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5.  EL MÈTODE DE LA FÍSICA TEÒRICA8

Si voleu saber alguna cosa del mètode que utilitzen els físics teòrics, us
dono aquest consell: No escolteu el que diuen, observeu el que fan. El qui
ha fet un descobriment en aquest camp creu que allò que ell s’ha afigurat
amb la seva fantasia és tan natural i necessari que tothom ho hauria de
considerar com una part de la realitat i no com una creació del pensament.

Aquests mots podrien fer que algú de vosaltres se sentís invitat a
abandonar la sala. Interiorment podríeu pensar: El qui ens parla és un
físic que construeix teories; faria bé, doncs, de deixar que fossin els
epistemòlegs els qui reflexionessin sobre l’estructura de la ciència teòrica.

Davant d’aquesta objecció em puc justificar assegurant-vos que no he
estat pas jo el qui ha volgut asseure’s en aquesta càtedra, sinó que m’hi ha
fet seure la cordial invitació d’uns amics que l’han instituïda en memòria
d’un home que tota la seva vida treballà per unificar el coneixement.
Objectivament, però, la meva disposició a parlar-vos hauria d’estar
justificada pel fet que vosaltres podríeu trobar interessant de saber què
pensa de la seva ciència un home que des de sempre ha tractat d’aclarir-ne
i de perfeccionar-ne els fonaments. És clar que la manera com ell considera
el passat i el present del seu camp de treball pot estar molt condicionada
per allò que espera del futur i per allò que cerca en el present. Al capdavall
aquest és el destí de tothom qui es lliura amb passió al món de les idees.
Això mateix succeeix a l’historiador –inconscientment potser– quan
organitza les dades de què disposa entorn de grups ideals que ell ha
construït per entendre la societat humana.

Avui donarem un cop d’ull al desenvolupament del sistema teòric fixant
la nostra atenció en la relació que hi ha entre el contingut teòric i la totalitat
dels fets experimentals. Es tracta de veure com es dóna, en el nostre cas,
l’etern antagonisme entre les dues components del nostre coneixement:
empeiria i ratio.

Admirem Grècia perquè ha estat el bressol de la ciència occidental. Allí,
per primera vegada, fou creada la meravella d’un sistema lògic, les proposicions
del qual es deduïen les unes de les altres amb tanta exactitud que cada

8 Text de la «Herbert Spencer Lecture», pronunciada a Oxford, el 10 de juny de 1933, i
publicada amb el títol: On the Method of  Theoretical Physics, Clarendon, Oxford, 1933;
l’original alemany «Zur Methode der theoretischen Physik» es troba a http://
www.alberteinstein.info: Einstein Archives Online, doc. 1-114 .
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demostració no deixava lloc al dubte: fou la geometria d’Euclides. Aquesta
admirable obra de la ratio donà confiança a l’home per a les seves realitzacions
posteriors. Qui no s’hagi entusiasmat mai en la seva joventut per aquesta
obra, no ha pas nascut per a ésser investigador teòric.

Però perquè arribés a la maduresa una ciència que descrivís tota la
realitat, era necessari un segon coneixement bàsic ignorat pels filòsofs
anteriors a Kepler i Galilei. Només amb el pensament lògic no podem
saber res del món de l’experiència; tot el saber sobre la realitat parteix de
l’experiència i hi retorna. Els enunciats estrictament lògics són buits referits
a l’experiència. Per haver-ho comprès i per haver-se esforçat a fer que ho
comprengués el món científic, Galilei esdevingué el pare de la física
moderna i fins i de tota la ciència moderna de la naturalesa.

Però si l’experiència és l’inici i el fi de tot el nostre coneixement de la
realitat, quina funció té la ratio en la ciència?

Un sistema complet de física teòrica consta de conceptes, de lleis
fonamentals aplicables a aquests conceptes i de conseqüències deduïbles
lògicament. Aquestes deduccions s’han de correspondre amb cadascuna
de les nostres experiències; en un llibre de física teòrica, les deduccions
ocupen moltes i moltes pàgines.

