 
son he recorregut una altra vegada a un al- 
tre metode, que té certa similitud arnb el teu 
per la dependencia de K en T... Si poguéssim 
comencar ja dema mateix! ..." (Albert a Mile- 
va, 30 d'agost o 6 de setembre, 1900) 

"...Quan anem a Zuric buscarem material 
empíric sobre el tema [capil.laritat] a través de 
Kleiner. Si hi emergeix una llei de la Natura ho 
enviarem a Wiedemann 'S Annalen.. ." (Albert 
a Mileva, 3 d'octubre, 1900) 

"...Que felic i orgullós em sentiré quan els dos 
junts arribem a una conclusió victoriosa en el 
nostre treball sobre el moviment relatiu! ... En 
primer lloc hauríem d'investigar si a es pot de- 
terminar per experiments sobre llum reflectida 
[es refereix a calors específiques] ... No t'oblidis 
de mirar en quina mesura el vidre obeeix a la 
llei de Dulong-Petit . . ." (Albert a Mileva, 27 de 
marc, 1901) 

"...El1 [Michele Besso] esta molt interessat en 
les nostres investigacions ... Abans d'ahir va 
anar a veure en nom meu el seu tiet el prof. 
Jung, un dels professors més influents d'Itklia, 
i també li va donar el nostre article [sobre ca- 
pillaritat]. . ." (Albert a Mileva, 4 d'abril, 1901) 

"...Quant a ciencia, he tingut una idea ex- 
traordinhriament felic que fara possible aplicar 
la nostra teoria de les forces moleculars també 
als gasos ..." (Albert a Mileva, 15 d'abril, 1901) 



"... Li vaig donar [al prof. G. Weber] el nos- 
tre article [sobre capillaritat]. Si almenys 
tinguéssim ben aviat la sort de continuar junts 
per aquest camí tan bonic ..." (Albert a Mileva, 
segona quinzena de maig, 1901) 

"...De la nostra teoria de les forces moleculars 
es dedueix que ha d'existir una proporcionali- 
tat aproximada entre les nostres constants Cc, 
i els volums moleculars dels líquids. Si aixb 
fos veritat seria el final de la teoria cinktico- 
molecular dels líquids ..." (Albert a Mileva, 12 
de desembre, 1901) 

"...Quan siguis la meva estimada doneta ens 
dedicarem junts amb fervor al treball científic, 
de manera que no ens convertim en vells burge- 
sos, d'acord? ..." (Albert a Mileva, 28 de de- 
sembre, 1901) 

Walker va apuntar altres indicis que, al seu parer, do- 
naven suport a les acusacions. Per exemple, l'absencia 
de Marié durant un semestre (1897-1898) de Zuric, que 
es va separar d'Einstein per estudiar a Heildelberg, on 
va assistir a un curs de Philipp Lenard. Cal fer cons- 
tar que Lenard, el 1900, va publicar un treball sobre 
l'efecte fotoelectric en el qual suggeria l'existencia de 
quanta emesos per un metal1 quan hi incideix llum ul- 
traviolada. A més, Lenard era l'autor de la major part 
de les escassíssimes dades experimentals que existien so- 
bre l'efecte fotoelectric; Einstein s'hi va referir expres- 
sament en el famós article del 1905. Per a Walker, aixb 
suggereix que Mileva podia haver tingut un paper relle- 
vant en aquest conegudíssim treball que, repetim-ho, va 
fer obtenir el premi Nobel al seu autor. 

Walker esmenta també una antiga i poc coneguda 
biografia de Mileva deguda a D. Trbuhovic-Gjurié. 
(L'edició original, publicada en cirílic, és del 1969, si 
bé la primera traducció alemanya no va aparkixer fins 
el 1982). Alla s'afirma que el físic rus Abraham F. Joffe 
(1880-1960), aleshores ajudant de W. Roentgen, que, al 
seu torn, era membre del Comitk Editor d'Annalen der 
Physik, havia vist els originals del famós article de 1905 
sobre relativitat. Joffe recordava que estava firmat per 
Einstein-Marity. Marity és la transcripció hongaresa de 
Marié i, certament, era la forma generalment utilitzada 
per Mileva, ja que.figura tant en el seu certificat de ma- 
trimoni com en la seva tomba a Zuric. És plausible que si 
Mileva hagués firmat alguna vegada un article científic, 
cosa que no va fer mai, ho hagués fet com a Marity, i 
no com a Marié, que és la forma utilitzada generalment 
pels bibgrafs d'Einstein. 

