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El pensament de Joan Fuster és el centre de l’assaig ‘La utopia de la ciència’, de Joan Borja

Joan Fuster, mesura
de totes les coses
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Joan Borja, La utopia de la ciència.
Joan Fuster i la mesura de les coses.

Bromera. Alzira, 2004.

E
l valencià Joan Borja reactua-
litza el pensament del millor
Joan Fuster amb aquesta obra
que va ser finalista del premi
d’assaig Mancomunitat de la

Ribera Alta. L’autor revisa el molt que
Fuster va escriure en llibres i articles
dispersos amb l’objectiu d’examinar
quina era l’actitud de l’autor de Diccio-
nari per a ociosos i Babels i babilònies davant
la ciència i les seves repercussions soci-
als. No està de més subratllar que el ra-
cionalisme optimista
de Fuster té encara
més importància a
començaments del
segle XXI, instal·lats
com estem en aques-
ta complexa societat
del risc de la qual no
sabem ben bé què cal
pensar. I és que, de la
mà de Fuster, Borja
ressegueix els molts
debats i reptes sobre
el progrés i la tecno-
logia que segueixen
sent de la més rigo-
rosa actualitat.

D’entrada, però, el
que Borja descriu és
l’aposta de Fuster en
favor del lliure pen-
sament com a única
forma vàlida i legíti-
ma d’accés a un co-
neixement que el su-
ecà concebia sempre
provisional i revisa-
ble. L’autor ens pre-
senta el Fuster des-

cregut i partidari acèrrim del dubte
metòdic, però convençut que les creen-
ces inamovibles impedeixen el qüestio-
nament raonable del món. És el Fuster,
recorda Borja, que oposa la higiènica
fórmula de l’assaig i la funcional utilitat
de la ciència a les boiroses entelèquies de

la metafísica, que presenta com un es-
forç inútil per transcendir la inquietant
realitat que ens envolta.

Joan Borja aconsegueix sintetitzar en
poc més de tres-centes pàgines extraor-
dinàriament ben escrites l’actitud de
Fuster davant l’accelerat procés de tec-

nificació que vivia la societat del seu
temps. L’autor ens ofereix el Fuster que
identifica amb promptitud l’irresistible
avenç de l’oci en un món cada vegada
més alliberat de la feina o les repercus-
sions de la revolució tecnològica sobre el
llenguatge i les diferents llengües, con-
dicionades entre assimilar la simplifica-
ció que exigeix la nova cultura indus-
trialitzada o esdevenir fòssils d’un món
definitivament superat.

L’alarmisme davant el progrés no era,
però, a diferència de tants altres intel-
lectuals del seu temps, l’actitud que
trobem en Fuster. Borja ens apropa el
Fuster que prioritza els efectes positius
de la democratització de la cultura de
masses i ens recorda que la disjuntiva no
es planteja entre consum sí o no, sinó
entre el seu aprofitament intel·ligent i
solidàriament administrat i una abun-
dància deixada a l’atzar dels interessos
del mercat. Per Borja no hi ha cap dubte
que Fuster, sempre prest a ridiculitzar
qualsevol proposta reticent al desenvo-
lupament, s’arrenglera, sense per això
formular una adhesió confiada a una
tecnocràcia previsible, del costat dels
tecnòfils. La seva mesurada utopia,
sempre atenta que tot pro té el seu
contra, l’expressava amb la coneguda
agudesa dels seus aforismes: o progrés, o
regrés.
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Josep Tomàs Cabot, El llarg camí de la
ciència. Fets i personatges decisius.

L’Albí. Barcelona, 2004.

E l periodista, metge, historiador i
filòleg Josep Tomàs Cabot, a qui
molts recordaran per les seves

col·laboracions en els suplements cien-
tífics de La Vanguardia, traça un docu-
mentat recorregut ple d’amenitat pel
camí de la ciència que abasta des de
Pitàgores, Hipòcrates, Euclides i Arqui-
medes fins a l’energia nuclear, la in-
tel·ligència artificial i l’enginyeria ge-
nètica, passant per Copèrnic, Newton,
Darwin i Einstein. En total, una qua-
rantena de fets i personatges decisius
que perfilen un variat itinerari i oferei-
xen una panoràmica prou àmplia sobre
el que ha estat i és la ciència occidental.
Un recull de textos –alguns dels quals
prèviament publicats en forma d’arti-
cles– escrits amb la lloable intenció de
divulgar a un públic ben ampli la his-
tòria de la ciència per part de qui ha
estat qualificat com un dels especialis-
tes més reeixits del país per l’historia-
dor Santiago Riera i Tuèbols. X.F.

Bettina Stiekel (editora), Els nens
pregunten, els Nobel responen.

Traducció de Victòria Mengual.
Ara Llibres. Barcelona, 2004.

P er què hi ha guerres? Per què hi ha
nois i noies? Per què les fulles dels
arbres són verdes i el cel és blau?

