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8.07  ISAAC ASIMOV I ELS LÍMITS DE LA DIVULGACIÓ  (2020) 

 
El 2020 va ser el centenari del naixement d'Isaac Asimov, però aquest esdeveniment va passar 
desapercebut per la pandèmia. Vaig presentar una breu comunicació a les 9es Jornades sobre 
l'Ensenyament de la Química a Catalunya, amb una pregunta: Per què Asimov mai no va intentar 
divulgar temes de quàntica? A la comunicació hi ha una resposta,  
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Resum 
 
La comunicació tracta sobre el per què Isaac Asimov, que va divulgar tota mena de ciència i temes 
d'humanitats, no va entrar quasi gens en els temes de física i química quàntiques i altres temes 
avançats. Es suggereix que són temes sobre els quals els destinataris de la divulgació no en tenen 
referents quotidians. S'usa l'obra d'Abbott "Planilàndia" com a analogia d'una situació similar.. 
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Summary 
 

The communication deals on why Isaac Asimov, who divulged all sorts of science and humanities 
topics, got almost nothing into the topics of quantum physics and chemistry and other advanced 
topics. It is suggested that these are topics on which the recipients of the vulgarization do not have 
quotidian references. Abbott's work "Flatland" is used as an analogy of a similar situation. 
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ASIMOV 
 

El COVID-19 ha fet que hagi passat gairebé desapercebut que el 2020 ha estat el 

centenari del naixement d'Isaac Asimov (URSS 1920-EUA 1992). Va ser professor 

de bioquímica, novel·lista de ciència-ficció i divulgador científic. amb una obra 

extensíssima. Afirma que va escriure més de 500 llibres, i que no l'ajudava ningú. 

Deu ser veritat, perquè era una persona molt pagada de sí mateixa, com alguns 

altres divulgadors espanyols, per cert -no diré noms-, i continuament feia 



autoalusions a la seva obra. En termes tècnics, era un gran egotista. Molt bo, i ho 

sabia. Molts dels seus llibres poden ser usats en la docència de la química, de la 

física, de l'astronomia o de la bioquímica. Però potser pot sorprendre que  no va 

entrar gaire a divulgar temes relacionats amb la física i la química quàntiques, al 

menys amb aquest nom. Poc la relativitat, i poc també la cosmologia avançada.  Sí 

que parlava de partícules subatòmiques i de les forces fonamentals de la natura, 

però ho feia amb llenguatge pre-quàntic, molt de mecànica clàssica, fins i tot quan 

parla del principi d'incertesa de Heisenberg i de la dualitat ona-partícula. En parlar de 

l'estructura de l'àtom arribava fins les capes electròniques i el nombre d'electrons a 

cadascuna, i poca cosa més. Però els conceptes d'orbital i els nombres quàntics no 

figuraven entre els temes que divulgava [1]. 

Opino que el motiu d'això és que la quàntica no es pot comprendre, en el sentit que 

Asimov exigeix a la comprensió d'un tema.  Asimov vol que quedi clar el que explica, 

i escriu els seus textos com si fossin interlocucions amb el lector. Molts dels seus 

articles de divulgació són prolixos però fàcils de seguir perquè parteix dels temes 

coneguts pel lector, i va avançant cap a temes més desconeguts.  Però els temes 

avançats de quàntica -els que aprofondeixen més enllà de la descripció de les 

partícules elementals de l'àtom- no formen part de l'experiència quotidiana i per això 

no els pot descriure bé mitjançant aquesta metodologia. 

Per poder explicar un tema, parteix del que l'interlocutor amb una cultura mitjana 

sap, i del seu llenguatge, i comença pel començament.  L' exemple de la frase de la 

figura 1 és representativa: "Per poder explicar el principi d'incertesa de Heisenberg, 

primer cal que sapiguem què és la certesa" [2]. Feia com Feynman. 

