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— Acaba de ser amdecorat amb la 
medalla Narcfs Monturiol per la seva 
tasca com a investigador. Quina 
impürtáncia dona vosté al jet que li atar-
güín aquest premil 

— Bé, no és un premi , és una 
medalla(l), i no rae la imposen, sino 
que m'han dcmanat si la volia i, contra-
riament ais prerais, no va acompanyada 
d'una quantitat en efectiu de cap classe. 
Ni tan sois sé el metall del qual está feta; 
jo supos<í que deu ser el bronse o Tarara 
de qué estava recobert i Tictini, perqué 
és la medalla Narcís Montur io l , o 
almenys ha de ser d'algun raetall o aliat' 
ge que faci referencia a l'época de Jules 
Veme i les «20.000 llegues de viatge suh-
marí». Bromes a part, he sentir opinions 
diverses de gcnt provecta respecte ais 
premis i les medalles; una d'elles era 
d'en Margalef, que va comentar un dis-
curs en un acte d'homenatge en el qual 
li imposaven 110 sé quina medalla dient 
que tot aixó está mt)lt hé, perqué semprc 
t'honoren d'una manera o altra, pero 
que aquests premis, te'ls haurien de 
donar quan ets jove, perqué quan ets 
vell, ja qué t'importa que et facin horae-
natges! L'altra opinió és de J.V. Foix, al 
qual també li va passar el mateix, només 
que encara mes accentuat ĉ ue en el cas 
de Matgalef. De fet, a Foix no li van 
donar ni un sol premi durant l'epoca 
franquista. Exceptuant una medalla que 
li va imposar Fraga Iribame i que li feia 
moka vergonya, ningú no li va fer el 
mes mínim cas fins que, de cop i volta, 
van coraent^at a fer-li homenatges. EU 
sempre deia que no havia tingut mai 
cap premi ni s'havia presentat a cap 
concurs i que aquest era un element al 
seu favor. Jo tampoc no m'he presentat 
a aquest concurs. No sé qui deu haver 
proposat aquesta medalla ni cora han fet 
la tria entre els meus companys i jo. 
Com que l'han donada a molta gent, 
suposo que no deu ser excessivament 
important i, si me l'han donada a mi, 
encara raenys, tot i que és important 
potser peí fet que és el primer honor 
que donen a aigú de la Universitat de 
Girona que no porti cap mes mérit 
connectat que el fet de ser honorat 
amb un metall. 

— Quina ha estai la trajectaña cien
tífica de Ramón Carhó i Carré! 

— En un momenr en qué práctica-
ment no hi havia cap mena d'estímul, 
ni artístic ni científic -tots sabem com 
estava la universitat de principis deis 

anys 60-, qualsevol petita cosa que es 
fes donava la sensació que sobresortia 
raolt, pero quan repasso els meus tre-
halls d'abans, el primer deis quals és del 
65, m'adono de quantes cííses que he 
aprés, en el sentir que eren investiga-
cions molt elementáis, com \\o eren, en 
certa forma, la majoria deis treballs de 
química quántica de l'época. Petó fins i 
tot quan els treballs de l 'estranger 
comengaven a fer-sc mes importanrs i 
estudiaven objectes quimics mes grans 
o problemes mes complexos, aquí enca
ra no ptxlíem seguir-los. 

