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per Eduard Bonet

La mitificació del llenguatge científic i 
de tota la ciència que podem descobrir 
clarament darrera les declaracions, des-
autoritzades i desgraciades, del senyor 
Adolfo Suárez a «Paris-Match» ens en-
cara amb una forma d’ensarronada so-
cial àmpliament estesa al món modern. 
Els mites sobre la ciència, si bé algunes 
vegades no passen de ser un malentès 
lleu més o menys innocent, en general 
constitueixen un flagell per a fuetejar, 
nafrar i tarar el desenvolupament men-
tal normal, en ordre a obtenir opres-
sions i esclavatges. Per raonar aquesta 
afirmació, que no conté cap gra de pe-
bre demagògic, descriuré uns temes ge-
nerals bàsics i començaré per l’anàlisi 
del llenguatge científic.
Una primera reflexió situadora i desmi- 
tificadora del llenguatge científic pot ser 
feta tot examinant algunes àrees o al-
guns fenòmens familiars dels llenguat-
ges més o menys especialitzats o espe-
cífics. Recordem el món dels esports : 
els anglesos van inventar el futbol i, 
com aquell qui no fa res, sense quasi 
ni adonar-se’n, sense consciència de des-
envolupar cap activitat creadora, van 
especialitzar un cert llenguatge per par-
lar, d'una manera precisa, dels juga-
dors, de les jugades i de tot el regla-
ment de joc. Després, a mesura que 
aquest esport s'ha anat estenent a molts 
d’altres països, d’altres llengües n’han 
adaptat el llenguatge, amb vacil·lacions 
o sense, conservant o no mots anglesos, 
preservant el purisme de la llengua o 
deformant-la grotescament. Tal vegada 
en algun país s’ha acomplert aquesta 
transformació emprant innecessària-
ment una llengua intermediària. La pas-
sió per l’esport i l’extensió del seu 
abast han associat a aquest_ fenomen 
lingüístic d’escassa importància una re-
percussió molt forta sobre les llengües 
i s’han desenvolupat unes formes retò-
riques peculiars lligades als distints me-
dis i formes de comunicació social, des 
de l’estil de les seccions esportives dels 
diaris fins a les maneres certament no-
tables de les emissions radiofòniques 
directes, sense oblidar el recurs a la 
imatge que a les retransmissions tele-
visades ha fet baixar el nivell d’expres-
sió verbal. No cal insistir en els punts 
de contacte que el fenomen del desen-
volupament del llenguatge esportiu té 
amb el de la ciència, però afegiré que 
ningú amb més de dos dits de seny no 
gosa afirmar que hi ha pobles insupera- 
blement incapacitats per a jugar a pi-
lota i d’altres, encara més desgraciats,

que ni tan sols no poden parlar d’aquest 
esport sense recórrer a alguna llengua 
estrangera, degut això a la insuficiència 
de llur llenguatge.
Recordem també el món jurídic: el re-
coneixement públic i la precisió dels 
documents notarials s’aconsegueixen per 
mitjà d’unes formes protocolàries de 
llenguatge i per l’adequació de la ter-
minologia a un lèxic específic de sentit 
i d’interpretació determinats. El Dret 
Civil, posem per cas, explicitat als Usat- 
ges i al Codi, es complementa necessà-
riament amb un sistema processal i, en 
particular, la jurisprudència fixa la in-
terpretació de la llei i, en darrer terme, 
l’abast de les figures i dels termes ju-
rídics.
Recordem els distints oficis que com-
ponen el vell món artesanal. Un voca-
bulari ric i precís, en gran part substi-
tuït pel llenguatge científic actual i en 
més petita part incorporat a la tecno-
logia moderna, obeïa i obeeix, sense 
sumptuositats innecessàries, a les neces-
sitats de comunicació que el treball im-
posa. Els noms de les eines i de les fei-
nes, de l’utillatge, de les elaboracions, 
de les manipulacions, de les matèries, de 
les qualitats i dels productes acabats 
formen un sistema tan ric com comple-
xa és l’activitat artesanal.
Entrant ja dins el món dels oficis cientí-
fics, cada ciència estudia només una 
classe determinada de fenòmens o d’as-
pectes de la realitat i empra uns mèto-
des objectius establerts. A les feines 
d’observació, d’experimentació, de cons-
trucció d’utillatge, de formulació d’hipò-
tesis, d’organització dels coneixements 
en teories deductives i de verificació 
empírica dels resultats teòrics, que exi-
geixen la comunicació entre els inves-
tigadors, s’hi afegeix el treball de 
transmissió i difusió dels coneixements 
obtinguts. Tota aquesta activitat pro-
fessional, interpersonal —que s’insereix 
a la societat per una sèrie d’institucions 
vinculades o no al món acadèmic—, re-
quereix un llenguatge del qual, com una 
primera aproximació al tema i d'acord 
amb el pensament socialment més estès, 
en direm el llenguatge científic.

