
ELS CIENTIFICS ENFRONT
DELS PERILLS NUCLEARS

ENRIC CASASSAS I SIMO

El paper que els cientifics tenen, poden tenir, o han de tenir a la societat,
en funcio del cabal de coneixements que posseeixen i de la capacitat presurni-
ble de llur raonament es un tema que ha estat objecte de consideracio des de
temps molt allunyats, des d'aquells temps en que la ciencia s'anomenava filo-
sofia i els cientifics, filosofs. En efecte, ja Plato, a Republica, constata la dife-
rent condicio que el filosof assoleix en relacio amb l'home comu pel fet d'haver
arribat a la contemplacio de les idees i al coneixement de la realitat, i es per
aquesta condicio exclusiva que nomes el filosof pot esser un bon politic, el di-
rigent adequat de la societat. L'home comu es troba empresonat, lligat d'es-
quena a la Hum, veient de la realitat nomes les ombres, allunyat, doncs, del
veritable coneixement i privat, per tant, d'un comportament recte, que nomes
es assolible mitjancant una educacio filosofica acurada, exigent, obedient als
dictats de I'aristocracia espiritual que ha de governar l'estat. Hem de conside-
rar fora de dubte que al llarg de la historia totes les justificacions que alguns
dictadors han volgut elaborar per a les seves dictadures han derivat d'aquests
plantejaments platonics, encara que molts d'altres no han cregut necessari jus-
tificar res. Tambe han fet us d'aquests plantejaments alguns dels inventors d'u-
topics: tant La ciutat del sol de Tommaso Campanella (1568-1639), com la
Nova Atlantis de Francis Bacon, barn de Verulam (1561-1626), com la mateixa
Utopia de Thomas More (1477-1535), presenten societats governades per con-
sells de savis, els de recte cervell mai desequilibrat per avatars ni contingencies
de cap mena; cal dir, pero, que tambe hi ha utopistes que s'inclinaren per atri-
buir el govern a la casta sacerdotal. Al segle xviii, I'absolutisme de la majoria
de monarques europeus evoluciona vers el despotisms 11-lustrat, regim en el
qual era el mateix rei qui adoptava la posicio del filosof platonic, de I'home su-
perior capac de coneixer les necessitate del seu poble i ple de la voluntat de dis-
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pensar-li el be ; aixo si, el be definit segons el seu reial criteri , que era el criteri

correcte. Pero corn que portar a la practica aquest be requeria sovint l'aplicaci6

de coneixements especialitzats, tornaren a ser unes corporacions de cientifics,

sotmeses aquesta vegada a la disciplina d'unes academies reials, les que havien

de fornir al poder constituit, a petici6 d'aquest, els resultats d'unes recerqucs

clue serien els determinants de 1'acci6 de govern.

De fet, la idea que de la cicncia han de sorgir les solucions als problemes

practics que to plantejats la humanitat s estengue a partir del pensament pioner

del primer Bacon, el monjo francisca fra Roger (1214-1294) que veia en la cicn-

cia la font potencial de tot el benestar de l'home. I aixo ho propugnava en un

temps en que gairebe tot alto que ara constitucix la base de totes les tecnolo-

gies, la ciencia aplicada , era exclos dels curricula universitaris, ja que ics ano-

menades arts mecaniques no eren cicncia digna de consideraci6 1 eren vistes

amb rucnyspreu pels pensadors, pels tc6legs i pels filosofs d'aquell temps, cl

mateix menyspreu amb que els membres de la classe a que pertanyien els filo-

sofs grecs miraven aquells que treballaven amb les mans, artesans o esclaus,

gent menuda.

La linia de pensament iniciada per Roger Bacon culmina al segle xlx amb

un veritable culte al progres cientificotccnic i a la seva capacitat de resoldre pro-

blcmes. Cal dir que, a finals del segle xvitl, Humboldt, el filoleg, ministre d'ins-

trucci6 a Prussia, havia introdu'it com a professors a la Universitat de Berlin els

membres de l'Acadcmia de Ciencies, i les arts mecaniques (que havien estat ele-

vades a la condici6 de materia de cultura per l'Encyclopedie) esdevingueren per

primera vegada objecte d'atenc16 per part d'una universitat; a fi de fcr possible

aquest canvi de rumb, Humboldt hague de prohibit l'adscripci6 dels ensenya-

ments universitaris a cap mena de prejudice , incloses entre aquests tambe les

doctrines religioses. Aquest caracter nou d'una universitat atrague 1'atenci6 dc

Napole6 Bonaparte, que el difongue per tot Europa, on tracta de crear una

nova universitat-mes liberal, mes rigorosa, rues cientifica que la preexistent-,

la que hem conegut amb el nom d'Universitat Napoleonica. S'ha de constatar

que ho aconsegui nomes parcialment, 1 que la universitat que hem arribat a

coneixer no es, en realitat , tries que el resultat de 1'absorci6 o I'enquistament de

