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Col-legues i arnics, permeteu-me explicar-vos uns fets que tal vegada
us resultin familiars.

Al llarg de cinc dies del mes dc juliol de 1263, a tres diferents indrets
de Barcelona tinguc hoc un esdeveniment extraordinari. Els escenaris fo-
rce un claustre, Cl Palau Rcial i la sinagoga principal. L'esdcveniment, Una
disputa entre el rabi Moises ben Nachman, de Girona, i fra Pau Cristia, de
l'orde dell dominicans. Aquests Toren convocats a debatre les diferencies
doctrinals fonamentals entre judaisme 1 cristianisme en presencia del rci
jaume I d'Arago, la seva cort, la clcrecia (inclocint-hi cls superiors dels do-
minicans i dels franciscans) i els habitants de la vostra ciutat, jucus 1 cris-
tians.

Disposem d'una versio hebrea d'aquest debat deguda al rabi Moises,
la seva traduccio al Ilati i diverses versions catoliques. Em basarc en la pri-
mcra d'aquestes d'aquf cndavant.

En el rerafons d'aquesta disputa hi ha la persccuc16 intermitent dels
jucus a l'Espanya medieval, entremesclada amb la meravellosa superviven-
cia i 1'expansi6 del poble jueu tant a la part cristiana com a la musulmana
de ]a peninsula Iberica. Podriern pensar que aquesta historia acaba I'anv
del que ara celebrem e1 cinque centenari, no sense dubitacions a America;
aqucll any transcendental durant cl qual va caure l'ultim regne musulma a
Iberia, Colour navega cap a les Indies 1 descobrf America, i els jucus foren
expulsats d'Espanya. Pero tots sabem que no va acabar el 1492, la injeccio
de talent i varictat donada per convcrsos i marrans a Espanya i Catalunva
deixa una empremta permanent a la vostra gent.

Tornem, Pero, a Barcelona ara fa 729 anys. Pau Cristia (tambe cone-
gut per Pablo Christiani), el frare dominic, i cl scu superior fra Raimon do
Penvafort estaven entcstats a convertir cis jucus. El rnatcix Cristia era un
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convers del judaisme, i havia estudiat la Biblia i el Talmud abans de la seva

conversio. El seu oponent, Moises ben Nachman (tambe anomenat Nach-

manides, Bonastruc de Porta o per l'acronim Ramban) va ser un dels savis

i filosofs jueus flies qualificats de tots els temps. Catala nascut a Girona el

1194, tenia prop de setanta anus a l'epoca del debat. Ramban va escriure

sobre filosofia, (leis, homilies, cabala, poesia i tambe, en aquest debat, po-

lemiques. Representa una oposicio gentil, si be intel-lectualment compara-

ble al singular pol format pel mes gran filosof jueu espanyol, Maimonides.

Davant la rao, el pensament i la filosofia de Maimonides, Nachmanides

ofereix fe, sentiment i mistica. Pero quan die aixo, m'arrisco a la sobresim-

plificacio, ja que tots dos participen d'aquestes antinomies. Potser una al-

tra manera de veure'ls consisteixi a contrastar llurs origens: A1-Andalus i

Catalunya. Nachmanides ha estat considerat ' la primera gran figura jueva

espanvola que pertany integrament a l'entorn cultural de l'Europa cristia-

na».

Tornem a la Barcelona del 1263. Aixi parla Nachmanides:

,,Nostre senyor el Rei m'ha encomanat discutir amb fra Pub, -aixi es

coin Nachmanides anomena Pau Cristia-, <en la seva presencia, al seu Pa-

lau de Barcelona. Li he respost dient: "Ho fare segons es desig del mcu se-

nyor el Rei si em permeteu parlar iliurement, i amb aquest fi demano el

permis del Rei i la venia de fra Rairnon de Penyafort i dels seus col-legues

aqui presents".
»Fra Raimon respongue: '<L'autoritzacio us es concedida amb la condicio

que no digueu res ofensiu sobre la nostra religio.

»Els hi vaig dir: "No desitjo discutir amb vos sobre aixo. Al llarg de

la disputa, pero, haure de ser lliure de parlar; vos ho sou de fer-ho sobre tot

alto que vulgueu. Tinc suficient seny com per no ultrapassar els limits del

bon gust, pero he de tenir llibertat de paraula ". Tots em van concedir auto-

ritzacio per parlar lliurement.»

