
CINCIA I SOCIETAT
F.I, PENSAMENT CIENTIFIC AVUI *

per

GERARD VASSALLS

Aquest tema «Ciencia i societat>> em sembla el mes escaient per a do-
nar materia (inesgotable) a un cicle de conferencies destinades sobretot a
cientifics. Perque respon a una interrogacio, a una inquietud, caracteristi-
ques d'aquesta fi de segle tocant a la funcio de la ciencia i la tecnica. Fun-
66 benefica o malefica per a la humanitat? Per al seu avenir, proper i
Ilunya?

Que aquesta inquieta interrogacio remou els cientifics mateixos, en te-
nim la prova amb l'activitat de tres associacions mundials que n'agrupen
molts. Associacions convergents pel fi perseguit, be que diferents per molts
caires. El 1946 fou creada la Federacio Mondial de Treballadors Cientifics
(F.M.T.S.) nada de 1'ansia que va corferir, despres del llancament de les
bombes atomiques sabre Hiroshima i Nagasaki (agost 1945) no solament
els homes de ciencia responsables de la fabricacio dels terribles projectils,
sing molts altres d'arreu del mon. Ansia que va escurcar la vida d'Albert
Einstein. Basta citar els temes debatuts l'un a 1'assemblea general de Lon-
dres (setembre 76) -Els desenvolupaments sdcio-economics actuals en Ilur
enllac amb la ciencia i la tecnica- i l'altre al simposi de Nova Delhi (mare
1977) -Els obstacles politics i socials davant 1'aplicaci6 de la ciencia
al desenvolupament- per a comprovar que la F.M.T.S. reflexiona conti-
nuament sobre el terra «Ciencia i societat>>.

El 1957 fou iniciat el Moviment Pugwash (del nom d'una localitat
canadenca on va tenir hoc la primera reunio). Es dona per tasca de deba-
tre fructuosament problemes politico-socials apassionadament controvertits,
gracies a l'objectivitat cientifica i al respecte mutual de les persones que
caracteritzen les discussions entre homes de ciencia. Tambe es proposa, quan
calgui, de llancar un crit d'alarma davant un public com Ines vast millor.

* Conferencia pronunciada el 15 d'octubre de 1976, al Palau Daltnases, amb mo-
tiu de la inauguracio del curs de la SCCFQM. Aquesta conferencia, organitzada per
la Seccio de Fisica, obri el cicle «Ciencia i Societatn d'aquesta Seocio, i fou tramesa
per l'autor posteriorment.
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12 GERARD VASS1ILIS

El 1959, un cientific noruec, Johan Galtung, funda a Oslo l'Institut
International de Recerques sobre la Pau. Aviat s'hi va descobrir que el pro-

blerna de la pau condueix al de la llibertat. I es va arribar a concebre la

ciencia com a una activitat dedicada a engendrar un mon nou. Sempre re-

trobem el mateix tema general.

Una opinio corrent, particularment entre cientifics: ciencia i tecnica

escapen a les vicissitude de 1'economia i de la politica. La utilitzacio pot

esser <<bona>> o <<dolenta>>, pero en ella mateix la coneixenca cientifica roman

neutra, no to un altre objectiu sing la descoberta de les Reis de la natura.

Ben mirat, aquesta visio resulta ideologiea, isola l'activitat intellectual i

experimental cientifica dels enllacos socials que la condicionen. Ara be: es

un fet que des del segle xvi fins ara, tostemps aquesta activitat ha estat

profundament arrelada dins la produccio de bens materials i llur destruc-

cio aixi com la de vides humanes (guerra i, actualment, a mes, pollucio

i altres danys al medi natural). Al pol oposat, 1'espiritual, la ciencia ha

estat sempre lligada, per reciproca influencia, a la filosofia, ]a religio i les

ideologies.

DEL SEGLE XVI FINS ARA

Del segle xvi fins ara, el proces de produccio no ha estat mai neutre,

socialment, a ['Europa Occidental car es tracta de la produccio capitalista.

La concentracio dels obrers industrials, primer dins manufactures, i des-

pres dins fabriques mes i mes grans utilitzant maquines mes i mes potents

i precises, tot aquest desenvolupament no resulta exclusivament de neces-

sitats tecniques, ni tampoc economiques. Resulta tambe i potser sobretot

de la voluntat dels amos d'imposar el regim de treball als obrers, de domi-

nar-los i governar-los mes i mes despoticament.

Mirern les empreses multinacionals d'avui dia. ?{s patent que la voluntat

de poder economic i social domina altament, de part de Huts amos, la

set personal de guanyar diners. Pero l'ambicio de poder no s'atura ni es

pot arrestar als limits de l'empresa. Tendeix a pujar fins a 1'esfera no

solament estatal, sing tambe internacional. Aixi desemboquem al nivell

politic, almenys per via subterrania, corn a lobbies (vegeu l'afer Lockheed).

