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La societat dcm ana a la cicncia corn a fruits, tecnologia i cultura. Aca-
benl de sentir alguns dels problcmcs de la relacio entre cicncia i tecnologia.
Jo parlarc dcls problcmcs do rclacio entrc cicncia i cultura, i dcls problcmcs
d'interdisciplInarietat.

Fir ille e Mi ca classica estcnl acostum ats a donar una p o slcio ini c ial, Una

velocitat inicial i un conjunt de forces. Procurare seguir el mateix esquema:
algunes reflexions sobrc la posicio inicial, la situacio actual, sobre la veloci-
tat inicial, es a dir, les tendencies quc em sembla observar en l'actualitat i so-
brc les forces, o, en altres paraules, els esfor4os que podriern fer per modifi-
car aqucsta situacio.

Fn primer Iloc obscrvem una gran tendcncia a 1'especialitzaci6. Aques-
ta tendcncia a I especialitzacio, que algunes vegadcs es blasma excessiva-
ment, ha donat fruits molt positius quc ningu no pot negar. Pero per altra
Banda tambe es cert el malestar cultural quc hi ha quan es contempla la cicn-
cia cons tin donlini tl-encat en diverses especialitats molt poc connectade.s.
Conve doncs scr ponderat a l'hora de judicar i tenir en compte cls fruits tant
corn les nlancances.

La visio que es to do I'e.specialista en subratlla els aspectes negatius.
S'insisteix en la scva linlitacio, es vol fer creure que aqucsta limitacio es fins
i tot estcril, i es diu quc I'especialista es una persona que cada vegada en sap
rents fins quc at final ho sabra tot de no res.

Aquest criteri do saber-ho tot de no res, que quail s'aplica als cientifics
s'utilitza pejorativanlent, quan s'aplica a I'homc de Iletres es Lill elogi. De
I'homc de lletres es diu quc d'un no res ha estat capa4 de construir-se tot un
mein literari. F,s curiosa aqucsta disparitat de judici en dues situacions for4a
analogues. Tambc cs podria veure I'especialista com una persona quc va
aprofundint fl-uctiferainent en un camp!
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Hi ha d'altra banda una visio, podricm dir gcneralista, cn que es mani-
fiesta una ccrta nostalgia per I'home del renaixement, per la persona de dia-
leg, capac de fer participar els altres de les troballes cientifiques. En canvi,
es valora poc el perill de la superficilitat que hi pogucs haver en aix6. Is cert
que hi ha gent que esta al dia en moltes cicncies pero que, en canvi, no tc una
obra de creacio en cap cicncia concreta. L'6ptim es clar, podria ser una per-
sona que pogucs fer avan4ar una branca concreta de la cicncia i que al mateix
temps tingues una certa capacitat de dialog fora de la seva especialitat.

Ens podricm preguntar quins dels factors de I'especialista juguen en
l'aspecte positiu i quins en l'aspecte negatiu. Per una Banda In ha ]'Increment
del coneixement, el creixement exponencial de les publicacions, que ha dut
a una fragmentaci6 natural del saber i a la creacio de revistes especialitzades
en arees diferents, perque cs impossible, corn tots sabem, estar al dia en tot.

Pero aquest aspecte cs natural i cs absolutament normal clue hi hagi es-
pecialistes. Hi ha un aspecte mes obscur, per-o, que cs el relacionat amb la
Pura formaci6 d'un curriculum per a la promocio personal. A 1'hora d'anar
fent un cert curriculum resulta mes rendible especialitzar-se i anar seguint
en una linia de recerca. Aix6 esta molt be mentre aquella linia sigui fructife-
ra, pet-6 a vegades es corre el perill de caure en la repetici6 aca&rnical clue
portara nomcs a mes publicacions i que pot afavorir nomcs el curriculum de
I'investigador i no pas el progres de la cicncia in de la cultura.