Sempre hem anat una mica enda-
r re t i t s . Al cap d 'un temps , es va 
comentar a notar qui tenia accés ais 
«grans» ordinadors de l'época, que ara 
farien riure, i aixo va crear una mena 
d'escissió entre els quíraics quántics o 
teorics, aquells que es dedicaven a una 
teoria mes basada en el cálcul mit-
jan^ant ordinadors, i aquells que es 
dedicaven a elaborar tei:)ries mes refi-
nades per fer aquests cálculs. For^osa-
raent, com que aquí no teníem accés a 
grans ordinadors, em vaig veure obli
gar a seguir una línia mes dedicada al 
desenvolupament de la teoria i, per 
tant , vaig haver d 'aprendre moltes 
matemátiques, cosa que era va donar 
un gran avantatge entre els quimics en 
general, que no solen haver-ne estu
diar gaires. Fruit d 'aixo va ser una 
millora qualitativa en els treballs que 
vaig produir. També s'ha de reconéi-
xer que, arab el temps, vaig teñi r 
alumnos, alguns d'cUs raolt mes avan-
tatjats que jo, que em va ajudar que el 
meu pensament escrit fos mes elaborar 
que en els primers treballs. Tot aixó 
em va permetre resumir el treball mes 
important en un primer Uibre, al qual 
vaig posar un títol una mica preten-
siós, «Una teoría del camp autocoherent 
generalitzada». Aquest Uibre, escrit 
amb un deis meus primers alumnes, 
que dissortadamenf ha abandonat la 
recerca, era potser un deis primers que 
es pubücaven al Principat sobre aquest 
teraa. Potser aquesta és una de les fires 
mes interessants de la meva carrera. 
Després he publ icar , fruit, d ' una 
banda, del meu ensenyament a l'lnsti-
tut Químic de Sarria i, per l'altra, del 
meu interés per les matemátiques, dos 
Ilibres de cálcul matricial en editorials 
del país. A part d'aixo he estat editor 
de molts Ilibres, sobretot de reculls de 
treballs de congressos. 

— De tot.s eh camps en els quals ha 
treballat, quin vol desiacar especialment, 
ja siguí peí que fa a pensament teme com 
a la seva aplicado? 

— De fer, la meva primera tesi era 
eminentmcnr práctica, perqué volia 
estudiar la catálisi heterogénia, sobre
tot la in te racc ió de la molécula 
d'hidrogen en superficies metál-liques. 
Pero com que eren els primers treballs, 
encara que tenien vina certa importan
cia práctica, eren tan elementáis que 
potser servien en aquell moment, pero 
ara no cree que tinguin tant d'interés, 
excepte peí que fa al model que vaig 
emprar, que en aquell moment era una 
cosa original, on els llocs actius de la 
superficie se simulaven com una espe
cie d'imatge metáldica de la molécula 
que s'bi enganxava. El següent pas, que 
va ser introduir-rae a la teoria, potser és 
una de les branques que he desenvolu-
pat amb mes interés, pero des d'un 
punr de vista puraraent científic, com 
és el cálcul deis estats excitats de siste
mes raoteculars. En els temps que vaig 
desenvolupar aquesta branca práctica-
ment no hi havia res fet i encara hi ha 
molts de programes que no contenen 
aquest punt en la seva totalitat o d'una 
manera hen explícira. De totes raane-
res, és un camp que amb el temps he 
anat abandonant per alt"es coses. 

—• Tot aquest apreuentat^e, i íes 
seves investigacions posteriors, on l'han 
condüit en VactuaUtat! 

— En aquests moments, el camp en 
el qual estem treballant amb el meu 
equip és el de la Semblanza Molecular 
Quántica, un concepte desenvclupat a 
Girona, perqué encara que els primers 
treballs sobre aixó ja s'haguessin publi
car quan jo encara estava a l'Institut 
Químic de Sarria, l'any 80, el concepre 
no estava treballat en tota la seva 
extensió cora ho está ara. La idea és que 
dues estructures quimiques serablants 
d'acord amb algún criteri han de teñir 
propietats semblants; és a dir, com que 
tota molécula és semhlant a ella matei-
xa, totes les molécules iguals teñen les 
mateixes propietars. Així, una molécula 
com, per exeinple, el borazol, formada 
per bors i nitrógens, és hexagonal, té 
propietats molt semblants al genzé per
qué també és hexagonal i aixó confereix 
a les dues molécules una semblanza 
estructural que es rradueix en el fet que 
les seves propietats son semblants. De 
fet, la semblanza raolecular quántica és 
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La taula periódica multiSmensionai -en el cas de la figura, iridimensional- s'nhté representant 
diverses propietats en fundó del nombre atomic. La irnatge reveía, la periodicitat característica 
deis elements que formen la materia. 

