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L'any de Richard Phillips Feynman

Aquest  és l'any d'en Feynman. De Richard Phillips Feynman, Nova York, EUA 1918 - Los Angeles 1988.
Ara fa 100 anys que va néixer. Ens agrada. Per descomptat, tracta d'un dels  físics més importants del
segle XX. Però ens agrada perquè és un tipus simpàtic, irònic. I diria que aquests trets es reflecteixen
també en les seves contribucions a la física.  Passa una mica com l'Einstein. Són persones que, a banda
de fer contribucions cabdals  en el  camp de la física,  s'han entretingut a explicar-nos les parts més
bàsiques de la física. Han contribuït com a professors i com a autors de llibres de text, a repensar la
manera en com s'ensenya la física.  Perquè ensenyar física és ensenyar a pensar en física. I la millor
manera d'avançar no és només ensenyar allò que t'han ensenyat.  També cal atrevir-se a posar de la teva
part, de la part dels que t'envolten. Així, quan ensenyem, estem donant als joves la visió de la física en el
moment que l'ensenyem. Els joves podran prendre aquest testimoni  i portar-lo encara més lluny. 

El futur de la quàntica o la quàntica del futur

A l'últim número de la revista ( 19) , en aquest mateix espai i també en la secció del Racó obscur , vàrem
parlar del BIG Bell Test. Ens vam apropar a la mecànica quàntica  partint dels fonaments i  anant directes
a  les  implicacions  de  caràcter  filosòfic  que  se'n  deriven.   No  sembla  que  aquestes  qüestions  tan
fonamentals puguin tenir altres menes d'implicacions. Que puguin servir per alguna cosa, per dir-ho
d'alguna manera. Des que,  a principis del segle XX, la mecànica quàntica va aparèixer en l'escena de la
física,  i al llarg de tot el segle, en cap moment s'ha aturat el debat sobre qüestions de fonament de la
quàntica que semblaven trastocar la manera en com entenem el món. Com sol passar amb les qüestions
transcendents, no sembla que s'hagi arribat a cap acord més o menys conclusiu. Més aviat sembla que
el debat per ell mateix ha deixat de preocupar. Això no vol dir e cap manera que la quàntica hagi perdut
empenta. Al contrari... però sembla que no ens caldrà entendre-la a la manera del segle XX. Actualment
la quàntica, especialment els seus fonaments, està a la base d'una revolució tecnològica que ens la farà
viure. Per a la majoria de la gent, quan un fet el vius el que queda modificat és precisament el significat
de la paraula “entendre”. 

No fa gaire, pel setembre de 2017,  vaig sentir que els xinesos havien connectat quànticament dues ciu -
tats situades a milers de quilometres.  Per entendre'ns, havien fet el seu BIG Bell Test particular. Però no
es tractava de cap experiment per il·luminar un encès debat filosòfic. No. El seu interès era establir una
comunicació a llarga distància  impossible d'interceptar. I aixi es va dona la notícia. Per exemple a  La
Vanguardia  amb el subtítol “El avance sienta las bases para un sistema de envío de datos imposibles de
hackear”. Era una notícia de caràcter tecnològic. Si que s'hi cita la quàntica , esclar, però el focus d'aten-
ció està posat, de llarg, en la novetat tecnològica  i en les implicacions que aquesta novetat tindran en la
nostra societat. Podem dir, d'una manera un xic agosarada, que estem començant a viure la quàntica.  

Un altre exemple quàntic n'és l'ordinador. Aquest cop, també a La Vanguardia , amb el  subtítol "Los
ordenadores cuánticos realizan con facilidad tareas que hoy son extremadamente difíciles o directamente
imposibles para nuestros ordenadores comunes ". 
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Aquestes notícies són la punta d'un fenòmen que estem començant a viure en el qual la tecnologia fa
servir la física. Des d'un punt de vista conceptual fa servir la física de fa un segle, però ja no es tacta de
fascinar-se per  les  implicacions sobre la  nostra concepció del  món.  La tecnologia ens fica de ple la
quàntica en el nostre tranquil món. El que ens fascina i ens fa tremolar són les conseqüències que tindrà
aquest ús intensiu de la tecnologia en les nostres vides... i en les dels que vindran. Haurem d'aparcar el
debat conceptual i iniciar el debat ètic de tot plegat.
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