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EDITORIAL

Nous camins en la  sica

A fi nals del segle , alguns matemà  cs com Pascal, Fermat i Bernoulli van co-
mençar els primers passos en l’aplicació de les matemà  ques a problemes que 
en aquella època havien quedat al marge del camp com ara els jocs d’atzar. 
Paral·lelament, estudiosos com John Graunt van començar a acumular dades 
sobre la població perquè intuïen que darrere d’aquestes dades hi podria haver 
les solucions als problemes socials de l’època. Amb el temps aquells camps es 
van acabar conver  nt en el que actualment es coneix amb el nom de proba-
bilitat i estadís  ca.

El nom d’estadís  ca justament descriu que la màxima u  litat que se’n va 
acabar creant va ser la de donar eines per ajudar a entendre i governar un es-
tat. Segurament, creure en aquella època en l’existència d’una llei matemà  ca 
que ajudés en aquesta tasca era una qües  ó de ciència-fi cció. Per sort ara, 
gràcies al munt de matemà  cs que han ajudat a desenvolupar aquest camp, 
és considerada una eina indispensable per a un bon govern. Bé, per a tots a 
excepció d’alguns dirigents més obtusos.

Podem dir que en aquest moment la  sica de sistemes complexos es troba 
en el mateix punt que la matemà  ca fa uns segles. La diferència amb l’estadís  ca 
és que la  sica, més que en les xifres, està interessada en els mecanismes i les 
interaccions que regulen el comportament d’aquests sistemes. La complexitat 
ha estat considerada fi ns fa ben poc fora de l’abast de la  sica i en el seu estat 
actual encara no té una estructura ben defi nida, però alguns dels seus resultats 
ja comencen a tenir força rellevància. Si alguna cosa bona té la  sica és la seva 
capacitat per trobar models senzills que expliquin la realitat. És lògic esperar que 
amb el temps aquesta nova branca de la  sica acabi aportant un munt de nous 
conceptes i lleis. Qui ho sap, potser d’aquí a un parell de segles no s’entendrà 
que un expert en comunicacions, un metge o un governant que no  ngui noci-
ons de sistemes complexos pugui prendre decisions gaire encertades.
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