com una extensió de la mecánica quán-
tica que no havia estat descrita fins ara i 
que permet connectar dos o mes siste
mes quántics distints, no des d'un punt 
de vista termodinámic, sino geométric. 
Curiosament, la descripció que fa la 
mecánica quántíca deis objectes electro-
nics, per exemple les molécules o els 
átoms, és la d'un punt en un espai d'infi' 
nites dimensions- Es la geometria deis 
espais infinitidimensionals, alió que per
met estudiar aqüestes semblances. 

El que r ep re sen t em en ú l t im 
terme a Tordinador son les projeccions 
de íes relacions geométriques entre els 
objectes representáis en espais d'infi-
n i t e s d i m e n s i o n s . De la m a t e i x a 
manera la taula periódica no és res 
mes que una ombra d 'aixó. De fet, 
mitjan^ant la semblanza molecular 
quántica es reprodueix la taula perió
dica, d 'alguna manera . En aquests 
moments som capados d'ordenar con-
junts de molécules d'acord amh les 
mesures de semblanza d'una manera 
encara mes artística, per dir-ho d'algu-
na forma, que la taula periódica, que 
és un descriptor molt matusser de mit-
jan segle passat. Podem representar 
conjunts de molécules com si fossin 
objectes, no infinit-dimensionals, per
qué els ordinadors no ho admeten, 
pe ro sí com si fossin p ro jecc ions 
d'aquests espais i, per tant, transfor-

mem aqües tes taules per iód iques 
moleculars en una especie d'hipercubs 
amb tantes dimensions com molécules 
hi hagi i així els podem notar en uns 
espais de dimensions finites, pero molt 
grans. Normalment els subespais que 
contenen aquests conjunts de molécu
les teñen la mateixa dimensió que el 
nombre de molécules, encara que aixó 
només serveix si es comparen les 
molécules dos a dos; si es fa de tres en 
ttes serán de dimensió igual al cub del 
nombre de molécules, i així successi-
vament. Curiosament, aquesta propie-
tat, la possibilitat d'ordenar les molé
cules, no se li havia acudir a ningú, 
pero és una conseqüencia de I'anome-
nat teorema de Zermelo, que diu que 
tot conjunt pot ser ben ordenar. Un 
tractament que té moltes possibilitats 
d'aplicació práctica, 

L'aplicació o una de les aplicacions 
mes interessants és la possible cons-
trucció de molécules biológicament 
actives. Püsem per cas: si algú pensa 
sintetitzar una nova molécula que tin-
gui una activitat semblanr a l'aspirína, 
per exemple un antiinflamatori, hom 
pot pintar-la sobre el paper, estudiar-la 
de manera teórica mítjan^ant aquesta 
técnica de la semblanza molecular 
quántica i treure conclusions sobre si 
realment aquesta molécula que ha ima-
ginat és una bona candidata a teñir les 

mateixes propietats de l'aspirina. Aixó, 
des del punt de vista deis laboratoris 
farmacéutics, és bastant interessant. 

Pero els laboratoris farmacéutics 
locáis han mostrar un desinterés abso-
lut, excepte un d'ells, que sembla que 
está mes conven^ut que els altres a fer 
un treball de coMaboració. Bé, és un 
problema que potser resoldrcm en els 
propers anys, siguí perqué hi hagi mes 
laboratoris que s'hi interessin, o bé per
qué aconseguim nosalttes mateixos 
crear una industria, relacionada estre-
tament amb la universitat, que es dedi-
qui a sintetitzar nous productes far
macéutics i, després, a vendre' ls al 
millor postor, tenint en compte que, si 
s'aconsegueix un substitut d'un antiin-
flamatofi, per continuar amb l'exem-
ple, no descrit ni patentat, t que sigui 
efica^ evidentment, amb efectes secun-
daris mínims, pot significar un benefici 
semblant a les pérdues del Banesto amb 
poc temps, ja que qui és que no prcn 
antiinflamatoris! 

