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Resum de la Lliço Magistral llegit en el solemne acte d’obertura del curs 2012-2013 
 

Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector  
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Senyors Rectors, President del Consell Social, Director General 

 
Excel·lentíssimes i digníssimes autoritats, 

 
Companys i amics, 

 
Senyores i Senyors 

 
 

LES FRONTERES DEL CONEIXEMENT 
 
 
Com tants altres aspectes de la cultura occidental, el mètode científic té el seus orígens 

en la Grècia antiga. De la filosofia natural grega hem heretat la idea que hi ha principis 
racionals subjacents que governen el món natural, i que els éssers humans tenen la capacitat 
del pensament racional. Aristòtil creia que es pot obtenir el coneixement a partir d’una 
observació detallada, la qual cosa és un ingredient fonamental del que després es coneixerà 
com a mètode científic. La idea segons la qual el món natural és susceptible de ser conegut 
pels humans va ser adoptada pels filòsofs grecs com una noció que necessita un conjunt de 
mètodes per a ser realitzada. 

És cert que els mètodes han variat en la ciència moderna, però aquesta és una variant, 
consistent en la combinació de teoria més experiment, d’aquella hipòtesi fonamental segons 
la qual el coneixement necessita un mètode.  

Bertrand Russell, en els seus Fonaments de Filosofia, assenyala: 
“La intenció de donar lleis a l’Univers mitjançant principis a priori ha fracassat; la 

lògica, en compte de ser, com era anteriorment, un mur de contenció per a les possibilitats, 
s’ha convertit en la gran alliberadora de la imaginació, i presenta diverses alternatives 
possibles, alhora que deixa a l’experiment la tasca de descobrir les lleis de la natura, entre 
els diversos móns que la lògica ofereix per a la nostra elecció”. 

Un pas important en el mètode científic modern és la complementarietat entre 
l’observació, l’evidència empírica i el pensament racional, representats pel telescopi de 
Galileu, construït el 1609. Aquells descobriments demostraren fins a quin nivell les 
percepcions sensorials humanes podien ser poc fidedignes, i Galileu és considerat el pare 
del mètode científic. 

Una manera molt efectiva de fer avançar el coneixement, engolint la ignorància, 
consisteix en la convergència de dos o més camps que abans estaven separats. Aqueix és el 
somni de la unificació, tan present en la història de la física: gravitació universal de 
Newton, electromagnetisme de Maxwell, mecánica quàntica de Bohr, Heisenberg i 
Schrödinger, relativitat d’Einstein. En aquests inicis del segle xxi, la unificació entre les 
forces febles –responsables de la generació d’energia al Sol i de la desintegració de 
partícules– i les forçes electromagnètiques –responsables de la formació de l’àtom i de tota 
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la materia agregada– provoca noves preguntes. En un sentit més general, la convergència 
de les dues fronteres en l’escala de distàncies, com són la física de partícules i la 
cosmologia, representa un avanç considerable del coneixement. 

Eixes fronteres del coneixement es corresponen al fet de preguntar a la natura: de què 
està fet l’Univers? Amb l’accelerador LHC, el Gran Col·lisionador d’Hadrons del CERN 
(el Laboratori Europeu de Física de Partícules), estem penetrant en l’estructura íntima de la 
matèria fins a distàncies inferiors a 10-18 metres, per conèixer els constituents elementals de 
la matèria, les seues interaccions i les càrregues responsables d’aqueixes forces entre els 
constituents, i també la resposta a la pregunta més actual: l’origen de la massa. 

En les grans escales del món cosmològic, estudiant l’Univers com un tot, hem arribat a 
explorar distàncies pròximes als 1026 metres de l’Univers visible. Així és com, a causa de la 
velocitat finita de propagació de les senyals, penetrem en els primers instants de la història 
de l’Univers, és a dir, que veiem com era l’Univers primitiu que ha delimitat la seua 
evolució d’expansió en el temps. I la conclusió més notable és que aqueixa exploració del 
cosmos connecta amb la investigació que s’ha dut a terme als laboratoris de física de 
partícules. L’Univers primitiu no era com l’actual, expandit i fred, sinó contret i calent. I, a 
aquelles temperatures o energies, la matèria era com la que recreem ara en forma de 
partícules elementals. La pregunta més actual és aquí: quin és el contingut de matèria i 
energia de l’Univers? És com el que ja coneixem a partir de la física de partícules? 
 