No us descriure la resta del debat, pero en aquest extracte podeu per-

cebre 1'intel-lecte i la Vida d'aquest home. No importa ara qui va guanyar

el debat (per descomptat, els dominics pretenien que fou fra Cristia, men-

tre que Nachmanides publica la seva versio, la que us he comentat, per re-

fermar la seva posicio). Horn pot sentir en aquest debat la veu de la fe ba-

rrejada amb la de la rao. Hi ha drama, quan ja el debat semblava acabat, -el

rei i els predicadors el van revifar vuit dies mes tard amb una discussio me-

tafisica sobre la Trinitat. I aixo to hoc a la sinagoga de Barcelona! Hi ha hu-

mor tambe, quan Nachmanides descriu a fra Pul tot cridant: dEs el seu ha-

bit- -el de Nachmanides- <<pronunciar constantment discursos recargo-
lats!'>

Podeu llegir la cronica de Nachmanides en una traducc16 recent al ca-

tala d'Eduard Feliu, amb una introduccio de Jaume Riera i Sans, Disputa
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de Barcelona.' El que us puc dir es que, en Ilegir aquest notable document,
vaig tenir la sensaclo de ser testimoni (Puna esptn-na do Ilibertat, senv i
bonhomia en Lill mon soviet mancat d'ells. L'6ltima vegada quc vaig senor
aquesta scnsacio va ser en llegir Lill altre gran testimoni hispanic de la dig-
nitat humana: la Respttesta a so)- Philothea, (le sor Juana Ines de la Cru,,
la monja mexicana, escrit cl 1691.'

Ara be, quc to a veurc tot aixo amb mi? El n1on es complicat. L'ame-
rica patriota que teniu al davant va ncixer, no corn a Roald Hoffmann sin(-)
coin a Roald Safran, en una petita vila del sud-est de Polonia, anomenada
Zloctow. Malgrat quc varen donar-me cl nom d'un gran explorador polar
norueg, jo sot jueu. He sobrevistut a Lill altre terrible esdevenimcnt de la
historia jueva posterior a la expulsio d'I':spanya: I'Holocaust o Shoah, corn
se l'anomena en hebreu. Aquesta supcl,-ivcncia no em fa millor.

El nom Safi-an cs interessant, ja que es Lin dcls pocs noms comuns a
ICS dues brangUes de l'exlll )Lieu, CIS asgUenasiteS I els sefardltes. Hi havla

Safrans a F:gipte i a Polonia; sospito que podia haver-ne tainbc a Espanya.
La provincia de Polonia on vaig neixer formava part d'Austria-Hongria
abans de la Primera Guerra Mundial. Es deia Galicia. Recordeu quc la di-
nastia dell Habsburg era d'origen espanvol. Tal vegada van vcure una altra
Galicia a la meva terra.

E1 principal Iligam entre Barcelona i jo no es el que jo pugui ser Lill
«criptogallec,,. F,s troba mcs aviat en aquesta narracio (1e la disputa, que
arrenca d'una historia de 1lagriines, pero quc jo he volgut Ilegir corn Lin
episodi de civisme i Ilibertat en una cpoca desesperadament cruel. M'iden-
tifico amb el rabi Moises ben Nachman (i en certa manera tarnbc amb el
scu oponent), tot i que no comparteixo les seves convictions religioses. E11
representa la meva cultura, que es va crcuar amb la vostra. No em penedci-
xo d'aquesta interseccio.

Tambc m'identifico amb el rabi catala, en el scu paper de polernista,
no ja corn a jucu, sino tambe corn a quimic. Perquc, que cs un cientific sino
alg6 que pregunta, discuteix, refuta, provoca i defensa positions impopu-
lars -o populars-? La disputa de Barcelona fou un dels molts debats esce-
nificats a l'Espanya medieval, pero va ser 6nica. Va ser relativament obert,
i al dcfensor, Nachmanides, se li va garantir, corn hem vist, una certa iii-
bertat intellectual i d'expressio. El debat es basava en una dosi de respecte
mutu. Comparcu-la amb la disputa del 1414, el mes important i llarg de

1. Mosse Ben Nahman, Disputa de Barcelona de 1263 entre mestre Moises de Girona i
(ra Pau Critia, Eduard Feliu, traduetor; Barcelona, Columna, 1985.