Figura 1. Un exemple de la forma de redactar d'Asimov [2] 



Per altra banda, a Asimov no li agrada posar equacions, esquemes ni dibuixos, sinó 

només raonaments amb frases i paraules: "Sóc home de paraules i procuro no 

recolzar-me en crosses pictòriques".  En això no feia com Feynman. 

Al llarg de la seva Introducción a la Ciencia  [3] és on hi ha més dibuixos i esquemes. 

Aquesta obra té un poc habitual apèndix denominat "Las matemáticas en la ciencia", 

on aborda la gravitació i la relativitat amb equacions, que inclouen nombres 

imaginaris, per poder arribar a l'expressió paradigmàtica  E=mc2

Feynman i Asimov fan servir inicialment paraules simples i quotidianes per a la seva 

divulgació, tot i que després Feynman es complica. També ho fa Stephen Hawking. 

vint anys més jove (1942-2018). Però no n'hi ha prou amb usar paraules senzilles i 

quotidianes, perquè el que es tracta és que els conceptes que es volen explicar 

puguin ser compresos. Molts experts en didàctica de les ciències consideren que la 

única via de comprensió per a qualsevol disciplina científica és l'aproximació 

històrica. És a dir, es parteix de fets i de la interpretació que històricament s'ha anat 

donant, i a mida que es descobreixen nous fets, es requereixen noves explicacions 

que potser les velles teories no poden explicar i cal inventar una nova manera 

d'explicar-los, que pot ser la teoria anterior modificada o una teoria radicalment 

diferent assentada sobre noves bases. Afegeixo, per part meva, que la introducció 

. . No veig que 

justifiqui el per què d'aquest apèndix. 



de nous conceptes requereix explícitament una reflexió detallada de per què s'han 

hagut d'inventar [4] 

 

Figura 2. Una frase incomprensible d'Hawking 

Vegem una frase de Hawking a la figura 2: totes les paraules són senzilles i 

comprensibles, però dubto que cap dels lectors entengui res. I aquesta frase és a un 

llibre de pretesa divulgació [5] i de vendes mundials milionàries. Un altre exemple  

        

paradigmàtic d'una proposta que penso que és inútil és el llibre "El meu primer llibre 

de Física Quàntica" [6] dirigit aparentment a nens i on hi surten temes com les ones 

de matèria, l'entrellaçament quàntic i el gat de Schrödinger. Ho trobo absurd  

 

UNA ANALOGIA: PLANILÀNDIA 

Què vol dir comprendre? Jo comprenc un concepte quan sóc capaç d'integrar-lo en 

els meus propis conceptes anteriors, que a partir d'ara seran més extensos, i potser 

hauran hagut de canviar una mica per acceptar el nou. I, després, haig de ser capaç 

d'explicar-ho amb el meu llenguatge propi sense fer servir equacions.  Quan es pot 

fer això vol dir que s'ha entès de manera real alguna cosa. 



Agafem com exemple la novel·la curta  Planilàndia de 1884 (en anglès Flatland) 

d'Edwin Abbott (1838-1926). N'hi ha moltes edicions, en català [7], en castellà [8], 

una magnífica edició anotada, en anglès, d'Ian Steward [9]  (autor que va col·laborar 

molts anys a Scientific American), i un Flatterland, del mateix Steward [10], on amplia 

les idees de Flatland.  

L'objectiu d'Abbott és fer comprendre la tridimensionalitat. Per a això l'autor i 

narrador descriu un univers de 2 dimensions, Flatland o Planilàndia. Les persones 

de Planilàndia són polígons de diferents formes segons el gènere i la funció social, i 

els edificis són polígons oberts amb portes.  El narrador, que viu en 3 dimensions, 

voldria fer entendre aL rei de Planilàndia el concepte de les tres dimensions. Per 

intentar-ho, fa una cosa més difícil encara: proposa també un món en una sola 

dimensió, Linilàndia, i hi porta al rei de Planilàndia, que òbviament té dues 

dimensions. Quan el rei és prop de Linilàndia, l'autor li fa analitzar des de fora de 

Linilàndia, en 2D, les característiques de l'univers 1D, i ho va comparant amb el propi 

univers 2D (Fig..3) I, a continuació, l'autor fa volar el rei 2D arrencant-lo de la 

superfície de Planilàndia i li fa veure el seu món 2D des de l'alçada, és a dir, des 

d'una posició 3D inimaginable des de Planilàndia. El personatge 2D no assumeix el 

que veu i creu tenir alucinacions.   