Aqucsta, clones, seria la situaci6 actual: una situaci6 d'especialitzacio,
de la qual he intentat analitzar el clarobscur, i un cert malestar cultural da-
vant d'aquesta especialitzacio.

En el segon punt intento analitzar quines son les tendencies avui dia. I'll
futur dens porta cada vegada a mes especialitzacio o be sembla apuntar-se
una intcrdisciplinarietat?.

En cl camp que jo conec mes, la fisica, crec clue sembla ben clara la ten-
dcncia a la interdisiciplinarietat. N'hem tingut alguns exemples molt clars:
l'any 1971 hi havia un gran problema de mecanica estadistica, el de les tran-
sicions de fase i els punts critics. Aquest problema s'havia abordat des de
feia anys, amb tccniqucs de mecanica-estadistica cada vegada mes refinades,
perm qui va donar I'empenta decisiva nova ser propiament un fisic estadistic
sing una persona quc venia do particules clementals, Kennet Wilson que,
utilitzant ones tccniqucs semblants a les de grup de rcnormalitzaci6 quc
s'utilitzaven en teoria de particules clementals, va aconseguir resoldre al-
guns dels problemes basics en el camp de la mecanica estadistica.

Aix6 no va scr una simple aplicacio d'una tccnica d'un camp de particu-
les clementals a un camp com la mecanica estadistica. Aquesta aplicacio va,
al contrari, enriquir la tccnica del grup de rcnormalitzaci6, de manera quc
de retruc es va poder tornar a aplicar a teories de particules clementals i
treint-ne mes fruit del que se n'havia trot fins a la data.

Un segon exemple podria ser la relacio entre particules clementals i
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cosmologia. Ja quail es va proposar cl model del big bang; aquest va avan4ar
grades als progressos que s'anavcn font en fisica nuclear. Posteriormcnt, va
semblar quc el domini do la cosmologia estigucs reservat a l'estudios dc la
relativitat general. Dc cop i volta, pero, es va establir una connexid intima
entre lcs tcories del mcs petit, dc les particules elementals, i del mcs gran, Ia
cosmologia. S'havia arribat en l'estudi de particules a unes necessitats
d'encrgics tan grans que no cs podicn assolir en cis accclcradors, de mancra
clue Punic recurs era imaginar tom a laboratori l'univers primitiu i estudiar
algunes consequcncies dels models de particules elementals observables.

Altres exemples d'intcrdisciplinarictat els tenim en termodinamica do
no-equilibri, en 1'estudi de les estructures dissipatives. Posteriormcnt l'es-
tudi do sistemes auto-organitzatius ha estat on camp d'unid on han conver-
git optics, quimics i biolegs, i gent d'altres camps.

Hi ha altres noun desenvolupan)ents. L'anv 1982 es va produir un
aven4 important en la fisica de xarxes neuronals, que podia aprofitar on dc-
senvolupament previ de cicncia de materials, de vidres d'espin. Aquestes
tccniqucs de vidres d'espin s'han aplicat a xarxes neurals amb l'esperan4a
d'aconseguir nous tipus d'ordinadors i, a mes llarg termini, de comprendre
millor cl funcionament del cervell, dc mantra quc hi estan concorrent fisics
de materials, fisics estadistics, optics, informatics i biolegs.

Altres centres de nucleacid d'interessos diversos son els nous desenvo-
lupaments en el caos dcterminista o les teorics de catastrofes o els fractals,
quc han estat camps molt permeables cn el dialog de diferents especialistes.

Cito, aquests pocs exemples, que son propers a les moves especialistts.
En el camp de biologic i d'enginveria genctica i en altres camps scria facil
tambc trobar-ne d'altres. La ten&ncia actual crec quc, mes que una especia-
litzacid creixent, cs la aparicid no d'un gencralista pero si d'un especialista-
pont. En cl que en un tort moment podia semblar on teixit amb molt d'ordit
i poca trama, amb perill d'esfilagarsar-se, la propia dinamica de la cicncia va
portant a ones connexions, transversals que fan quc aquest esfilagarsament,
aquesta ruptura, no s'arribi a produir totalment sing que vagin apareixcnt
especialistes Pont.