De fet, això és exactament el que ocorre en la geometria euclidiana,
només que a les lleis fonamentals se’ls hi dóna el nom d’axiomes i no es
pretén que les proposicions deduïdes hagin de correspondre a cap
experiència. Però si concebem la geometria euclidiana com la teoria de
les possibilitats de situació relativa dels cossos pràcticament rígids, és a
dir, si la interpretem com una ciència física sense eliminar el seu contingut
empíric originari, llavors la identitat lògica entre geometria i física teòrica
és completa.

Hem assignat, doncs, a la ratio i a l’experiència el lloc que els correspon
en el sistema d’una física teòrica. La ratio constitueix l’estructura del
sistema: els continguts experimentals i llurs relacions recíproques han de
trobar llur representació mitjançant les deductives teòriques. La possibilitat
d’una representació d’aquesta mena és l’única cosa en què pot basar-se el
valor i la justificació de tot el sistema, i en particular de les lleis fonamentals
i dels conceptes bàsics. D’altra banda, els conceptes i les lleis fonamentals
són invencions lliures de l’esperit humà que no poden trobar justificació
a priori ni en la natura de l’esperit humà ni enlloc.

Els conceptes i les lleis fonamentals, lògicament no reduïbles a res,
configuren la part imprescindible de la teoria però incomprensible per la
raó. L’objecte suprem de tota teoria és simplificar i reduir al màxim aquests
elements fonamentals i irreductibles, sense que això comporti  haver de
renunciar a la representació de cap contingut experimental.



                                           EPISTEMOLOGIA DE LA FÍSICA                                      65

Aquesta concepció del caràcter purament fictici dels fonaments de la teoria,
acabada d’exposar, no era pas la més corrent en els segles XVIII i XIX. Lentament,
però, anà guanyant terreny a causa del distanciament progressiu entre els
conceptes i les lleis fonamentals, d’una banda, i les conseqüències que cal
posar amb relació a l’experiència, de l’altra; això succeïa a mesura que la
construcció lògica esdevenia més unificada, és a dir, a mesura que disminuïa el
nombre d’elements conceptuals, lògicament independents entre si, que
sustentaven tot l’edifici.
     Newton, el primer creador d’un sistema global i operatori de la física
teòrica, encara creia que els conceptes i les lleis fonamentals del seu sistema
eren un resultat directe de l’experiència. Em sembla que és en aquest sentit
que cal interpretar la seva màxima hypothesis non fingo.9

     De fet, en aquell temps els conceptes d’espai i temps no semblaven
gens problemàtics. Els conceptes de massa, inèrcia i força, i les lleis que
els relacionen, semblaven provenir directament de l’experiència. Si això
ho acceptem com a base, l’expressió “força gravitacional” se’ns presenta
com a deduïble de l’experiència, cosa que caldria esperar també de les
altres forces.

Tanmateix veiem que Newton, partint d’aquesta formulació, tenia
problemes amb el concepte d’espai absolut i amb el de repòs absolut que
se’n seguia. Era conscient del fet que aquest darrer concepte no es
corresponia amb res de què tinguéssim experiència. L’inquietava també
haver d’introduir el concepte de forces distants. Però l’extraordinari èxit
pràctic de la seva teoria li impedí, com també impedí als físics dels segles
XVIII i XIX, de reconèixer el caràcter fictici dels fonaments del seu sistema.