Entès d’aquesta manera, el llenguatge 
científic constitueix una parcel·la del 
llenguatge general i queda, per tant, 
sotmès a totes les lleis que cada llen-
gua particular imposa, entre les quals 
no hem d'oblidar les regles fonològi- 
ques i les sintàctiques. Així, el vocabu-

lari ric i precís de la ciència, amb la 
contínua incorporació dels neologismes 
que els nous conceptes i les noves eines 
exigeixen, s'ha format i creix emprant 
els mecanismes i respectant les normes 
de cada llengua. L’encuny de nous ter-
mes, que presenta al costat del seu va-
lor estricte un gran prestigi social —en 
funció del qual moltes vegades se l’ha 
manipulat i se l’ha fet servir d’espantall 
mitificador—, constitueix un' fenomen 
important, però que dins el camp es-
trictament lingüístic no és l’únic ni el 
més profund dels que cal considerar. 
La condició de precisió i d'objectivitat 
del llenguatge científic, que indiscutible-
ment enriqueix i enalteix la llengua, té 
associats, sense escapatòria possible, 
una sèrie d’efectes que d’alguna manera 
poden ser empobridors. D’una banda, 
s’exclou d’aquell llenguatge un fabulós 
nombre de termes d’ordre subjectiu o 
valoratiu, i, els que hi són admesos, 
en passar la porta d’entrada, són des-
proveïts de llurs connotacions i inten-
cions secundàries a fi que es quedin 
amb l’únic bagatge d’un significat clar 
i precís. D’altra banda, se’n foragiten 
una sèrie de mètodes d’expressió i de 
formes i de recursos sintàctics, ja que 
a la comunicació ordinària moltes fra-
ses prenen un sentit en un context do-
nat i poden canviar d’interpretació se-
gons les situacions; el llenguatge cien-
tífic, en canvi, ha de ser un llenguatge 
descontextualitzat que enunciï explícita-
ment totes les circumstàncies necessà-
ries. Al meu parer, aquestes exigències 
de llenguatge, tantes vegades escatima-
des a l’ensenyament, poden dificultar 
fortament els primers estudis de çièn- 
cies i crear en els alumnes incompren-
sions irreversibles. El tema de la inci-
dència del llenguatge científic dins el 
llenguatge natural, que ara he encetat 
i només he apuntat, no es pot enllestir 
en quatre paraules. La paciència del lec-
tor em permetrà que abans digui algu-
nes coses sobre el concepte filosòfic de 
llenguatge científic.

Des de posicions desmitificadores i cau-
tes la filosofia de la ciència s’encara 
amb diversos problemes tais com el va-
lor del coneixement científic, lligat a la 
verificació empírica dels resultats teò-
rics; la relació necessària entre la teo-
ria i la pràctica, la influència de les 
ideologies o merament de les pressions 
socials en el desenvolupament d’una 
forma o altra de ciència. Però de tots 
aquests temes ara ens interessa aquell
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que tracta només de l’organització d’uns 
coneixements científics en una teoria, 
és a dir en un cos teòric organitzat 
en forma de sistema deductiu. Aquest 
aspecte és important perquè permet 
d’aclarir i de precisar, en un nivell més 
nítid, el concepte de llenguatge de les 
teories, com per exemple el llenguatge 
de la geometria, el llenguatge de la teo-
ria dels conjunts, el llenguatge de la 
mecànica, el llenguatge de la química 
nuclear i en general el llenguatge de 
cada teoria que calgui treballar, aplicar 
i ensenyar o també que es vulgui des-
graciadament manipular per parlar, pas-
sar l’estona, enlluernar o ensarronar.
En una teoria deductiva, segons el 
model establert al segle m a. C. per 
Euclides en els Elements, de Geometria, 
s’obtenen noves propietats, dites teore-
mes, demostrant-les lògicament a par-
tir d’unes altres d’establertes prèvia-

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:

La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que èls seus articles siguin el més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d'aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l’ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d'ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.'
Barcelona-9.

