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Resum: Daniel Dennett explora models de comprensió de la consciència, del llenguatge i fins
i tot de la moralitat basant-se en els mètodes de la ciència: entra sense por en allò que Husserl
denunciava com l’absurd d’explicar els productes de l’esperit amb la ciència natural. El nos-
tre treball ressenya aquests models i a penes entra en polèmica. L’alternativa objectivista a la
fenomenologia parteix de generalitzar la intuïció darwiniana: els fenòmens del món viu, àd-
huc els culturals, s’expliquen sempre per un procés de: 1) producció de diversitat a l’atzar, 2)
restricció o selecció per competència, i 3) fenomen adaptat a les necessitats. Així, a vista d’o-
cell, es descriuen evolucions originals com la dels millors trucs per efecte Baldwin, la com-
petència d’«especialistes» pel control del cervell, la selecció de mems (Dawkins), l’aparició del
llenguatge com a interfície i sense un «significador central», l’origen del jo i de la consciència,
defugint tota forma de dualisme cartesià latent.
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«La consciència humana és l’últim dels grans misteris. Un misteri és un fenomen per
al qual no hem trobat encara una manera de pensar» (CE, p. 33). El filòsof Daniel
Dennett, dins del corrent nord-americà de filosofia de la consciència, sembla dispo-
sat a no respectar l’«últim misteri» en què viu la fenomenologia. Armat amb idees de
neurologia, psicologia, filosofia de la ciència i cibernètica, ha emprès una odissea «a
través de moltes mars» per explicar la consciència i els seus productes de manera me-
canicista, a partir de les activitats del cervell, en especial a Consciousness explained
(1991a, CE) i Freedom evolves (2003, EL): l’ús del llenguatge, la creació del jo, les nor-
mes socials, la moralitat individual, el sentit de la responsabilitat i la pròpia llibertat
humana... El viatge cauria perfectament en la denúncia que feia Husserl d’intentar
explicar la consciència com una cosa més del món des de la ciència natural, ciència
que, al cap i a la fi, és un producte més de la consciència. Creiem que la manera
d’evitar el cercle, en seu de filòsofs, és acceptar que la consciència ofereix una mena



d’imatge gestàltica i se’n poden tenir dues percepcions no simultànies, la de la cièn-
cia natural i la de la fenomenologia. En aquest treball, seguim les passes de Dennett,
tot pensant que és legítim que la ciència empírica faci models per encaixar la cons-
ciència-cosa en els models i conceptes més generals de la ciència consensuats a la nos-
tra època (per exemple, en una ontologia d’àtoms, quatre forces fonamentals de la fí-
sica, l’estructura de la cèl·lula, etcètera) i que és legítim que la filosofia col·labori fent
el seu paper crític, interdisciplinari i creatiu. Abocat tanmateix a enfrontar-se amb la
fenomenologia americana (Nagel, Searle), Dennett s’ha dotat d’un aparell defensiu
que anomena heterofenomenologia.