— Tenint en compte aquest desenvo' 
lupame-nt científic, és possihh també aplicar 
h. semblanza mokcular quántica a la detec-
ció de molecides cancerígenes, si sahéssim 
que .son potencialment cancerígei^es? 

— Sí, óbviament. Qualsevol pro-
pietat, sigui físico-química, sigui bioló' 
gica, d 'una determinada molécula, 
sempre que es conegui que algunes 
molécules teñen aquesta propietat, es 
pot saber a priori si pot estar present en 
una estructuta coiieguda. Per tant , 
aquesta és una altra aplicació immedia
ta de les técniques de la semblan9a 
molecular quántica. Una altra aplica
ció en la qual tot just hem comentar a 
treballar ara és Tactivitat enzimática. 
De moment, hem aconseguit demostrar 
per qué varia l 'activitat d'un enzim 
quan se substitueix el zinc, amb el qual 
va Uigat, per magnesi, níquel o ferro, i 
hem trohat la seqüéncia exacta entre la 
variació de l'activitat de l'enzim i la 
substitució del zinc per un altre metall. 

_Aixó vol dír que val la pena estudiar 
al t res molécules biológiques, com 
podrien ser péptids de petites dimen
sions, que ja fa temps que s'estan consi-
derant com a bons candidats a ser 
medicaments per a malalties especifi
ques. També es poden estudiar els antí-
gens. Aquesta investigació ja la volíem 
fer amb un equip cuba, pero ens van 
denegar una beca que havíem demanat 
i hem hagut de posposar-ho. 
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•— En qué van consistir eh seus rre-
büiÍ5 durant el període que va paíisar al 
Canadá? 

— He passat dos períodes Uargs al 
Canadá, un va ser cap a l'any 69. Rectír-
do que hi era perqué va ser quan hi va 
haver la invasió de Txecoslováquia, 
quan hi va haver la célebre matang.a 
d'estudiants a la pla^a de les Tres Cultu
res de Méxic, i tots els embolics de la 
guerra del Vietnam i de les protestes 
deis estudiants ais Estats Units. Tot aixó 
va coincidir amh la meva primera estada 
al Canadá, que era una bassa d'oli, com 
pots imaginar. En aquest primer període 
vaig estar treballant amb el professor 
Serafín Fraga cálculs sistemátics sobre 
Testructura electrónica d'un gran nom
bre de molécules amb un programa que 
li vaig ajudar a desenvolupar. Fruit 
d'aixo son unes quantes coMaboracions 
amb ell. Aquest trebali era interessant, 
pero no em va acabar de satisfer del tot. 
En canvi, la segona vegada que vaig 
anar al Canadá, que va ser al 78, vaig 
anar-hi convidar peí professor Sigueru 
Huzinaga. Allá va ser quan vaig escriure 
aquell Ilibre sobre camp autocoherent i 
vaig col-laborar amb Huzinaga en uns 
quants treballs que dissortadament no es 
van poder publicar, excepte un que vaig 
escriure amb un amic noruec, un treba-
Uet que és com un resum del Ilibre apli
car a unes molécules concretes. El que 
em sembla mes interessant d'aquesta 
segona estada al Canadá és que em vaig 
poder fer molt amic d'un japonés, Huzi
naga, cosa que no és una tasca sensilla, i 
em va permetre d'obrir les opinions a 
una altra cultura, i aixó sempre és inte
ressant. 

— Després de tot aixó, es trasllada a 
Girona; per que? En aquest marc, c^on-
se^ueix al capdavall un finangament sufi-
cient per ah seus treballs? 