2. Octavio Paz, Sor Juana Ines de la Cruz, n las trampas do Life, Barcelona, Seix Barral,
1982.
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tots els debats (de fet, va durar mcs d'un any), que thnguc Hoc a 'I'ortosa. `

Aquesta no pretenia ser una discussed entry hguals, since demostrar que una

de les parts estava en l'error. Fou un debit pesat i opresslu en comparacio

amb el de Barcelona.

Sembla, per tart, que sempre hi ha hagut a Barcelona un ambient que

suscita preguntes i permet cl debat equitatiu. Son aquestes qualitats les que

descriuen cl que he trobat a la vostra Universitat. I son tambc les qualitats

que jo persegueixo corn a quimic.

La histdria de la quimica cs plena de disputes 1 debats. Recordeu les

Iluhtes entry els teoritzadors del flogist i Lavoisicr. Avui els quimics es tro-

ben tambc al bell mig del debat, no tin debat sobre principis cientifics, sine

respecte a si la quimica i la industria quimica poser en perill la villa n)cs del

que ajuden a millorar-la. Voldria parlar-vos sobre el meth ambient detcrio-

rat, sobre els rius h boscos amena4ats. I necessito tambc parlar-vos de la

responsabilitat social dels cientifics.

QUiMICA I INDUSTRIA

La quimica es 1'estudi de les substancics i llurs transformachons. Molts

afluents practics hi ban convergit: metal-lurgha, cosmetica, fermentacho h

destil-lacio, tincio, formules magistrals d'apotecari, preparaciO d'ailments h

la meravellosa mescla de protoquimica h filosofia anomenada alquimia.

Afegint-se al desenvolupament de la fisica h l'astronomia, participant del

poder de la quantificacho, la quimica comen4a a convertir-se en chencia fa

escassament uns dos-cents anys, al temps del primer ressorgiment modern

de la democracia, a 1'epoca de les revolucions francesa h nord-americana.

Acostumem a culpar la industria quimica moderna h a l'elaborac16 del

sintetic, a11O fet per Phonic, dels perills del nostrc medh ambient. Pero sem-

pre ha existit una industria quimica. Penso, per exemple, en la meravellosa

manufactura d'elhte del pigment anomenat porpra de ter. Aquest fou tin

pigment valuds a 1'antiguhtat, considerat sagrat a l'Antic Testament h em-

prat per tenvir les sanefes dels ornaments rituals dels isrealhtes. Ara sabem

que 1'ingredient acthu es I'indi h un dibrom derivat scu. I'll colorant s'obtc

d'algunes cspecies de cargols do la Mediterrania. Un Organ d'aquests

molluscs Conte un fluid clar que, un cop exposat a faire h a la Hum, expe-

rimenta una serhe de transformacions quhmiqucs irrcversibles, de clar a

groguenc, a taronja, vermell h, finalment, Blau.

3. J. Rirra i Sans, La Crdnica en hehten de la dispnt,t de 7o,tos,t, liarccloua, IJundacio

Salvador Vices Casajuana, 1974. Hs am Nlaccobv /ndai,m on 7ti,+I: /ei: i^h-Chriut,nt Uispn-

tations in the Middle Ages, Rutherford, I arleil;h Dickinson Unicersitc Pres., 1952.
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Els molluscs havien de set correctament identificats, les seves conqui-

lles trencades curosament, ci prec16s fluid del mantell recollit i deixat reac-

cionar, el colorant separat i concentrat, i la liana o la soda preparades per

a la tincio. Potser era necessaria una sequencia reduccio-oxidacio per tal de

fer soluble el colorant i fixar-lo despres a la fibra. Tenim evidencia arqueo-

logica d'aquesta senzilla activitat quimica al llarg de la costa oriental de la

Mediterrania: segons sembla, els quimics fenicis tenien problemes d'elimi-

nacio de residue, ja que s'han trobat grans abocadors de petxines.4 El pig-

ment tenia un gran valor economic; el 301 dC una 111ura de liana tenvida

amb la porpra de Tir costava 50.000 denaris, tans coin el sou de tres anus

d'un flequcr.
Que ha passat entre aquella epoca i la produccio en massa d'indi sinte-

