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bona nit tingui*  senyor Suàrez 
per Eduard Bonet

En considerar el llenguatge científic 
com un instrument de treball i de co- 
municació dins la pràctica dels oficis 
de la ciència, serà bo de considerar per 
una banda la comunicació entre els es-
pecialistes que treballen en recerques 
relacionades elles amb elles i, per una 
altra banda, la comunicació del món 
científic amb tota la societat. Aquest 
plantejament pot donar alguns ele-
ments de judici per establir una políti-
ca lingüística al camp científic, més en-
llà d’aquelles actituds primàries que 
consideren que els científics catalans 
han de publicar només en català, i d’a-
quelles altres que sostenen que només 
ho han de fer en anglès. Ambdues po-
sicions extremes s’han presentat i s’han 
defensat, fins i tot amb esgargame- 
llament, en doctes institucions catala-
nes.

La divisió moderna del treball científic 
en diverses especialitats va menar na-
turalment a la creació de revistes es-
pecialitzades. A tall d’exemple situador 
d’aquest desenvolupament històric es-
mentaré que August Leopold Crelle, 
enginyer que havia construït el primer 
ferrocarril alemany, fundà el 1826 el 
"Journal für die reine und angewandte 
Mathematique", la primera revista pe-
riòdica dedicada exclusivament a les 
matemàtiques. Aquesta publicació, de 
gran importància dins el desenvolupa-
ment d’aquella ciència, inclogué molts 
articles d’Abel i el 1874 presentà els 
primers treballs de Cantor iniciadors 
de la teoria dels conjunts; malgrat això, 
aquest matemàtic, foragitat del món 
científic oficialment establert, continuà 
més endavant les seves publicacions a 
"Acta Mathematica”, revista noruega 
fundada i dirigida per Mittag-Leffler.

Amb el pas del temps les publicacions 
periòdiques de recerca científica s’han 
multiplicat, s’han especialitzat cada ve-
gada més en distintes branques i bran- 
quetes del coneixement i s’han diversi-
ficat en diferents nivells i orientacions. 
Les més prestigioses, regides per un es-
tricte reglament d’admissió i de selecció 
dels articles, constitueixen un vehicle 
de comunicació pràcticament universal. 
Des del punt de mira lingüístic, al mo-
ment actual molts de científics estan 

preocupats pel domini de l’anglès, 
fet que han qualificat d’imperialista. 
Aquesta visió ha de ser matisada: Als 
EE.UU. hi ha editorials dedicades ex-
clusivament a traduir del rus i a pu-
blicar en anglès llibres i revistes de 
recerca de l’URSS; una de les quals 
es dedica només als temes de la teoria 
de la probabilitat. Moltes revistes im-
portants admeten oficialment tres o 
quatre llengües, i algunes publicacions 
angleses, amb un esperit clàssic i uni-
versalista, inclouen articles en llatí. El 
cas de la publicació italiana “Nouvo Ci-
mento”, ja clàssica i davantera al camp 
de la física de les altes energies, ens 
ha de fer pensar, com també haurem 
de meditar i de tenir en compte la po-
lítica dels romanesos de publicar els 
articles en la llengua pròpia, tot i afe-
gint-hi un resum, o abstract, en anglès.

Un fenomen que cal tenir en compte és 
que el volum d’articles que reben les 
grans revistes fa que molts d’ells tri-
guin un any o dos a ser publicats. 
Aquesta saturació s’observa també en 
les comunicacions presentades als con-
gressos, en els quals es limita severa-
ment el temps d’exposició i l'espai de 
publicació dins les actes, sempre re-
tardades. Per agilitzar el procés es re-
corre cada vegada més a les publica-
cions en offset i algunes editorials te-
nen col·leccions internacionals impreses 
en aquests sistemes ràpids. Quasi tots 
els llibres universitaris de matemàti-
ques s’han publicat primer d'aquesta 
manera, i, si prenem aquesta forma 
d'edició com una mesura de la vitalitat 
i de l'empenta del desenvolupament 
dels aspectes científics d’una cultura, 
haurem de reconèixer que el nostre 
país, tan preocupat per les edicions lu-
xoses (qui no es deleix per un llibre 
recobert amb pell de cabra verge!), es 
troba en un nivell de subdesenvolupa-
ment notori.