— Durant el temps que vaig estar a 
Barcelona, el finangament em venia 
com una almoina deis qui manaven a 
rinstitut Químic de Sarria, que eren els 
reverends pares jesuítes. Sistemática-
ment, per una rao que val mes no esbri-
nar -potser jo tampoc no m'ho prenia 
gaire seriosament- totes les meves peti-
cions de beques al Ministerio de Educa
ción y Ciencia eren rebutjades. Proba-
blement perqué els reverends pares em 
posaven a la cua perqué no considera-
ven interessant la meva tasca. Bé, la 
consideraven interessant perqué els 
donava un cert prestigi, pero no la 

Miíjangant ks técmques de Semblanza Molecular podem representar un conjunt de molécules com 
un conjunt de punts en el pía i calcular relacions entre activitats, per exemple, l'activitat hiold^ca 
inhibidora d'un emim. D'aquesta manera és possibie classificar molecuies d'ocord amh l'activitat i 
fer previsiims sobre molécules encara no sintetitzades. 

devien veure tan manipulable com 
d'altres. L'Institut Químic de Sarria va 
canviar la relació entre els reverends 
pares i els professors coincidint amb els 
últims anys del franquisme i aixó va fer 
que, juntament amb altres circumstán-
cies personáis meves que no venen al 
cas, em replantegés la possibil i tat 
d 'anar-me'n. Com que era doctor i 
havia col-laborar durant molts anys amb 
la Facultat de Medicina de la UAB, vaig 
pensar en la possibilitat d'abandonar 
rinstitut Químic de Sarria, ja que cada 
vegada es feia mes palés que la meva 
presencia allá no tenia cap interés per a 
aquells senyors. La universitat espanyola 
está molt cristal-Utzada i és molt difícil 
trobar un lloc. Home, si arribes a ser un 
premi Nobel, potser farien un cop de 
cap, pero trobo que fins i t(it així troba-
ria les reticéncies d'alguns estaments. En 
canvi, l'aleshores CoMegi Universitari 
de Girona era una institució en plena 
efervescencia inicial de creixement i 
semblava que hi podia haver menys 
reticéncies, entre altres coses perqué 
necesitaven professorat. Grácies ais 
bons oficis de l 'entrevis tador i de 
Tactual rector de la universitat, després 
de molts avatars, vicissituds, paperassa i 
angoixes, vaig aconseguir un lloc de tre
bali i la promesa d'una oposició a cáte
dra. Grácies a aquests bons comen^a-
ments, per primera vegada en la meva 

carrera científica em varen concedir una 
beca molr important, que devia ser de 
les primeres que concedien a la UdG 
d'aquest volum, i es va poder arrancar 
Tembrió del que ara es, o gairebé, l'Insti-
tut de Química Computacional. 

Per a investigar, a la Universitat de 
Girona he trobat mes recursos, tant en 
personal, com en diners, encara que 
aquests últims temps sembla que costa 
una mica mes. Suposo que, quan no hi 
ha gaires diners, els qui els reparteixen 
pensen primer en els químics experi
mentáis que no pas en els te6"ics. Pero 
tot i aixo, no es por fer una crítica 
categórica, perqué ara un deis professors 
incorporats a l ' lnst i tut de Química 
Computac ional , Miquel Duran, ha 
rebut uns quinze milions. A part d'aixo, 
la CIRIT em va donar fa tres anys nou 
milions i ajuts continuats de quantitats 
inferiors pero que, sumats, donen bas-
tants de diners, a part deis ajuts que 
proporciona la mateixa UdG. Aixó ha 
permés no solament ampliar l'lnstitut, 
sino també comprar nou material , 
essencialment ordinadors i Ilibres. 

— Així, generalitzant la qüestió, la 
universitat espanyola rep recursos sufi-
cíencs per a investigado? 