tic pels volts de 1900 de les firmes alemanyes Baver, Degussa 1 Hoechst?
Molt. L'escala de transformacio de Ies substancies naturals va fer un gran
salt. La protoquimica de la porpra de Tir transformava un productc natural

en un producte d'utlitat 1 desig, i per tant de valor comercial. La industria
alemanva de colorants tambe utilitzava primeres materies naturals: primer
quitra, despres petroli, etanol, potassa i acid acetic. Pero les transforma-
cions industrials del segle xlx comprenien moltes etapes. Un proces quimic
es convertia en el que coneixem avui: una sequencia de centenars d'opera-
cions fisiques, dutes a terme en receptacles Iluents de vidre o d'acer. El pro-
ducte transformat esta a moltes etapes de distancia del natural.

Coneixeu la continuacio: el creixement de la industria quimica alema-

nva de colorants, la seva diversificacio cap a la quimioterapia, cis adobs i

els explosius. No hi ha res d'especificament alemany en tot aixo; el conei-

xement, tot coneixement quimic, es universal. Una part cada vcgada tries

gran del productc nacional brut de tots els paisos industrial 1tzats va esde-

venir de naturalesa quimica. Directament o indirectament, la riquesa de les

nacions depen de la capacitat de transformar el natural, es a dir, de la qui-

mica. Els vint principals exits del mon de la quimica es produeixen en cen-

tenars de milers de milions de quilograms per any. Us puc assegurar que

no es fan en aquestes quantitate per gust. Algu els compra, alga en fa. I no

per luxe sing coin a pa, tant en sentit literal coin figurat. I... la produccio

d'aquestes enormes quantitats de productes quimics ocasionalment origina

problemes. Fins i tot, desastres -n'es testimoni Bhopal o el perilios estat de

la mar Negra.

4. Ehud Spanier, editor, The Royal Purple and the Biblical Blue, Keter Publishing Hou-

se, Jerusalem, 1987. Aquest colorant tambe era emprat pets indis mixteco, nahua i huave al

sud de Mexic des del segle XV al menys. En aquest cas, pero, s'obtenia per un proces no des-

tructiu, en el qual els moluscs eren retornats al seu medi un cop munyits. Vegeu El caracol

purpura. Una tradition milenaria en Oaxaca, editat per M. Turok, Mexic, D. F., Direction

General de Culturas Populares, 1988.
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DEMOCRACIA

Pero encara quelcom mss ha succeit entre aquells temps de la proto-
quimica de la porpra de Tir i els nostres dies, quelcom al m6n que ens en-
volta. Una vella idea, la democracia, ha crescut als corn de la gent. Ha arre-
lat la conviccio que els homes (i Deu sap que ha costat 2.400 ant's arribar
a veure que les doves tambe tenien aquesta prerrogativa) tenicn el dret de
governar-se ells mateixos. La idea era que el contracts social implicava una
igualtat de principi, de manera que la Iegitimitat dels actes d'hornes 1 clones
que viuen plegats, dclegada d'alguna manera si fos necessari, sortia en dc-
finitiva d'ells mateixos i no d'un senvor, un rei, un tsar, un secretari del
Pat-tit o un aiatol-lah.

Val la pena reflexionar sobre la democracia en aquests temps, 2.500
anus despres de la reforma de Clistenes d'Atenes, 17 anus despres del re-
torn de la democracia al vostre formes pats, L'any del seu retorn a Russia.
I'll fet que aquesta idea hagues de tornar, i no nomes una vegada, reflecteix
I'antiga lluita entre les diferents formes de govern, entre democracia, oli-
garquia i tirania. Aquesta batalla continua, plena de sentit, al nostre temps.
VuII veure aquesta invencio social, la democracia, coin una obra d'homes
i dones, tal coin ho son Les 10' tones d'acid sulfuric produides cada any, en
cl context de la seva interaccio amb la ciencia i la tecnologia.