Davant la situació que presenta la co-
munitat científica mundial, crec que 
hem de diferenciar les nostres obliga-
cions individuals de les col·lectives. A tí-
tol individual, cada científic ha de pro-
curar publicar els seus treballs a les mi-
llors revistes per tal que donin la més 
àmplia difusió possible al seu treball in-

corporant-lo així al patrimoni universal. 
En un nivell col·lectiu hem de fer un es-
forç, i la societat ens hi ha d’ajudar, per 
crear unes revistes i unes publicacions 
de valor i de prestigi universals, a les 
quals el català, acompanyat de resums 
en altres llengües, aparegui oficialment 
al costat de l’anglès. Dins el terreny 
científic, la qualitat i el prestigi dels 
treballs i de les revistes han d’arrosse-
gar el prestigi de la nostra llengua i 
de la nostra cultura al nivell universal; 
aquest és l'ordre en què el fenomen es 
pot desenvolupar; a l'inrevés, no té cap 
possibilitat.

La publicació de revistes científiques és 
important també perquè constitueix 
una avaluació del treball científic. Hi 
ha una bona part de la feina que que-
da fora d’aquestes formes de comuni-
cació i es guarda com a secret indus-
trial o militar. L’abast d'aquest capítol 
és important i va molt més lluny dels 
aspectes tecnològics que podem sospi-
tar. A la segona guerra mundial, unes 
fórmules de matemàtiques, concreta-
ment d’estadística, van ser secret mili-
tar. Però, malgrat les guerres fredes, 
les calentes i les tèbies, una part im-
portant de la producció científica és 
publicada i forma part del patrimoni 
internacional. Els científics que treba-
llen a les universitats i a molts centres 
de recerca són valorats en part per les 
publicacions que fan. Això ha engegat 
una mena de cursa cap a les publica-
cions que té inevitablement alguns as-
pectes negatius: han aparegut revistes 
molt secundàries dins les quals un pa-
gament assegura pràcticament la pu-
blicació i molts treballs insignificants 
s’han inflat més que un globus; alguns 
resultats matemàtics simples, amb can-
vis de terminologia i de formulisme i 
amb aplicacions trivials a d’altres pro-
blemes, han estat publicats diverses 
vegades. De tota manera, un sistema de 
crítica dóna un bon panorama de la 
producció científica. Així el "Mathema- 
tical Review" recensiona un nombre fa-
bulós d’articles.