les idees humboldtianes en el magma de l'escolasticisme recalcitrant d'un orga-

nisms que sembla que ja havia perdut 1'elasticitat gairebe des del moment dc

neixer, quan els dominicans desplacaren els franciscans , quan el dominica

Tomas d'Aquino, expulsat pels sous confrares de la Facultat de Teologia, hague

d'esser rccollit per la de Filosofia. Malgrat tot aixo, la universitat del segle xix

contribui positivament, des de tots els punts de vista, al desenvolupament de les

ciencies experimentals, concretament de la qufmica i de la fisica, pero tambe de

totes les altres ciencies (aixo no exclou que es produ'issin tambe contribucions

importants procedents d'ambits extrauniversitaris). La constataci6 que els
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fruits de la recerca poden tenir aplicacions practiques molt diverses, moltes
d'elles sucosament rendibles, propicia la creacio de centres de recerca a les em-
preses industrials. La interacc16 industria-universitat es demostra fructifera.
L'espiral continua estenent-se i aprofundint-se al llarg de tot el segle:l'home del
carrer va veure com aixo afectava la seva mancra de viure i anava millorant,
almenys en aparenca, en molts aspectes diversos, des de la sanitat al confort. Al-
gun analista atribucix aquest progres a la revolucio industrial; d'altres, com Pau-
tor del present text,l'atribueixen a la generalitzacio de la recerca als laboratoris
universitaris. En realitat, son dues causes que actuen paral-lelament, una d'elles
fa possible 1'aplicacio practica dels resultats de 1'altra i aquesta segona es estimu-
lada i fins i tot de vegades financada per les apetencies creixents de la primera.

La fe de l'home del carrer en un progres cientific 11-limitat i 1'esperanca

en un mon millor propiciat per aquest progres s'aprofundiren al llarg del se-
gle xIx gravies, sobretot, a l'influx de doctrines filosofiques noves que s'impo-
saren durant el segle, com el positivisme d'August Comte (1789-1857), que

considerava caducs l'estadi teologic o fictici i l'estadi escolastic o, mes en gene-

ral, metaffsic, de la societat, 1 definia com a cientific o positiu el tercer estadi al
qual ha arribat la humanitat en el seu progres, estadi en el qual els fenomens

s'expliquen ja a partir de les dades dels sentits mitjancant lleis positives, sense
haver de recorrer a artificis retorics ni magics, i en el qual l'organitzacio social
ha de passar d'esser una teocracia monarquicomilitar a esser una tecnocracia
cientificoindustrial.

Veiem, doncs, que fins aquf, a les portes del segle xx, tant 1'opini6 publi-

ca general com la de molts dels que contribueixen a formar-la han considerat

basicament nomes l'aspecte beneficios i benefic de l'activitat cientffica. L'apro-
fundiment en cis coneixements cientffics havia de permetre el domini mes
complet del mon material, i aixo seria logicament en benefici de I'estadant
principal d'aquest mon, 1'esser huma. Si algu havia observat efectes secundaris
nocius, aparentava ignorar-los o be els considerava mals menors que caldria
aguantar a fi d'assolir cis avantatges majors tan visibles.

Potser ho eren, mals menors, abans que el desenvolupament de noves
fonts d'energia generes perills que podrien afectar la humanitat sencera i abans
clue la industrialitzacio creixent i els altres tipus d'activitat productiva d'una
societat humana cada vegada mes diffcilment acomodada en el globus arribes-
sin a constituir una amenaca indiscutible per al medi en que vivim. Pero ja al
comencament del segle present s'alcaren veus clarividents d'advertencia, en
certa mesura profetiques. Es interessant remarcar aquf que una de les primeres
d'aquestes veus, la de Frederick Soddy, es feu sentir precisament en relacio
amb cis terrors provocats per la quantitat d'energia emrnagatzemada en el nu-
cli atomic, avaluada per primer cop per ell mateix en col•laboracio amb Ernest
Rutherford.
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Abans de tractar dc quina manera Soddy contribui a crear el concepte que
ara designem responsabilitat social del cientific, hauriem de considerar, encara
que nomes sigui superficialment, el terra de la suposada neutralitat de la cien-
cia. Molts cientifics hi han cregut, en 1'activitat cientifica com una activitat
neutra, com una cerca simple del coneixement sense implicacions etiques;
molts encara hi creuen o fan com si hi creguessin. Tots aquests solen dir que el
be o el mal no el fan els cientifics, sing aquells que apliquen les conquestes de la
ciencia en un sentit o un altre. No cal dir que, malgrat quc la dita popular afir-
mi que l'infern es ple de benintencionats, es pot creure que encara es mes ple
d'hipocrites. En efecte, es constata que la majoria dels que es consideren exi-
mits de responsabilitats s'atribucixen de manera col-lcctiva el merit d'aquelles
aplicacions que han resultat positives 1 ban contribu'it d'una manera o altra al
millorament de les conditions de vida; es a dir, de fet, s'eximeixen nomes de la
responsabilitat de les de signe negatiu. Tony Harrison, dramaturg britanic, en

la seva obra en vers Square Rounds estrenada al Tcatre National de Londres el
1992, fa dir a Fritz Haber, Cl professor de 1'Escola Polltecnica de Karlsruhe que
posa a punt el procedirnent industrial de sintesi directa de 1'amoniac a partir
dels seus elements i el d'oxidacio d'aquest a acid nitric:

I'm only the inventor; how can I guarantee

no one will turn my nitrates in TNT?