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA 
 
Totes les civilitzacions de la història han especulat sobre la natura de les coses. 

Empèdocles va inventar la teoria dels quatre elements de la matèria: terra, aire, foc i aigua. 
Els «atomistes», en la seua recerca de la máxima simplicitat, imaginaren que els elements 
vertaders eren, en essència, de natura idèntica, però amb grandàries i formes diferents que 
explicarien la varietat de la matèria, separats pel buit.  

Aristòtil renega de l’atomisme i del buit i accepta la teoria dels quatre elements, però 
n’hi afegeix un més: la quinta essència. Ell va dividir el món en dues parts diferents: el món 
terrestre, constituït pels quatre elements, i el cel, amb la quinta essència com a únic 
element. 

L’atomisme no va reaparèixer fins al naixement de la química moderna a principis del 
segle XIX, amb les lleis de John Dalton. El 1871, Mendeléiev va publicar la taula periòdica 
dels elements, i hi deixà buides algunes caselles per a elements que encara no eren 
coneguts. El descobriment posterior d’aqueixos elements predits va donar suport i 
acceptació a la teoria atòmica.  

El descobriment posterior de l’electró per J. J. Thomson el 1897 va proporcionar una 
comprensió de l’àtom com un objecte compost. L’electró era el constituent elemental a 
principis del segle XX. 

En el moment actual, 100 anys després, en què s’ha pogut explorar l’estructura de la 
matèria per sota dels 10-18 m, se sap que els quarks, que senten la interacció forta, i els 
leptons, que no la senten, són els constituents elementals de la matèria. El conegut electró 
forma part dels leptons, junt amb els neutrinos. 

La branca de la ciència que estudia els electrons, els neutrinos, els quarks i la resta de 
partícules elementals que formen la matèria és la física de partícules. Per a desenvolupar els 
seus objectius li calen «microscopis», els acceleradors, cada vegada més potents, capaços 
de penetrar en l’interior de la matèria fins a les distàncies més petites possibles. Quan 
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l’èmfasi es posa en les instal·lacions necessàries per a la producció i l’anàlisi de les 
partícules elementals, aquest camp d’estudi s’anomena física d’altes energies, nomenclatura 
que fa referència al fet que cal sondar la materia amb partícules de molt alta energia 
produïdes en els acceleradors artificials dels laboratoris de física de partícules o mitjançant 
els fenòmens naturals associats als raigs còsmics. 
 

L’LHC I EL CERN 
 
En l’actualitat, l’accelerador terrestre més potent en funcionament és el LHC del 

CERN. L’LHC està instal·lat en un túnel de 27 km de circumferència, enterrat a 100 m de 
profunditat, que passa per territori de França i Suïssa.  

L’energia actual de l’accelerador LHC és de 8 TeV, i serà de 14 TeV en una segona 
fase (1 TeV = 1012 eV). Els detectors instal·lats a l’LHC analitzen la producció de partícules 
fins a deu vegades més massives que les conegudes, i exploren la matèria fins a distàncies 
deu vegades més petites que les que s’han analitzat fins ara; és a dir, fins als 10-19 m. En 
aquesta nova regió d’altes energies i petites distàncies hom espera trobar nova física. 

El CERN és el centre de física de partícules més important del món. Es va fundar el 
1954 i ha significat la primera gran aventura d’una Europa unida la segona meitat del segle 
XX. Als 20 països membres actuals s’hi afegeixen membres associats i observadors de fora 
d’Europa. El Consell del CERN està format per delegats dels països membres, i és el 
responsable no sols de l’activitat del laboratori, sinó també de la política científica per a la 
física d’altes energies a Europa. El director general del CERN és nomenat pel Consell. 