L’HETEROFENOMENOLOGIA

Descartes, Locke, Berkeley i Hume feien la presumpció de la primera persona del
plural, creien que les seves introspeccions podien ser repetides pels lectors. Però pot-
ser li donem massa valor a la introspecció de l’immediat «mirar i veure». Les expe-
riències de laboratori desmenteixen moltes creences «immediates» (per exemple, tot
allò que expliquem per «imatges mentals» que potser no hi són). El conductisme ad-
vocà per la perspectiva de la tercera persona fins al punt d’anar de l’escrúpol meto-
dològic fins al principi ideològic de negar els esdeveniments mentals. Dennett, més
caut, proposa l’heterofenomenologia, una mena de fenomenologia experimental que
amplia el camp d’observació i controla les variables per tal d’evitar prejudicis. Supo-
sa que els humans tenen consciència, que altres espècies poden tenir altres formes de
consciència i que haurem de passar necessàriament per comunicacions verbals que
ens fan saltar al món del llenguatge, la semàntica i la interpretació, amb registres
d’actes de parla que denoten actitud intencional (subjectes racionals que «volien dir»
a partir de creences i desitjos) (Dennett, 1987; Colomina, 2006). Caldrà interpretar
aquests textos sense pressuposar si són produïts per zombis (sense consciència), or-
dinadors, mentiders o confosos, tal com un lector interpreta una obra de ficció: en
aprendre coses sobre el món fictici descrit per la novel·la, aprenem sobre l’autor i el
seu món real. L’heterofenomenòleg copsa fets objectius d’aquest món fictici i genera
les seves pròpies ficcions de teòric, que podem conèixer sense conèixer el subjecte.
Aquesta neutralitat vers el món cregut pel subjecte (potser una mena d’epokhé) xoca
amb aquest «creient» que vol ser cregut o vol saber quan no se’l creu, i això demana
que l’investigador sigui discret i no faci proclama de la neutralitat. Ara bé, es poden
trobar elements neurofisiològics que equivalguin als elements fenomenològics que
l’autor «volia dir»? En aquest punt, fa anys que la cibernètica construeix robots
que «veuen» sense tenir «imatges mentals», que segueixen processos pallussos i
mecànics cap dels quals no «comprèn» res, però el conjunt dels quals ocupa el lloc
d’un observador entès. Àdhuc un sistema així es pot implementar amb respostes ver-
bals que fantasiegin sobre el que fa, sobre «les imatges que veu interiorment.» D’igual
manera, l’heterofenomenologia considera faula tot text dels subjectes: «no és que
menteixin... sinó que es dediquen a imaginar; omplen forats, conjecturen, confonen
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teoritzar amb observar» (CE, p. 106). Si un fenomenòleg més clàssic com John Searle
ens adverteix contra l’operacionalisme de Dennett —«insisteixin sempre en el punt
de vista de la primera persona»—, Dennett replica que no parteix pas de la tercera
persona, que «vostè té l’última paraula» sobre els seus elements interiors, mentre evi-
ti teoritzar: «vostè és el novel·lista, i el que vostè diu és el que val; què més es pot de-
manar?» (CE, p. 109). Recomanem a partir d’ara no saltar del seient cada cop que el
llenguatge traeixi un «subjecte» (per exemple, «el cervell decideix» o «el subjecte de
l’experiment diu...»). Aquesta traïció sembla inevitable i serà un embruix gramatical.
Per cert, Dennett s’autodeclara al final francament wittgenstenià (CE, p. 472).

EL TEATRE CARTESIÀ

En el terreny d’explicar el subjecte domina, inconfessadament, el dualisme carte-
sià. La substància pensant permetia explicar: 1) el medi en què té lloc una cosa ima-
ginada; 2) el subjecte que fa l’acció de pensar; 3) el fet de tenir percepcions com apre-
ciar el vi, odiar i estimar o valorar, i 4) l’actuar amb responsabilitat moral (CE, p. 44).
Entre les moltes crítiques al problema clàssic de la comunicació de les substàncies, es
recorda que els senyals que van de ment a cervell pateixen la més greu inconsistència
per a la ciència, ja que violen el principi físic de conservació de l’energia. Els pocs
dualistes confessos, o sigui, els qui ho són en el pla ontològic, reconeixen no tenir cap
explicació. Potser la característica més atractiva de la substància mental és «la seva
promesa de seguir essent tan misteriosa com per a continuar per sempre...» (CE,
p. 49). Els científics esquiven el problema i s’ocupen de sistemes perifèrics que ali-
menten un centre fosc, una mena de teatre cartesià on «tot va a parar». Per fer cièn-
cia sobre això o, almenys, la mena de propedèutica que fa Dennett, l’única alternati-
va —sosté— és el materialisme, evitar el dualisme a tota costa i considerar que si
s’accepta un es dóna per vençut. Cal evitar teixits miraculosos però també, en contra
dels conductistes, no restar cecs o sords a la riquesa de les experiències. En concretar-
se, aquest materialisme es fa darwinisme.

LA INTUÏCIÓ DARWINIANA

La clau de volta del mecanicisme actual serà el darwinisme. El model darwinià ha
acabat sent un instrument més ample que un paradigma biològic. Fa comprensible la
producció d’ordre a partir del desordre a partir d’una exigència mínima de sentit i
desenvolupa així la intuïció dels antics epicuris. En l’esquema darwinià, trobem el
moment de producció a l’atzar de caràcters biològics diversos (que s’aclarirà amb les
lleis de l’herència, el codi genètic i les mutacions) i el moment de selecció de la diver-
sitat per adaptació al medi ambient, que dóna lloc a la supervivència del més adaptat
o a millors condicions de reproducció. L’exigència mínima de sentit és només la fi-
nalitat de la vida de perpetuar-se i, tal vegada, una tendència a la complexitat. Com
sabem, aquest esquema oposat a la simple entropia física requereixmolt de temps per
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explicar la macroevolució i el darwinisme es va veure afavorit, el segle XIX, per la bru-
tal ampliació del temps geològic disponible a la terra. Però l’esquema es pot genera-
litzar així:

producció de diversitat a l’atzar + restricció o selecció per competència =
optimització de funcions