1. Quin any nasqué (a Lleida) el 
periodista i advocat Joan Rovira i 
Roure? Morí el 1936.
2. Quin any i a quin lloc morí l’es-
criptor Ramon Roca i Sans? Nasqué 
a Valls el 1850.
3. Quin any i a quin lloc morí el 
vidrier Benvingut Sala i Taxonera? 
Nasqué a Arenys de Mar el 1870. Da-
des del seu fill Joan Sala i Manau, 
continuador de l’obra del pare.
4. Quin any i a quin lloc morí el 
polític republicà Raimon Rovirosa i 
Blanc? Nasqué a Reus el 1872.
5. Quin any i a quin lloc morí l’es-
criptor reusenc Bonaventura Sanro- 
mà? Quin és el segon cognom? Nas-
qué el 1864.
6. Quin any i a quin lloc morí el 
violoncel·lista Gabriel Rodó? Quin és 
el segon cognom? Nasqué a Barce-
lona el 1904.

ment. Les cadenes de demostracions 
pressuposen que s’ha d’arrencar d’unes 
propietats, dites axiomes, que no es de-
mostren, que s’admeten com evidents 
i que constitueixen les primeres anelles 
de la xarxa de demostracions poste-
riors. Per altra banda, els conceptes 
s’encadenen ells amb ells d’una manera 
anàloga: uns conceptes, dits definits, 
s'obtenen per definicions lògiques a par-
tir d’uns altres establerts prèviament i 
aquesta tessitura exigeix arrencar d’uns 
conceptes, dits primaris, no definits prè-
viament, acceptats per abstracció o per 
intuïció i que fonamenten totes les de-
finicions posteriors. Els conceptes pri-
maris, els conceptes definits, les propie-
tats i les relacions que sobre ells podem 
formular a partir dels axiomes consti-
tueixen el llenguatge de la teoria consi-
derada. 1 Així, a la geometria, els con-
ceptes de «punt, recta, pla, determina, 
talla...» són conceptes primaris; «trian-
gle, rectangle, circumferència...» són 
conceptes definits; «dos punts determi-
nen una recta» és un axioma i «la suma 
dels angles d’un triangle és igual a dos 
angles rectes» és un teorema.
Delimitat així, el llenguatge d’una teo-
ria és un racó molt petit dins el clos 
d’allò que hem anomenat el llenguatge 
de la ciència i es regeix per lleis molt 
més severes. Un exemple senzill il·lus-
trarà aquest tema: qualsevol científic o 
qualsevol estudiant diu i pot dir sense 
merèixer cap recriminació o cap correc-
ció: «la recta a i la recta b es tallaran». 
Es tracta d’una afirmació clara i pre-
cisa que se cenyeix al llenguatge de la 
geometria. Donar voltes a aquesta qües-
tió sembla que és buscar tres peus al 
gat, però la filosofia de la ciència i l'a-
nàlisi lingüística els hi buscaran: la 
forma de futur que arrossega «tallaran» 
és una llicència d’expressió inadmissi-
ble dins el clos estricte del llenguatge 
de la geometria, per la senzilla raó que 
aquesta teoria deductiva no inclou el 
concepte de temps. Segons un purisme 
absolut s’hauria de dir «la recta a i la 
recta b es tallen», emprant la forma 
que anomenem present, però que els 
lingüistes han posat en clar que com-
porta també la intemporalitat o falta 
de qualsevol referència temporal. Aques-
ta anàlisi, que té molt més interès que 
comptar les extremitats dels gats, ens 
fa veure que, mentre la geometria con-
sidera que les rectes són indefinides i 
per tant imperllongables, el pensament 
recollit per la frase esmentada és tot 
un altre, més ric però contextualitzat. 
El científic pensa no en dues rectes, 
sinó en dos segments i tal vegada di-
buixa dos gargots que pot allargar amb 
un regle fins que es tallin. Els concep-
tes de temps i de moviment entraran 
explícitament i en forma numèrica a la 
física, primer a la cinemática i després 
a la mecànica fins a senyorejar, junta-
ment amb la geometria, en tots els llen-
guatges de les distintes teories físiques. 
Però allò que cal observar aquí és la 
gran simplicitat estructural del llen-
guatge científic. Llengües que, com les 
dels esquimals, si no vaig errat, no te-
nen un sistema de conjugació verbal