Què és l’amor? Quant de temps seguirà
girant la Terra? Per què hi ha rics i po-
bres? Hi haurà aviat un doble de mi
mateix? Per què m’oblido d’algunes
coses i d’altres no? Són algunes de les
preguntes que es plantegen en aquest
llibre editat per la periodista alemanya
Bettina Stiekel i dirigit, d’igual manera,
a grans i petits. Preguntes senzilles que
sovint remouen problemes complexos i
susciten, gairebé sempre, difícils res-
postes. Són els textos que, a càrrec de
vint-i-dos premis Nobel de les més di-
verses matèries, van aparèixer en el su-
plement dominical del diari alemany
Süddeutsche Zeitung. Entre els seus autors
més coneguts hi ha el Dalai Lama, Shi-
mon Peres, Kenzaburo Oé, Desmond
Tutu, Dario Fo i Mikhaïl Gorbatxov. X.F.

El Portugal dels darrers 70 anys
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Manuel de Seabra, Odieu-vos els uns als
altres. El Cep i la Nansa Edicions.

Vilanova i la Geltrú, 2004.

M
anuel de Seabra va néixer
dos dies després que Sala-
zar pugés al poder a Por-
tugal, país que du al cor
des del dia en què les

mans del seu avi, convertit en llevado-
ra ocasional, l’empenyeren cap a
aquest món. Escriptor en català, por-
tuguès i esperanto, va treballar durant
un temps a Lisboa per a Ràdio Nacional
i és coautor, juntament amb Vimala
Devi, dels diccionaris de portuguès-ca-
talà i català-portuguès publicats per
Enciclopèdia Catalana. Així mateix, al
llarg de la seva trajectòria ha estat
guardonat amb la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat i amb els premis
Abílio Lopes do Rego i Calouste Gul-
benkian, de l’Acadèmia de Ciències de
Lisboa. Però per si el país veí no fos
prou, ha viscut també a França, An-
glaterra, el Brasil i ha viatjat molt per
Rússia. Durant un temps va treballar
per a la BBC a Londres i ha exercit
també el periodisme per a l’AVUI.

Ara ens presenta Odieu-vos els uns als
altres, un títol a mig camí entre la no-

vel·la i el recull de contes. El confor-
men més de setanta relats, un per cada
any de vida de l’autor, a través dels
quals passa comptes d’un temps i d’un
espai: Portugal des del 1932 fins als
nostres dies. Els personatges, el tipus
de narrador i l’escenari varien cons-
tantment, però si l’obra es llegeix de
manera continuada es percep inevita-
blement com un relat novel·lístic. His-
tòries mínimes, històries quotidianes,
d’enyor, d’odi, de justícia i d’amor, que
ens apropen al que va ser la dictadura
de Salazar: “Certament es feien fortu-
nes en l’estraperlo, el racionament no
funcionava, el pa feia mala olor [...].
Certament els que tenien feina sempre
es corbaven quan els amos els renya-
ven i acceptaven totes les humiliacions
perquè qui perdés la feina no en tro-
baria una altra fàcilment. Certament
les filles s’havien de prostituir perquè
les famílies poguessin sobreviure. Tot
això era cert. Però aquell vell ens havia
salvat dels horrors de la Guerra Mun-
dial, Portugal era un oasi de pau i fe-
licitat en una Europa patidora, com
deien aleshores les senyores grasses i
els capellans. Un petit paradís a la vora
de la mar, vet-ho aquí”.

Si no fos per la nota que precedeix els
relats, ben segur que molts lectors con-
siderarien que es tracta d’una obra au-
tobiogràfica, però Seabra ens adverteix
que no parla gaire de si mateix, sinó més

aviat dels seus companys en el temps i
l’espai. Així, al costat del relat en què ens
explica amb orgull com el seu avi el duia
sobre les espatlles, saltant i rient com si
galopés a les planes de l’Oest americà,
ens trobem amb les penes d’un enterra-
morts a qui el negoci ha començat a fa-
llar a causa de la penicil·lina; la fe cega
de la filla d’un membre de la policia se-
creta, que es nega a creure que el seu
progenitor pugui ser autor de tortures i
altres atrocitats, i la fam que duia a
comprar a terminis unes sabates o uns
pantalons.

PAS DEL TEMPS, ENYOR DEL PASSAT
“La nostra escapada era el cafè dels
llargs vespres, el brandi fingint cocaï-
na, els bordells barats i l’agitada fan-
tasia intentant trobar altres mons”.
Després vindria el triomf de la revolu-
ció i l’entrada a la Unió Europea. Ma-
nuel de Seabra ja passava de la cin-
quantena i els relats d’aquells anys
destil·len enyor pels amics de joventut
i la joia o l’estupor del retrobament
casual. La melangia i la tendresa cul-
minen, doncs, una obra de prosa tre-
ballada i amb grans dosis d’ironia en
relatar les vicissituds superades pel
que l’autor anomena l’homo portucalen-
sis. “Amb un got de Sagres a la mà, una
punta de cigarret gairebé caient-li dels
llavis i ulls de peix passat, ningú al
món pot batre un portuguès”.