Duality reigns. It wasn't my decision

to have my ammonia turned into ammunition.'

A part que la traduccio d'aquest parell de rodolins rebaixa la tensio que
implica en angles el canvi d'ammonia a ammunition, el seu significat global es
enganyos, o be intenta deliberadament de reflectir la hipocresia d'un cientific.

Despres d'aconseguir el 1912 veure en funcionament la primera fabrica d'a-
dobs nitrogenats obtinguts per via sintetica, la clue ell, junt amb Carl Bosch,
havia patentat per a l'empresa BASF, Ilaber lluita aferrissadament amb com-
petidors importants -entre d'altres 1'autor d'un altre procediment de sintesi,
Wilhelm Ostwald (Premi Nobel de Quimica de 1909), aleshores ja retirat de la
seva catedra de quimica fisica de la Universitat de Leipzig per tal de tenir lleu-
rc sufficient per dedicar-se al seu hobby, la filosofia- a f1 d'aconseguir els con-
tractes de subministrament d'acid nitric per a l'exercit alemany mentre dures la
guerra de 1914-1918. Tots els nitroderivats que aquest exercit utilitza com a
explosius foren fabricats a partir de 1'acid nitric de Haber, que evidentment
percebe la part que li pertocava dels drets d'explotacio de les patents. Tot aixb,

' Soc nomes ('inventor ; com puc garantir / quc ningu converteixi els meus nitrats en TNT? /

Regna la dualitat . No vaig ser lo qui decidi / convertir el meu amoniac en municio.
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pero, no to res a veure amb el valor intrinsec de la seva contribucio cientifica:
1'6s enraonat de la pressio i de la temperatura, i la introduccio de catalitzadors
idonis per fer possible la reacc16 directa de 1'hidrogen amb el nitrogen at-
mosferic, valor que se li va reconcixer amb la concessio del Premi Nobel de
Quimica de 1918. Concessio que costa d'explicar si atenem a la consideracio
extracientifica dels milers de victimes causades per l'aplicacio bci-lica dels
productes obtinguts a partir del procediment de Haber: ciutada disciplinat de
I'Alemanya del kaiser i patriota inflamat, Haber havia treballat durant la guer-
ra, amb tants d'altres homes de ciencia, en la recerca de gasos toxics per utilit-
zar-los als camps de batalla.

Aquesta refercncia que va des del tema dels explosius fins als prcmis No-
bel ens porta a considcrar la figura d'Alfred Nobel (1833-1896). Deixarem la
discussio de si cs gaire encertat tractar-lo d'home de ciencia, perque era basica-
ment un negociant, pero tenia una formacio quimica profunda i una tirada a
experimental- en camps desconeguts; el fet es que feu unes descobertes clue ell
creguc beneficioses per als qui treballaven en pedreres, mines i determinades
obres publiqucs, i tranquil. litzadores per als qui eren els amos de les empreses
implicades. L'aplicacio a la guerra d'aquestes descobertes el feu encara mes im-
mensament ric del que ja era; la seva relac16 amb la baronessa austriaca Bertha
Kinsky von Suttner, autora de la famosa novella A baix les armes!, provoca
l'aparicio en la consciencia de Nobel de quelcom que podriem anomenar re-
mordiments, o, almenys, el sentiment d'una necessitat de procedir a una certa
reparacio. Fou per adormir aquells remordiments, o com a reparacio, que ins-
tituf cis prernis que duce el seu nom, destinats, aixo si, a premiar avcncos cicn-
tifics practics. Destaca especialment, fins i tot separant-lo dels altres, el destinat
a premiar cis esfor4os orientats a la preservacio dc la pau, un dels primers dels
quals, cl de 1905, fou precisament per a la baronessa von Suttner.

Deixem aquesta digressio, ja prou extensa, i tornem a Frederick Soddy
(1877-1956), Prerni Nobel de Quimica de 1921 pets sous treballs realitzats en-
tre 1910 i 1914 a la Universitat de Glasgow sobre els despla4aments a la taula
periodica deis elements sotmesos a canvis radioactius, dels quals havia sorgit el
descobriment de I'existencia dell isotops. Havia col•laborat abans (1901-1903)
amb Ernest Rutherford a la Universitat McGill de Mont-real en 1'elaborac16
d'una teoria de la desintegracio radioactiua i en la formulac16 de les ]]cis que la
regeixen, treballs que valguercn a Rutherford, que era fisic, el Premi Nobel do
Quimica de 1909; treballa tarnbe, el 1904, amb William Ramsay (Prerni Nobel
de Quimica de 1904) a Londres, on va identificar la natura de les particules alfa
com a nuclis d'heli. Els treballs amb Rutherford els havien permcs d'avaluar
aproximadament 1'energia continguda en cis nuclis atomics; davant la magni-
tud do la xifra, Soddy es veie en el dcure moral d'iniciar una campanya d'ad-
vcrtencia sobre els perills futurs per a la humanitat que podrien derivar-se de
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I'alliberament descontrolat de tota aquella energia, alliberament que, si en
aquell moment historic no era factible ( aquesta campanya comen^a el 1909
amb un article publicat at Harper's Monthly), arribaria un dia o altre que la
ciencia aconseguiria de realitzar . Soddy no veia altra mesura de prevencio pos-
sible que la constitucio de controls politics nacionals i internacionals adequats,
amb una forca coactiva suficient. En el transcurs d'aquesta campanya fou en-
cunyat el terme responsabilitat social del cientific per designar un camp nou de
preocupacions i d'analisi del qual cap cientific s'hauria de desentendre.

Vers el 1920, quan Soddy ja era professor a la Universitat d'Oxford, la seva

inquietud per aquests temes el porta a establir contactes de caracter mes i mes po-

litic, entre d'altres amb el Partit Laborista , amb la Unio ( el sindicat ) de Treballa-

dors de la Recerca , i amb altres entitats amb preocupacions sociologiques, coin el

grup New Europe , New Britain , que aspirava a una societat nova , sense classes,

pacifica, dins d'una federacio europea. Tot aixo cl distrague de la seva activitat

cientifica , que baixa de rendiment , sense que , malgrat tot , aconseguis d'exercir

una influencia en la societat britanica , i amb efectes negatius en relac16 amb la co-

munitat cientifica , la qual des d'un conservadorisme essencial mirava amb recel

aquestes noves idees que Iligava a un esquerranisme considerat perillos.

Durant aquest periode d' entreguerres ( els felicos anys vint i trenta), una

fracc16 d' aquella comunitat cientifica, pero , es planteja amb claredat proble-

mes derivats de les contradiccions vigents: d ' una banda , la utilitat evident que

havia tingut la Guerra Gran per facilitar i promoure el progres cientific; de l'al-

tra, la servitud a que la ciencia es veia sotmesa pets poders establerts , utilitzant

1'avenc cientific prioritariament per incrementar el poder destructor dels exer-

cits. Foren diverses personalitats aillades les qui es destacaren en les discus-

sions derivades dels plantejaments indicats, entre elles el mateix Soddy, el bio-

quirnic J. B. S. Haldane ( 1892-1964 ), autor de llibres coin Science and ethics i

Marxist philosophy and the sciences , el bioleg Julian Huxley ( 1887-1975 ), el fi-

sic William L. Bragg (Premi Nobel el 1915, quan tenia vint-i - cinc anys ), el po-

lifacetic Bertrand Russell, del qual parlarem a bastament despres, i algunes or-

ganitzacions , coin ara les associations of scientific workers, a Gran Bretanya i

als Estats Units d'America. Durant els primers anys trenta la g6esti6 principal

era veure de quina mancra cis metodes i les idees de la ciencia es podien emprar

per resoldre problemes socials i politics , encara que la irrupciu dels feixismes

feu mes tibants les relacions entre els partidaris d'ideologies encontrades i en

gran part esterilitza els esforcos dels benintencionats . Postcriorment , la nova

guerra ho capgira tot . En resulta la bomba atomica i les discussions se centra-

ren en que fer-ne, de la bomba, i en coin continuar la recerca nuclear.

No cs pot dir que hi hagi una veritable continu'itat en el fit de la historia

del desenvolupament del sentit de responsabilitat social entre els cientifics, ni

tampoc del sentiment etic enfront de problemes vitals per a la humanitat, coin
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arriba a esser el perill nuclear. Haurem de descriure, en aquest capitol, realitza-

cions aillades, unes amb mes permanencia al llarg del temps, d'altres amb

menys, gairebe sempre lligades a iniciatives personals o de grups reduits. L'u-

nica continu Itat permanent es la de 1'interes dels governs en la possessio d'ar-

mes de poder dissuasiu sufficient, com les basades en processos de fissio o de

fusio nuclears, interes que es mante sempre vigent encara que adopti formes

diverses segons les circumstancies (sense anar gaire Iluny: a Madrid, la matei-

xa estructura que abans es deia junta d'Energia Nuclear, la JEN, ara es diu

CIEMAT, que vol dir Centre d'Investigacio en Energia 1 en Materials).

