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Més enllà de les indicacions generals de 
l'article anterior, la qüestió de delimi
tar de manera estricta i precisa l’abast 
del llenguatge d’una teoria planteja pro
blemes minuciosos i delicats. La Filoso
fia de la Ciència i la Lògica han mostrat 
la insuficiència dels llenguatges naturals 
per a resoldre alguns problemes d’a
questa llei i han passat a la construc
ció de llenguatges formals, inspirats en 
els mètodes i els formulismes matemà
tics. Així, les grans llengües de cultura, 
modelades i treballades per la Literatu
ra, la Ciència, la Filosofia i la Comuni
cació social, no són instruments prou 
fins per a delimitar l’àmbit del llen
guatge de certes teories. No cal dir que 
per encarar aquests problemes, que no 
són ni d'ordre polític ni d’ordre social, 
de res no hi val la brillantor imperial 
que una llengua pugui presentar al seu 
curriculum.
Malgrat que aquests problemes exigei
xen un cert coneixement de fórmules i 
de càlculs, podem mirar-los de fora es
tant, una mica de lluny, i indicar-ne pla
nerament les idees fonamentals.
Els tractats antics d’Astronomia i d’As
trologia comportaven processos llargs 
i complexos de càlculs geomètrics i tri- 
gonomètrics, els quals eren descrits de 
manera precisa mitjançant certes for
mes retòriques. Ün exemple, el tenim en 
els textos aràbics, hebraics i llatins que 
a través de la biblioteca del monestir 
de Ripoll van difondre aquests coneixe
ments al món occidental. La introduc
ció i el perfeccionament del formulisme 
algebraic van permetre posteriorment 
de «traduir» descripcions llargues a 
fórmules breus, subjectes a un càlcul. 
Si el lector prova d’expressar en català 
o en castellà una pàgina de fórmules de 
trigonometría sense emprar cap simbo
lisme matemàtic, s’adonarà del gran ren
diment que s’havia tret del llenguatge 
natural i també de l’agilitat que dóna la 
formulació algebraica. Molts de proble
mes que es proposen en la formació es
colar no són altra cosa que la «traduc
ció» de les relacions quantitatives im
plicades en una historieta (una pageseta 
que porta un cistell d'ous..., un nen que 
juga a boles...) al llenguatge de les equa
cions; aquest aspecte de traducció o 
canvi de llenguatge ja era clarament 
sentit als inicis de l’àlgebra, a les darre
ries deF període medieval, quan es par
lava «d’àlgebra retòrica» i «d’àlgebra 
simbòlica».
En aquest problema entre el llenguatge 

natural i el simbolisme algebraic em 
sembla interessant de citar la personali
tat ’de Blaise Pascal, perquè va saber 
treure un gran profit del càlcul formal 
del nostre sistema decimal, propietat 
que no posseeix la numeració romana, 
i va inventar la primera màquina de 
calcular, que amb petites modificacions 
i millores trobem encara a la caixa de 
molts establiments. D’altra banda, però, 
el seu domini de la llengua francesa el 
va menar a desenvolupar en un llen
guatge concís i elegant una sèrie de rao
naments que d’altres matemàtics del seu 
temps ja haurien resolt recorrent a for
mulacions algebraiques.
Després dels treballs de Descartes, que 
constitueixen els fonaments de la Geo
metria Analítica i que permeten de re
presentar els punts per nombres, les 
rectes, per equacions de primer grau, i 
els problemes de geometria, per qües
tions de càlcul, Leibnitz va indicar el 
problema o el somni de construir un 
llenguatge universal calculable que, ins
pirat en la notació i la precisió de l’àl
gebra, fos capaç de plantejar i de resol
dre totes les qüestions filosòfiques. Així 
seguia algunes idees de Ramon Llull, el 
qual, preocupat per la conversió dels in
fidels, havia establert, per primera ve
gada dins la tradició cultural d’occident, 
un sistema de llenguatge basat en com
binacions i càlculs. Però les idees utòpi
ques de Leibnitz no tindrien cap mena 
de progrés fins ben entrat el segle xix, 
quan l’aparició de la Lògica Matemàtica, 
amb objectius més modestos, modifica
ria les idees fonamentals sobre la Filo
sofia del Llenguatge.
Als inicis i dins el desenvolupament de 
la Lògica Matemàtica hi ha una acusa
ció contra els llenguatges naturals, con
siderats imprecisos i ambigus, i un es
forç per construir llenguatges simbòlics 
que, ultra llur precisió, presentin una 
gran capacitat de càlcul.
La teoria més senzilla, la lògica d’enun
ciats, pren com a elements fonamentals 
els enunciats, que es caracteritzen per 
la possibilitat de ser vertaders o falsos 
i que es combinen i es transformen se
gons funcions lògiques determinades. 
Així, «plou», si n’explicitem les contex- 
tualitzacions de lloc i de temps —gene
ralment les de cada lector—, és un 
enunciat, ja que admetrà en forma úni
ca el valor de veritat o de falsedat. 
«Plou i fa sol», deixant de banda la nos
tra estranyesa davant la simultaneïtat 
d’ambdós esdeveniments i oblidant allò 