La posició de Walker va ser avalada per Senta 
Troemel-Ploetz, per a qui l'actitud d'Albert cap a Mi- 
leva va ser la d'un marit normal d'una epoca en la qual 
era usual que l'home s'apropiés de qualsevol mkrit de la 
dona i que rebés el crkdit oportú sense la més mínima 

discussió de la societat ni, naturalment, de la propia 
muller. També esmenta la biografia de Trbuhovic-Gjurié 
per donar suport amb un dels episodis a la seva argu- 
mentació. Mileva havia construit a Zuric un aparell per 
mesurar corrents elkctrics de petita intensitat. L'invent 
va ser patentat a nom d'Albert Einstein i del seu col-lega 
Conrad Habicht. A les preguntes d'un amic, i sempre 
segons la biografia citada, sobre les raons per les quals 
el seu nom no figurava a la patent, Mileva va respon- 
dre: "No cal, els dos formem una sola pedra" (joc de 
paraules en alemany; ein Stein, una pedra). Troemel- 
Ploetz també es refereix a l'existkhcia d'una carta de 
Mileva al seu pare en la qual escrivia: "Fa poc temps, 
hem acahat un t r t b i i  i,~olt irqortant que fara el meu 
marit famós al món sencer." 

Ailegacions de la defensa 

John Stachel ha estat el responsable de l'edició del 
primer volum (inicialment se'n preveien uns trenta) de 
The Collected Papers of Albert Einstein, on figuren les 
cartes que han generat la polkmica. La seva contestació 
a les acusacions de Walker va ser extraordinariament 
dura, i va arriba a qüestionar davant 1'AAAS no només 
la capacitat professional d'aquest (Walker no és un his- 
toriador ni ha publicat cap treball mai sobre Einstein), 
sinó fins i tot l'honestedat de la seva actitud: 

"Si hagués de jutjar Walker únicament sobre 
la base de la seva carta sobre Einstein [Physics 
Today, febrer 19891 hauria d'arribar a la con- 
clusió que és un fantasiós, que jutja la rea- 
litat segons els propis desitjos ... Per fer de 
Mileva una heroina, Walker esta disposat a 
fer d'Einstein un monstre ... Sense aportar 
cap prova Walker esta a punt d'insinuar que: 
1) Einstein va destruir cartes de Mari6 que 
posaven de manifest les seves contribucions al 
treball científic en comú, 2) ella va escriure la 
tesi doctoral publicada per Einstein, 3) el1 va 
fer seves les idees basiques d'ella que van re- 
presentar els punts clau per a la teoria de la 
relativitat, i 4) el1 va donar a Marié l'import 
econbmic del premi Nobel per convencer-la que 
mantingués el silenci sobre el seu paper en el 
desenvolupament de la teoria.. ." 

Desqualificacions a part, detinguem-nos en els argu- 
ments de Walker i Troemel-Ploetz. Per a una analisi 
histbrica seriosa resulta imprescindible considerar, a més 
a fons, el context social en quk s'emmarca el cas. Una 
cosa que no resulta senzilla i que s'escapa de les nos- 
tres possibilitats. No obstant aixo, vegem-ne algunes 
precisions. 

Respecte a les asseveracions basades en la biografia 
de Trbuhovic-GjuriC sembla obvi Que, malgrat la con- 
tundencia, no es poden acceptar com a proves, per la 
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impossibilitat de ser contrastades, corn a mínim fins ara. 
Per exemple, tots els intents de R. Schulmann, un dels 
editors ajudants de Stachel, per comprovar la fiabilitat 
de la dada referida al testimoni de Joffe han donat resul- 
tat negatiu. L'autora de la biografia, ara ja morta, el va 
remetre a les membries del físic rus per comprovar-ho; 
pero en les membries de Joffe publicades no hi apareixia 
el famós testimoni. Ni tan sols sembla clar, en opinió de 
Stachel, que Roentgen vegés el manuscrit, en tractar-se 
d'un científic experimental i haver-hi en aquella epoca al 
Comite Editor dels Annaien tebrics de la talla de Paul 
Drude i Max Planck, en principi molt rnés aptes per 
informar sobre la possible publicació del treball sobre 
relativitat . 