L'American Association of Scientific Workers (creada el 1938 amb les fi-

nalitats, entre d'altres, de promoure les aplicacions de la ciencia al benestar

huma 1 de fer millorar la comprensio que el public tenia de la ciencia), en la

qual Robert S. Mulliken (1896-1986), Premi Nobel de Quimica de 1966, se

senti comode encara que despres en renega, feu campanya a favor que els Es-

tats Units d ' America es mantinguessin neutrals quan el 1939 comenca la guerra

a Europa. El manifest pacifista de I'Association, signat entre d'altres per Mulli-

ken i per Arthur H. Compton, Premi Nobel de Fisica de 1927, provoca gran

rebombori. Despres, l'Association fou acusada de pacifisme en temps de guer-

ra i resulta sospitosa d'actuar sota control comunista. Aquesta sospita s'esten-

gue postcriorment a altres associacions similars i a la International Federation

of Scientific Workers i es mantingue i s'aprofundi despres de la Segona Guerra

Mundial, durant els anys de la guerra freda, quan aquesta federacio fou presi-

dida per cientifics tan definits politicament com J. F. Joliot-Curie i J. D. Ber-

nal, considerate en certs nuclis dc poder de l'Occident com a agents ben clars

de l'altra Banda. Les tensions inherents a la guerra freda crearen murs insalva-

bles d ' incomprensio i frustraren o dificultaren moltes accions, individuals o

collectives. Persones alienes als blocs en conflicte, com per exemple Niels

Bohr (1895-1962), Premi Nobel de Fisica de 1922, pogueren dedicar els seus

esforcos a tractar d'aconseguir condicions valides per a la coexistencia pacifica

entre capitalisme 1 socialisme, o pogueren comprometre's en la defensa d'un

sistema de control de les bombes atomiques que fos un control obert d'ambit

mundial; pero, atesa la seva situacio, mancaren d'eficacia.

Ja abans del llancament de les bombes atomiques de 1945, consciencies

torbades de cientifics havien empres accions. Una d'elles es la de Joseph Rot-

blatt, Premi Nobel de la Pau el 1995, que fou capac d'abandonar el projecte

Manhattan, 1'any 1944, en el moment en que esdevingue patent que Alemanya

no treballava en cap projecte parallel. Cal recordar en aquest context que,

arran del descobriment do la fissio de l'urani per Otto Hahn i Lise Meitner,

just el 1939 quan anava a comencar la guerra, fou precisament la consideracio

del perill que Alemanya desenvolupes un giny de guerra basat en aquest proces

de fissio nuclear, que seria d'una potencia destructiva incomparable, a116 que
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sevelt que dons lloc a 1'esfor^ angloamerics conegut amb el nom de projecte

Manhattan, per tractar d'avan4ar-s'hi. Un cop es conegue que els alemanys es

preocupaven tan sole de missile d'abast llarg, i no de bombes nuclears, nomes

un d'entre ell milers de cientifics i tecnics implicate en el projecte Manhattan,

Rotblatt, considers que podia valorar lee reserves etiques que hi tenia en contra

per damunt de lee necessitate patriotiques de defense. Una altra d'aquelles ac-

tions significatives d'abans que la bombs es llances, fou la del Comite de Chi-

cago presidit per James Franck (Premi Nobel de 1925), del qual formaven part

Eugene Rabinovitx i Leo Szilard, entre d'altres, que el mateix any 1944 publics

1'anomenat Franck Report on es demanava que no es procedis a un bombar-

deigreal contra cap punt del Japo, sine nomes a una demostracio de la potencia

de la bombs atomics, demostracio a la qual es podia inviter autoritats japone-

ses, civils i militars i que seria sense dubte suficientment dissuasive. D'aquest

Comite sorgi l'any seguent una American Federation of Atomic Scientists que

publicava el Bulletin of the Atomic Scientists, una de lee finalitats del qual era

exercir vigilsncia sobre la politics dell Estate Units, i tambc dell altres paisos,

en materiel que poguessin afectar la seguretat de la humanitat, com la prolife-

racio de bombes nuclears en mans de militars, cads vegada a mes paisos, o com

1'augment del nivcll do radioactivitat a 1'annosfcra, entre d'altres. Es feu famcis

el dibuix de la portada d'aquest butllcti: un rellotgc amb lcs busques assenya-

lant exactament un minut abans de 1'hora darrera,l'hora de l'holocaust nuclear

que seria la fi de tots i de tot. Albert Einstein, a benefici d'aquesta organitzacio

i del seu butllcti, el mateix 1945 constitui un Comite d'Emergencia dels cienti-

fics Atomics, en el qual H. A. Bethe, Lco Szilard, H. C. Urey,

V. Weiskopf i Linus Pawling. La finalitat bssica d'aquest Comitc era tractar

d'estendre cn ell medic mes influents lee idccs de 1'American Federation es-

mentada i aconseguir finan4amentper a lee seves activitats i per a la publicacio

del seu butllcti. Einstein propugnava, com a unica via per arribar a un control

efectiu de ('armament nuclear,l'establiment d'ungovern uric per a tot el mon;

form divergencies sobre aquest punt que condu^iren el Comite a la seva disso-

lucio el 1951.
Posteriorment, poc abans del seu traspss, cl 1955, Einstein signs 1'anome-