Presentat així, es pot estendre a gairebé qualsevol cosa (natural o cultural, viva o
inerta, etcètera) que s’hagi d’explicar mecanísticament. L’adaptació ara no vol dir
només més temps de vida o més benestar, sinó qualsevol mena d’ajust a una funció
disponible, a un problema per solucionar o qualsevol optimització d’un procés en el
qual es tracti d’obtenir un benefici relatiu. És com un mètode de prova/error en què
es proven coses a l’atzar i les que no funcionen es rebutgen (error) i es torna a pro-
var. D’aquesta manera, juguem a escacs, fem hipòtesis científiques, venem sabates o
una comunitat de presoners troba una fallida en el sistema de seguretat (vegeu EL,
p. 184). Ara bé, aquest darwinisme ha de funcionar no només en contextos organit-
zats on ja hi hagi dissenyada la funció o la finalitat abans d’haver-hi els temptejos. No
només ha d’explicar l’aparició de dissenys sinó sobretot l’aparició de dissenyadors de
funcions, la intel·ligència que posa finalitats, i com sorgeix el subjecte conscient en el
món sense recórrer a subjectes transcendents anteriors. Simplement algun procés
dóna lloc a aquestes coses perquè sí, i un cop donades, són òptimes aquelles que en la
competència sobreviuen millor. En aquest punt, s’obre el debat de si, a banda del
sentit mínim de perpetuar-se, el model ha d’incloure una tendència a la complexitat
per a la natura viva. Però ara no és aquest el nostre debat.

DARWINISME EN EL DISSENY DE LA MENT. GENÈTICA I EFECTE BALDWIN

Des de la perspectiva darwiniana, la ment conscient seria el resultat de tres pro-
cessos evolutius concatenats que fan aparèixer successivament replicadors, cervells i,
finalment, llenguatge i mems.

Que hi hagi éssers vius significa, en paraules de Richard Dawkins (1976), que a la
terra han aparegut replicadors, estructures complexes de matèria capaces de replicar-
se. Amb ells arriben els límits, ja que cal delimitar les unitats que s’han de conservar
o s’han de replicar. I així vénen també les «raons» o els «perquès», o sigui les mesures
de l’entorn i de l’acció en relació amb si són favorables o no a replicar-se, des del bac-
teri fins a l’humà. El bacteri, és clar, no reconeix les raons ni les formula, però li ani-
ria bé que pogués reconèixer-les i buscar-les o evitar-les. Tota aquella evolució (per
prova/error) que doni aquest reconeixement tendirà a tenir èxit, potser amb efectes
secundaris inesperats (CE, p. 187-190).

Així, doncs, sorgiran organismes amb sistemes nerviosos per rastrejar i anticipar
els trets de l’entorn, des de la cloïssa, que té el reflex de tancar-se, fins als animals amb
ulls que detecten altres animals i disparen alarmes d’orientació i mobilització del cos.
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A la llarga, poden haver-se produït animals amb hàbits d’entrar sols en «mode d’o-
rientació», després animals amb hàbits d’exploració regular, com els ulls de movi-
ment ininterromput dels primats. Apareix la curiositat a la terra o apetit d’informa-
ció. S’han d’apanyar vells recursos per a funcions noves, i velles conductes per a
funcions noves.1

COMPETÈNCIA D’ESPECIALISTES PEL CONTROL DEL CERVELL

Un cervell és un desenvolupament d’un sistema nerviós amb la funció inicial de
guiar el cos en un món canviant, acumular informació i usar-la amb rapidesa per tal
d’anticipar-se als esdeveniments i evitar desastres: detectar amenaces o «mirades» i es-
quivar-les, discriminar amics i enemics, coordinar ulls i mans, etcètera. És un «dis-
seny» per al control de la conducta: menjar, lluitar, escapar, aparellar-se. L’evolució
ha creat molts especialistes de manejar informació que controlen seccions del cos i
diferents subsistemes i així ha generat una enorme massa encefàlica ambmolta capa-
citat d’anticipació del futur. Però la gran informació multimèdia que maneja el por-
ta a una mena de metaproblema: qui controla tots els especialistes de manera més
permanent? