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INTRODUCCIO

Foragitat cl 1933 d'allo que quedava de la Viena imperial i civilitzada de co-

mencsament de segle, encara poblada, pero, de constructors de cultura i de pio-

ners d'un mon ideal [Sigmund Freud (1856-1939), Oskar Kokoschka (1886-

1980), Adolf Loos (1870-1933), Gustav Mahlcr(1860-1911 ), entre d'altresj que

els qui cl foragitaren anaven a fcr impossible, Ludwig Wittgenstein (1889-1951),

quart arriba a Cambridge, on professa durant molts anys mai no curat del tot del

trial de nostalgia, fou admes molt aviat en cis cerclcs intel•lectuals mes refinats,

on el comers d'idees es feia entre iguals, com cren, per exemple, el filosof George

E. Moore (1873-1958), els economistes John M. Keynes (1883-1946) i Piero

Sraffa (1898-?), el matematic Bertrand Russell (1872-1970). Un dels partici-

pants mes destacats en aquests cercles, moltes vegades protagonists inigualable,

era aquest darter, Bertrand Russell, qui, a mes de matematic, fou tin filosof cen-

trat principalment en la investigacio sobre cis problemes etics creats per cadascu-

na de Ics dicotomies productores de tensions que hi ha en la societat real, i un

escriptor de primera magnitud, Premi Nobel de Literatura el 1950. De seguida

una bona amistat lliga aquests dos homes, el filosof exiliat i el matematic filosof.

Pero aquesta amistat no Jura gaire 1 es trenca perque Wittgenstein no podia

transigir amb alto que ell considerava gairebe com tin frau, del qual acusava

Russell: la devaluacio de les idees, la banalitzacio reduccionista dcls conceptes

per a fer-los assequibles al mes gran nombre de gent possible, per a fer-los opera-

tics damunt de les multituds a qui s'adrecava, per a aconseguir la mobilitzacio
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dels lectors o dels oients a favor de dererminades options, o en contra d'altres.
Son dos aspectes els quc condemnava Wittgenstein: d'una banda, cl rebaixament
del rigor de les idees a quc obligaven les actions socials o pohtiques del opus do
les quc Bertrand Russell duia a terme (i que el portarcn, per exemple, a presidir
1'anomenat Tribunal Kussell quc jutja aims contra la humanitat comesos a la
Guerra del Vietnam), i, d'altra banda el temps i I'energia quc en ague tes actions
eren perduts per a 1'activitat cientifica prbpiament dita d'un savi tom Russell
(aaedirat d'una manera indubtable des de I'aparicio del seu Ilibre Prirrcipirr
Mrrthemrttica, publicat el 1902 en col•laboraci6 amb A. N. Withehead [ 18C 1-

1947]), activirit cientifica que exigeix concentracio persistent i dedicacio obses-
siva, si voleu dir-ho aixi. A partir de la vulgaritzacio, dcia Wittgenstein, es tau en
la frivolitat, i un home tom Bertrand Russell no havia d'exposar-se, no podia
exposar-se, a contaminations d'aquest opus.

Si algu hi havia al mon en aque(ls moments, centrem-nos per exemplc en cl
decenni dell cinquanta, que es trobes en una situacio semblant a la de Bertrand
Russell, i que estigues disposat a sacrificar bocins substancials de la seva carrera
de cienrific en benefici de l'eficacia d'una accio social considerada prioritaria, a
qui pogucs dirigir la mateixa mena de blasme l'autor del Tr^zctutus logico-
phrlosop{^icus, aquest era Linos Paining (28 febrer 1901 - 19 agost 1994), qui, en
la seva maduresa se semi obligat moralment a actuar socialment en defensa duns
principis i d'uns valors amena^ats gels extrems d'incomprensio i d'intolerancia
entre les persones i entte els estats a que havia arribat la humanitat tom a conse-
giiencia dunes guerres (calentes o fredes), obligat a actuar publicament en de-
fensa de la mateixa inregritat fisica d'una socierit humana amena4ada per 1'exis-

tencia dunes armes nuclears que tenien un poder destructiu desconegur abans.

Els topics del patriotisme mes elemental, els topics mes grossers d'autodefensa

d'una socier<tt que es complau a senor-se amena^ada van vigir als Estats Units

d'America durant els anys de la Segona Guerra Mondial i durant els anys inaca-
bables de la guerra freda i foren emprats tom a justiticacio d'una carrera d'arma-

ments que condui a la proliferacio de les armes nuclears i yuc motivaren I'ano-

menada c^t^^a de bruixes en un moment protagonirzada pel senador Joseph R.
McCarthy. Contra aquests topics i conn-a la proliferacio d'aquella myna d'ar-
mes, i d'armes de rota mena, i contra els assaigs de les armes nuclears, Paining sc
semi empes a lluitar, en alli^ que ell entenia que era per a la salvaguarda de la

Ilibertat i, sobrerot, de la dignitat humanes. EI primer pas que dona en aquest
sentit, insignificant si voleu Pero a partir del goal se semi implicat cada vegada

en aquesta lluita, fou en defensa del not que els cuidava la mica de jardi quc
la fimilia Paining tenia davant de casa, un not d'un Ilunya origen japones que,
arran de 1'agressio a Pearl Harbour, la societar del veinat volia que fos acomiadat
i perseguit. Com rants d'altres nord-americans d'origcn japones, aquest not va
anar a partr a un camp de concentracio durant rota la durada de la guerra. Fou la
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irracionalitat de la reaccio de la societat nord-americana benpensant contra la

dignitat personal de l'individu en virtut del seu origen familiar, alto que va

posar I.inus Pauling en moviment. En la defensa d'aquest noi, Pauling no dub-

6 a enfrontar-se a una societat encegada, i fou l'objecte d'ircs, d'insults i d'agres-

sions, com cis que mes endavant hague de sofrir en reiterades ocasions, proce-

dents de comites del Senat, de la premsa periodica, d'entitats professionals,

corn la mateixa American Chemical Society, perquc les campanyes que poste-

riorment emprengue per a la Pau i el desarmament xocaven amb la polaritzacio

monolitica del seu pals. Malgrat els atacs, Pauling continua sempre col-locat

en positions avancades de bel•ligerancia, sempre a favor de l'home com a esser

integre, rational, proveit d'una writ de drets, i no com a peo sotmes a condicio-

naments, manipulable i manipulat en nom de qui sap quines altos instancies.

Aquestes actuacions en relacio amb les armes nuclears i amb les proves d'aquestes

armes el conduiren fins al Premi Nobel de la Pau de 1962, ell que ja havia

obtingut el Premi Nobel de Quimica dc 1954. Ha estat, doncs, 1'unica persona

que ha guanyat ell tot sol dos premis Nobel, superant Marie Curie (1867-

1934) que n'obtingue un en solitari, el de Quimica de 1911, 1 un de compartit

amb el scu nmarit Pierre Curie (1859-1906) 1 amb Henri Becquerel (1852-

1908), el de Fisica de 1903, 1 superant aixi mateix Frederick Sanger, que tambe

n'havia obtingut dos, en el seu cas de quimica: un de tot sol, el de 1958, pels seus

treballs sobre l'estructura de la insulina 1 altres protefnes, i un de compartit amb

Paul Berg i Walter Gilbert, el de 1980, per llurs contributions al coneixement dc

la seq6enciac16 de les bases en cis acids nucleics.

No,vEs BIOGRAFIQUFS

Havia nascut el 1901 a Portland (Oregon) en el si d'una familia dc classe

mitjana; realitza a la seva ciutat natal els estudis primaris i secundaris; se senti

inclinat vets la quimica i es gradua en enginyeria quimica el 1920 a ]'Oregon

State Agricultural and Engineering College, a Corvallis (actualment Oregon State

University). Com que acaba aquests estudis amb brillantor indiscutida, aconse-

gui facilment ajuda economica per anar a realitzar treballs de postgrau a Pasadena,

California, on el California Institute of Technology (el Caltech) comencava a

guanyar-se el prestigi que despres ha tingut i ha mantingut, en aquells moments

gracies als treballs de professors com, entre d'altres, George E. Hale (1868-1938),

Robert A. Millikan (1868-1953), Roscoe G. Dickinson, Richard C.lolman (qui

exerci una gran influencia en la formacio fisicomatematica de Pauling) i, sobre-

tot, corn Arthur Amos Noyes (1866-1936), director de la Divisio de Quimica

des de la seva fundacio el 1917, amb qui Pauling inicia la seva tesi doctoral.

Sorprenentment per al seu director, Pauling en pot temps assimila els coneixe-
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meats teorics clue li mancaven, atesa la seva formacio initial, i clue incloien ma-
tematica avencada i fisica teorica, i aconsegui dominar les tecniques de treball
necessaries. Els seas primers resultats sobre una estructura cristal•lina, la de la
molibdenita, MoS„ realitzats amb R. G. Dickinson, form ja objecte de publica-
cio al Journal of theAmerican Chemical Society cl mateix 1922. Ohtingue Cl titol
de doctor en 1925, amb una tesi sobre estudis cristal•lografics tnitjan4ant difrac-
cio de raigs X. Mentre la realitzava, tingue l'oportunitat d'assistir a classes d'al-
guns professors curopeus il•lustres clue feren estades al Caltech, corn Paul Ehrenfest
(1880-1933), Arnold Sornmerfeld (1868-1951), Max Born (1882-1970), Paul
Langevin (1872-1946) i Peter Debve (1884-1966), anib qui publica un treball
de recerca sobre teoria de les solutions I'any 1925.

El professor Noyes apreciava la gran capacitat intellectual de Pawling, clue
unia a la profwiditat, brillantor i a la solidesa, agilitat, i volgue retenir-lo al Caltech
-el terror principal era clue Pawling volgues passar a treballar amb Gilbert N.
Lewis (1875-1946), a la Universitat de Berkeley. Amb aquest fi, proporciona a
Pawling una situacio remunerada (la de fellow del National Research Council) al
Departament de Quimica de Pasadena i, pot despres, una beta postdoctoral (de
la Guggenheim Memorial Foundation) per ampliar estudis a Europa, on Pauling
residi gairebe dos ant's, de la primavera de 1926 a la tardor de 1927, el primer
any a Munic treballant amb Arnold Sornmerfeld, despres un temps brew a
Copenhaguen amb Niels Bohr (1895-1962), tuts mesos a Zuric amb Erwin
Schrodinger (1887-1961) i, finalment, una estada a Londres amb W. H. Bragg
(1862-1942). S'endinsa aixi en els misteris de la mecanica quantica, clue alesho-
res estava naixent a partir dels treballs dels cientifics esmentats i d'altres, corn
Werner Heisenberg (1901-1976) 1 corn Fritz London (1900-1954) 1 Walter Heisler
(1904-1981), arnb qui Pauling establi una bona amistat i clue foren cis autors
d'un model quantic de la molecula d'hidrogen clue constitui un dels punts de
partida de Pauling en els seus treballs sobre la natura de l'enllac quimic. Pauling
mateix, tinic quimic d'origen entre tota aquesta varietat de fisics, desenvolupa
tecniques de calcul que permeteren aplicar a la quimica les esoteriques equations
d'aquesta teoria quantica, fins a constituir la nova disciplina de la quimica quan-
tica. Retorna a la seva placa del Caltech havent sumat al sea arsenal de coneixe-
ments quimics 1 a la seva habilitat d'experimentalista tot el bagatge d'un fisic
teoric aven^at, en la Iinia dels mes prestigiosos del moment.

Noi (ta BRI:U UI( 1A)BR\ DI: RIiCFR( A

Aquesta nova faceta de la seva formacio Ii permete anar mes enlla en la
interpretacio de les figures de difraccio de raigs X per a establir Ies esn-uctures de
molecules cada cop mes complicades. La combinacio dels seus estudis teorics
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aprofundits en quimica quantica amb els resultats d'aquests treballs experimen-

tals de determinacio d'estructures cristal•lines i d'estructures moleculars (primer

a partir de ics figures de difraccio dc raigs X; a partir de 1932 Lambe de les figures

de difraccio electronica fins i tot dc substancies en estat gasos, tecnica aquesta

que ell introdui al Caltech despres d'una visita al lahoratori de Hermann Mark

(n. 1895) i R. Wierl, a Alemanya) li permetc de desenvolupar, a partir del conei-

xement de Ics distancies interatomiques i dels angles d'enllac, una nova manera

d'interpretar els enllacos quimics ampliant el model del parell d'electrons de G.

N. Lewis, mitjanecant tins conceptes clans que introdui: cl de la hibridacio dels

orbitals atomics (formulat el 1928) i el de la ressonancia cntrc les formes extre-

mes, la ionica i la covalent (desenvolupar entre 1931 1 1933). El gran en que

cadascuna d'aquestes formes extremes participa en la definicio de la polaritat

d'un cnllac esta relacionat amb una propietat fonamental caracteristica de cadas-

cun dels dos atoms enllacats, clue ell anomcna electronegativitati que calcula per

a tots cis atoms de la taula periodica. No es aquest el floc on descriure cis details

del seu treball, que formaren el contingut del llibre The Nature of the Chemical

Bond and the Structure ofMolecules and Crystals, publicat per la Cornell University

Press en primera edici6 el 1939 (seguiren altres editions, successivament amplia-

des i actualitzades, la tercera de 1960), llibre clue avui cs considerat un classic

dins la literatura cientifica, pero si clue s'ha dc comentar I'impacte que tingue

aquest treball de Pawling, positiu i Formidable en tot el mon (malgrat negligir

gairebc totalment la teoria dcls orbitals moleculars i la tcoria del camp dels Ili-

gands) excepte en ]'area sovietica, on la superestructura cientifica establerta, an-

corada en les teories estructurals d'A. M. Butlerov (1828-1886), considera la

teoria de la hibridacio i de la ressonancia corn a artifici burges ideat per a defugir

la veritable complexitat dels fets, artifici burges ideal per a evitar el fet d'havcr-se

d'enfronrar amb la realitat dc debo i, per taut, contraria al marxismc ortodox i,

corn a tai, aquesta teoria fou condemnada globalment. Aquesta condemna fou

tan rigorosa coin la que s'aplica paral•lelament, pero amb mcs publicitat, a ]es

teories genetiques discrepants de la dclr6fim D. Lysenko (1898-1976), 1 la pro-

hibicio d'adherir-se a les teories condemnades Lou mantinguda amb eficacia:

('academic Sirkin, dc ('Academia de Ciencies de ]'URSS, i la seva col•laboradora

Diatkina sofriren persecucio (fins i tot Sirkin fou desposseit de la seva posicio

d'academic) perque en el seu notabilissim llibre sobre I'enllac quimic (que va

mereixer esscr traduit a I'angles per ]'editorial Pergamon Press cl 1951) descrivien

amb detail Ics idees de Pawling i en fcien us. Aquesta situacio canvia posterior-

Merit, quan Khrusxov es feu carrec del govern de Moscou i inicia el proces de
desestalinitzacio el 1954. El canvi es manifests amb el nomenament dc Pawling,

cI 1958, de membre corresponent de ]'Acad'emia de Ciencies de I'URSS; des-

pres, el novembre de 1961 fou invitat a assistir a la commemoraci6 del segon

centenari de la fundac16 d'aquesta Academia i a pronunciar-hi una conferencia.
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Per a acceptar la invitacio , Pawling reclamii el Bret a parlar de temes que podrien
esser incomodes per a les autoritats de Moscou , coin el del peril ) de Ies proves de
les arnies nuclears, en particular les que en aquells moments estava reiniciant
I'URSS, el de 1'horror d'una guerra nuclear, el de la necessitat que els estats re-
nunciessin per sernpre mes a la guerra com a recurs ; li fou acceptada aquesta
condicio i la conferencia que pronuncia fou memorable . Els tractes de deferencia

de l'URSS envers Pawling culminaren en 1968 , quan li fou concedit el Prerni

Internacional Lenin de la Pau.

Dc com l'interes de Pauling per les questions d'estructura molecular s'orienta
a partir de 1934 vets molecules importants biologicament , fins a culminar el 1950
amb la publicacio de I'estructura helicoidal dc les protemes , seguida poc despres
pels intents ( fallits per poc , com veurem ) d'aclarir 1 ' estructura del DNA, i per la
seva interpretacio estructural dels anticossos (1940-1945); de com aquests estudis
sobre l'especificitat biologica i els coneixements que havia adquirit sobre I'estructu-
ra de 1 ' hemoglobina Ii permeteren trobar la causa immediata de la malaltia conegu-
da amb el nom d'anemia de ceLlulesfalciformes, o drepanocitosi, i corn d'aquest fet

passa a la interpretacio molecular de la malaltia, i d'aqui a la concepcio de la medi-
cina ortomolecular (des de 1948); de com el concepte d'ortomolecularitat el con-
dui a opinions (exagerades segons molts experts ) sobre el paper de les vitamines,
particularment de la vitarnina C; de com aplica aquell concepte a 1'estudi del fun-
cionarnent del cervell huma I de les seves anomalies ( 1968); de com va anar man-
tenint , pero, tot al Ilarg de la seva vida un interes sobre els aspectes mes basics de
1'estructura de les molecules 1 dels atoms fins a arribar a publicar diversos treballs

sobre 1 ' estructura del nucli atomic (des de 1963); de tot aixo tracten amb autoritat
altres articles d'aqucsta mateixa publicacio.

No'ii.s BIO (; RAFIQCGS, CO N 111CACIO

Situem - nos altra vegada al moment en que Pauling retorna a California

despres de la seva estada a Europa , al final de 1927. Entra immediatament a
formar part del cos docent del California Institute of Technology, on la seva

activitat academica es perllonga fins al 1964: fou professor assistent de 1927 a
1929, professor associat de 1929 a 1931 i fullprofessoro catedratic des de 1931.
Durant aquests anys, els darters de la decada dels vint i cis primers de la dcls
trenta , la seva evolucio intellectual i professional Lou molt rapida , i el ritme de
publicacio de treballs dc recerca , molt inters . Aixi, fou reconegut aviat corn un
dels cientifics mes destacats en el mon de la quimica. Li fou atorgat el premi A.
C. Langmuir el 1931, concedit per ('American Chemical Society aquell any per
primera vegada. Ws significativa es I'evolucio dels comentaris sobre Pauling
(segons citacions de Siiivos, 1990) clue fa Noyes, reputat corn un infal-lible des-
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cobridor de talents (i captador d'aquests per at Caltech), que din el 1923: «aquest

not excepcional que ens arriba d'Oregon,,; que afirma el 1931: <el quimic mes

apse clue he trobat mai» ; que el 1933 concedeix, parlant amb els patrons d'una

fundac16 que contribuia at financament del seu laboratori: ,Si tots els del depar-

tament, excepte Pauling, fossim acomiadats, aquest seria encara un dels departa-

ments de quimica mes importants del mon)).

Quan el 1936 mori Noyes, Pauling, que aleshores tenia trenta-cinc anys,

fou nomenat chairman de la Divisio de Quimica i Enginyeria Quimica i director

del Gates Laboratory We quimica) i del Crellin Laboratory (de quimica organica

i biologica) del Caltech, carrecs que exerci fins at 1958. En aquesta data renuncia

a tots els sews carrecs administratius (en els quals fou substituit pel quimic anali-

tic Ernest H. Swift) per a poder-sc dedicar mes lliurement at seus treballs de

recerca i de doccncia -de fet, pero, per a poder-se dedicar amb mes llibertat a

les sever campanyes extraacademiques contra les armes nuclears i contra la carre-

ra d'armaments, que ell considerava tan importants, o mes, que els seus treballs

de recerca i que son l'objecte principal d'aquest article. Corn veurem, fou la

repercussio negativa d'aquestcs campanyes entre una majoria dels seus col•legues

de facultat, el 1963, un motiu principal de la seva decisio de demanar una exce-

dencia a la Diviso de Quimica del Caltech i de passar com a research profissoral

Center for Study of Democratic Institutions, del mateix institut california, situat

a Santa Barbara, on romangue fins at 1967. Deixa finalment el Caltech i fou

contractat com a professor de quimica a la Universitat de California, campus de

San Diego fins a 1969. Davant de les mesures restrictives i repressives preses pel

governador de l'Estat de California, Ronald Reagan, per a fer front a l'agitacio

estudiantil, deixa aquesta universitat de 1'Estat en acabar-se-11 el contracts, i pas-

sa com a professor d'investigacio a la Universitat de Stanford, universitat priva-

da. El 1973 funda el Linus Pawling Institute of Science and Medicine, orientat

principalment a I'estudi de la medicina i la psiquiatria ortomoleculars. Posterior-

merit, el California Institute of Technology, clue volgue reparar antigues incom-

prensions 1 ofenses, nomena Pauling professor emerit de quimica i commemora

solemnement els seus 85e i 90e aniversaris, el 1986 i cl 1991.

PAUSING, MESTRI:

'Iambs com a docent, Pauling fou d'una qualitat superlativa. Si en el camp

de la recerca havia demostrat la seva capacitat de fer clars els conceptes mes ,obs-

curs,, de la quimica quantica, la seva capacitat de fornir als qulmics en general

sines mentals simples que els permeten de pensar i do raonar i, si voleu, fins i tot

d'exercir intuitions assenyades enfront dels fets experimentals, aquestes capaci-

tats el convertien en un vector excepcional a classe. Com excepcional hi era tam-
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be la seva actinid, quc, a partir de la problematica propia de la quimica labia
introduir remes mes generals: problemes de la ciencia com a activitat humane,
problemes de la villa mateixa, giiesrions cliques com lade la responsabilitat civi-
cs que to el ciendfic en tots ayuells renal d'interes public quc roquen allo en que
ell es competent, com el de la responsabilitat yue l'home coma, i mes que mes
I'home yue ha pallet pct la universitat, to de manrenir-se form cn tot allo quc
crew. Cal remarcar el fet que durant tore la seva villa acad^mica al Caltech tingue
un interes especial a manrenir la seva docencia de l'assignatura de quimica gene-
ral de primer curs de carters, independentment delsse^s compromisos rientifics
i civics, perquc creia quc era una marcria d'importancia essencial en I'orienracio
do la tormacio universitaria de calla alumne. El sea llibre de text General (.'l.^ernistry,
publicat el 1947, obtingue un exit editorial esclatanr. Fou una obra innovadora
en el lentil de tracrir de fer raonable aquesta discipline fins aleshores majormenr
descriptive, de baser-la en postulats acceptables dell quell deriven estn^ctures, de
lea gulls deriven Ies propierats. E^ou sorprenent que en ayuells moments 1'ediro-
rial Aguilar, de Madrid, decidis ja el 1949 de publicat-ne la traduccio casrellana,
amb el tirol de Quzmica General, una rntroduccron a la ^^rri^rrera descriptir^a y a la
teoria gtrrfnica moderns (posteriorment, el 1977, Aguilar publics tambe la traduc-
cio casrellana de I'edicib Hord-americans de 1970). En aquell temps, a Barcelona,
professors de quimica general de la Facultat de Ciencies, malgrat quc ens sentiem
implicitament coaccionats a seguir el Babor-Ibarr, de ('editorial Merin, ens vam
atrevir ja a recomanar el Pawling, que ens permetia airejar fassignarura tot aug-
mentant-ne el grew de racionalitst, que prescindia del mctode historic d'introdwir
segons gains concepres, i que reduia a una brew rota apendicular Ies (leis ponde-
rals i volumetriques de la reeccio quimica (de Prout i Richter i Dalton a Gay-
Lussac), que Toren la base experimental do la teoria atomics.

Ei, riz^^^F^.crt^: Mn;vE i,crr,w

Quan Robert J. Oppenheimer (1904-1967) fou encarregat del Projrrte
Manhattan, el quc havia de conduit a lea explosions de Ies bombes atomiques dr
1945, oferi a Pawling la direccio de la divisiG de quimica d'aquest projeae. Pawling
rebutja I'ofcrrr, al•legant modus de salut (yue efectivament eren ccrts: patio en
ayuells moments una nefritis glomenilar considerada grew), pert mes aviat mogul
per I'interes de no esser distret de lea seves preoaipacions personals de recerca, en
ayuells moments centrades en molecules biologiques, i per 1'interes relacionat dell
programer que ja renia cncarregats pets responsahles de I'esfor4 prcbel•lic (i aviat
hel^lic) dell Estats Units, yuc tocaven punts diversos de sanitat milirtr, i que Toren
prow importants per a mereixcr posteriorment la Medalla al Merit que el president
Harry S. "Ii-uman concedi a Pawling cl 1948. Com ja hem dit, no fou des del
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comencament de la seva vida p6blica que les actituds dc Pauling es caracteritzarcn

per la preocupacio etica I el sentiment d'una responsabilitat social, preocupac16 i

sentiment que es desenvoluparen durant la guerra, sembla que desencadenats per

1'accio catalitica de la seva muller, Ava Helen Pauling, nascuda Miller, que, ella si,

havia intervingut anteriorment en activitats de caracter mss o menys politic. La

seva negativa a participar en el Projecte Manhattan (de fet molt mal vista per una

societat clue estava subjecta a una tensio patriotica extrema, i nomes compartida

per un altre cientific de primera magnitud, Izaak M. Kolthoff -1894-1991- a

qui fou tolerada una negativa paral-lela a causa del sew origen estranger -era ori-

und dels Paisos Baixos- i pel let de treballar per a la defensa en un programa de

recerca sobre la polimeritzacio en emulsio que resulta esser de prou importancia),

el mateix Pawling, ja transitant pels camins del pacifisme, la lamenta posterior-

ment, perque, deia, segurament equivocadamcnt, que si hagues estat dins de I'or-

ganitzacio potser hauria pogut exercir alguna influencia sobre el desenvolupament

de les armes nuclears i, sobretot, sobre la decisi6 de llur ds final i sobre la prolonga-

cio i I'ampliacio de les recerques un cop acabada la guerra.

Recordarem que el Projecte Manhattan fou engegat arran de 1'advertencia

que, a suggerlment de Leo Szilard (1898-1964), adreca Albert Einstein (1879-

1955) al president F. D. Roosevelt sobre el perill que Cl Govern del Tercer Reich

utilities la fisio de l'atom d'urani, tot just obcrvada aqucll estiu de 1939 a Ale-

manya per Otto Hahn (1879-1968, Premi Nobel 1944) 1 Lise Meitner (1878-

1968), per a preparar una arma que indubtablement representaria un avantatge

decisiu en el conflicts bel•lic que estava comencant.

Quan, el 1944, els cercles involucrats en el Projecte Manhattan arribaren a

estar conven4uts que els alemanys no investigaven en aquesta linia, sino nomes en

coets de Ilarg abast (els VI i V2 amb que Londres fou bombardejat) nomes on dels

cientifics que treballaven en aquest projects, considerant-lo ja innecessari 1 des de

bon comen4ament moralment inacceptable, en va plegar 1 deixa de col•laborar-hi:

fou Joseph Rotblat (n. 1908), un fisic pertanyent a l'equip britanic, encara que ell

era d'origen polones, qui amb gran escandol retorna a Anglaterra, on adquiri la

nacionalitat britanica, a qui fou denegat a perpetuitat el visat d'entrada als Estat

Units (aquest visat li fou concedit novament el 1964). Es interessant ci let que

cinquanta-un anys despres, el 1995, aquest Joseph Rotblat obtingue el Premi Nobel

de la Pau, guanyat per anys i anys d'activitat pacifista i de dedicacio a canipanycs

per al desarmament mondial en el mare del movinient Pugwash.

INICI 1W LES CAMPANYES PACIFISfFS (1945)

Despres de I'acabament do la guerra, Albert Einstein, com Linos Pawling 1

d'altres, fou immediatament conscient dels noes perills que corria la humanitat en
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el seu conjunt com a consequencia de Ics forces que havien estat desencadenades.
Un peril) derivava de la proliferacio de les armes nuclears en els magatzems dcls
exercits, Lin altre de Ia continuacio de les recerques sobre aquestes armes, que esde-
vindrien cada cop mes potents; Lin altre derivava de la radioactivitat que llen4aven
a l'atmosfera les proves o assaigs d'armcs nuclears que els Estats Units (i ben aviat
tambe !'URSS) realitzaven. Aquestes armes, si eren emprades en cas d'un con-
flictc bel•Iic futur, (i, com que existien, ho serien), podricn representar fins i tot
la desaparicio de !'home de damunt ]a Terra; la radioactivitat disseminada per
I'atmosfera per les proves d'armes nuclears provocarien, entre d'altres transtorns,
els de tipus genetic que podien afectar sectors de I'especie humana durant gcne-
racions. Einstein se senti moralment obligat a pressionar les autoritats de
Washington, aleshores ja sota la presidencia de Truman, i ho feu insistentment i
inutilment; Pauling, tambe, arrossegat per totes aquestes considerations inicia
campanyes de divulgacio i advertencia clue primer dedica sobretot al terra de la
disseminacio dels residus radioactius proccdcnts d'explosions experimentals, i
que despres lliga amb el del balafiament de la vida i dcls recursos de la Terra per
causa de la guerra i del militarisme 1 amb el de la injusta distribucio de la riquesa:
des del mateix any 1945 pronuncia series de conferencies sobre els perills dels
detritus radioactius de les explosions nuclears i sobre la necessitat que la ciencia
for utilitzada com a instrument de paw i d'igualtat social i no de guerra i d'explo-
tacio. En aquest tipus d'activitat, Pawling es caracteritzava per Lin estil senzill i
directe; algunes vegades tendia a veure les cores d'una mancra potser massa abso-
luta: el be contra el mal, I'amor contra 1'odi, i feia simplifications que semblaven
excessives i fins i tot irresponsables per a alguns critics; altres vegades se centrava,
pero, en matisos, i formulava sempre propostes constructives. El metode persu-
asiu, emotional i dirigit directament a la mentalitat del receptor dels seus missat-
ges que emprava Pawling per a enfocar les cores era efectiu i aconseguia polar la
gent en moviment, corn demostra posteriorment !'exit que assoli amb initiatives
seves corn la Scientists' Bomb Test Appeal to the United Nations (de 1958) i com la
proposta del Nuclear lest Ban Treaty (de 1963).

UI',MERGFNCY CoMMITTI F. of A-IY)MIC SCIENTISTS (1945-1951)

Ja Lines setmanes abans de la bomba d'Hiroshima havia estat publicat el
Franck Report, on s'expressava la preocupacio d'un grup de cientifics del Projecte
Manhattan que trehallavcn a Chicago, reunits en Lin comite presidia per James
Franck (1882-1964, Premi Nobel 1926) i del qual formaven part Eugene
Rabinowitch (t 1973) i Leo Szilard, entre d'altres. En aquest document es dc-
manava que es fes nomes una ,dennostrac16 , de la potencia de la bomba , perm no
Lin bombardeig real, i es plantejaven ja Ies implications previsibles que tindria a
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Ilarg termini l'us militar de I'energia nuclear, les quals exigirien una autoritat

mundial i, mentre aqucsta no fos establerta, un control internacional. A la tardor

de 1945 es constitui, com a evolucie d'aqucst grup, i d'altres formats paral•lelament,

una Federacio de CientificsAtomics, que es convcrti postcriorment en la Federacio de

Cientifics Americans, amb voluntat d'exercir de grup de pressio o lobby al Con-

gres dels Estats Units per a tractar de contcnir la cursa armamentista i racionalit-

zar I'us de l'encrgia atomica. Publicaren el Bulletin ofthe Atomic Scientists, dirigit

per E. Rabinowitch fins a la seva mort el 1973, 1 despres per Bernard Feld, fisic

implicat tambe en el Moviment Pugwash, publicacio que exercI vigilancia sobre

les politiques dels Estats Units i d'altres pa'isos en les materies que afecten la

seguretat dc la humanitat, de la qual es feu famosa la figura de la portada, on

rellotge assenyalant just quatre minuts abans de 1'hora de l'holocaust nuclear, on

tota cosa trobara la seva Ii. Aquest grup de Chicago 1 la Federacio que en sorgi

tingucren tin paper que ara es veu quc fou important, encara que en aquell

temps semblava mes aviat el d'aquell profeta quc clamava en el desert, que ningu

escoltava pero que, com aquests cientifics atomics, aconsegui d'esser sentit molt

despres en cercles molt amplis.

Albert Einstein, per a poder contrihuir al financament d'aquestes entitats i

publications i per a elaborar directrius politiques que els poguessin esser utils,

constitui el mateix any 1945 el Comite d'Emergencia dels Cientifics Atomics,

cercle reduit on trobem Linus Pawling juntament amb Hans Albrecht Bethe

(1906-?, Premi Nobel 1967), Leo Szilard, Harold C. Urey (1893-1981, Premi

Nobel 1934) i Victor Weisskopf. Les bases de I'actuac16 d'aquest comite partei-

xen de la constatac16 que no hi ha defensa militar possible contra les armes nu-

clears, les quals seran cada cop mes barates, mes destructives i a I'abast de mes

paisos; que si en el futur comenca una guerra, aquestes armes indefectiblement

hi seran emprades, amb la destruccie consegi ent de la nostra civilitzacl6; que

nomcs es pot propugnar per a aquest problema una unica solucie: cl control

internacional de I'energia nuclear i, en darrer terme, I'eliminacl6 de les guerres.

Inicialment, el Comite d'Emergencia va donar suport a I'opinI6 d'Einstein

que aquesta solucie implicava 1'establiment d'un unit govern per a tot el men.

Posteriorment, divergencies de criteri entre els membres respecte d'aquest punt

condugueren a una paralisi progressiva del Comite i a la seva dissolucie el 1951.

L,v DECLARACI( DI: MAINAU (1955)

Aixi que un cientific ha assolit el Premi Nobel es converteix en una mena

de referent a tenir en compte; els mitjans de comunicacie fan cas dels sews acres

i de Les seves opinions, i aquests acres 1 opinions tenen als ulls d'amplis sectors de

la societat una consistencia o un pes que els converteix en quelcom que pot tenir
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forca de conviccio. Fins i tot en els ambits politics els prenen en consideracio,
i aguns governs han vist alguna vegada la seva actuacio condicionada per acres i
opinions dc premis Nobel. Recordern, corn a exemple paradigmatic, la llctra
d'Einstein a Roosevelt sobre la fissio nuclear.

EIs cientifics Clue han obtingut premis Nobel han esdevingut conscients
d'aquesta influencia additional clue el premi comporta. Alguns, corn Pauling a
partir de 1954, han estat empesos a participar, o s'han sentit directament obli-
gats a participar, en acres que tenon una significacio humanitaria, filantropica,
pacifista o solidaria. Aixi, el 1955, Pauling s'involucra amb la seva signatura en
el Manifest Russell-Einstein i en la Ucclaracio de Mainau.

Per tal d'exercir mancomunadament aquella influencia addicional, els pre-
mis Nobel en Fisica i en Quirnica volgueren disposar d'un forum on expressar-se
col•lectivament quail calgues, i, des dc 1953, les reunions anuals a lilla de Lindau,
al Ilac Constanca, esdevingueren una fita a tenir en compte. A la sortida d'una
d'aquestes reunions, Cl 1955, es redacta la hen coneguda Declarac16 de Mainau,
que fou signada per cinquanta-dos premis Nobel, entre ells diversos de gcumica: el
de 1943, Georg von Hevesy (1885-1966) (tambe Premi International Atoms for
Peace 1959); el de 1944, Otto Hahn (1879-1968); el de 1954, Linus Pauling, i Cl
de 1921, Frederick Soddy (1877-1956), aquest darter el precursor que, ja en 1909,
vista la magnitud de l'energia continguda en els atoms segons es manifesta en cis
fenomens radioactius, havia previst ja perills futurs, i es cregue en l'obligac16
d'introduir el concepte de responsabilitat social de la ciencia. En la Declarac16 de
Mainau es reconeix que ]a ciencia ha donat a la humanitat el mitja d'autodestruir-
se, i es propugna l'acabament de les proves d'armes nuclears, que s'hauria d'assolir
a base d'un acord entre els estats que posseeixen bombes atomiques o bombes
d'hidrogen, acord clue hauria d'esser sancionat (o supervisat) per organitzacions
internationals com Ies Nacions Unides. S'hi demana que els estats renunci'in vo-
luntariament a la forca corn a ultim recurs en questions de politica international.
[Horn pot trobar un tractarnent d'aquest terra a M1 itltichs, 1996, p. 185.]

E1, M;vNII'I.Sr Rt'ssl.II-EINsrlIN I I I MO^VIAIIN I Pr'cvVvSII (1955)

Linus Pauling posit la seva signatura al manifest que Bona Iloc al naixement i
a l organitzacio del moviment que robe Cl nom de Conferencies Pugwash sobre cien-
cia i afers mundials. Aquest manifest sorgi d ' una iniciativa de Bertrand Russell,
qui, despres d'haver emcs per la BBC el Nadal de 1954 un discurs de titol ,El
perill de l'homu>, suggeri a Einstein d ' aprofitar- ne el text corn a base d'una decla-
racio clue poquessin signar homes de ciencia eminents , en la qual es convocaria
cientifics de diferents paisos amb opinions politiques divcrses per a avaluar cis
pcrills que Ies noves armes de destruccio de masses representen per a la humanitat.
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Einstein signs el text proposer per Russell i li retorns per correu; devia esser el

darrer acre que va for, perque quan Russell retie el text signet Einstein ja havia

trespasser. Signaren la declaracio, que ha passer a la hisd^ria amb el nom de Mani-

fest Russell-F,irutein, onze cientifics, dell quals nou eren guardonats amb sengles

premix Nobel, tine de fisica, el mateix Einstein, premi de 1921, i I? W. Bridgman

(1882-1961), premi de 1946, H. Yukava (1907-1981), de 1949, C. E Powell

(1903-1969), de 1950, i Ma Born, de 1954; dos de quimica, J. F. Joliot-Curie

(1900-1958), de 1935, i Linus Paining; tin de medicine i fisiologia, H. J. Muller

(1890-1967), de 1946, i de literature, Bertrand Russell, el promotor. Signaren

tambe dos fisics que no havien obtingut cap d'aquests premix, Joseph Rotblat (yue

obtingue despres el de la Pau, el 1995) i L. Infeld. El manifest fou presenter publi-

camenrper Russell, amb 1'assessorament tecnic de Rotblat, el 9 de juliol de 1955,

a Londres, en una conferencia de premsa que tingue gran ress<^. Russell, Rotblat i

Powell s'encarregaren d'organitzar una primers reunio international de cientifics

seleccionats, especialment invists, que tingue Iloc Pabril de 1957 a Pugwash, prop

de Haliftx, a Nova Escocia (Canada), per a tracsr tres tomes: a) perills derivats de