Dins el gran volum de publicacions, 
hem de tenir en compte el cas de les 
tesis doctorals, que arreu del món són 
considerades com l’últim pas de l’apre-
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nentatge de l’ofici d’investigador i l’en- 
trada oficial a la professió. L’obligació 
de publicar les tesis doctorals crea 
també un problema, no a la indústria 
paperera, sinó als arbres, i alguns paï-
sos han començat a substituir la publi-
cació per un dipòsit en “filmina” a dis-
posició de tots aquells qui vulguin con- 
sultar-lo.
En parlar de les tesis doctorals no vull 
passar per alt l’aspecte protocolari del 
llenguatge científic, imposat pçr les ins-
titucions que entren en joc dins la re-
cerca científica. Si un amic escriu en 
la tesi doctoral “aquest treball que he 
fet pel doctorat...”, haurà de corregir- 
ho i escriure alguna cosa com " En 
aquesta memòria presentada per aspi-
rar al grau de doctor...”, i el nostre 
amic —el company, com diríem en el 
protocol o retòrica que fixa la lluita 
per la democràcia— serà anomenat "el 
senyor doctorand". Potser l’exemple és 
massa trivial, però hem de tenir en 
compte que aquesta dimensió protoco- 
lària és present a totes les publicacions 
científiques i contribueix a fixar-ne l’es- 
til. Les formes que fixen el valor ju-
rídic o institucional dels treballs s’han 
de conservar, però cal bandejar-ne 
aquelles altres d’ampul·loses i desproveï-
des de contingut que són només la ma-
nifestació d’una situació o d’un poder. 
Així com la Santa Mare Església va 
crear el concepte de santedat jurídica, 
també algunes institucions acadèmi-
ques han creat, sense donar-li nom, una 
mena de saviesa jurídica. En aquest or-
dre d’idees serà interessant de recor-
dar la història que ens conta Saint-Exu- 
péry a El Petit Príncep: Un astrònom 
turc, a causa de la seva indumentària, 
no va ser ni escoltat en un congrés 
mundial d’astronomia; però uns anys 
després, gràcies a un canvi europeïtza- 
dor de la vestimenta que un dictador 
va imposar a Turquia, aquell savi va 
poder presentar les seves recerques.
El pas d’articles i opuscles aïllats al 
llibre que dóna una teoria sistemàtica 
requereix molt de treball i aquesta ac-
tivitat, superficialment confosa amb la 
didàctica, acapara una part important 
del temps que actualment s’esmerça 
en la recerca científica. Una mena de 
principi d’economia regeix la formació 
dels grans cossos teòrics que permeten 
de sistematitzar i de manejar un nom-
bre important de coneixements, mal-
grat que molts d’altres quedaran ine-
vitablement marginats del procés histò-
ric acumulador. En aquest sentit és 
important de remarcar la gran utilitat 
del llenguatge d’una teoria. Una de les 
peculiaritats de la matemàtica moder-
na respecte de la clàssica és que per-
met una sistematització del llenguatge. 
En unes declaracions molt encertades, 
el matemàtic francès A. Lichnerovitch 
afirmà que, ateses la diversitat i la 
complexitat de les distintes especiali-
tats, només segueix profundament la 
seva, que és la geometria diferencial, 
però gràcies al llenguatge comú i uni-
ficat que constitueix la matemàtica 
moderna, podria, si ho desitgés, entrar 
en un temps curt en qualsevol altra es-
pecialitat, la qual cosa li fóra total-
ment impossible sense aquest llen-
guatge.
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Aquesta observació enceta el tema 
del llenguatge com a instrument del 
pensament de cada persona i de cada 
científic. Personalment, aquest argu-
ment ha tingut un gran pes en desper-
tar el meu interès per les qüestions del 
llenguatge científic. Ara diré només 
que una agilitat de pensament reque-
reix una agilitat de llenguatge per a 
poder pensar i faré observar el desga-
vell mental que es pot inferir del des-
gavell lingüístic d’aquelles persones 
que, per exemple, parlen sempre en ca-
talà però compten en castellà o bé do-
nen la terminologia científica en aques-
ta darrera llengua. En estudiar una 
llengua estrangera els professors ens 
preguen constantment que pensem en 
la llengua nova, ja que només així n’as-
solirem el coneixement. Les distintes 
llengües no són calcables o traduïbles 
fidelment, i encara que fos així cal es-
talviar-nos tota la feina que requereix 
la traducció. Cal recordar que l’ofici 
de traductor simultani és difícil i no 
totes les persones se’n surten, de fer-lo 
bé. També la imatge d’un ordinador 
connectat i repartit innecessàriament 
amb un altre ens dóna una bona des-
cripció d’allò que passa dins el cap de 
molta gent afectada d’una diglòssia des-
enfrenada, cosa que al nostre país, res-
pecte del llenguatge científic, afecta 
una part perillosament estesa de la po-
blació.
El problema d’estudiar la comunicació 
del món científic amb la societat afec-
ta des de l’ensenyament universitari 
bàsic fins a tota la difusió de la cièn-
cia dins tota la societat. Crec que hem 
de revisar el concepte de “cultura popu-
lar", que ben sovint vol dir una cultura 
de segon ordre, aigualida i qui sap si 
beneïda per algun apòstol que no l’ac- 
ceptaria per a ell mateix. Jo, com a 
científic, tinc dificultats per entendre o 
aprofundir en disciplines o especiali-
tats allunyades de la meva; però les ac-
tituds i els problemes fonamentals, sí 
que els puc entendre si me'ls expliquen 
adequadament, i aquesta observació em 
fa meditar sobre allò que hauria de ser 
la "cultura popular". Des d’un punt de 
mira de llenguatge queda clar que 
aquesta forma de comunicació s’haurà 
de fer en la nostra llengua. Ramon 
Llull, dins la tradició cultural d’occi- 
dent, és el primer o dels primers a em-
prar les llengües locals i no sempre el 
llatí per a la comunicació científica, per 
bé que els tractadistes solen partir de 
Galileu. Es tracta, tal com va defensar 
Galileu, que la ciència i l’esperit cien-
tífic arribin a tot el poble; aquest és 
el veritable nus del problema, que ens 
obliga a indicar què és la ciència i com 
aquesta ciència és vista per la societat. 
S’ha dit que la ciència clàssica era con-
templativa; la moderna, especulativa, i 
la contemporània, operativa; l'actitud 
pràctica ha donat un gran rendiment 
no tan sols en el nivell de les aplica 
cions, sinó també en el dels coneixe 
ments teòrics. Però en qualsevol d'a-
questes posicions la ciència pretén un 
estudi sistemàtic i metòdic de la rea-
litat física o social, el qual estudi és 
acompanyat del desenvolupament d’uu 
aparellatge físic i d’un instrument de 
treball, que és el llenguatge científic. 