Pel que fa a la correspondencia previa al matrimoni 
entre Albert i Mileva, el tema ens mereix una estimació 
més alta. Hi ha constancia que en falta una part; pero 
arnb la que es coneix i acaba de ser publicada n'hi ha 
suficient per al tipus de consideracions que estem inte- 
ressats a posar de manifest aquí. De les cinqua~ita-una 
cartes que s'han trobat, quaranta-una són d'Albert i les 
altres deu de Mileva. Es pot comprovar que tots els co- 
mentaris científics parteixen sempre d'ell. Cal pensar 
en una perdua de cartes (no hi ha dubte que, sobre la 
base d'una analisi dels textos i les dates, es van escriure 
més cartes de les que es conserven) que, per alguna des- 
graciada raó (per alguns no exempta d'intencionalitat, 
pero nosaltres no ens mourem en aquest terreny), se- 
rien precisament les que contenien informació sobre el 
pensament científic de Mileva. No ens sembla probable 
que la troballa de noves cartes variés substancialment la 
situació, ja que algunes de les que es conserven són con- 
testació directa de Mari6 a d'altres de previes d'Einstein 
en les quals aquest fa consideracions de caire científic, 
sense que la resposta inclogui reflexions sobre aquestes. 
Al contrari, Mileva sí que continua el fil del discurs en les 
seves contestacions quan els comentaris previs d'Albert 
es refereixen a circumst&ncies personals, corn ara les 
relacions familiars o els problemes econbmics. De tot 
el qual sembla deduir-se, sempre sobre la base de la 
correspondencia publicada, el liderat d'Albert durant el 
festeig, tant en treball corn en idees i projectes. 

Que n'hem de dir, de l'ús freqüent del plural per Al- 
bert, juntament arnb el corresponent silenci de Mileva? 
Als fragments de cartes que hem reproduit apareixen 
explícitament tots els temes que Einstein, en alguna o 
altra ocasió, va mencionar corn a camps on desenvolu- 
par idees, treballs i projectes en comú. Apareixen re- 
ferencies a termoelectricitat, capillaritat, moviment re- 
latiu, forces moleculars i calor latent d e l ~  solids. El sor- 
prenent és comprovar que, dins de la mateixa cofrespon- 
dencia, existexen altres parhgrafs en els quals Einstein 
es refereix exclusivament a si mateix corn a responsable 
d'aquelles idees, treballs i projectes que en altres oca- 
sions havia carregat en el compte de la parella. Vegem- 

ne un exemple representatiu en cadascun dels temes es- 
pecífics esmentats. 

Termoelectricitat. "...No estic gaire satisfet 
arnb la meva teoria de la termoelectricitat. 
No la publicaré per ara. Potser escriuré una 
carta personal a Drude per remarcar-li'n els 
errors ..." (Albert a Mileva, segona quinzena 
(?) de maig, 1901) 

Capildaritat. "...Els resultats sobre capillari- 
tat,  que vaig trobar recentment a Zuric, sem- 
blen totalment nous, malgrat la simplicitat . . ." 
(Albert a Mileva, 3 d'octubre, 1900) 

Moviment reiatiu. lL...Avui he passat tota la 
tarda arnb en Kleiner a Zuric i li he explicat les 
meves idees sobre l'electrodinamica dels cos- 
sos en moviment .. . Em va aconsellar publicar 
les meves idees sobre la teoria electromagnetica 
de la llum dels cossos en moviment, juntament 
arnb el metode experimental. El1 pensava que 
el metode experimental quejo he proposat és el 
més simple i el més adient que es pot concebre. 
Vaig quedat satisfet de l'exit. Certament que 
escriuré el treball en les properes setmanes ..." 
(Albert a Mileva, 19 de desembre, 1901) 

Forces moleculars. "...Se m'ha tornat a acudir 
una idea científica molt senzilla pero important 
sobre les forces moleculars ..." (Albert a Mile- 
va, 12 de desembre, 1901) 

Calor latent dels sblids. "...També he canviat 
un xic les meves idees sobre la natura de la 
calor latent en els sblids, ja que les meves con- 
sideracions sobre la natura de la radiació s'han 
tornat a submergir en el mar de la confusió ..." 
(Albert a Mileva, 10 d'abril, 1901) 

D'aquesta petita mostra es dedueix que l'ús del plural 
no es pot prendre corn a prova rigorosa d'una creati- 
vitat compartida. Alguna cosa més. En el cas de les 
referencies al moviment relatiu, les més cridaneres per 
l'impacte de la teoria, l'única carta "a favor" de la par- 
ticipació de Mileva en la seva concepció és la citada de 
data 27 de marc de 1901; per contra les lletres "en con- 
tra", una de les quals és la també citada de data 19 de 
desembre de 1901 (atenció a l'ordre en les dates!), en són 
pel cap baix quatre, segons la nostra valoració personal. 