El mateix ens passaria a nosaltres si d'alguna manera poguéssim veure el nostre 

món 3D amb una òptica 4D: no podriem ni imaginar el que veuriem, perquè els 

nostres ulls i la nostra imaginació són 3D. Però això no vol dir que no siguem 

capaços de treballar les propietats d'un univers 4D. De fet, sabem projectar figures 

4D en 3D. Un hipercub es pot projectar 3D de  diferents formes, una de les quals va 



 

   

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Personatge de Planilàndia contemplant Linilàndia 

 

usar Salvador Dalí per fer el seu Corpus hipercubicus de 1954. L'argument mental 

de tot plegat és que de la mateixa manera que no podem veure la realitat en 4D però 

sí que en podem veure la seva projecció en 3D, per tant, hem d'acceptar l'existència 

d'una realitat 4D que no podem visualitzar. És una extrapolació del raonament, que 

ens permet comprendre propietats de la realitat 4D, sense que en tinguem 

experiència quotidiana. 

Però aquesta extrapolació no sempre és possible de fer, i en els fenòmens quàntics 

crec que no es pot fer. I aquest és el motiu pel qual Asimov no en parlava.  

LA "NOVA" FÍSICA 

Els fenòmens quàntics es poden acceptar com a fets experimentals, el formalisme 

matemàtic de la quàntica està ben establert, i les aplicacions de la teoria quàntica 

són ben conegudes, i moltes d'elles són quotidianes. El problema ve quan es pretén 

explicar-ho, és a dir, descriure'n l'explicació amb les paraules i conceptes quotidians 

habituals. I això és un problema, perquè dels fenòmens quàntics a l'escala adequada 

per explicar-los no n'hi ha experiència quotidiana. No podem fer estratègies de 



comprensió anàlogues a la de Planilàndia i Linilàndia. L'univers quàntic sí que té 

parts que poden ser descrites en llenguatge quotidià, com és tot el món de les 

partícules subatòmiques, però el llenguatge que se sol usar per fer-ho comprensible 

és el llenguatge pre-quàntic, com hem dit abans. El fet és que els raigs catòdics 

foren descoberts el 1886 i els electrons el 1896, uns anys abans de que Planck 

postulés l'existència dels quanta (1900), concepte que va tardar força en ser 

acceptat, i que Einstein va saber aprofitar. Però les diverses visions que es van fer 

de la realitat del món quàntic portaren a discussions entre físics que van tardar molts 

decennis a tancar-se, si és que s'han tancat, i van donar lloc a moltes opinions 

discrepants [11]. És ben coneguda la interpretació de Copenhagen de la mecànica 

quàntica, desenvolupada per Bohr, Born i Heisenberg, contra l'opinió d'Einstein. 

Asimov va ser un mestre en la divulgació científica clàssica, però per abordar la 

"nova" física del segle XX -una ciència que, tot i que la qualifiquem de "nova" ja té 

més de cent anys...- calen altres eines i altres estratègies didàctiques i 

metodològiques. Potser n'hi ha prou amb presentar les meravelles incomprensibles 

realment existents, i acceptar que són reals perquè són experimentals:  l'electró que 

es difracta i actua alhora com a partícula i com a ona, l'efecte fotoelèctric o la 

impossibiitat d'anar més ràpid que la llum en el buit. De tot això Asimov en va parlar 

molt poc. 