nat Manifest Einstein-Russell per a la paw mundial, el control nuclear i el desar-

mament, manifest que Bertrand Russell (1872-1970) havia redactat condensant

el text d'una de lee seves conferencies (lade Nadal de 1954 per a la BBC) sobre

aquests temes. Ayuest manifest fou signet per onze cientifics, now delis premis

Nobel: Max Born (de Fisica, de 1954), P. W. Bridgman (de Fisica, de 1946),

Albert Einstein (de Fisica, de 1921), J. F. Joliot-Curie (de (^uimica, de 1935),

H. J. Muller (de Fisiologia i Medicine, de 1946), Linus Pawling (de Quimica,

de 1954), C. F. Powell (de Fisica, de 1950), Bertrand Russell (de Literature, de
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1950) 1 Hidei Yukawa (de Fisica, de 1949). Els dos rcstants foren Joseph Rot-
blatt i L. Infeld. La intencio de Russell era presentar en una confercncia de
premsa internacional aquesta crida fonamental a favor del desarmament, enca-
ra que per assolir-lo calgues passar previament per un periode de control efec-
tiu de 1'arsenal nuclear. Aquesta confercncia de premsa nomes podria tenir la
repercussi6 que ell pretenia si els convocants eren personatges de prou pes.
Considers que els signants que 1'acompanvaven, a ell i a Einstein postuma-
ment, eren de prou significacio i, en efecte, la confercncia de premsa fou un exit
i el seu impacte molt notable. Russell volgue que l'acompanyes a la mesa Rot-
blatt, expert en temes de fisica mcdica i en els efectes biologics de les radia-
cions, ja que era d'esperar que preguntes plantejades pels periodistes s'hi refe-
rissin, temes en els quals Russell, matematic d'origen 1 filosof d'ofici, no se
sentia prou segur. Vist 1'exit aconseguit, es convoca el 1957 una confercncia
d'homes de ciencia procedents de paisos dels dos bandols enfrontats en la guer-
ra freda, convidats especialment. Es decidi realitzar la confercncia en un pals
que no hagues de posar traves al visat d'entrada de cap dels cientifics convidats.
Fou acceptat el prec de Nehru de fer la confercncia a ('India, a Nova Delhi; els
esdeveniments que acompanyaren la crisi del canal de Suez desaconsellaren el
desplacament i, aleshores, un industrial canadenc s'oferi a organitzar-la at seu
poble, Pugwash, prop de Halifax, i de fer-se carrec de totes les despeses. En
aquesta primera confercncia es va veure que els problemes plantejats eren prou
intricats per justificar estudis prolongats. Aixi nasque el moviment que retie
aquest nom geografic, el moviment Pugwash o, mes exactament, les Pugwash
Conferences on Science and World Affairs, que al llarg de quaranta anys han
treballat sobre tomes relatius als perills inherents a I'us de 1'energia atomica, at
control de les armes nuclears i, en general, at desarmament 1 a la responsabilitat
social dels cientifics, amb cura exquisida de defugir qualsevol adscripcio politi-
ca concreta i amb eficacia sufficient per mereixer el Premi Nobel de la Pau de
1995, compartit amb qui fou durant molts anys (de 1957 a 1973) el seu secreta-
ri general, J. Rotblatt. Cada confercncia Pugwash esta dedicada a una qi estio
especifica; l'assistcncia es reserva als especialistes tries destacats, que hi son
convidats individualment, normalment en nombre relativament reduit, que sol
osc11 lar cntre vint 1 setanta excepte en les conferencies quinquennals d'as-
sistcncia mes nombrosa. Pugwash mes que un moviment es un Hoc de dialeg
on investigadors, experts militars 1 diplomatics discuteixen sobre ternes punta.
Cada un s'hi expressa a titol personal (ningu representa cap institucio ni cap
estat) 1 d'alI6 que diu ningu pot fer-ne mai citacio, com tampoc ningu pot dir
mai que parla en nom de Pugwash. S'ha destacat I'estudi que fou fet pel movi-
ment Pugwash per a la detecci6 d'explosions nuclears subterranies, amb resul-
tats positius, que obligaren els governs implicats a rectificar les seves afirma-
cions que aquestes eren explosions indistingibles de determinats moviments
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sismics i, per tant, no susceptibles de sotmetre's a control. Com a consequencia

d'aquest estudi de Pugwash, s'arriba a la signatura d'un tractat internacional de

prohibicio de les proves nuclears subterranies , que era un complement molt

important del tractat de prohibicio de les proves a l'atmosfera a que s'havia

arribat anteriorment gracies als esforcos de Pauling.
Despres de Bertrand Russell i fins al 1974 Hannes Alfven fou el president

del moviment Pugwash; despres, fins al 1988, ho fou Dorothy Hodgkin

(Crowfoot de soltera), a qui havia estat atorgat el Premi Nobel de Quimica

l'any 1964 pels seus treballs de determinacio d'estructures moleculars (de la in-