Espanya és membre del CERN des de 1983. L’aportació espanyola és proporcional al 
seu PIB i se situa immediatament després d’Alemanya, el Regne Unit, França i Itàlia. Els 
grups d’investigació espanyols participen en els grans experiments de l’LHC –ATLAS, 
CMS, LHCb i ALICE– i són finançats pel Programa Nacional de Física de Partícules del 
Govern d’Espanya. L’IFIC, centre mixt de la Universitat de València i del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, participa en ATLAS i en altres experiments, i és 
homologable als centres d’investigació de més rellevància mundial. Tots els indicadors 
assenyalen que Espanya és la cinquena potencia europea en excel·lència científica en física 
fonamental, i la novena del món. 

 
DESCOBRINT EL MECANISME DE HIGGS. 

L’ORIGEN DE LA MASSA 
 
En les últimes dècades, la teoria estàndard de física de partícules ha aconseguit superar 

totes les proves experimentals a què ha estat sotmesa perquè done compte de les 
interaccions entre els constituents elementals de la matèria. La teoria està basada en un 
principi de simetria que explica la unificació electro-feble i determina les “càrregues” 
responsables d’aquestes interaccions. Però la simetria sols es exacta quan les partícules són 
de massa nul·la, com el fotó de la força electromagnètica. Aquesta exigiencia no es 
compartida per la natura. Per eixemple, els mediadors de la interacció feble són partícules 
molt massives, cosa que explica per què aquesta interacció, a diferència de 
l’electromagnètica, és d’abast molt curt. La pregunta rellevant és, doncs: com és possible 
obtenir partícules massives mentre retenim les prediccions de la simetria per a les 
interaccions? En altres paraules: quin és l’origen de la massa? 
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La solució proposada pel mecanisme de Higgs està basada en el fet que una llei física 
simètrica pot donar lloc a solucions asimètriques. Per especificar una teoria amb creació i 
aniquilació de partícules a partir del buit hem de donar no sols la llei física, sinó també 
quina és l’estructura d’aqueix buit, l’estat de més baixa energia possible. En una teoria 
quàntica, el buit no es “res de res”, sino que té una estructura. Pot ser l’energia fosca de 
l’Univers, de la que parlaré després, es energia del buit. Si el buit és asimètric, mentre que 
les lleis responsables de les interaccions són simètriques, diem que hi ha un trencament 
«espontani» de la simetria. Una analogia de la vida quotidiana és la d’una taula redona de 
comensals amb simetria perfecta, simetria que es trenca espontaniament en el moment que 
un d’ells tria el pa que té situat a la seua esquerra. 

Robert Brout, François Englert i Peter Higgs descobriren que un camp amb una 
interacció del tipus de «barret mexicà» deixa de tenir un únic buit simètric (al centre del 
barret) per disposar de tot un continu de buits possibles (al fons). El trencament espontani 
de la simetria es produeix quan se’n tria un com «el» buit de la teoria. 

Si apliquem aquest mecanisme de Higgs a la teoria unificada electrofeble, els 
mediadors de la interacció feble adquireixen massa, mentre que el fotó es queda sense 
massa, i en el procés apareix un romanent del camp original: el bosó de Higgs. Entenem, 
així, com és d’important la seua existència, perquè proporciona el senyal que l’origen de la 
massa té lloc, en efecte, mitjançant el trencament espontani de la simetria de la interacció 
unificada electrofeble, trencament provocat pel mecanisme de Higgs. La recerca del bosó 
de Higgs està fent-se mitjançant la seua producció en acceleradors d’alta energia. 

En el seminari que va tenir lloc al CERN el 4 de juliol de 2012, els experiments 
ATLAS i CMS del LHC han presentat l’estat de la recerca del bosó de Higgs de la teoria 
estàndard, basada en les dades de 2011 a una energia de 7 TeV i en les primeres dades de 
2012 a 8 TeV. 

Els resultats donen una significança que, separadament en cada experiment, permet 
concloure que s’ha observat un nou bosó amb una massa de 126 GeV en unitats d’energia 
(1 GeV = 109 eV). Les característiques són compatibles entre els dos experiments, i amb el 
bosó de Higgs de la teoria estàndard. Estem, per tant, en un moment històric en l’avanç del 
coneixement científic, que ha fet exclamar al director general del CERN: «El tenim!» 

