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a ciència és ben present en tots els as-
pectes de la nostra vida. Tanmateix,
els mecanismes que utilitza ens són,

sovint, desconeguts. Per exemple, ¿sabem
què és una teoria: una suposició imaginativa
que fem més o menys a la babalà o un prin-
cipi general que explica cert ordre de fets,
ideat a partir de dades empíriques demos-
trables, criticables, revisables i ampliables?
Sovint, aquesta manca de coneixement fa
que les persones ens situem, sense saber gai-
re bé per què, en un dels dos pols oposats: el
cientisme, que ens porta a pensar que la
ciència pot arribar a resoldre totes les qües-
tions que la intel·ligència humana es pot
plantejar, i el cinisme, estès com la doctrina
socràtica que considera que per aconseguir
la felicitat s’ha de viure segons la natura i
que rebutja la civilització o determinats as-
pectes de la civilització com a perniciosos.
Per estudiar els mecanismes que utilitza la
ciència i, en conseqüència, per discriminar
entre què és ciència i què no ho és, ja fa
temps es va començar a desenvolupar l’ano-
menada filosofia de la ciència.

S’han escrit molts llibres sobre filosofia de
la ciència, però un dels més lúcids i innova-
dors és el de Susan Haack, professora de fi-
losofia de la Universitat de Miami, intitulat
Defensar la ciència dintre de la raó. Entre el
cientisme i el cinisme. En aquest llibre, ple
d’exemples de la història de la ciència i escrit
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amb un llenguatge clar amb tocs d’humor
que agilitzen la lectura, Haack defensa el
dret de la ciència a dir-nos com és el món,
però només de manera modesta i qualifica-
da, des de la perspectiva d’una interpretació
més general de les habilitats i limitacions
cognitives humanes, com a investigadors del
món. El títol del primer capítol parla per ell
mateix: “Ni sagrada ni un engany”.

Parla també de l’evidència científica, del
senti comú, del realisme, de la influència de

la religió, del valor i els valors de la ciència i
de la sociologia de la ciència, la qual cosa la
situa dins el seu innegable i inevitable con-
text social. Un llibre intens i extens, una lú-
cida i epistemològica defensa raonada de
què és la ciència, com funciona, quins errors
comet i com els esmena; una defensa que
l’autora diu que se situa entre el cientisme i
el cinisme però que, segons l’opinió
d’aquest crític, està molt més a prop del pri-
mer que del segon. I ben fet que fa. ❋
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El doctor humanista
o, el llicenciat en medicina Tyko
Gabriel Glas, que de vegades aju-
do els altres, però que mai no

m’he sabut ajudar a mi mateix, i que amb
trenta-tres anys fets no he estat mai amb cap
dona”. Aquesta frase sense verb, incís d’una
altra, pot resumir, en un cert sentit, la peri-
pècia de la història. Una dona dissortada,
casada amb un fogós pastor d’ànimes, re-
quereix ajut al doctor, i aquest s’empesca,
d’entrada, dues solucions que alleugen tem-
poralment el problema, però que no l’enter-
ren. Al final, Glas es plantejarà si ha de ma-
tar el capellanot per alliberar la dona de la
seva tirania. Fins i tot ell mateix elabora
unes píndoles de cianur per si es presenta
l’ocasió propícia.

“J La novel·la té forma de diari
personal. Comença amb la xafo-
gor de juny i acaba amb el pres-
sentiment de la neu d’octubre.
L’exploració psicològica del per-
sonatge –la pròpia exploració–
és magnífica. Les reflexions de
Glas miren de superar el tene-
brisme d’un ambient moral pu-
rità i caduc, amarat d’un lutera-
nisme granític (“M’havien ense-
nyat que la voluntat de Déu
sempre coincidia amb allò que
més ens repugna”. Molts anys
després, va néixer, al mateix
país, Ingmar Bergman). N’hi ha
que faran xalar el lector: “Per

què la nostra espècie s’ha de
preservar i el nostre desig s’ha
de saciar precisament a través
d’un òrgan que fem servir diver-
ses vegades al dia com a canal
d’evacuació d’excrements?”.

Un dels temes importants és
la tria, el fet de saber triar. Des-
prés de dur a terme un acte deci-
siu, el malenconiós Glas es pre-
gunta si pot haver estat un error.
Però no se’n lamentarà gaire,
perquè allò que ha fet era just.
Les seves consideracions sobre
l’amor tampoc no són gaires fa-
lagueres: “Abracem una ombra i
estimem un somni”. ❋
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