Id contingut basic de la democracia classica atenenca es clar, encara
que el seu radicalisme hagi variat. La polis garantia a tots els ciutadans el
dret de ser escoltats en la presa de decisions. Es cert que dones, esclaus i
la interessant categoria de residents aliens, els matecs n'eren exclosos. Pero
no podern jutjar el passat amb els criteris actuals. La ciutat-estat tambe de-
manava un servei a canvi, en un grau sense parango en la historia posterior.
La major part d'aquest servei corresponia a 1'esfera polttica. La democracia
d'Atcncs era participativa fins a 1'extrem. Imagineu que en una ciutat de
17.000 habitants un jurat vota la culpabilitat de Socrates per 280 a 220 vots!
I no era Punic jurat (dikasterion) que actuava aquell dia. Uns altres nou
podien haver estat actuant simultaniament.

Hi ha aquesta indeleble taca sobre la democracia: el judici a Socrates.
Encara que el veredicte final fou en part provocat per la intransigencia gai-
rebe arrogant del filosof, el mateix processament crema la nostra conscien-
cia. Vet act un cercador de la saviesa, un questionador -si no un cienttfic-,
un profeta, silenciat pel poble. No per un tira, sing per 280 dels seus propis
conciutadans. No es estrany, clones, que els seus seguidors, Plato i AristO-
til, es mostressin critics envers la democracia i afavorissim un govern de
refs-fil6sofs, d'experts. Tot sovint els cientifics en Llurs somnis s'hi adhe-
reixen. Pero no es mss que aix6, un somni.
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La confianca en cl poble, una separacio de les esferes publica i priva-
da, un contracte social entre l'individu i 1'Estat, aquestes son coil tribucions
perdurables do la democracia grega. El fet quc aquesta no sobrevisques en
la seva forma classica atenenca es nomes un testimoni de I'eterna lluita per
la justicia i els drets humans basics. Us recordo quc la lluita continua, avui,
a Sud-africa, a ('Iraq, en aquells notables esdeveniments que hem vist amb
els nostres propis ulls a l'Europa do 1'Est. I ni nosaltres ni el poble xines
oblidarem mai els primers dies de juny do 1989 a la piaca Tiananmen.

L'IMPORTANT LLIGAM ENTRE QUIMICA I DI MOCRACIA

Pero, que tenen a veure la democracia 1 la quirnica? Be, tota la llibertat

del mon es de poc ajut per a i'home afamegat o per al pals subdesenvolu-

pat. L'autentic exit del sintetic, que aixo es el que fan els quimics, es degut,

be a una combinacio de baix cost, major durabilitat i versatilitat, o be a ca-

pacitats noves respecte als materials naturals. Aquest es el segle dels poli-

mers, en que grans molecules sintetiques ban anat reemplacant un produc-

te natural rera 1'altre: nilo en floc de coto en les xarxes de pesca, fibra de

vidre en comptes de fusta en els bucs de les barques. La substitucio o el

nou us (el polietile com a embolcall d'aliments, per exemple) son processor

democratitzadors, ja que una mes gran varietat de materials es fa accessible

a preus mes baixos per a un grup mes gran de persones. El subministra-

ment d'aigua potable i 1'eliminaci6 de deixalles, un mes ampli espectre dels

colors, millors habitatges, la reduccio de la mortalitat infantil, son ara a

1'abast de molts mes dels que podien fruir d'aquests luxe i bens essencials

fa cent anys. Tot i que ens queda encara un llarg cami per recorrer, es

d'aixo del que els quimics i enginyers poden sentir-se orgullosos d'haver

aconseguit.

ALLO FET PER L'HOME I LA DONA: UN LLIGAM ENTRE ART I CIENCIA

Voldria estar segur que els nostres amics dels camps de les humanitats
i les arts son conscients que la construccio d'allo artificial, sintetic, fet per
1'home -o per la dona-, innatural, no es una activitat restringida als cienti-
fics. Que hi ha de natural en un poema de Salomo ibn Gabirol, un dels
grans poetes hispano-jueus del segle xi? Quan ell crea aquestes linies,5
adients per a aquesta epoca de l'any,

5. Traduccio de Ma. Esperanca 11,11 1,1U. Hi ha una edicio bilingue en hebreu i castella:

Selomo Ibn Gabirol, Poesia secular, Madrid, Altaguara, 1978, p. 379.
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L'hivern esbossa al jardi

amb la tinta de lcs scves plugcs i ruixats,

amb la ploma dcls scus raigs rutilants

i amb la ma dcls sous nuvols,

un gravat celeste i porpra.

