
gran explosiu initial, la resolucio de Ies
dificultats , les proves que I'avalaren 1
com es entesa avui dia. Tot aixo sense
deixar de banda els descobriments astro-
nomics del segle present que tans han
contribuit a la visio actual del cosmos:
les radiofonts celests, les estrelles neu-
troniques , els

-pulsars,,
, les galaxies

rates, els - quasars -... 1 tambe allo que
han elucubrat els astrofisics sobre la
intrigant possibilitat dels -forats negres>
o estrelles col-lapsades.

L'exposicio es,dones, forca comple-
ta. Fins i tot no omet la recent teoria
inflacionista d'Alan Guth que acaba de
resoldre les ultimes dificultats que resta-
ven encara contra el - Big Bang-. Tot
aixo fa del llibre de Nicolau una obra
recomanable a tots aquells qui s'interes-
sin pel tema de la cosmologia cientifica.

Pero tambe 1'amant de la filosofia hi
trobara una reflexio de caire filosofic.
Sobretot en I'ultim capitol, intitulat
-Conclusio», que pot esser resumit aixi:
la ciencia mostra que el cosmos evolu-
ciona irreversiblement despres d'haver
tingut un comencament; pero un esser
que ha tingut comencament i experi-
menta canvis no pot haver-se format ell
mateix, no cs 1'6sser necessari ; cal adme-
tre, doncs , que ]'Esser necessari es un
altre, que en sera I'Ordenador i tambe el
Creador. L'autor reconeix que aquesta
conclusio no ve donada per la ciencia
positiva , pero la posa per al public a qui
dirigeix ]' obra, que a mes de coneixer el
metode cientific sap que hi ha altres
raons que poden portar cap al coneixe-
ment de la veritat . La reflexio sobre tot
aixo cal deixar - la al criteri del qui
llegeixi ]'obra.

Liuis Via i Boada
Doctor en Ciencies Naturals

Francesc NICOLAU, La constitucio de la
materia . Dels quatre elements als
quarks, Editions Terra Nostra, Bar-
celona 1986, 269 pags.

Els filosofs - fisics >> de l'cscola jonica,
en l'antiga Grecia, es plantejaren la
constitucio de la materia com un proble-

ma fonamcntal dc la filosofia. La solucio
quc hi donarcn Tales de Milet, Anaxime-
nes, Anaximandre i Heraclit tenia un
denominador comu; ]a materia ha d'esser
constituida d'un sol clement quc presenta
formes variades. Aquest element fou con-
siderat diversament per cada un d'ells, i
1'explicacio que donaren desemboca mes
tard en la doctrina dell quatre elements
que, establerta per Empedocles i popula-
ritzada despres per Aristotil, esdevingue
classica durant segles. Aquellcs primeres
elucubracions no tenien base experimen-
tal. Les edats posteriors, a traves primer de
1'alquimia i despres de la quimica, escati-
ren tries coses de la constitucio del mon
material. De la pura especulacio filosofica
hom passa a la recerca experimental. El
nombre d'elements augmenta i acaba
formant una taula periodica que suggeria
que els elements no eren «elementals- sing
que havien de tenir una composicio capac
d'originar 1'estructura que presentaven. I
comenca la investigacio de les interioritats
de ]'atom. Investigacio que encara dura,
amb un preu molt alt, en els grans
acceleradors de particules. Aquesta apas-
sionant historia es la que ens explica F.
Nicolau en el llibre La constitucio de la
materia. Dels quatre elements als quarks.

Es tracta del num. 4 de la col•leccio
Cultura i Pensament> d'Edicions Terra

Nostra. Els nums. 1 i 2 del mateix autor ja
han estat comentats (no fem la recensio del
n. 3, que es d'un altre autor i no to
connotations filosofiques). En aquesta
tercera obra de Nicolau observem un pas
mes endavant en 1'exposici6 dun terra
cientific relacionat amb la filosofia. S'hi
veu un esforc de presentar la g6esti6 en
tota la seva amplitud, i aquest esforc es
encara mes reeixit que en les dues prime-
res. Al Ilarg dels seixanta-cinc capitols que
tambe corresponen a seixanta-cinc articles
apareguts en el setmanari -Catalunya
Cristiana>, hom veu ben clar el fil conduc-
tor d'aquesta historia: 1'afany de ]'home
per a esbrinar com es la intimitat de la
materia, guiat per un principi de simplici-
tat: els ultims components no poden esser
molts ni molt complicats.