Ens trobem així en el procés d’entendre l’origen de la massa, potser el concepte més 
important en la frontera del coneixement. Però aquest esdeveniment és només el 
començament: amb l’objectiu de consolidar l’observació present calen més dades fins a 
finals d’any, i, amb l’LHC operant a 14 TeV a partir de 2014, podrem estudiar amb precisió 
la natura i les propietats de la nova partícula. 

 
LA SEGONA REVOLUCIÓ COPERNICANA. 

MATÈRIA I ENERGIA FOSCA 
 

Al segle XVI, l’astrònom polonès Nicolau Copèrnic va revolucionar l’astronomia en 
substituir un cosmos finit centrat en l’ésser humà per un Univers infinit i homogeni 
disposat al voltant del Sol. Posteriorment es va descobrir que el Sistema Solar resideix als 
suburbis de la Via Làctia. Finalment, el principi cosmològic, segons el qual l’Univers és 
homogeni i isòtrop, ha obligat a abandonar definitivament la idea que l’home, o qualsevol 
altre centre, ocupa un lloc especial a l’Univers. 
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Si bé l’Univers és globalment homogeni, s’observa que té una estructura granular. Les 
fluctuacions de la densitat inicial que van fer arrencar la granulació degueren començar en 
un temps no gaire tardà de l’evolució de l’Univers. La radiació de fons de micro-ones a 3 K 
que s’observa avui, al cap de 14.000 Ma, ha de contenir memoria d’aquestes primeres 
fluctuacions de la densitat inicial. En efecte, el 1992 el satèl·lit COBE i mes recent, 
WMAP, de la NASA, van descobrir petites no-uniformitats i anisotropies en la radiació de 
fons que eren consistents amb la granulositat observada en la distribució de matèria a 
l’Univers. Això ha fet possible mesurar el contingut de matèria-energia de l’Univers actual. 
Els resultats finals són espectaculars: l’Univers conté un 28% de matèria. Com que la 
matèria visible directament és només d’un 5%, això vol dir que el 23% restant és matèria 
no convencional o fosca. De fet, la necessitat de l’existència d’una matèria fosca amb 
interacció gravitatòria ha estat present en la cosmologia durant unes quantes dècades degut 
a altres observacions. Un altre descobriment molt important és el d’una nova pressió 
repulsiva, que correspon al 72% de densitat d’energia i que completa el balanç energètic. 
Aquesta contribució positiva al balanç d’energia, fins ara desconeguda, és compatible amb 
l’energia fosca introduïda per explicar l’observació en 1998 de l’acceleració actual de 
l’expansió de l’Univers a causa d’algun tipus de pressió cap a fora. ¿Es tracta d’una nova 
quinta essència aristotelica? ¿Es energia del buit quàntic?  

De moment ja sabem que no tan sols no som a cap centre de l’Univers, sinó que la 
major part del contingut de l’Univers (el 95%) és formada per alguna cosa diferent del 
material de què estem fets els humans. Aquest descobriment es pot considerar una Segona 
Revolució Copernicana. 
 

DETECCIÓ I PRODUCCIÓ DE MATÈRIA FOSCA  
 
Una propietat important de la matèria fosca és que es comporta com un fluid perfecte, 

és a dir, no té cap resistència interna o viscositat. Això significa que les partícules de 
matèria fosca no interactuen entre elles a través d’interaccions fortes o electromagnètiques. 
Calen, per tant, les anomenades partícules massives que interaccionen feblement o WIMP 
(de l’anglès Weakly Interacting Massive Particles). El model estàndard de física de 
partícules no preveu partícules d’aquestes característiques, però sí que poden existir en 
extensions del model estàndard, com per exemple en els anomenats models supersimètrics. 

Si la matèria fosca de la Via Làctia és feta de WIMP, un gran nombre d’aquestes 
partícules ha de passar a través de la Terra cada segon. Diversos experiments que es duen a 
terme actualment, i d’altres que s’estan planificant, intenten detectar de manera directa o 
indirecta les WIMP que arriben a la Terra procedents del cosmos. 

Els experiments de detecció directa de WIMP s’instal.len en laboratoris subterranis 
profunds per tal de reduir el fons no desitjat de partícules que arriben del cosmos. Per 
exemple, el Laboratori Subterrani de Canfranc (LSC), a Osca, se situa sota un cim 
muntanyós dels Pirineus que li proporciona un escut contra els raigs còsmics equivalent al 
de 2.540 m d’aigua.  