Ningu no ho hagucs dissenyat coin ells.

Aixi, quan es deleix la terra pel rostre del nuvol

broda tal com fan Ies estrelles la tela dcls parterres.

LA RESPONSABILITAT SOCIAL DEL CIENTIFIC

Jo veig els cientifics com a actors d'una tragedia classica. Estan (es-
tem) condemnats per la seva naturalesa a crear. No hi ha manera d'evitar
investigar el que hi ha dins o al voltant nostre. No hi ha manera de tancar
els ulls al descobriment. Si no trobes aquesta molecula, un altre ho fara.
Alhora, crec que els cientifics tenen absoluta responsabilitat de pensar en
els possiblcs usos de la seva creacio, adhuc en els abusos per part d'altri. I
han de fer tot el possible per exposar aquests rises 1 abusos davant del pu-
blic. Si no ho faig jo, qui ho fara? Arriscant-se a perdre el seu mltj'a de Vida,
arriscant-se a la humiliacio, els cientifics han de conviure amb les conse-
giiencies de les seves accions. Es aixo el que els fa actors d'una tragedia i
no pas herois comics damunt d'un pedestal. ,s aquesta responsabilitat en-
vers la humanitat cl que cls fa humans.

Al segle xx la ciencia 1 la tecnologia han transformat el mon. Certa-

ment l'impactc de la ciencia s'havia sentit ja abans. Pero no es fins en

aquest segle que alto fet per 1'home i la dona, el sintetic, l'innatural, ha

competit veritablement amb la natura. Son aquests temps de lloances o

temps de temenca?

El mon al qual arribaven els homes i les clones abans que no existis al-

guna cosa semblant a la quimica no era un paradis romantic, ans un entorn

brutal, hostil, en el qual a penes els homes sobrevivien mes enlla dell qua-

ranta anys, i les dones morien abans, de part. Aquell mon natural ha estat

transformat per les nostres institucions socials, el nostre art, la nostra cien-

cia. Certament, no tan sols per la ciencia. No matem els nadons femelles,

ni tenim esclaus, ni deixem morir als malalts, practiques totes aquestes que

algunes societats trobaven naturals en altres temps. Encara que ens quedi

un llarg cami per recorrer, hem canviat la nostra natura. Les nostres vides

han millorat gracies a detergents i fibres sintetiques, i a una elaborada tera-

nyina social de suport huma. Les nostres vides s'han enriquit amb Mozart

i els Beatles, que ens han proporcionat un mon de bellesa i satisfaccio sin-

tetiques, transformades.
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I malgrat tot, tambe emprem la nostra capacitat transformadora d'una
manera destructiva per aniquilar la quarta part de les especies d'aquest
mon, per fer mal als nostres germans i germanes. Som nosaltres qui ho
fem: no hi ha amagatall darrera un -ells,,. Aquest es el nostre costat fosc.
Tenim porblemes per trobar un equilibri, per no deixar que la nostra natu-
ralesa transformadora se'ns escapi de les mans: sembla que tenim dificul-
tats per cooperar amb el nostre propi mon.

En la tradicio a la qual pertanyo, la tradicio jueva, hi ha un concepte
que es rellevant en aquest tema del natural/innatural. Es tikkun. La paraula
significa literalment `reparacio' -d'una sabata, pero tambe d'una anima, del
mon. El sentit es el de canvi mitjancant la intervencio humana. Aixi que el
significat de la paraula esdeve 'transformacio': tikkun olam, la transforma-
cio del mon pels essers humans, mes que una salvacio, es una construccio
del nostre futur coherent amb alto que ens es donat.

Amics, no ens es donat de no fer cores noves -ja siguin molecules, una
esculptura o la democracia a Russia. Estero condemnats, per la nostra na-
turalesa, a crear. Tenim, pet-6, una opcio, la de modelar aquest mon en
consonancia amb el millor de nosaltres. 0 amb el pitjor. Podem dubtar
fins i tot si les nostres transformacions tenen valor huma. Pero no ha de
haver-hi cap dubte del que haurien de ser.
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