Al meu entendre, les grans agressions 
contra la ciència són la d’envoltar-la 
d’un esperit màgic o misteriós i la 
d'emprar el llenguatge científic com un 
sistema d’incomprensió i d’ensarronada. 
La societat tendeix a desenvolupar, en 
l’home del carrer i sobretot en el ba-
doc de televisió, la idea que no pot en-
tendre allò que la ciència desenvolupa 
i que, per a ell, passa doncs a la zona 
de la incomprensió i del misteri, però, 
per altra banda, que allò mateix que 
desenvolupa la ciència és absolutament 
cert i ja s’hi pot pujar de peus. En 
aquesta enganyifa transcendent, el llen-
guatge científic, lluny de fixar la clare-
dat i la precisió, és convertit en una 
muralla infranquejable que impedeix la 
discussió raonable i raonadora. De la 
mateixa manera que, al costat dels en-
cants eròtics, hem d'admirar les vir-
tuts científiques de qualsevol dentifrici 
o alcohol, incloure unes formuletes in-
necessàries de matemàtiques en qual-
sevol projecte o treball científic n’aug-
menta les possibilitats d’èxit.

L’ús bèl·lic contundent dels resultats 
científics ha donat a la humanitat una 
imatge terrible de la ciència, que n’aug-
menta el poder coercitiu. Els progra-
mes de recerca espacial i els satèl·lits 
artificials són un bon instrument per a 
l'estudi de la terra i permeten de pres-
cindir dels cables telefònics submarins 
intercontinentals, però un dels motius 
que van influir en l’aprovació dels pro-
grames inicials va ser el valor polític 
i publicitari, de cara sobretot als paï-
sos del tercer món. Per això quan vaig 
llegir les declaracions suposades o des-
mentides del senyor Suàrez a "Paris- 
Match" vaig pensar que es podia pa-
tentar una tàctica dissuasiva a l’abast 
dels països que no tenen forces atòmi-
ques, o que les han de manllevar: "Ca-
lleu, perquè si nosaltres no tenim for-
ces atòmiques, vosaltres no teniu ni un 
llenguatge per a parlar-ne amb propie-
tat i precisió." Certament, aquesta no 
va ser de cap manera la intenció del 
senyor Suàrez, malgrat la referència 
als elements nuclears; de tota manera, 
però, va treure el llenguatge de la quí-
mica nuclear com qui treu el sant cris- 
to gros. El carisma coercitiu de la físi-
ca nuclear ha passat al carisma coerci-
tiu del seu llenguatge. Però el cas del 
senyor Suàrez, al meu entendre, s’ex-
plica en tant que víctima de les dues 
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grans agressions esmentades que la so-
cietat infringeix a la ciència i que fan 
tant de mal com la pedra seca o com 
l’agressió nuclear. Les repetiré una al-
tra vegada: la ciència és envoltada d’un 
esperit màgic o misteriós, i el llenguat-
ge científic és emprat com un sistema 
d’incomprensió i d’ensarronada. Sim-
plement, com molts d'altres, el senyor 
Suàrez va ensenyar les orelles. Podríem 
acabar aquests articles recordant el 
text de Gabriel Ferrater citat a la pri-
mera part: "La persona mig culta...’’, 
sempre que ens incloguéssim nosaltres 
mateixos, jo mateix, dins l’àmbit de les 
persones mig cultes, però hem d’anar 
més enllà i fixar actituds més positi-
ves.
Dins el desenvolupament de la ciència 
hem de distingir els resultats i els 
mètodes, de valor universal, patrimoni 
de tota la humanitat, dels aspectes i 
déls problemes humans involucrats en 
la realització del treball. És en aquest 
segon aspecte i no en el primer que po-
dem parlar de ciència catalana. A par-
tir de la nostra cultura i de les nostres 
institucions hem de fer la nostra apor-
tació a la ciència universal. D’aquest 
esperit, la història ens en dóna tants 
exemples com vulguem; recordaré no-
més que el gran geòmetra rus Loba- 
cevski (1793-1856) va descobrir la geo-
metria no euclidiana de les dues pa-
ral·leles amb una consciència clara que 
portava al seu país el treball internacio-
nal de creació científica, i que l’escola 
polaca de Lògica i de Matemàtiques 
(Tarski, Banach) va ser esborrada per 
la invasió nazi de Polònia.
Ara la societat considera amb un cert 
desencant el poder de la ciència i està 
una mica de tomada de l’entusiasme 
mític despertat per la idea d’un progrés 
científic indefinit. Ara, de bell nou, 
guanya terreny la ciència com una ac-
titud cultural i moral de l’home al ser-
vei de la societat. Hem de procurar que 
els nostres centres de recerca siguin ac-
tius i creatius, que l’esperit i els pro-
blemes científics arribin a tot el poble; 
hem de ser capaços de publicar revis-
tes de prestigi mundial on el català fi-
guri entre d’altres llengües, i hem d’a-
conseguir que la llengua catalana sigui 
instrument de treball per tot el pensa-
ment científic de cadascú de nosaltres.

EDUARD BONET
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