Aquest fil conductor fa quc els disset
primers capitols siguin simplement una
historia de la quimica, pero a partir del
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cap. 18 fins al final, la narrac16 esdevin-

dra la relac16 del desenvolupament de la

fisica nuclear , que comenca amb el nom

d'atomistica . I on l'autor dcdicara mes

extcns16 sera en 1'explicaci6 detallada

dels progressos fets en el coneixement

de les anomenades « particules elemen-

tals>>, fins a arribar a les teories actuals

que consideren , amb fonament objectiu,

que aquestes particules no son pas els

elements. que componen la materia,

sing quc encara son entitats compostes

d'altres subparticules . El principi direc-

tor de les recerques continua essent el de

la simplicitat : uns pocs elements -au-

tentics elements- han d'explicar la

composicio material.
Hem dit quc 1'esforc de l'autor per a

donar una visio completa de la questio

ha estat mes reeixit en aquest tercer

llibre. Efectivament , ens exposa fins i tot

modernes teorics sobre la composicio dc
les particules que encara no han passat

als llibres de text de fisica nuclear, i de

les quals hom pot tenir noticia nomes

per Ics revistes cientifiques . Cal felicitar-

nos, doncs , que hagi estat publicat en la

nostra llengua un Ilibre tan complet

sobre el tema, quc pot posar - se tant a les

mans d'un estudiant de BUP, per la
simplicitat i claredat d ' exposicio, com a

les d'un universitari , que hi trobara

questions que encara no tracten els sews
llibres de text . Per aixo desit gem que un
llibre de tanta utilitat sigui difos com li
pertoca , per la utilitat que reportara,

entre uns i altres.
La reflexio filosofica sobre el tema es

en el capitol final, amb el nom de
Conclusio », i es semblant a la del llibre

Origen i estructura de l'univers: si la

materia es un compost quc pot corrom-

pre's i to una historia que va des del -Big

Bang ., on comcnca a formar - se, fins ara

que segueix evoluciouant , no pot tenir en

ella mateixa la rao de la seva existencia;

cosa que fa pensar en Algu quc

intel-ligentment l'ha creada i programada

fins a la capacitat de formar els atoms, les

molecules, cis compostos organics i els

esscrs vius , amb el mateix home.

Lluis Via i Boada
Doctor en Ciencics Naturals

Francesc ExIMI Nis, O. F. M., Dotze
llibre del Crestia, Segona part, volum
primer, a cura de Curt Wittlin, Arseni
Pacheco, Jill Webster, Josep Maria
Pujol, Josefina Figuls, Bernat Joan i
August Bover. Col•legi Universitari
de Girona -Diputacio de Girona,
1986, XXXVIII + 522 pags.

S'inicia amb el present volum 1'edi-

ci6 de la part del Dotze del Crestia de

Francesc Eiximenis que encara restava

inedita, pero que tothom considerava

indispensable no tan sols per a una

millor coneixenga d'Eiximenis, autor

d'un tractat de teoria politica, sing

tambe de la realitat politica de la segona
meitat del segle XIV i primers anys del

XV, si hom to present la vinculacio del

menoret de Girona amb aquesta realitat.

Amb l'cdicio d'aquesta part inedita del

Dotze encara son mes actuals les parau-
les de E. de Hinojosa quan parla d'Eixi-

menis, autor d'un tractat de teoria poli-

tica: -el fruto mas sazonado de nuestra
literatura teologico-politica en la Edad
Media; no inferior ciertamcnte en la
doctrina a los mejores libros de indolc

analoga escritos en otros paises, y supe-

rior a todos ellos pot la gran erudicion.-

Amb la present edicio hom posa a
l'abast dels investigadors un ventall am-

plissim de possibilitats, des de la historia
de les idees i la cultura, i tambe dels fets
del temps en que visque Eiximenis, fins

la linguistica i 1'estiiistica literaria.
El contingut de la segona part del

Dotze, I'edicio del qua] s'inicia amb
aquest volum, correspon propiament al
genere -regiment de princeps>, la qual

cosa vol dir que hom tractara de tot allo

que fa referencia a l'ofici de governar i
tambe tot alto que fa referencia a la vida
privada de qui governa. Eiximenis amb
el Dotze segueix una tradicio ja molt
antiga (Isocrates a la Grecia antiga i
Marc Antoni al mon roma), tambe
seguida a Orient, i que sobretot a 1'Edat
Mitjana, tant a l'Alta com a la Baixa,
dona hoc a una produccio literaria
notable (p.e.: Marti de Braga, Isidor de

Sevilla, Jonas d'Orleans, Hinckmar de
Reims, Joan de Salisbury, Tomas d'A-
quino, Joan de Paris, etc.). Dins la
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