El tercet Punt de la meva ponencia es refereix a quines forces, donadcs
aquestes condiciones inicials, podriem intentar aplicar per superar aquesta
fragnmentacid del coneixcmcnt.

Podriem comencar pels matcixos estudis elementals. Quail s'estudia fi-
sica o quimica o biologia en els cursos do batxillerat o d'orientacio universi-
taria, ja es presenta aquest coneixcmcnt d'una manera fragmentada. No se-
r1a gaire dificil, incloure entre els exemples, alguns problemes de fisica, per
exemple, que fessin referencia a questions de biologia, dc mantra que 1'estu-
diant veles quc hi ha una relacid encara que en Cl programa no es pugui co-
brir tot. F's podrien tambe posar alguns problemes que tinguessin alguna re-
lacid amb aigun problema historic quc hagi tingut una certa repercussid cul-
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tural o filosofica: amb un o dos n'hi hauria prow perque l'estudiant veies, o

sabcs 1 intuis que al darrera d'aquella fragmentaci6, obligada pels programes

i per 1'eficacia de l'ensenyament, hi ha una relacio global.

Una segona possibilitat es presenta a la universitat. Moltes vegades s'ha

donat fisica als biolegs o fisica als ge6legs o biologia als fisics, amb un esperit

no gaire de servei ni de curiositat, sing que el fisic ha anat a explicar la fisica

que ell sabia, independentment de si la donava a biolegs o a ge6legs. Quan

aquesta gent vcu, per contra, que s'intenta incidir en les arees mcs propcres

a ells, no senten tant la fisica com una imposicio, sing que arriben a trobar

que cs una manera diferent d'abordar el tema que a As cls interessa. Fins i

tot al cap de molts anys d'haver tingut gent, a fisica de primer, els tenim des-

pres en assignarures de doctorat perque veuen, quan estan en millors condi-

cions de comprendre-ho, que aquesta relacio interdisciplinar els pot ser util.

Una altra expericncia que hem fet, ha estat donar fisica a filosofia. La

Facultat de Filosofia de la Universitat Autbnoma to actualment set o vuit as-

signatures optatives que comprenen la fisica, les matematiqucs i la biologia

i son assignatures que son seguides habitualment pcls estudiants. Ja fa tres

anys que s'esta font aquesta expericncia, i els cstudiants de filosofia seguei-

xen, en un nombre no negligible, aquestes assignatures, especialment les

que fan referencia a mecanica quantica, relativitat o cosmologia. Es una altra

possibilitat per a la qua] cal, simplement, que hi hagi un interes per part dels

filosofs i per part de fisics de servir aquest interes que pugui sorgir a Filoso-

fia.

Una altra manera d'afavorir cl dialog es for seminaris interdepartamen-

tals. Una expericncia que hem fet cs amb assignatures de tercer cicle, on hi

ha mcs flexibilitat: en assignatures de biologia molecular, es reserva una o

dues classes a tomes de fisica, que van a donar gent de Fisica, de manera que

els estudiants poden veure que hi ha un apropament i una relaci6 en tomes

que eren directament del sou interes.
En les novel carreres s'han introdu'it algunes noves especialitzacions en

cis plans d'estudi: bioquimica, que es reconeixera coin a llicenciatura inde-

pendent, o geofisica. En canvi, sembla que no es crea finalment Ili biofisica

ni ciencies del medi ambient. Les cicncies del medi ambient podrien ser un

camp molt fructifer d'interdisciplinarietat, amb geblegs, biolegs, quimics,

fisics i matematics, un dels camps potser mcs rics per6 sembla, que no ha

prosperat aquesta iniciativa.