sulina i de la cianocobalainina , entre d'altres ) a partir de lades rontgengrafi-

ques. Havia fet la tesi doctoral a la Universitat de Cambridge sota la direccio

de John D. Bernal, que hem esmentat abans, en l'escola del qual assimila tam-

be els aspectes humanistics i de sensibilitat que un cientific ha de tenir present

en el seu comportament a la societat . Bernal tenia fondes preocupacions en

aquest sentit, com posen de manifest alguns dels Ilibres de que fou autor, com

The socialfunction ofscience (The MIT Press, Cambridge, Mass., 1939) i Scien-

ce in history (C. A. Watts Co. Ltd., Londres, 1964), traduit aquest darrer al ca-

tala per Jordi Sole Tura (Edicions 62, Barcelona, 1967) amb el titol d'Historia

social de la ciencia.

Linus Pauling (1901-1994) es potser, juntament amb Albert Einstein i

Bertrand Russell, un dels homes de ciencia que ha fet mes per difondre dins de

la comunitat dels cientffics el sentit del deure que to cadascu de participar o

de prendre partit en totes aquelles questions que afecten fondament la societat i

en les quals ell es competent, es a dir, la conviccio de tenir una responsabi-

litat de la qual s'ha de respondre davant de la societat a que pertany. A la socie-

tat contemporania aquest deure es manifesta particularment en questions re-

latives a 1'6s desordenat de 1'energia nuclear i tambe en questions relatives al

balafiament del medi natural. Tant les actuations de Pauling (Premi Nobel de

Quimica de 1954), primer, corn despres les del moviment Pugwash, se centra-

ren en el tema nuclear, que consideraren mes urgent, ja que podia esdevenir de

Vida o mort a curt termini. Hem de referir - nos a algunes de les activitats de Pau-

ling, per la seva importancia intrinseca i per 1'exemple que representen d'inte-

gritat moral d'un cientific que arriba a enfrontar - se amb les forces dominants

de la societat en que viu, malgrat els problemes personals a que aixo l'ha de con-

duir, quan s'hi sent obligat per aspectes objectius del problema. Destacarem

aquf algunes de les actuations de Pauling , per exemple les polemiques que man-

tingue el 1954 1 el 1955 amb Edward Teller tractant inutilment d'impedir la fa-

bricacio de la bomba d'hidrogen. En aquests moments, J. Robert Oppenheimer

(1904-1967), que havia dirigit la part cientifica del projecte Manhattan i consi-

derat de fet com el pare de la bomba atomica, havia arribat, a partir de conside-

racions etiques, a la conclusio que era improcedent la investigacio sobre arte-
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factes encara mes destructors 1 que s'havia d'aturar una cursa que no podia

conduir mes que a calamitats i desastres a escala global. La pertinacia d'Edward

Teller, amb el suport de tot Testament militar nord-america al darrere, triomfa,

i Oppenheimer, no volent col-laborar en el projecte de la bomba de fusio, es-

devingue sospitos i perde tots els carrecs oficials. Atesa ]a seva significacio

publica, els poders politics i els mitjans de comunicacio, defensors a ultranca de

la superioritat militar dels Estats Units, es llencaren contra Oppenheimer per

desvirtuar el valor del scu gest, tractaren de desacreditar-lo com fos i de con-

demnar-lo a l'ostracisme i I'acusaren de mil coses, entre d'altres de desequilibri

mental. L'opinio publica accepta la intoxicacio que li arribava, com sempre, tal

com mes endavant accepta la que es vessa contra Pauling.

Les actuacions publiques principals de Pauling es relacionaren amb el

problema do ]'augment del nivell de la radioactivitat atmosferica, que era un

augment substantial despres de cada assaig nuclear que es realitzava a l'atmos-

fera Iliure i que anava seguit inevitablement de la dcposicio dc particules radio-

actives damunt tota la superficie del globus. A mes de danys biologics directes

es produirien en consequencia trastorns genetics inevitables que afectarien la

humanitat al llarg de generations. Ja el 1948 havia iniciat una campanya contra

els assaigs nuclears a l'atmosfera, donant conferencies i publicant articles a tota

mena de premsa, tractant de despertar la consciencia de la societat en general

corn a unica via d'obligar als qui tenen el poder de decisio i dirigint-se tambc

directament als governs dels Estats Units i de l'URSS. Va recorrer als tribunals

de justicia contra aqucsts governs amb actions que, si no evitaren, almenys ser-

viren per retardar alguns dels assaigs nuclears previstos. La seva actuacio en

aquest terreny culmina amb la redaccio d'un text dirigit a les Nacions Unides,

de titol Scientists' bomb test appeal to the united nations, de 1958, quc fou sig-

nat per mes d'onze mi] cientifics seniors de quaranta-nou paisos i que amb la

seva muller va presentar al secrctari general de l'ONU Dag Hammarskjold,

que 1'inclogue a l'ordre del dia de les reunions de l'organisme. El proves desen-