— Home, sempre ens podem quei-
xar. A vegades ec preguntes quins crite-
ris s'han utilitzat per repartir els diners 
de la manera que ho fan, pero tot és 
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Una possib/e aí>licació de la Semblanga Molecular és l'apUcació farmacéutica. La figura 
representa un deis estudis d'esteroides efectuat per l'equip d'investigació del Dr. Carbó. 

relatiu. Si comparem l'any 72 amb el 
92 estem a anys llum d'aquell finanf a-
ment. Al 72 havies de dependre de la 
magnanimitat d'una institució i ara, tot 
i que també hi d e p e n e m en cer ta 
forma, el fínan^ament ens ha vingut de 
i'exterior i en quantitats bastant impor-
tants que ens han permés no solament 
continuar la recerca, sino també orga-
nitzar cursos d'estiu de química compu-
tacional. Per tant, no sé si els universi' 
taris es poden queixar excessivament. 
N o hi ha pas cap excusa en aquests 
moments per no fer recerca de qualitat. 

— En qué consisteix la reaUtat quan-
tica i, en cancret, quin és l'estat actual de 
la qüestió oberta amb la paradoxa d'Eíns' 
tein-Podolsky-Rosen? 

— He Uegit fa poc, suposo que 
arran de la pel-lícula «Petit Buda» que 
un deis mares de pensament de la filoso-
fia budista és aplicable a la física i, per 
t an t , a la química con temporán ia , 
sobretot la teoría quantica. En el fons, 
segons el budisme, tot és aparenta, no 
existeix en sí, sino que tot és un invent 
de la nostra imaginació. La filosofía de 
la mecánica quantica indica en certa 
manera que el món es pot construir com 
una cosa que recreem nosaltres matei-
xos a partir de la imaginació i de la con-
nexió del que nosaltres podem imaginar 
i els resultats deis experiments. Es amb 
aquests resultats que es pot entroncar 

amb la paradoxa d'Einstein'Podolsky-
Rosen. Va haver-hi un temps que m'hi 
vaig interessar enormement, pero ara fa 
un any o dos que no en Uegeixo res. Fa 
dos anys, tot era una mica confüs enca
ra, pero potser el mes interessant de la 
paradoxa era la possibilitat que podies 
imaginar-te moltes mes coses, mes enllá 
del que la mecánica quantica ens havia 
deixat imaginar fins aquell moment, 
com per exemple la possibilitat de trans-
metre simultániament un missatge a dos 
punts aÜunyats en l'infinit; és a dir, la 
possibilitat de poder-nos connectar amb 
una altra galaxia de forma instantánia, 
no sotmesos a les Ueís de la física relati
vista, que faria que aquesta velocitat de 
transmissió d'informació estigués Hígada 
a la velocitat de la llum. Einstein criti-
cava aixo, encara que paradoxalment 
ho havia promogut el!. En aquests 
moments, cree que tots els experiments 
per veure si la mecánica quantica tenia 
alguna falla que es pogués demostrar 
experimentalment no han prosperat i 
que la naturalesa es compren en fimció 
d'alló que hom pot imaginar d'acord 
amb els principis de la mecánica quanti
ca. La paradoxa d'Einstein, que va morir 
essent un enemic deis científics que 
construíen la mecánica quantica, tras-
Uueix la seva Iluita per intentar demos
trar que la mecánica quantica estava 
equivocada. L'origen de la paradoxa 