També és fonamental produir les partícules de matèria fosca al laboratori estudiant les 
seues propietats. L’LHC té la capacitat de produir matèria fosca directament, és a dir, de 
crear partícules WIMP, que l’ATLAS i el CMS poden detectar com a energia que falta. Un 
grup de l’IFIC està involucrat. El que queda clar de tot això és que el problema de la 
matèria fosca està connectat amb la recerca de noves partícules no descrites pel model 
estàndard. D’aquesta manera es connectaran les dues fronteres de la física, la dels nivells o 
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distàncies més grans amb la de les distàncies més petites. Que la mateixa instal·lació, com 
ara l’LHC del CERN, puga donar informació tant sobre l’origen microscòpic de la massa, 
amb el descobriment del bosó de Higgs, com sobre un problema cosmològic, produint les 
partícules de matèria fosca, proporciona una demostració de la unitat de la ciència. 
 

LA PERSPECTIVA CIENTÍFICA 
 
Una i altra vegada s’ha insistit, amb raó, que la ciència és internacional en el seu 

desenvolupament, a més de ser universal en la seua validesa, i el CERN serveix de model 
per a diverses àrees científiques. La ciència orienta el pensament de l’ésser humà cap a 
qüestions que molts pobles comprenen, i en la solució de les quals poden participar 
estudiosos de diferents llengües, races i religions. Werner Heisenberg, en una conferencia 
que va pronunciar per a estudiants de Göttigen el juliol de 1946, assenyala la profunda 
impressió que li va produir l’anomenat «Festival de Bohr», la setmana de conferències que, 
l’estiu de 1921, va pronunciar Niels Bohr sobre la seua teoria atòmica. La impressió de 
Heisenberg fou causada perquè, «en primer lloc, em vaig adonar que, per a comprendre la 
constitució de l’àtom, era indiferent ser alemany o danès o anglès, i després vaig aprendre 
que en la ciència no es tracta de fe, ni d’opinió ni d’hipòtesis». 

La validesa universal de la ciència pot conduir –i ha de fer-ho–, d’una banda, a la 
formació cultural de la societat, formació exempta d’opinions i de prejudicis. La ciència és 
cultura, i descobrir o aprendre els secrets del comportament de la natura és motiu d’una 
satisfacció intel·lectual que ha d’arribar a tothom. D’altra banda, aquesta mateixa validesa 
proporciona una base per a albirar aplicacions noves del coneixement adquirit. Tal com 
deia un erudit: «és impensable produir ciència aplicada sense disposar de ciència 
susceptible de ser aplicada». 

El camp de la física de partícules és d’investigació bàsica en ciència fonamental i no 
necessitaria respondre la típica qüestió que plantegen polítics i altra gent: «per a què 
serveix?», però la respon. Com Faraday va respondre allà pels anys 30 del segle XIX als 
membres del Parlament britànic que li van fer aquesta mateixa pregunta quan ell els 
explicava l’interès de la investigació que combinava circuits elèctrics i imants. Segons 
consta en les actes del Parlament britànic, «no sé si les meues investigacions serviran algun 
dia, però si ho fan, vostès imputaran impostos als ciutadans pels beneficis que 
comportaran». Les paraules de Faraday van ser profètiques, perquè el fenomen d’inducció 
magnética és un ingredient fonamental de l’electromagnetisme unificat, base de la 
tecnologia i de les comunicacions desenvolupades al llarg del segle XX. 