1'us de 1'energia atomics, en la pau i en la guerre; b) control de les armes nuclears;

c) responsabiliratxocial dels cientifics. D'aquess reunio sorgi el moviment esmen-

tat de les Conferencies Pugwash. Aquest procure mantenir-se al merge del com-

promis politic concret tom a unite possibilitat d'adquirir una fora efectiva; ja en

el manifest initial es reconeixia que en el mon el principal perill neix de nos diferen-

cies ideologiques, tom la Iluis existent en aquells anys entre comunisme i antico-

munisme. No obssnt aixb, als Essts Units i a Gran Bretanya es considers que era

tin nu>viment esquerrs controlat pel comunisme, o que, almenys, hi simpatitzava,

i aix^^ ores dificulrrrs ens signants del manifest; anys despres es comen4a a reconei-

xer la neutralist i la importsncia del debar a Pugwash i els governs d'aquells paisos

tracrlren de participar-hi i de manipular-lo, i el mateix Henry Kissinger, gels Es-

srs Units, i Lord Zuckerman, per la Gran Bretanya, prerengueren entrar a formar-

ne part i suggerir altres participants i altres tomes de discussio. Cal dir quo el

moviment resisti aquestes pressions. No es aquest el Iloc per a desenvolupar la

histbria de les Conferencies Pugwash (que es pot trobar, juntament amb el text del

Manifest Russell-Einstein, a Ro^rtti n^r, 1982, p. 132-144 i 301-303), qie ha tingut

tin paper significatiu en el de la pau i en la limiscio de nos proves

nuclears, tom ha reconegur la Fundaci8 Nohcl en atorgar a aquest moviment el

Premi Nobel de la Pau de 1995, compartit amb el que fou el sou secresri general

des de l'origen fins a 1973, Joseph Rotblat Despres d'haver estampat la sous signa-

ture en el manifest initial, Linus Paining tingue una participacio menor en aquest

moviment.
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LA CRIDA SCIENTISTS' BOMB TEST AI'I'T:AL TO THE UNITED NATIONS ( 1958) 1 El.

PI 1{MI NOBh.1. DE LA PAU (1963)

De totes les actuations que Pauling emprengue amb rclacio als pcrills rcla-
cionats amb les armes nuclears, la que tingue mes ressonancia fou la de promo-
c16, realitzacio i presentaci6 de la Crida dels Cientifics a les Nacions Uncles
sobre Ies Proves dc Bombes Nuclears, el 1958, actuac16 que, de fet, fou la causa
immediata que li Fos atorgat el Premi Nobel de la Pau de 1962 i, d'altra Banda,
una causa mes de les dificultats i incomoditats innombrables amb que topa dins
del seu pals.

A partir d'una conferencia que pronuncia el maig de 1957 a la Washington
University, do Saint Louis, Pauling redacta la crida esmentada, pensada per a
esser presentada a 1'ONU si recollia prow signatures entre els homes de ciencia.
Inesperadament, aquest text tingue molt bona acollida, primer entre els cienti-
fics americans, entre els quals es recolliren dues mil signatures en dues setmanes;
despres, entre els cientifics de tot el mon, entre cls quals circula durant uns me-
son. El document fou signat en total per 11.02 1 cientifics d'alt nivell, pertanvents
a 49 paisos. Cal dir, pero, que molts dels col•legues americans de Pauling no hi
estaven d'acord: aixl com Pauling creia que un cientific tc l'obligacio de partici-
par, d'expressar la seva opinio i fins i tot de prendre partit en tots aquells temes
d'importancia p6blica, politica o social en que la seva professi6 el fa competent,
aquells col•legues esceptics creien que les petitions de masses son in6tils i que,
per a un cientific, donar suport a solutions utopiques generalitzades li fa perdre
efectivitat, en la linia d'allo que Wittgenstein retreia a Bertrand Russell segons
s'ha cornentat al comencament d'aquest article. Pauling era conscient que no era
el portavcu de rota la comunitat cientifica, pero si d'un segment prou important
d'aquesta comunitat.

El 15 de goner dc 1958 fou Murat per Pauling i la seva mullet a Dag
Hammarskjold, secretari general de I'ONU, el document que contenia totes
aquelles signatures. Hammarskjold, a la vista de la quantitat i la qualitat de Ics
signatures, inclogue el document a 1'ordre del dia de la scss16 pertinent de l'orga-
nitzacio international. Amb aixo s'inicia una dinamica imparable que acaba amb
la signatura d'un tractat de prohibicio parcial de les proves nuclears, Les que tenon
Hoc a I'atmosfera lliure, que afectava coneretament els dos pa'fsos protagonistes
do la guerra Freda. Hammarskjold, que havia fet servir tots els recursos dc que
disposava com a secretari general de I'ONU, no Pogue veure el proces enllestit
perque mori en un accident d'aviacio a Katanga, al Zaire, al comencalnent del
1961; pcls sous esforcos en aquest terreny i en molts i molts d'altres, fou recom-
pensat per la Fundaci6 Nobel amb el Premi Nobel de la Pau d'aquell any, 6nica
vegada que aqucsta fundacio, saltant-se la lletra dels sous reglarnents, ha concedit
cl premi a titol postum.
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El 10 d'octubre de 1963 entry en vigor l'csmentat tractat de prohibicio

d'assaigs nuclears. El mateix dia fou atorgat a Pauling el Premi Nobel de la Pau

de 1962, que havia quedat momentaniament sense concedir esperant que es fes

efectiu aquest tractat. Anteriorment, el novembre de 1962, li havia estat atorgat

tambi el Premi International Gandhi de la Pau, aquest conjuntament amb l'eco-

nomista J. P. Warburg.

En amplis sectors de la societat mes influent dels Estats Units la concessio

del Premi Nobel de la Pau a Pauling va caure molt malament. Fins al punt que el

Time, de Nova York, afirma textualment que amb aquesta concess16 la Fundac16

Nobel havia escopit a la fat dels Estats Units. Greuges acumulats en tenien molts,

aquells sectors. Per exemple, despres d'haver presentat el document a 1'ONU, el

getter de 1958, durant el mes de febrer del mateix any publica el seu llibre No

more war i participa a San Francisco en tin debar televisiu enfront d'Edward

Teller, el pare o arquitecte de la bomba d'hidrogen, contra les proves d'armes

nuclears. El mart, inicia tin proces judicial contra el Departament de Defensa

del Govern dels Estats Units i contra la Comissio d'Energia Atomica pel fet que

realitzaven aquestes proves. El proces fou rebutjat pel tribunal a qui competia,

per defecte de forma, i Pauling 1'eleva al Suprem, tambe amb resultat negatiu. El

1959 assisti a una conferencia international contra les bombes atomiques 1 d'hi-

drogen, celebrada a Hiroshima, 1 hi fou encarregat de redactar el text de la reso-

luc16 final que, corn tantes d'altres, reclamava un acord international per polar fi

a tots cis assaigs nuclears. A la Primavera de 1'any 1960 Lou citat a declarar davant

del Subcomite de Seguretat Interna, dependent del Comite Judicial del Senat de

Washington, en relaci6 amb la peticio tramesa a les Nacions Unides i amb la

recollida dels onze milers Ilargs de signatures. El Subcomite era presidit pel sena-

dor James O. Eastland, i l'interrogatori el condui el tambe senador Thomas J.