Considerem un altre tipus d'arguments. Entre la cor- 
respondencia conservada trobem cartes d e l ~  nostres per- 
sonatges dirigides a tercers; entre aquestes tampoc hem 
estat capacos de descobrir cap pista sobre la suposada 
col.laboració científica de la parella. Vegem-ne algunes 
mostres. La primavera i l'estiu de 1901, és a dir, en 
una epoca en la qual hem vist que Einstein utilitzava 
tant el singular com el plural en la correspondencia arnb 
MariE, el físic escrivia a Marcel Grossmann (company 
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de curs de la parella a l'ETH, amic i col.laborador pos- 
terior amb Einstein en treballs de caire matematic sobre 
relativitat general) donant-li compte d'alguns dels seus 
avatars científics. 

"...Respecte a qüestions científiques, se m'han 
acudit algunes idees magnífiques, que només 
necessiten una incubació adient. Ara estic 
convencut que la meva teoria de les forces 
d'atracció atbmiques es pot estendre també als 
gasos, i que sera possible obtenir les constants 
característiques de gairebé tots els elements 
sense gaire dificultat. Aleshores també el pro- 
blema de l'íntima relació entre forces molec- 
ulars i forces newtonianes d'acció a distancia 
quedara molt més a prop de la solució. És 
possible que experiments ja realitzats per al- 
tres amb altres propbsits siguin suficients per 
a la comprovació de la meva teoria. En aquest 
cas utilitzaré tots els resultats ja existents per 
a la meva tesi doctoral. És una sensació 
magnífica reconeixer la unitat d'una complexi- 
tat de fenbmens, que apareixen davant la per- 
cepció sensorial com a coses totalment separa- 
des ..." (Albert Einstein a Marcel Grossmann, 
14 d'abril, 1901) 

"...Se m'ha acudit recentment un metode molt 
més senzill per investigar el moviment relatiu 
de la materia respecte a l'eter lumínic, que esta 
basat en experiments usuals d'interferkncies. 
Si, tot i que només fos per un sol cop, el destí 
implacable em concedís el temps i la tranqui- 
litat suficients! Quan ens vegem t'informaré 
sobre tot aixb ..." (Albert Einstein a Marcel 
Grossmann, 6(?) de desembre, 1901) 

Ni tan sols Mileva no s'atorga a si mateixa el menor pro- 
tagonisme quan en la seva correspondencia amb tercers, 
de la qual es conserven molt poques mostres, es refe- 
reix als treballs d'Einstein. Per exemple, a l'hivern del 
1901 escrivia a la seva amiga Helene Savi6 explicant- 
li peripecies de la seva agitada existencia per aquelles 
dates (esperava un fill d'Einstein, que no acabava de tro- 
bar una posició laboral mínimament adequada als seus 
interessos, i ella havia tornat a fracasar en un segon 
intent d'obtenir el títol de 1'ETH). 

"...Albert acaba de redactar un esplendid tre- 
ball, que ha presentat com a tesi. Proba- 
blement aconseguira el doctorat d'ara a pocs 
mesos. L'he llegit amb gran alegria i verita- 
ble admiració pel meu amoret que té un cap 
tan privilegiat. Te n'enviaré una cbpia quan 
s'imprimeixi. Es refereix a les investigacions 
sobre les forces moleculars en gasos a partir 
de diversos fenbmens coneguts. Es tracta real- 
ment d'una persona sensacional.. . Perb sense 

amics és difícil, fins i tot per a un home així, 
trobar algun treball segur. Resa per nosal- 
tres, Helenchen [diminutiu de Helene], perque 
les coses no continuin tan malament per a no- 
saltres!. . ." (Mileva Marii: a Helene Savi6, entre 
el 23 de novembre i mitjan de desembre, 1901) 

Tampoc en la correspondencia amb Besso (amic i 
confident, tant en el terreny personal com científic, 
d'Einstein durant més de mig segle) hem pogut trobar 
paragrafs que suggereixin aquesta hipotktica col.labora- 
ció científica de Mileva. 

"...Ara sóc un home casat [el casament havia 
tingut lloc uns dies abans] i porto una vida 
molt agradable al costat de la meva dona. Ella 
s'ocupa perfectament de tot, cuina bé i sempre 
esta alegre.. . Dilluns vaig enviar finalment el 
meu treball, després de diverses correccions i 
modificacions. Ara tot resulta clar i senzill, i 
per tant estic totalment satisfet. Partint del 
principi [de conservació] de l'energia i de la 
teoria atbmica, s'arriba a conceptes de tem- 
peratura i entropia, i utilitzant la hipbtesi que 
les distribucions d'estats als sistemes ajllats no 
es transformen mai en les distribucions menys 
probables, s'obté el segon principi fonamental 
[de la termodinamica] en la forma més general, 
com és la impossibilitat d'un perpetuum mo- 
bile de segona especie.. ." (Albert Einstein a 
Michele Besso, gener, 1903) 

En un altre ordre de coses, cal assenyalar que Mari6 
tampoc no apareix expressament citada per Einstein ni 
en els agraiments ni en les dedicatbries de cap dels seus 
treballs. Tot i que no era molt propens a aquest tipus 
de manifestacions, sí que les va fer servir alguna vegada. 
Va dedicar la seva tesi doctoral el 1905 a Marcel Gross- 
mann; i en el seu famós article, també del 1905, en el 
qual introdueix la relativitat especial, agraia expressa- 
ment a Michele Besso la collaboració en el tema. 

