19 de febrer de 19'
Sr. Director del Drpt. d'Estructura i Constituents de la Materia
Bel

'olgut, Senyor,

La present és per fer-li avinent el nostre enuig per les males maneres, al nostre
entendre, amb que en Josep Herrero ha estat tractat en relació a la probable
substitució de l'Aurora Hernández. Considerem una greu falta de respecte a la
persona que, després de fer-li perdre temps per mirar si podia compatibilitzar
la substitució amb la seva tasca d'objector, ningú no fos capa*; de dir-li que la
plac.a havia estat adjudicada a un altre i se n'hagués d'assabentar per terceres
persones. Ens sembla, a mes, que una explicació clara deis criteris seguits fóra
convenient, per tal que les regles del joc quedessin clares per a tothom i no
només per aquells responsables de decidir com es distribueixen les places.
El problema és mes greu perqué plou sobre mullat. A principis de rurs es
va adjudicar una plac.a (guanyada per en Wenceslao González) amb criteris
terriblement poc clars. La deciaió ens sembla impropia de la trajectória personal
de voste i de la política del grup al qual pertany. Com es defensa que en
Wenceslao González fos un candidat mes idoni que en Sergi Leseduarte o, altre
cop, en Josep Herrero? Si la decisió va ser per curriculum científic, ens agradaría
que se'ns raonés perqué el d'en Wenceslao González era mülor, i si era per teñir
mes garantiea que el guanyador completes la docencia fins a fináis de curs ho
entenem menys, ja que tothom sabia la intenció d'en Wenceslao González de
deixar la física (que ell en cap moment no havia amagat), el fet que llegia la tesi
al cap de ben poc de guanyar la plac.a i que portava un temps buscant feína.
No pretenem amb aquesta carta fer canviar cap de les decisions que ja han estat
preses, ni volem que s'inl.erpreti com cap crítica cap ais guanyadors de les dues
places, ais quals, ben al contrari, ens agradaría felicitar i desitjar sort en el fu tur;
pero sí que voldríem que aquesta carta dones constancia de la nostra conflisió
present i motives, si és possible, algún tipus d'explicació per part de vosté.