d'Einstein-Padolsky-Rosen, publicada 
en forma d'article, prové d'un tipus de 
raonament ideat per Einstein que ell va 
anomenar Gedanken Experiment; és a 
dir, experiments pensats. La paradoxa és 
un experiment d'aquest estil que prete-
nia demostrar que la mecánica quantica 
proporcionava una explicació incom
pleta de la realitat. En el fons, volia 
demostrar que, si es descrivia l'evolució 
d'un sistema microscopic mitjani^^ant la 
mecánica quantica de manera que hom 
no podía predir el fijtur d'aquell sistema, 
aíxo portava a la paradoxa que realment 
es podía predir el seu futur. L'experi-
ment pensat consistía a demostrar que sí 
un sistema inícíalment de dues partícu-
les es descomponía i cadascuna de les 
partícules anava en una direccíó oposa-
da a l'altra, en detectar certa propietat 
d 'una de les partícules en l 'infinit, 
podies saber també com era la de l'altra, 
també en rinfinit, cosa que des del punt 
de vista de la mecánica quantica és 
impossible de predir. La gracia d'aquesta 
pamdoxa és que és un Gedanken Experi
ment a escala microscópica, mentre que 
els altres exemples que pretenen provo
car dubtes sobre la mecánica quantica 
sempre están associats a exemples 
macroscópícs i és ben sabut que, excepte 
en casos molt especiáis, les Ueís de la 
mecánica quantica, sí n'hi hagués, no 
poden descriure el comportament, per 
exemple, d'una bola de billar. Es una 
cosa ben curiosa, pero la mecánica 
quantica és una manera de veure el món 
en la qual no hi ha liéis fixes sino proba-
bílitats de qué succeeíxin fenomens. 

— Quins progressos de la química 
quantica vol destacar d'aquests úÍ£/ms 
anys? 

— El desenvolupament deis ordi-
nadors en el moment actual permet 
resoldre l'anomenada equació de Sch-
roedínger, que és el punt principal de 
la mecánica quantica, Sí aquesta equa
ció no es pot resoldre de manera preci
sa, hom no pot conéixer el comporta
ment, des d'un punt de vista teóríc, 
deis sistemes químics. Els ordínadors 
han permés resoldre cada vegada mes 
exactament aquesta equació fins al 
punt que la precisió amb qué es poden 
determinar, teorícament, les propietats 
de les molécules de dimensión» mitja-
nes és equivalent a la precisió experi
mental. Una altra possibilitat és que si 
coneixes les propietats deis sistemes 
químics a priori, sense necessitat que 
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existeixin realment, pots decidir si val 
la pena sintetitzar aquesr sistema o no. 
Aixo serveix després per entendre per 
qué els sistemes químics es comporten 
d 'una manera i no d 'una al t ra o, 
almenys, per trobar una certa explica-
ció que ajudi a dissenyar nous experi-
ments. A mes, la mecánica quántica 
aplicada a la química és el marc de tre-
ball imprescindible en l'ensenyament 
de la química, de la mateixa manera 
que ho son la química inorgánica o 
ranalítica. La literatura i la fraseología 
química están plenes de termes d'ori-
gen purament teoric. El color deis 
objectes es po t expl icar d 'aques ta 
manera, o la duresa d'un material, o la 
seva elasticitat. 

— Sabent que és un enamorat de ¡es 
parabo/es zen, ens en podría explicar alguna? 

— Uf, n'hi ha moltes. N'hi ha que 
fins i tot només teñen una síMaba. De 
fet, normalment son curtes. Es curios 
que els estirabots de les paráboles zen 
es podrien assemblar una mica a l'cstat 
mental que hom ha de teñir quan apro-
fiíndeix sobre la mecánica quántica i la 
naturalesa del món. Bé, hi ha una pará
bola célebre: tres monjos, camí d'un 
monestir famós, es van aturar a la nit 
per descansar al costat d 'una gran 
penya. Sobre aquesta roca, per algunes 
raons que no recordó, hi havia unes 
banderoles, probablement d'aquestes 
d'oració que posen els budistes per qué 
fins i tot la natura resi les seves jacu-
latories. Els tres monjos discutien sobre 
si aquelles banderoles es movien a 
causa del vent o si eren ells que s'ima-
ginaven que el vent les feia moure. 
Estaven en aquesta discussió quan va 
passar peí camí un venerable monje 
zen i, en reconéixer-lo, el van convidar 
a seure amb ells. Després d'explicar-li 
la causa de la seva discussió, el mestre 
va reflexionar durant una bona estona 
i, al final, els va mirar fixament i els va 
dir: «Es la vostra ment, la que es mou». 

Joan Miró és professor de química 
a la Universitat de Girona. 
Eva Vázquez és periodista. 
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