de «les bruixes es pentinen», és un enun
ciat compost de «plou» i de «fa sol». La 
composició particular que hem fet fa 
que l’enunciat compost sigui vertader 
si i només si ho són tots dos compo
nents. És a dir, la conjunció copulati
va «i», proveïda de diversos oficis i be
neficis, aquí s’ha limitat a realitzar la 
funció lògica dita conjunció, represen
tada en el càlcul pel signe «A», que és 
simplement una «v» a l’inrevés. Al ni
vell lògic, tots els operadors són definits 
sense cap ambigüitat; al del llenguatge 
ordinari, però, hi ha sempre dificultats. 
Parlant d'una manera molt general po
dem dir que els termes gramaticals que 
emprem freqüentment per representar 
funcions lògiques són «no», «o» —amb 
sentit excloent o no excloent segons la 
distinció llatina en «aut» i «vel»—, 
«ni..., ni», «si..., aleshores...», «si i no
més si...» i alguns d’altres. Però al cos
tat de la transcripció en els llenguatges 
naturals, la lògica d'enunciats dóna lloc 
a una àlgebra realitzable en circuits 
elèctrics, propietat que permet la cons
trucció de màquines lògiques com les 
emprades, per exemple, en l’estudi i la 
classificació de fitxes estadístiques.
En un nivell d’anàlisi més meticulosa, 
la lògica de predicats entra en l’estudi 
de l’estructura interna dels enunciats, 
introdueix els quantificadors lògics i en 
fixa el joc en el càlcul. Així, a l’enunciat 
«tots els catalans plantem cebes», «tots» 
és el quantificador universal, que distin
gim d’altres quantificadors com els que 
apareixen als enunciats següents: «al
guns catalans plantem cebes», «cap ca
talà no planta cebes». «Sempre», entès 
com a equivalent de «en tot moment» 
o «en tot instant», és el quantificador 
universal «tot» proveït, a més a més, 
del significat específic de temps.
Per entrar a la lògica superior recordem 
la història d’aquell pobre barber de po
ble que va rebre l’ordre d’afaitar tots 
i només aquells homes de la població 
que no s’afaitessin ells mateixos: no po
dia afaitar-se, puix que si ho feia s’afai
taria ell mateix, però si deixava de fer- 
ho, hi hauria una persona que no s'afai
taria ella mateixa i deixaria de ser 
afaitada. Metafòricament, el barber no 
va haver d’esperar l’endemà per ser afai
tat. No es tracta de cap text polític per 
votar a les eleccions vinents, sinó que 
és una paradoxa lògica que des d’Epi- 
mènides perdura a la tradició cultural 
en contalles diverses, com la del botxí 
del Quixot. La forma més simple «men
teixo» ens fa adonar que no és un enun
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ciat, ja que si suposem que és vertader 
arribem a la conclusió que és fals, i si 
suposem que és fals deduïm que és ver
tader. B. Russell va descobrir que aques
ta dificultat —que pot presentar-se en 
qualsevol simbolisme matemàtic i que 
pot fer esclatar qualsevol teoria— de
riva del fet que hi ha dos enunciats 
confusos o, si voleu, un enunciat que 
estableix la falsedat d’ell mateix. Per 
resoldre aquesta dificultat s'imposa que, 
segons els principis de la lògica supe
rior, els enunciats formin nivells o pi
sos: un enunciat que es formula d'un 
altre enunciat és en el nivell immedia
tament superior a aquell; el llenguatge 
queda així estratificat en capes o sedi
ments. Aquesta observació, fonamental 
en tota la lògica i a la matemàtica mo
derna, implica que la crítica o la valora
ció d’una teoria s’ha de fer en un llen
guatge d’un altre nivell, distint del 
llenguatge mateix de la teoria qüestio
nada.
B. Russell ens dóna també un exemple 
clar de la dificultat de delimitar l’abast 
del llenguatge d’una teoria. Aquest filò
sof va pretendre demostrar que la Ma
temàtica era reduïble a la Lògica des
envolupada a les teories que hem es
mentat i va emprendre la demostració 
que el llenguatge de l’aritmètica i de 
la teoria dels conjunts era reduïble al 
llenguatge de la Lògica. Aquest objec
tiu, aparentment senzill, el va menar a 
escriure meticulosament l’obra magna 
dels Principia Mathematica, i el proble
ma no es va cloure satisfactòriament.
Si l'exemple anterior ens mostra la difi
cultat del problema, hem de pensar que 