Els coneixements adquirits en física de particules, com ara la propagació de partícules i 
radiacions a través de la matèria, o bé pels mitjans necessaris per a experimentar en física 
d’altes energies, com ara la criogènia per alts buits o la tecnologia d’imants 
superconductors, han generat aplicacions excel·lents que han retornat a la societat un valor 
afegit considerable que multiplica els beneficis econòmics i socials. A més a més, 
l’atmosfera de llibertat intel·lectual que proporciona un laboratori com el CERN és 
estimulant: no és casualitat que un avanç tan considerable per a la tecnología de la 
informació com la invenció del web, gràcies al qual no cal transmetre la informació sinó 
accedir a la que hi haja dipositada en els portals, ha tingut lloc al CERN. I, seguint en 
aqueix camí, la física mèdica és darrerament un capítol d’enorme transcendència social 
amb les aplicacions d’acceleradors i detectors a la teràpia i la imatge mèdica. Atès que la 
física mèdica és una àrea de la física de partícules amb investigació orientada, als grans 
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laboratoris han sorgit grups d’investigació que han desenvolupat conceptes i dispositius en 
col·laboració internacional per a l’aplicació en medicina. És el cas de l’IFIC, on, a més de 
participar en ATLAS i en la cerca del bosó de Higgs, participa en projectes europeus, 
també coordinats pel CERN, de física mèdica, com ara PARTNER, de teràpia, o 
ENVISION, d’imatge. I des de l’IFIC ha sorgit el projecte IFIMED de física mèdica, tan 
il·lusionant per a la societat valenciana i espanyola, dirigit a la investigació en imatge i 
acceleradors aplicada a la medicina. 

En moments com els actuals, d’incertesa per al futur de la investigación científica a 
Espanya, vull proclamar uns quants fets. Ha costat més de 40 anys, en aquest país, arribar a 
situacions d’excel·lència científica com les obtingudes en els últims anys. Recordem que, 
en els anys 60 del segle xx, 40 anys després del naixement de la mecànica quàntica i en ple 
desenvolupament de tecnologies quàntiques en les societats avançades, aquesta disciplina 
ni tan sols s’ensenyava a la Universitat espanyola. Les coses s’han fet després bastant bé en 
política científica, i ara la física espanyola ocupa el novè lloc mundial en tots els indicadors 
d’avaluació. I la Facultat de Física de la Universitat de València fa anys que ja va entrar, 
com a única representació espanyola, en el selecte grup dels 100 millors centres mundials 
d’estudis de física, en el rànquing internacional preparat per la Universitat de Xangai, un 
rànquing en què ocupa aproximadament la posició 70. I és probablement significatiu que la 
pagina central de Ciencia i Tecnologia de la revista “The Economist”, en el seu número de 
primers de Setembre de 2012, estiga dedicada al descobriment del trencament de la simetría 
sota inversió temporal, que ha segut concebut, desenvolupat i liderat en la seua mesura per 
cientifics de l’IFIC de Valéncia. En l’última dècada, l’obertura de noves línies 
d’investigació dirigides pels investigadors del Programa Ramón y Cajal ha suposat un 
impuls extraordinari a la qualitat dels centres espanyols, la seua internacionalització i una 
major visibilitat mundial. Si no es continua alimentant aqueixa política científica, 
consolidant els assoliments científics i les persones que ho fan possible, l’equilibri dinàmic 
necessari per a mantenir el nivell d’excel·lència científica dels centres s’ensorrarà en uns 
pocs anys. I com que és impossible de recuperar –de nou necessitaríem dècades– Espanya 
tornaria a perdre, com en tantes altres ocasions de la història, el tren de les societats 
científiques avançades, cap a les quals anem fent camí. En aquestes, com USA, Japó, 
Alemania o França, la crisi económica actual no es excusa per a disminuir les inversions en 
I+D, al contrari. 

En La perspectiva científica, Bertrand Russell escriu: 
“He vist com la terra es torna vermella al capvespre, la rosada llambrejant de bon matí i 

la neu brillant sota un sol glacial; he ensumat la pluja després de la sequera, i he sentit el 
tempestuós Atlàntic batent les costes de granit de Cornualla. La ciència pot atorgar aquestes 
i altres alegries a més gent de la que altrament hauria pogut gaudir-ne. Si hom l’empra així, 
l’emprarà sàviament”. 

Aquest bellíssim cant de Russell, que descriu la influència de la ciència sobre la vida 
humana, conduint necessàriament al futur d’una societat científica avançada, de la qual he 
parlat abans, pot tancar les meues reflexions sobre el tema: Espanya no pot quedar-ne al 
marge, i el poder de la ciència serà transmès i viscut per la societat. 

 
Moltes gràcies per la seua atenció. 
 

                                     Valencia, 21 de setembre de 2012 
                      José Bernabéu Alberola 