Dodd, ambdos del Partit Democrata. Pauling form gran part de la informacio

circumstantial que li fou demanada, pero no cap detail referent a Ies persones

que l'havien ajudat a recollir les signatures: afirmava que el Subcomite no tenia

poder, segons la constituc16, per a exigir-li aquesta informacio. Al mes d'agost

fou requerit a tornar al Subcomite i a donar la informacio a que s'havia ncgat

anteriorment i a que es nega de nou; a l'octubre fou requerit novament a pre-

sentar-se, pero no Iii reiteraren Ies preguntes que ell havia qualificat d'anticons-

titucionals. Hom ha considerat [H. KALVI'N, Bull. Atomic Scientists, 16 (1960),

p. 1301 que Cl comportament de Pauling contribui a canviar el clima d'algunes

actuations dels comites i subcomites del Congres dels Estats Units, potser pro-

clius a conductes maccarthistes, i a obligar-los a mantenir-se dins dels limits

assenyalats per la Constitucio.
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Ei. CoMFri'. D'A(,."r'IVI'rArS AN'I'IAMI/RICANI/S I)kl. SENAL I)I?LS Es'I-AI's UNFIS I)'AMI?RICA

(1950); 1:I. DI^,PARi/AMFNI I)'ESTAI I F.I. PASSAI'ORI I)F. PAULING (1953, 1960)

EIs darters anys de la decada dels quaranta 1 els primers de la dels cinquanta
Toren els anus en quc les activitats politiques de Pawling, si no Ies mes transcen-
dentals de Ia seva vida, Toren potser les mes intenses (coincidf quc tambe ho
foren les sever activitats cientifiques, les que el conduiren al Prerni Nobel dc
Quimica dc 1954). El discurs que pronuncia quan prengue possess16 de la presi-
dcncia de ('American Chemical Society, el 1949, fou molt mat rebut pels medis
conscrvadors dcls Estats Units, quc en aquell temps even els majoritaris. En aquell
discurs demanava a les corporacions industrials del pals de crcar Lill fons de molts
milions de dolars ('any, per a donar suport a la recerca basica, atesos els perills que
comporta el control quc exerceix indefugiblement el govern si n'es la font princi-
pal de financament, perills que analitzava amb detail, sense oblidar els que deri-
ven dcls esforcos dirigits a allb que eufemisticament se'n diu la adcfensa nacio-
nala; criticava tambe 1'organitzacio de la medicina als Estats Units -Pawling ja
estava submergit aleshores en recerqucs de terra bioqufmic i fisiologic- i pro-
posava l'estahliment d'una medicina socialitzada. Aquells medis preponderants
prengueren el discurs corn una agressio no solament al bon sentit sing fins i tot a
la seguretat del pals; alguns arribarcn a demanar la dcstitucio de Pawling del sew
carrec de president.

Els sous esforcos anaven mes eniki de la supressio de les proves de les armes
nuclears, que ell considerava un primer pas, corn ja hem dit, i s'orientaven vets la

fita del desarmament mondial, per al qual caldria previament un viratge complet
en politica intcrnacional: l'acabament de la guerra freda i l'acostament entrc els
Estats Units i la Unio Sovictica. A aquests arguments en suma un altre quan
s'oposa frontalment a la produccio de la bomba d'hidrogen. A tractar d'evitar-la

s'adreca el seu discurs de febrer de 1950 al Carnegie Hall de Nova York, publicat
sota cl tftol de a ultirna dccisio», en el qual pronuncia la frase: aa...aquest proble-

ma de la guerra atomica no ha d'esser subestimat a causa de problemes menors
tals corn, per exemple, la pugna entre el comunisme i el capitalisme», frasc quc
sonava a heretgia en l'America d'aquella epoca.

'l'ot aixo, juntament amb la seva pcrtinenca a la World Federation of

Scientific Workers (entitat de la qual havia cstat president durant molts anys F.
Joliot-Curie, mes conegut als Estats Units per comunista que per Premi Nobel

de Quirnica de 1935), li causa problemes amb el Comiti d'Activitats

Antiamericanes quc presidia el senador J. McCarthy. Un professor de la Fordham
University, Louis Budenz, antic comunista convers, havia denunciat Pawling a
aquest Comitc cone a membre actin del partit; McCarthy l'aeusa tambe de per-
tanver a diverses organitzacions del front comunista. Pauling nega totes Ics acu-
sacions, Ics titlla de mentidcs patents i continua Ies scvcs campanycs. Era Massa

[Butll. Sac Cat. (:icnC.], A ,I. XV'I, 1990



tossut i tenia tin conceptc massa elevat d'allo que cal entendre per dignitat per a

esser aturat per aquesta mena de persecucio.

La histeria del maccarthisme li produt, pet-6, problemes amb el passaport,

que el Departament d'Estat li nega en diverses ocasions a partir de 1952, basant-

se en el fet que 1'afirmaci6 d'anticomunisme clue li era exigida ell no la feia d'una

manera prow contundent. Quart fou anunciat el 1954 l'atorgament del Premi

Nobel de Quimica a Pawling, aquest es trobava altra vegada sense passaport; li'n

concediren Lin en conditions d'emergencia perque pogues assistir a la ccrirnonia

de reccpcio.

Les traves que foren posades a Pauling per a impedir-li els dcsplacaments

a 1'estranger tingueren repercussions importants en alguns aspectes de la seva

activitat cientifica. Una de les que ha estat objecte de mes comentaris i mes

hipotesis gratuites [vegeu BI o :K, 1992, pag. 462-465] es la relacionada amb la

determinacio de 1'estructura del DNA. Pauling, amb el sew col•laborador Robert

B. Corey, havia publicat el fehrer de 1953 una proposta d'estructura dc la

molecula de DNA constitulda per tres helixs de polinucleotids trenades en una

unitat complexa retinguda per ponts d'hidrogen, proposta clue es basava en

I'analisi d'uncs antigues figures de difraccio obtingudes per W. T. Astbury (1898-

1961) pot abatis de la Segona Guerra Mundial. A Londres, amb instruments

mes perfeccionats, Maurice Wilkins (n. 1916) i Rosalind Franklin (1920-1958)

obtingueren Lines noves figures despres del 1950, a les quals Pauling no poguc

accedir a causa de Ies esmentades traves, mentre que Francis H. Crick (n. 1916)

i James D. Watson (n. 1928) les analitzaven segons les tecniques desenvolupa-

des pel mateix Pauling, amb la pressa i amb l'angoixa inherents al terror que

Pauling, malgrat tot, arribes abatis at resultat final. El treball d'aquests autors

sobre l'estructura del DNA, constitult per dues helixs i no tres, publicat el

1953, valguc a Crick, Wilkins i Watson el Premi Nobel de Fisiologia i Medici-

na de 1962. Hom ha especulat si, disposant de passaport, aquest no hauria

pogut esser tin altre premi per a Pauling.

A partir dell voltants del 1960, Pauling decidi defensar-se judicialment

contra aquells que difonien o publicaven materials contra la scva integritat

personal o civica i contra la seva Ileialtat at pals. En una annosfera de naciona-

lisme exacerbat, la jcrarquia de valors de Pauling (havia dit: ,La vida, la Iliber-

tat i la felicitat dc tots cis homes to prioritat per damunt de les preocupacions

politiques del pals>>) irritava molta gent. Al final de 1960 inicia Lin primer

proccs per difamacio contra tin diari (I'Herald, dc Bellington, Washington),

posteriorment en planteja d'altres contra la Hearst Publishing Company, con-

tra el Daily News, de Nova York, contra el Globe Democrat, de Saint Louis i

d'altrcs. Alguns els guanya i Les sentencies inclogueren indemnitzacions econo-

miques; altres sentencies nomes obligaren el periodic a publicar una retracta-

cio; finalmcnt, en altres d'aqucsts processos fracassa, coin en el que segui con-
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tra el National Reviews, que l'havia acusat de col•laborar en totes les empreses
servidores dels sovietics.

hoctubre de 1961 1nicia una serlc de gestions prop de Khrusxov per a trac-
tar de disuadir-lo de reanudar series de proves d'armes nuclears. Rebe resposta
d'aquest justificant-se 1 tractant d'explicar-li per que es vela obligat a fer-ho.
Aquestes gestions inutils, Pawling les continua el mes seguent des de la tribuna
dels conferenciants a l'Academia de Ciencies de l'URSS, tal com hem descrit
abans. Lanv seguent intenta bloquejar les series de proves, tant als Estats Units
com a I'URSS, tirant pels tribunals en cis respectius pai

.
sos les autoritats que

n'eren responsables, basant-se en la il•legalitat d'aquestes proves. Ni en tin pals ni
en l'altre Ics denuncies Toren admeses pc] poder judicial.

Les proves nuclears del 1962 el dugueren a prendre part, anib la seva mu-
Her, al llarg de tot el dia 29 d'abril, en la protesta que uns piquets de manifestants
realitzaren al voltant de la Casa Blanca, a la ciutat de Washington, Pawling al
davant enarborant una pancarta. Al vespre d'aquell mateix dia, Pawling i muller,
un cop canviats de roba, entraren a la Casa Blanca a participar en el sopar al qual
el president John F. Kennedy cis havia convidat, sopar ofert en homenatge als
premis Nobel nord-americans.