Hi ha tambe una interdisciplinarietat, exterior a la ciencia, la divulga-

ci6. Actualment hi ha un interes cada vegada mes perceptible en els mitjans

de comunicacio, sobretot en diaris i en radios, perque es vagi divulgant i fent

public el coneixement de la ciencia. Aix6 per a la ciencia basica, cs especial-

ment interessant, ja que quan una cosa tc aplicaci6 tecnologica no cal justi-

ficar-la i la societat vcu que Ii interessa: cs indubtable que la necessitat del

desenvolupatnent de la microelectr6nica ningu no la posa en questio.
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En canvi, la socictat no to tan clara la ncccssitat de la ciencia basica. Un
dels productes que tindria la ciencia basica cs aquesta dimensio cultural de
la qual he parlat i aquesta dimensio cultural nomcs es podra tenir si CS pot
comunicar en el possible.

Finalmcnt, i ja posats cn cl m6n de la cultura, hauricm d'anar mes cnlla
de la simple divulgaci6. Una de les mancances que trobem en la cultura ca-
talana es precisament l'assaig cientific. Hi ha cultures, corn la francesa, on
hi ha noms insignes de la recerca punta, corn Monod, Jacob, Changeux, que
han escrit llibres que no nomcs han estat molt venuts sin6 que han estat molt
discutits, i han encetat tota una writ do dialogs, do polcmiques culturals en
que ha intervingut gent de procedencies molt diverses. Aix6 es troba a faltar
molt en la nostra cultura. Potscr si aixo hi fos, hi hauria mes consciencia do
la ncccssitat d'una investigaci6 basica entre el gran public.

Corn a conclusi6 diria que ]'ambient en aqucst moment cs forca propici
i espcrancador, cn el sentit de la interdisciplinarictat tant interior dintre do
la propia ciencia basica, portada per la propia dinainica de la ciencia en la
creaci6 d'especialistes-pont que van unint diverses especialitats, corn en la
interdisplinarietat exterior a la ciencia, relaci6 entrc ciencia i cultura. El
Conseller de Cultura, en la seva conferencia de la setmana passada al
Col-legi do Periodistes, tambc va alludir precisament corn un dels punts
d'interes de la seva gestio, afavorir aquesta relaci6 entre ciencia i cultura.

En aixo, I'Institut d'Estudis Catalans tambc hi podria jugar un paper.
Es dificil precisar en aquest moment quill cs Cl paper que hi hauria de jugar,
pero en aquest foment de la interdisciplinarictat a Ics seves publicacions po-
drien fcr-hi alguna cosa. Durant molts ant's s'han publicat els arxius de la
Sccci6 de Cicncics, que son ones obres d'alta especialitzaci6 amb un public
potencial de lectors molt reduit. El fet que sigui molt redu'it no vol dir que
no sigui fructifer; jo en tic I'expericncia: en una ocasi6 em van publicar un
llibrc dintre d'aquesta secci6, ]'haver tingut aqucst llibrc va ser una gran em-
penta per despres llen4ar-nos a fcr un Ilibre en angles sobre aquest terra.

Tambe de cara a publicacions, la secci6 rnonografies que va coniencar
fa dos ant's i on s'han publicat alguns manuals que procedien d'alguns cur-
sor interdisciplinaris, de cursos de tercer cicle. Aixi es podria anar facilitant
uns textos a travcs dots quals stria mes senzilla la permcabilitat entrc dife-
rents branques de la ciencia i que tindrien un potcncial lector mes gran que
no pas els arxius de la Sccci6 do Cicncics.

Jo encoratjaria doncs a l'Institut a seguir amb aquesta scrie de mono-
grafies, apart d'altres activitats de mes empenta o mes originals, pero aques-
ta en particular podria jugar un paper i podria ser util no nomcs dins de la
ciencia sin), tambe cara a la visi6 que la socictat pugui tenir de la ciencia, es-
pecialment de la ciencia basica.

Moltes gracies.
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