
la rebotiga

La cultura científic a

L a cultura és el coneixement que es
pot transmetre per via no genética . Cul-
tura és aquell coneixement que pot ad-
quirir-se . La cultura s'aprén i s'ensenya .
Aconseguir que un ximpanzé llegeix i
un diari, per exemple, té un mérit cultu-
ral indubtable peró es tracta, sobretot ,
d'un mérit cultural humá . El que seri a
de veritat meritori, des del punt de vist a
cultural "ximpanzístic", seria que e l
mateix animal decidís i aconseguís en-
senyar aquesta habilitat a la seva prole .
Segons aquesta definició és ciar que ,
malgrat que no hi hagi cap dubte de
I'existéncia duna certa protocultura ani-
mal (els animals aprenen moltes cose s
que després ensenyen als seus hereus) ,
la cultura és, essencialment, 1'aportaci ó
de 1'home a 1'evolució biológica . La
cultura, com a fenomen, ha tingut u n
éxit definitiu grácies a una curiosa con-
vergéncia que ha servit d'aliat esplen-
dorós: el fenomen de la má . Es per aix ó
que la cultura s'ha desenvolupat en el s
primats i no, per exemple, en altres for-
mes de vida raonablement intel .ligent s
com ara els cánids i els dofins . La m á
és un instrument valuosíssim que per-
met de connectar el món de les idee s
amb el món exterior deis objectes ma-
Eerials . El desenvolupament de qual-
sevol forma de cultura depén, poc o
molt, de 1'experiéncia. Per aixó és mol t
ciar que una idea que se li acudeixi a
un dofí, per brillant que sigui, no tindr á
gaire futur .

H i ha, em sembla, tres classes fona-
mentals de cultura, segons quins sigui n
la font i el métode usats en 1'elaboraci ó
del coneixement . Si la font del coneixe-

ment és per revelació d'un cert ens su-
perior, que acceptem per bé que renun-
ciem a comprendre'l, la cultura és
(diguem-ne així) cultura divina . Si l a
font de coneixement és per revelació
del mateix subjecte, un coneixemen t
que aquest ofereix d'alguna manera a
aquells que vulguin acceptar-lo, llavor s
la cultura és (definim-ho així) cultura
artística . 1 si el coneixement és u n
model elaborat pel subjecte i té una vi-
géncia sotmesa sempre en últim term e
a 1'experiéncia, llavors la cultura é s
(acordem-ho així) cultura científica .
El científic és 1'únic deis tres que té u n
métode precís basat en tres principi s
(objectivitat, intel .ligibilitat i dialéctic a
experimental) i 1'únic que s'impos a
1'objectiu de predir el futur i estirar el s
fils de la própia história en tots els seu s
detalls . Tenir un pressentiment és u n
esdeveniment de la cultura divina, re-
galar una flor com a mostra d'amor é s
un acte artístic i fer una ferradura per a
un cavall és un procés científic . Tots
tres són necessaris .

L evolució de la cultura humana h a
estat tan aclaparadora, amb la sev a
deflagrant acceleració, que ha tret tot a
la possible trascendéncia a 1'evoluci ó
biológica pe] que fa al futur del planeta .
El futur del planeta depén, per a les co-
ses bones i les dolentes, gairebé exclu-
sivament de la cultura humana . La
cultura divina i la cultura artística han
estat trascendents des de fa desenes de
milers d'anys, des del comencament de
la história de I'home. I seguiran sent-
ho . Peró, d'un parell de segles encé, i
cada cop més, és ciar que les nostres

alegries i les nostres desgracie s
depenen també de la cultura científica .

L a selecció natural ha "escollit "
I'estímul de la fam perqué la matéria
viva s'alimenti (la matéria viva, co m
qualsevol altra, tendeix al míni m
d'energia, al mínim d'activitat i a l a
máxima peresa) . 1 el mateix podem dir
de 1'estímul sexual pel que fa a l a
continuitat de I'espécie i de tants altre s
estímuls fonamentals . Dones bé, resulta
que 1'aportació de l'home a 1'evoluci ó
ha estat el coneixement peró encara n o
hi ha hagut prou temps perqué la
selecció hagi actuat consolidant un
estímul que poguem anomenar "set d e
coneixement" . Hi ha, certament, un
estímul important pel que fa a 1'art i al
sentiment religiós, peró la ciéncia, l a
forma de coneixement que precisamen t
és més influent en la nostra vida quoti-
diana, és encara mancada d'estímul s
que actu'in més enllá del mateix món d e
la ciéncia . I així ens va .
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