Que en va ser de Mileva MariC? 

A la vista de tot el que hem dit no sembla justificat assig- 
nar a Mari6 el paper d'activa col.laboradora científica 
d'Einstein, i molt menys el d'inspiradora, en els treballs 
apareguts el 1905. Unes frases que, al nostre parer, re- 
sumeixen de manera adient l'estat de la qüestió poden 
ser les que Stachel dedica al tema en la introducció al 
primer volum de The Collected Papers of ~ l b e r t  Ein- 
stein: 

"...Les cartes d'Einstein a Mari6 mencionen 
treball en comú sobre capilhitat i moviment 
relatiu [entre d'altres temes]; pero a part de re- 
ferencies a l'estudi de llibres, i requeriments de 
la seva ajuda per obtenir dades sobre diferents 



temes, les cartes no serveixen per aclarir el pa- 
per de Marií: en el tal treball en comú. Tot 
i que la possibilitat que ella hi tingués un pa- 
per més rellevant no es pot excloure, les proves 
disponibles suggereixen que el seu paper va ser 
el d'una caixa de ressonancia per a les idees 
d'Einstein, un paper que en ocasions també 
van fer els seus amics Michele Besso i Conrad 
Habicht.. ." 

&IiIcva i els seus fills a Berlín, I'any 1914 

La correspondencia d'Einstein durant el festeig expressa 
el desig de, com a mínim aleshores, mantenir a Marií: 
al corrent de les seves idees i de les vicissituds del seu 
treball científic, alhora que anticipa la intenció de, un 
cop casats, dedicar-se a tasques en comú, dins de dife- 
rents camps de la física; d'altra forma, havia escrit ell, 
correrien el risc de convertir-se arnb el temps en "vells 
burgesos". No hi ha pistes que suggereixin el desacord 
de Mileva sobre aixb. Si juntament a tot el que hem dit 
s'ha de tenir en compte la seva més que acceptable 

formació en física i en matematiques, resulta difícil pen- 
sar que els projectes als quals Albert es refereix no es 
basessin en uns interessos i unes possibilitats reals de la 
parella. 

No obstant aixb, i sempre a la llum de la documenta- 
ció que es coneix, immediatament després del casament 
Mileva desapareix per complet de l'escena científica, i se 
n'ignora totalment qualsevol tipus d'influkncia, ni tan 
sols de suport, en les aportacions d'Einstein. Potser hi 
van influir decisivament circumstancies derivades de la 
personalitat d'Albert, com el fet que la seva col.laboració 
en les tasques domestiques va ser practicament nuBa, 
malgrat que el prímer 611 del matrimoni després del casa- 
ment només va tardar poc més d'un any a arribar (maig 
del 1904). El cas és que després del casament civil va 
apareixer immediatament el divorci científic. 

Tot aixb no deixa de causar una certa estranyesa. La 
cadena d'interrogants lícits que un podria estar temp- 
tat de formular és Ilarga. Heus-ne ací alguns exemples. 
L'absencia total de referencies a Mari6 a partir de la 
seva unió arnb Einstein, reflecteix exactament el grau 
del col~laboració entre ambdós? A partir de quan ella es 
va desinteressar completament pel treball del seu marit? 
Per que? Quin paper va tenir-hi ell, en aquest aparta- 
ment? Guarda tot aixb alguna relació arnb el frac& 
del matrimoni? No sera facil arribar a coneixer les 
raons i el ritme de l'allunyament de Mileva de l'activitat 
científica. Malgrat que la vida en comú només va durar 
poc més d'onze anys, el permanent i gairebé hermetic 
silenci que la parella sempre va guardar en relació arnb 
aquests temes, juntament arnb l'abskncia de testimonis 
fiables, fa dificilíssima la tasca d'avancar en l'esclariment 
dels fets. En aquestes condicions la polkmica sorgida 
pot ser que hagi conduit a un major interks per des- 
xifrar l'obscur paper representat per Marié, pero no 
sembla que hagi servit per rebaixar els mkrits científics 
d'Einstein. El mite continua dempeus. 
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