cadenat culmina amb la signatura del primer tractat de limitacio de proves nu-

clears, amb prohibicio de les que es realitzen a 1'atmosfera. La promocio d'a-

quest document valgue a Pauling el seu segon Premi Nobel, el de la Pau dc

1962. Li valgue tambe persecucio i dificultats a l'interior del seu pais, on ja ha-

via cstat crnpaitat abans pel Cornite d'Activitats Antiamericanes del senador

Mac Carthy (1952) i despres una altra vegada el 1960 i on, ara, es troba sotmes

a pressions contraries tan fortes que hague d'acabar dimitint del seu floc de

professor a l'Institut de Tecnologia de California. A aquest institut havia per-

tangut des que hi feu la seva tesi doctoral, hi havia rendit un treball de recerca

quc hi havia aportat un Premi Nobel de Quimica, i hi havia tingut una dedica-

cio docent que Ii havia permes de renovar d'una manera radical l'ensenyament

dc la quimica a deferents nivells, comencant pel de la quimica general.
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Hem esmentat en aquest article una corrua de cientifics occidentals que
han Great movements associatius, que han promogut accions collectives o
que ells mateixos individualment han demostrat preocupacio en relacio amb
els perills de 1'energia nuclear desfermada, i no hem parlat de movements ana-
legs als paisos de 1'altre bandol de la guerra freda. Se sap que les condicions po-
litiques en aquests paisos no eren favorables a accions del tipus que discutim
aqui. No obstant aixo, hi sorgi una figura notabilissima, la del fisic Andrei Sak-
harov, al qual algun dia haurem de dedicar un article, un dels pares de la bom-
ba de fusio sovietica, que proposa amb I. E. Tamm (Premi Nobel de Fisica
de 1958) un metode per obtenir reaccions termonuclears controlades mitjan-
^ant descarregues electriques en el si d'un plasma situat en un camp magnetic, i
que destaca especialment pel fet que jades dels anys cinquanta es va enfrontar
a la politica official sovietica d'acumular poder a base de bombes fins a aconse-
guir un potential de destruccio insuperable en aquest mon. Sakharov havia
arribat a academic als vent-i-sis anys, pero despres, a causa de les seves opi-
nions, fou postergat completament; se 1'obliga a mantcnir-sc retirat del mon
public durant prop de trenta anys (encara que 1'autoritat segue esprement cl
seu saber cientific). En temps de Breznev reactiva la seva dissidencia i orga-
nitza un movimentper a la pau al mon basal en un ordre mundial deferent, i per
a la defensa dels drets humans; un arrest domiciliari a Nijni Novgorod que es
perllonga durant uns sis anys dtmostra que Sakharov s'havia confiat prematu-
rament. Per tots els sous esfor4os, li fou concedit el Premi Nobel de la Pau do
1975. Gorbatxov el trague de 1'ostracisme i el retorna a Moscou, on fou diputat
de la duma. Pero altra volta es produi un enfrontament amb el poder politic del
pais, ara publicament en plena sessio del parlament, pcl problcma del paper do
les armes nuclears en el concert international, paper que ell no podia deslligar
de la defensa dels drets humans. Es vcie for^at a retirar-se, i more pot despres
de trastorns cardiacs. Hi havia tambe altres cientifics a 1'antiga URSS als quals
no passaven desapercebuts els tipus de problemes que comentem. Sense adop-
tar positions individuals massa rupturistes, aquests cientifics en un moment
donat van aconseguir que Pawling fos nomenat membre corresponent de 1'A-
cademia de Ciencies de 1'URSS (1958) i que posteriorment li fos atorgat el
Premi International Lenin de la Pau (1968). Algun dells assisti a les conferen-
cies Pugwash en diverses ocasions, com els sovietics Vasily Emelyanov o Ser-
gei Kapitza, i com els d'altres paisos d'aquella orbita, K. Lohs, de la Republica
Democratica Alemanya, I. Malecki, de Polonia, i I. Supek, de Iugoslavia.

Voldria esmentar 1'accident nuclear que es produi vers 1960 al lloc ano-
menat Txeliabinsk-40, a la banda asiatica dels Urals, que desperta 1'atencio de
tot el ram de cientifics nuclears de 1'URSS, en particular en un aspecte que
afecta Lambe les aplicacions pacifiques dels reactors nuclears: 1'efecte a llarg
termini de la radiacio sobre els materials i la sobrecarrega de desgast o de fadi-
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ga que aixo els producix, efecte que pot haver intervingut tambc a Txernobil.
Trenta anys despres d'aquell accident hem creuat els terrenys que havien estat
contaminats; des de l'autopista de blocs de ciment descarnats (a Alma Ata,
2.200 km, diu el cartell) contemplem el paisatge encara no normal, amb una
terra negra i una vegetacio d'aire decrepit que els nostres guies russos ens diuen
quc es deguda als rigors del darrer hivern, encara proxim.
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