es tracta encara d’un camp molt senzill, 
ja que tant la Lògica com les Matemà
tiques són ciències purament formals 
i no entren metodològicament en pro
blemes de contingut o d’experimentació 
física. Trobem les dificultats que pot 
comportar un estudi del significat dels 
termes d’una teoria a l'anàlisi semàntica 
de la Física que va emprendre Camap. 
Mentre els mecanicistes i els determi
nistes dels segles x v iii i xix pretenien 
la unificació de tota la ciència a partir 
dels principis de la mecànica, els neo- 
positivistes del nostre segle van encarar 
l'objectiu més humil d’unificar la cièn
cia a partir del llenguatge. És dins 
aquesta perspectiva que cal situar els 
treballs, difícils i de rendiment limitat, 
de Carnap. Finalment s’ha tornat a la 
idea que una presentació unificada de 
la ciència només es pot fer en una enci
clopèdia filosòfica, tal com la que ha 
emprès l’anomenada Escola de Xicago.

Una vegada descrit el panorama general, 
cal comentar-lo críticament. El fet que 
la Lògica i la Matemàtica hagin des
envolupat llenguatges i teories total
ment formalitzats no ens ha de fer per
dre el seny: per a un problema de fona
ments de la Matemàtica, com és la 
possible reducció de la Matemàtica a 
la Lògica, o la coherència de la teoria 
dels conjunts, o l’estudi metalògic de 
l'abast d’un càlcul lògic, haurem d'em
prar formulismes molt especialitzats i 
llenguatges completament formalitzats; 
però per a molts de problemes de Mate
màtiques, de Física i d'altres ciències, 
segurament no ens caldrà anar tan 
lluny i ens bastarà el llenguatge ordi

nari complementat per fórmules mate
màtiques, tal com els presenten, si fa no 
fa, els llibres escolars de Matemàtiques 
i de Física. Tenim un bon exemple d’a
questa manera de procedir a les defini
cions de la Física a partir dels tres con
ceptes primaris d’espai, de temps i de 
massa: La velocitat és l'espai dividit pel 
temps; l'acceleració és l’increment de 
velocitat dividit pel temps; la força és 
el producte de la massa per l’accelera- 
ció... Així es forma una xarxa nítida 
que anem seguint segons allò que s’a
nomena la dimensionalitat de cada con
cepte.
En el cas freqüent de no emprar llen
guatges especialitzats, sinó només el llen
guatge ordinari ajudat per formulacions 
matemàtiques, tornem una mica al punt 
d’arrencada més intuïtiu: el llenguatge 
d’una teoria es compon dels conceptes 
primaris, dels conceptes definits i dels 
enunciats que en podem formar. Ara 
sabem que el material lingüístic que 
relliga els conceptes i els enunciats hau
rà d’incloure els elements de la lògica 
d’enunciats i de la lògica de predicats 
i que haurem de respectar els nivells 
que imposa la lògica superior. A més, 
tota teoria no trivial suposarà el llen
guatge de la teoria dels conjunts i el 
geomètric i comportarà els conceptes 
lligats al temps.
En aquest estudi, el llenguatge d’una 
teoria és un concepte filosòfic indepen
dent del llenguatge natural que em
prem per descriure’l. Però això és no
més una dimensió del tema i cal encara 
una anàlisi estrictament lingüística del 
problema. — EDUARD BONET.
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