Es amb tots aquests acres, 1 amb molts d'altrcs de no menys significatius,
que Pawling es va anar guanyant I'antipatia d'aquells sectors influents de la soci-
etat americana a que ens hem referit abans. Altres sectors, pero, Ii form mes i
mes favorables: per exemple, a les cleccions de novembre de 1962, abans, doncs,
d'haver obtingut el Premi Nobel de la Pau, tingue la sorpresa de rebre tin hom-
bre considerable de vots per a governador de l'Estat de California.

Enfront de la concess16 del Premi Nobel de la Pau, la reaccio hostil mes
dolorosa per a Pawling fou aquella de que fou objccte per part de molts dels scus
col•legues al California Institute of Technology. Li feren una mena de hair, fins
i tot els que li havien estat mes amics en recelaven, desconfiaven de significar-se
a favor d'ell i se'n mantenien distants. Fou aleshores, al final de 1963, dcspres de
mes de quaranta anys de treballar al Caltech, que, considerant irrespirable
I'atmosfera que s'havia creat al sew voltant, deixa els Gates and Crellin
Laboratories i passa al Center for the Study of Democratic Institutions, del
mateix Institut de Tecnologia. Des d'aqui, pero sobretot des de la Universitat
de California (campus de San Diego) i des de la Universitat de Standford, on
passa successivament, se contra cada vegada mes en I'aprofundiment dels seas
treballs sobre la medicina ortomolecular, en particular la psiquiatria, i trebalLi
intensament sobre la interpretacio dels mecanismes de la memoria i de la cons-
ciencia. Son d'aquesta epoca els sous llibres Vitamin C and the Common Cold
(1970) i How to live longer andfeel better (1987), publicats ambdos per l'edito-
rial W. H. Freeman, de San Francisco, i tambe el que va escriure en col•Iaboraci6
amb Ewan Cameron, Cancer and Vitamin C (1979), publicat per I'Institute of
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Medicine que ell va crear i que duu el seu nom. Tambe en tots aquests temes es

troba en la situaci6 del promotor de polemiques: troba tambe l'oposici6 dels

sectors mes ben establerts de la societat, en aquest cas de la classe medica. Al-

guns dels seas abrandaments en la defensa dels seus punts de vista foren fins i tot

ridiculitzats per aquests sectors.

RELACIONS AMB L'AMERICAN CHEMICAL SOCIE'T'Y

Ja hem tractat de la resson$ncia que tingue el seu discurs quan prengue

possess16 de la presidencia de l'American Chemical Society, el 1949. Posterior-

ment, aquesta societat es distancia cada vegada mes de les positions de Pawling i

a les pagines de la seva revista Chemical and Engineering News es feu molt pot cas

de les sever activitats extraacademiques. Quan foren plantejats a Pauling cis pro-

blemes de passaport que ja hem descrit, aquella revista es feu resso del

posicionament de l'American Chemical Society a favor de les tests del Departa-

ment d'Estat. L'esmentada revista dona una informaci6 molt esbiaixada de la

petici6 a ics Nacions Unides promoguda per Pauling i signada per mes d'onze

mil cientffics. Dona, aixi mateix, un tractament minim a la concess16 a Pauling

del Premi Nobel de la Pau, Cl 1963. Aquest matcix any, va descriure d'una mane-

ra completament distorsionada, confusionaria i ofensiva els treballs de Pauling

relatius a la prohibicid de Les proves de les armes nuclears. Pauling, aquesta vega-

da irritat, escrigue a la revista exigint la publicacio d'una nota de rectificacid,

rctractac16 o excusa, nota que la revista no publica, pero si que ho Feu amb la

Iletra de Pauling, a la secci6 de cartes al director. A consegii ncia d'aquest inicident,

Pauling es dona de baixa de I'American Chemical Society.

Passaren els anys, 1 si en uns ambits es calmaren cis anims, en altres no tant.

Quan el 1994 Pauling mori, Chemical and Engineering News publica un article

necrologic en el tftol del qual es qualificat de ,gegant entre els quimics, activista

per a la paw,,. En complir-se un any del traspas dc Pauling, la mateixa rcvista

publica un altre article on es fa inventari dels homenatges, commemorations i

tributs rendits a la memoria de Pauling durant ]'any. Accounts ofChemical Research,

revista cientifica publicada per la matcixa American Chemical Society, ha publi-

cat durant el 1995 un numero especial dedicat formalment a Pauling, on aquest

es presentat com el cavalier antic, idealista, que s'esmercava en la cerca d'uns

sants greats, en Cl seu cas en el camp de la qufrnica.

LAmerican Chemical Society creu potser que ha reparat aixi el descredit

que, com a part integrant que es d'una societat americana rigida i dogmatica,

que aleshores es trobava desorientada per un cfi nul de circumstancies, va

contribuir a instil•lar damunt tot l'ambient del voltant de Pauling i damunt

Pauling mateix. Gegant entre els quimics, gegant entre els lluitadors per a la
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pau del mon, la figura de Pawling es mantindra com un dels pilars mes solids
en la historia dc la quimica i com un dels que millor han definit -rant des del
punt de vista teoric com des d'una praxi compromcsa i autoexigent- la indc-
fugible responsabilitat social del cientific.

Barcelona , maig dc 1996

BiRLIOCRAFIA

1. P, is noWSKY, Robert John . The Structural Chemistry ofLinus Pauling. University of

Wisconsin , 1972 (University Microfilms Inc., An Arbor, Michigan , 72/23, 755).

[Tesi doctoral]

2. Sr.m'os, John W. Physical (.'herrristry/turn Ostwaldto Pauling: The Makingofa Science

in America . Princeton (Nova Jersey): Princeton University Press, 1990.

3. Ro IB1.A 1, Joseph. Scientists, the Arms Race and Disarmament: A Uneseo/Pugwash
Symposium. Londres:'Iaylor and Francis Ltd; Paris: Unesco, 1982.

4. Mt.iouciis, Linda. The World Made New: Frederick Soddy, Science , Politics, and

Environment. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 1996.

5. BAI:M, Rudy. 4, inus Pauling dies at 93: Giant among chemists, activist for peace».

Chem. tT- Eng. News, 78 (33) (1994), p. 29-30.

6. BORMAN, Stu. «Linus Pauling is remembered fondly by those who knew him ,,. Chem.
e'r Eng. News, 73 (19) (1995), p. 28-335.

7. Baim, A.; Wi Irrrslnr.s, G. M.; LARI, R. N., i MCLAI11:81 v, F. W. „Holy Grails in

Chemistry,,. Accts. of'Chcm. Res., 28 (3) (1995). [ Niunero monografic dedicat a

Linus Pauling. La p. 93 conte una lletra del mateix Pauling on descriu alguns dels

sants greals que ell persegui.]

8. Bmi,i.s 11. 10, Manuel. „ Antioxidantes , radicales libres y salad: un enfoque quimico-

orgai.nico-fisico >>. Medicina Clinica. Barcelona: Editorial DOYMA, (1996).

9. Mairr oNI.., Sebastiano . > Wittgenstein , cuore viennese ,,. Corrieredella Sera (27 )'uny,
1991), p. 5.

10. MONK, Ray. Wittgenstein , the duty ofgenius. Londres: Jonathan Cape, 1990.

11. Chem. ei Eng. News, 36 (1958), p. 108.

12. ,One Pauling libel case settled, three pending>,, Chem. d Eng. News, 40 (1962), p.

390.

13. BROCR, William, 11. The Fontana History ofChemistry. Londres: Fontana Press ( Harper-

Collins Publ.), 1992.

14. Wii 1 l,vsls,'Irevor. Biographical Dictionary ofScientists . Londres: Harper-Collins Publ.,
1994.

IBudl. Sot. Cu. Cient.i, Vol. XVI, 1996