Considerem tambe corn resulta de cara la recerca moderna pels seus

ormeigs complexos i puixants, i per la Varga durada que exigeix la formacio

dels investigadors. Als Estats Units i a Alemanya, una bona part es tradi-

cionalment financada per grans empreses privades. A Franca o a 1'URSS,

per contra, es l'Estat qui financa practicament sol la investigacio. Pero, tant

en un cas corn en 1'altre, qui paga mana. Les orientacions, els objectius,

les prioritats de l'activitat cientifica no son mai decidits pels treballadors
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cientifics . Avui, la part que els pertoca de la decisio resulta minsa i s'em-
petiteix mes i mes.

A mes, des de la segona guerra mundial, una veritat ben establerta es
que la capacitat cientifica i tecnica d'un Estat constitueix un atot major
tant per a la concurrencia econbmica en temps de pau com per a la guerra.
Un exemple entre molts : la fornitura de centrals nuc'.ears, per part dels
palsos que en senyoregen la tecnica , als qui no la posseeixen . E s aixi com
s'institueix una politica estatal de la investigacio cientifica i tecnica.

Per aquesta via hem arribat a 1'espantosa i revoltant situacio que 400.000
treballadors cientifics de tot el mon treballen per al perfeccionament de
les obres de mort, dediquen enterament Ilurs temps i esforcos a la guerra.
N'hi ha que ho fan a dretcient , pero molts d'altres no ho saben. Aquell
que creu aprofundir exclusivament en 1'estudi dels infraroigs , prepara en
realitat nous sistemes de detecci6 de missils o de guerrillers . Aquell altre
convencut d'interessar - se nomes pel llenguatge dels dofins , ajuda la flota
americana , que financa i monopolitza tota recerca sabre aquests animals, a
utilitzar - los per a transportar torpedes.

L'Estat frances , tercer fabricant i venedor d'armes del mon, inverteix
la quasi totalitat dels diners que inverteix a la ciencia dins els cinc sectors
seguents : aeroespacial, quimica, electronica, construccio mecanica , automo-
bil. Ara be: els quatre primers tenen una finalitat << disfressada >> essencial-
ment militar.

La finalitat guerrera imposada en diversos paIsos a la major part de
l'activitat cientifica emmena una consegiiencia desastrosa : el secret. Tos-
temps el desenvolupament mundial de la coneixenca cientifica ha estat fo-
namentat damunt la lliure comunicacio entre investigadors per damunt de
les fronteres . Aixo ja al temps de Galileu i Descartes. El secret, les traves
de tota mena a la lliure comunicacio constitueixen a bores d'ara un veri-
table cancer. Adhuc la Iliure circulacio dels homes de ciencia es troba so-
vint impedida . Aixi , almenys fins 1'any 1965, els de Franca , si eren membres
del partit comunista o reputats de simpatitzar - hi, no podien entrar als
Estats Units , ni per participar en un colloqui de dos o tres dies. A 1'est
d'Europa, la situacio era pitjor i encara dura , be que millorada . Piotr Ka-
pitsa, director de l'Institut de Fisica de Moscou, gaudeix de l'insigne, ra-
rfssim privilegi d'esser abonat a diverses revistes cientifiques americanes.
Pero si es presenta una temporada de tensio politica, ja no les rep. Dins
les biblioteques cientifiques de d'URSS, les revistes <<occidentals >> son cor-
rentment censurades, tant dins la taula de materies corn dins el cos del
periodic , on hi ha articles que son retallats . El fitxer general alfabetic de
la mes gran biblioteca sovietica , la Biblioteca Lenin, roman secret, salvant
per a un grapat de persones curosament triades. A la massa dels lectors
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14 GERARD VASSALLS

ordinaris, horn ofereix nomes un extracte expurgat del fitxer general. Els

collegues sovietics no poden mantenir-se al corrent de les descobertes es-

trangeres i, paradoxalment, topen amb dificultats encara mes grans quan es

volen informar sobre les descobertes sovietiques! Alla tambe, no ho cal

dir, els sectors abundosament carregats de rubles per l'Estat son els que

concerneixen la guerra: fisica nuclear, cibernetica (abans tractada pel poder

de «ciencia burgesa>>), quimica dels polimers, conquesta de 1'espai celest.

Els altres sectors apareixen sovint, per comparanca amb 1'Europa occiden-

tal, pobres i endarrerits quant a 1'equipament experimental.

Vet aci, resumits, alguns trets de 1'enllac directe de la ciencia tant amb

la produccio material corn amb la destruccio de bens materials, de vides

humanes i del medi natural. I, en consegiiencia, el seu Iligam, menys di-

recte pero no menys real, amb la politica. Em sembla que tenim aci un

gran tema de reflexio i -un primer camp de responsabilitat, nosaltres els

cientifics.

La ciencia dels temps moderns es deslliga de la filosofia i constitui una

activitat intellectual autonoma, corn la filosofia s'havia deslligat ella ma-

teixa de la religio en els temps antics. Pero les relacions entre les idees i

les conceptions de la ciencia d'una banda i, de 1'altra, les de la religio i de

la filosofia, mai no han estat trencades. I, sobretot des de Marx, des del

<<socialisme cientific», adhuc hem d'afegir les conceptions socio-politiques

en aquestes relacions reciproques. Relacions que sempre palesen aspectes

conflictius.