1. Per a una explicació més àmplia i acurada 
vegeu E. Bo n e t , Espais de probabilitat finits, Edi-
torial Teide, 1969 i 1975.

amb la dissecció del mode i del temps 
que fan les nostres, poden tenir la ca-
pacitat lògica per a desenvolupar el 
llenguatge de la geometria i de les al-
tres ciències.
Per aprendre ràpidament una llengua 
hi ha una sèrie de manuals, uns de molt 
bons i d’altres de molt dolents, de la 
mena d’aquells que anuncien «aprengui 
anglès en dues setmanes», «el rus sense 
cap esforç», «aprengui rosalbacavà men-
tre dorm» (no ens diuen si amb senyora 
o sense). Però han aparegut també al-
guns texts molt profunds i seriosos del 
tipus «el rus per a científics» o «el rus 
per a matemàtics» que, al costat del 
vocabulari específic d’una ciència o d’u-
na teoria determinades, donen aquells 
elements i aquelles formes gramaticals 
necessaris per a la comprensió del llen-
guatge d’una teoria científica, segons 
els termes estrictes del clos que he in-
dicat, o admeten formes més àmplies, 
relaxades o permissives. La comparació 
d’aquests llibres amb les gramàtiques 
ordinàries dóna una mesura clara de la 
restricció severa que el llenguatge cien-
tífic imposa a la sintaxi. Aquesta obser-
vació, acompanyada de les raons més 
fondes que vaig tractar d’explicar,2 va 
menar el poeta i científic Gabriel Ferra- 
ter a adontar el títol provisional d’index 
gramatical per a científics per a l’obra 
lingüística que preparava. Desgraciada-
ment la seva mort ha suposat per als 
estudis de la llengua catalana el retard 
d’una pila d’anys pel que fa a l’anàlisi 
d'algunes qüestions i una pèrdua abso-
lutament irreparable respecte de la de 
moltes d’altres.
Aquestes explicacions van perfilant una 
conclusió que ja es comença a veure 
clara, però que dibuixaré i raonaré amb 
més detall al capítol o article vinent 
(el proper, com diuen ara):
El llenguatge d’una teoria, que en el 
fons és un concepte filosòfic més que no 
lingüístic, es pot traduir fidelment d’u-
na llengua natural en una altra; pro-
pietat remarcable que en general no és 
certa per a àmplies zones del llenguatge 
natural.
S’ha demostrat que la traducció auto-
màtica i fidel de tota una llengua natu-
ral en una altra és impossible. Aquesta 
impossibilitat, lligada a raons de l’es-
tructura de les llengües, es manté fins 
i tot si eliminem i descartem els ca-
sos i problemes folklòrics que deriven 
de les connotacions més o menys pin-
toresques, com és el cas de la trivialitat 
eròtica que tindríem en traduir literal-
ment al castellà El gust dè la pols, títol 
d’una incisiva i recomanable obra de 
Maria-Aurèlia Capmany.
En conclusió, mentre les desautoritza-
des declaracions atribuïdes al senyor 
Adolfo Suárez, des del punt de vista 
científic, són uns vertaders disbarats, 
aquest senyor no hauria dit cap benei- 
teria si hagués afirmat, per exemple, 
que La verbena de la paloma no és tra- 
duïble fidelment al català.

EDUARD BONET

2. Notícia sobre algunes recerques lingüístiques 
de Gabriel Ferrater, «Serra d’Or», juliol de 1973.
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