I, un cop acceptats aquests fets, perquè són fets experimentals, cal que es vagi 

obrint pas una nova manera d'explicar-ne els perquès, integrant-ho en les nostres 

idees prèvies o preconceptes vàlides per a la vida quotidiana, i anant extrapolant fins 

a fer el salt a l'inimaginablement petit.  Aquests preconceptes macroscòpics no els 

podem abandonar de cop, ni que vulguem, perquè estan incrustats en la ment, en el 



llenguatge i en la nostra lògica, i per això és dificil combinar-los amb interpretacions 

com la de l'espai-temps, perquè requereix que s'abandonin conceptes com la 

immutabilitat i isotropia de l'espai, la fletxa del temps, les tres dimensions i altres 

conceptes "evidents" per a nosaltres. Un problema addicional és que, a més dels 

fets, hi ha barrejades en les explicacions diverses paradoxes quàntiques molt 

espectaculars i atractives de citar, com diversos Gedankenexperiments  o 

experiments mentals, com el del gat de Schrödinger, l'amic de Wigner, el suïcidi 

quàntic, els dos bessons en l'espai, els multiversos i altres. Tots aquests 

experiments mentals no són la nova realitat, sinó reflexions per comprendre-la, però 

a ulls del gran públic que segueix aquests temes s'interpreten com a reals; i en molts 

casos el que s'explica a nivell divulgatiu són principalment aquestes paradoxes, i no 

es destaca bé que són elements per a la reflexió, no necessàriament realitats. Hi ha 

alguns d'aquests experiments mentals que s'han intentat realitzar, en versions no 

exactes com les que descriu l'experiment, sinó en situacions anàlogues. La paradoxa 

de l'amic de Wigner , de 1961, és una variant de la del gat de Schrödinger, amb dos 

amics que observen la mateixa realitat però en veuen dues de diferents. Aquesta 

paradoxa s'ha comprovat molt recentment (2019) De tot aixo Asimov no en va parlar 

gens. Alguns llibres d'altres autors intenten amb més o menys fortuna una 

aproximació senzilla, però al meu entendre no aconsegueixen superar el nivell màgic 

[12]. El millor és el de Gilmore [13], però de nivell més elevat. 

DUES CONCLUSIONS I TRES POTSERS 

Tot plegat porta a dues conclusions. La primera, no cal intentar comprendre el que 

no és comprensible, perquè la nostra comprensió descansa en la aprehensió dels 

sentits, i aquests conceptes no aprehensibles no poden ser reduits a experiència. La 



segona, que el fet que determinats fenòmens no es comprenguin no vol dir que no 

es pugui treballar amb ells,  operar-hi, resoldre models matemàtics amb conceptes 

no comprensibles, i dissenyar objectes o processos reals amb conceptes 

aparentment tan poc reals. Un exemple del segle XIX pot aclarir-ho: el corrent altern, 

absolutament quotidià, té en el seu disseny i en la seva modelització matemàtica uns 

conceptes tan poc quotidians i tan poc abastables com els nombres Imaginaris i els 

nombres complexos.  

Seré autocrític. Potser aquestes reflexions anteriors descriuen una estratègia 

equivocada, i no hem d'intentar integrar els dos móns, el quotidià de tota la vida i el 

de la nova física. Aquesta és la dificultat, la de fer compatible el que sabem, el que 

som, amb la nova realitat i les noves interpretacions. 

Potser haurem de fer com feia el metge López Ibor, reaccionari fins a la medul·la, 

quan se li preguntava -als anys 50 del segle passat- per algun tema conflictiu per la 

seva moral, com els anticonceptius o l'avortament. Afirmava que "aquests temes no 

els comentaré perquè els tinc ubicats a l'esfera de la fe i no tinc res a dir-ne".  

Anàlogament, nosaltres aquí ens trobem amb  temes, a la física i la química, que, 

pertanyent a una esfera diferent de la quotidiana, i potser serà inútil tot intent de... de 

comprendre'ls. De comprendre'ls de veritat.  

O potser estic desbarrant del tot... 
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