Sense remuntar a Galileu i Giordano Bruno, recordare a titol d'exem-

ple el combat acarnissat dels teolegs i dels filosofs tant esperitualistes corn

positivistes contra 1'atomistica, al segle passat i al primer quart del nostre.

Recordare la posicio a favor de l'atomistica presa el 1908 per un obscur

militant rus del socialisme revolucionari: V.I. Lenin, exiliat flavors a Gi-

nebra. Recordare l'oposicio filosofica, amb Bergson corn a capdavanter,

contra les teories d'Einstein i mes tard la condemnacio i la interdiccio d'a-

questes teories a 1'URSS sota Stalin, on ulteriorment la cibernetica i la

genetica conegueren el mateix desti. Recordare en fi 1'explotaci6 sorollosa

que els ideolegs hitlerians feren, contra els ideals democratics, d'una desco-

berta de mecanica quantica: les desigualtats de Heisenberg! 0, mes aviat,

d'una interpretacio fallac d'aquesta descoberta de part de certs fisics, entre

els quals hi havia el mateix Heisenberg.

Sovint, davant aquests fets, els homes de ciencia sostenen que no son

gens responsables de les especulacions forjades pels filosofs, teolegs o po-

litics a partir de les descobertes o teories cientifiques. Posicib analoga,

aquesta, a l'afirmacio de llur irresponsabilitat quant a les males aplicacions

que en fan, a l'opressio, la repressio, la guerra, la pollucio, etc., els dirigents
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de l'economia i de la politica. Ambdues posicions asseveren la neutrali-
tat de la ciencia, la seva exclusiva preocupacio per la veritat pura i incontras-
table. Nino no pot negar que la veritat objectiva sigui el seu fi i el seu
ideal suprem. Ningu no pot negar tampoc que els Pets i les lleis experi-
mentals escapin a tota polemica, aixi corn els encadenaments matematics.

Pero les amplies teories, la metodologia, 1'epistemologia, fins la logica,
activitats de 1'esperit sense les quals el coneixement experimental no es
podria desenvolupar, elles si que son controvertides i conflictives. Per
exemple, tocant a l'infinit matematic, dues escoles s'oposen: finitistes i
infinitistes; tocant a la mecanica quantica, els deterministes i els indeter-
ministes...

Es precisament dins aquests dominis teorics i logics que s'esmunyen,
d'una manera sovint inconscient, idees d'origen religios, filosofic o adhuc
socio-politic que floten i giravolten dins l'atmosfera cultural de la societat
i que els cientifics hi tornen a llancar revestides de 1'enorme prestigi de la
ciencia. S'esmunyen fins a l'interior dels tractats cientifics i de les memo-
ries de recerques. En el camp espiritual tampoc la ciencia no pot pre-
tendre d'isolar-se completament de l'ambient social que la produeix.

Que s'amaguin aixi dins la ment cientifica moderna opcions filosofiques
o ideologies, que hi operi tambe una logica estroncada, .purament abstracta,
inadequada a la riquesa luxuriant de la realitat que revela 1'experiment, es
aixo que he provat de demostrar en el meu llibre La ciencia no pensa.* Hi
critico els dos corrents dominants actuals: el positivisme (amb la seva
forma mes degenerada, l'operativisme) i el racionalisme . Rebutjant allo que
contenen ambdos de fals, proposo la solucio justa -segons crec- dels
problemes disputats, corn es ara el de l'infinit o el de l'atzar. Ho faig as-
sentat sobre una logica nova, inspirada per la Ciencia de la logica de
G. F. W. Hegel.

L'oposicio entre la ciencia grega antiga i la nostra resulta colpidora.
La grega, damunt una base tecnica esquifida, elabora teories matematiques
i fisiques comparativament grandioses. Sense elles la nostra, del segle xvr
al xix, no s'hauria pogut desenvolupar, mai no hauria superat la simple
acumulacio de dades empiriques. Avui, damunt una base tecnica gegantesca
i una matematica opulenta, el nostre pensament cientific apareix raquitic,
quasi inexistent. La ciencia s'atura al grau de racionalitzacio tot just ne-
cessari per a fer-la progressar, i es aquest utilitarisme que li ha atrofiat
les ales de 1'esperit.

Subscric de bon grat la generosa concepcio de Johan Galtung: la cien-
cia ha d'engendrar un mon novell, lliure. Pero tota sola no hi podra arribar.

* GERARD VASSALLS, aLa Ciencia no pensa. Elements logics i epistomoldgics d'un
pensament cientific.H Llibres a 1'abast, 123. Barcelona , Edicions 62, 1975.
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La humanitat to necessitat d'ideals, de valors que guiin la seva marxa

com l'estrella dels Reis Mags. I la ciencia no li'ls pot fornir. Penso que si

la societat s'allibera, materialment, espiritualment i moralment, ho fara

tota entera, emmenant l'alliberacio de la ciencia, i aquesta ajudant (sim-

plement al seu lloc) la de la societat global.

[GERARD VASSALLS, president de la

Universitat Catalana d'Estiu ]
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