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El millor termòmetre per a
la informació científica
UN REFERENT PER ALS DIVULGADORS
L’Observatori de la Comunicació Científica acaba
de presentar la setzena edició de l’Informe Quiral,
que analitza les informacions sobre salut
aparegudes als mitjans, amb la col·laboració de la
Fundació Vila Casas. Aquesta edició s’ha centrat
en el càncer. Una de les conclusions de l’anàlisi és
la gran presència del tema a internet, de vegades
amb continguts sense una base científica ben
contrastada i sense prou control editorial, cosa
que fa palesa la importància de fer accions
perquè les persones tinguin prou criteri.

Estrenem un nou blog: Fractal, de Pere Brunet, en-
ginyer industrial i professor de la UPC durant qua-
ranta anys. I s’estrena amb una entrada ben suco-
sa: “Què volem? EuroVegas o més educació i recer-
ca”. Brunet diu: “Em sento avergonyit de l’especta-
cle, en un moment en què els nostres dirigents
estan desmuntant l’estructura de recerca en cièn-
cia i tecnologia que tants anys ha costat constru-
ir, i quan les empreses no tenen accés al crèdit, tot
plegat enmig d’un clar desinterès polític per l’acti-
vitat productiva. I em sento proper al pintor Anto-
nio López quan deia, ara fa un any, que «la cosa se
va a poner seria; habría que escuchar a los hombres
de ciencia más que a los banqueros»”.
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✖ JORDI MAZON

La velocitat de la llum
continua insuperable

L’equip de científics del
Centre Europeu per a
la Recerca Nuclear, el
CERN, que al setem-
bre van anunciar que

havien mesurat neutrins, un tipus
de partícula subatòmica, i que es
movien més ràpid que la llum, ja
han admès que els resultats
d’aquestes mesures no són correc-
tes. Les seves conclusions, que van
donar la volta al món i van provo-
car un gran rebombori entre la co-
munitat científica, són fruit d’errors
importants en la mesura realitzada
al llarg de l’experiment. Posaven en
qüestió la teoria de la relativitat
d’Einstein, segons la qual cap par-
tícula amb massa pot assolir la velo-
citat de la llum en el buit, és a dir,
300.000 km/s, i molt menys sobre-
passar-la. Una hipotètica partícula
que superés aquesta velocitat po-
dria viatjar, teòricament, endarrere
en el temps, un fet que no preveu la
teoria d’Einstein.

L’equip del projecte OPERA, que
ha repetit les mesures
quatre cops, ha admès
que aquests resultats
són erronis, en una con-
ferencia internacional
sobre física de neutrins
al Japó. I n’han donat ex-

plicacions. Sembla que els resultats
erronis en la mesura podrien prove-
nir d’una mala connexió entre un
dispositiu de GPS i l’ordinador que
realitzava la mesura, cosa que pro-
vocaria una lectura errònia en la po-
sició dels neutrins.

Einstein continua en vigor
Des del 1905, any en què Einstein va
publicar la seva teoria de la relativi-
tat espacial, milers d’experiments
l’han validat. Actualment gràcies
aquesta teoria es produeix l’òptim i
precís funcionament de, per exem-
ple, els satèl·lits de posicionament
o telecomunicacions que orbiten el
nostre planeta. En ciència, però, no
hi ha veritats absolutes, i una teoria
que actualment és vàlida podria ser
incompleta, i fins i tot incorrecta, si
així ho demostren nous experi-
ments que, per ser realment con-
cloents, han de poder repetir cien-
tífics d’arreu i obtenir els mateixos
resultats. En el cas dels neutrins i la
hipòtesi inicial de la seva velocitat

superior a la de la
llum, la ciència i el
seu mètode han
funcionat: s’han
equivocat, Eins-
tein encara té
raó.e

REPETICIONS
Els científics han
repetit l’experiment
amb els neutrins
quatre cops i han vist
que no són més ràpids
que la llum. En el primer
experiment hi havia
errors. FABRICE COFFRINI / AFP

En el llibre parla del progrés moral.
¿Com a espècie, anem endavant?
Penso que sí, ja no tenim circs ro-
mans, no llancem cristians als lle-
ons, no tenim esclaus, i la clau és la
compassió per l’altre. Al principi,
només existia l’autocompasió.
Després va venir la compassió per
la pròpia família. Després, pel teu
clan.

Però veient el contrast entre la
molta gent que ho passa malament
i els que acumulen diners, sembla
que la compassió és relativa.
Col·lectivament, en molts aspectes
encara som societats sense aques-
ta capacitat que ens fa evolucionar.
La compassió és una qüestió d’in-
tel·ligència. La intel·ligència és, en-

tre altres coses, un administra-
dor d’instints. La capacitat del
cervell de desenvolupar empatia
és perquè sap que ajudar els al-
tres és un benefici per a tots, tam-
bé per a un mateix.

En el seu llibre queda clar que
tots som pecadors. El problema
és com es prioritzen els pecats.
Quin és el pitjor?
Sense cap tipus de dubte, el més
greu és l’enveja, perquè ni tan
sols provoca plaer. La resta, com
la luxúria o la gola, almenys tenen
una part de recompensa. L’enve-
ja dificulta el progrés creatiu del
veí i penso que gran part dels des-
equilibris mentals actuals vénen
per una incapacitat creativa.e

DISPERSIÓ
Wagensberg
es defineix
com un home
dispers, un
amant dels
encreuaments
entre la
ciència i les
humanitats.
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