Els científics d’aquella època estaven plenament dominats per la creença
que els conceptes i lleis fonamentals de la física no eren lliures invencions
lògiques de l’esperit humà, sinó que a partir d’experiments podien ésser
obtingudes  per “abstracció” per una via lògica. La clara consciència de la
inexactitud d’aquesta concepció ens l’ha donada la relativitat general. En efecte,
ens ha fet veure que, basant-nos en fonaments considerablement diferents
dels de Newton, podien donar compte del conjunt de fets de què tenim
experiència més satisfactòriament i més completament que no ho podíem fer
amb els fonaments de Newton. Però, deixant de banda la qüestió de si una
teoria és superior a l’altra, s’ha fet del tot palès el caràcter fictici dels fonaments,
per tal com dos fonaments essencialment diferents poden concordar en bona
mesura amb l’experiència. Això ha demostrat també que tot intent de deduir

9 Cf. I. NEWTON, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, liber 3, scholium generale, Londres,
1721, 3a ed., p. 530; supra p. 44.
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lògicament els conceptes i les lleis fonamentals de la mecànica a partir
d’experiències elementals està condemnat al fracàs.

Però si és veritat que la base axiomàtica de la física teòrica no sorgeix de
l’experiència, sinó que ha d’ésser el resultat d’una lliure invenció, podem esperar
el recte camí cap a aquesta invenció? Encara més: aquest recte camí existeix
només il·lusòriament? ¿Podem creure que l’experiència ens guiarà amb
seguretat, si hi ha teories com la mecànica clàssica que concorden en gran
manera amb l’experiència, sense copsar la qüestió en tota la seva profunditat?
La meva resposta –i ho dic ben convençut– és que el recte camí existeix i que,
a més, el podem trobar. L’experiència acumulada justifica la nostra creença
que la naturalesa és la realització de la màxima simplicitat matemàtica que
podem pensar. Crec que mitjançant una construcció purament matemàtica
podem trobar els conceptes, com també les lleis que els relacionen, els quals
ens han de lliurar la clau de la comprensió dels fenòmens naturals. Els conceptes
que emprem en la matemàtica poden ésser propers a l’experiència, però no
podem deduir-ne cap de l’experiència. Certament, l’experiència és l’únic criteri
que té la Física per a determinar la utilitat d’una construcció matemàtica. Però
el principi pròpiament creatiu es troba en la matemàtica. En un cert sentit,
crec que és veritat allò que somiaren els antics, que el pur pensament pot
comprendre la realitat.

Per justificar aquesta confiança he de fer ús de conceptes matemàtics.
El món físic és representat per un continu tetradimensional. Si introdueixo
en aquest continu la mètrica de Riemann i si cerco quines són les lleis més
simples que satisfan aquesta mètrica, arribo a la teoria relativista de la
gravitació en l’espai buit. Si en aquest espai hi suposo un camp de vectors
o, el que és el mateix, el camp de vectors asimètrics que se’n deriva, i si
cerco quines són les lleis més simples que satisfan aquest camp, arribo a
les equacions de Maxwell en l’espai buit.

Arribat aquest punt, ens manca encara una teoria per a les parts de
l’espai en les quals la densitat elèctrica no és nul·la. Louis de Broglie suposà
l’existència d’un camp ondulatori que podia ésser aplicat en l’explicació
de determinades propietats quàntiques de la matèria. Paul Dirac va trobar
en els spinors una nova magnitud de camp, les equacions més simples del

10 Cf. A. EINSTEIN – W. MAIER, «Einheitliche Theorie von Gravitation und Elektrizität»,
Sitzungsbericte der Königlich Preußischen Akademie, Phys.-Math. Klasse, 25 (1931), 541-
557; 12 (1932) 130-137; reproduït dins ALBERT EINSTEIN, Akademie-Vorträge.
Wiederabdruck durch die Akademie der Wissenschaften der DDR, Akademie Verlag, Berlín,
1979 [reproducció facsímil].
11 Cf. A. EINSTEIN – W. MAIER, «Semi-Vektoren und Spinoren», Sitzungsbericte der
Königlich Preußischen Akademie, Phys.-Math. Klasse, 32 (1932), 522-550) reproduït dins
ALBERT EINSTEIN, Akademie-Vorträge., op. cit.


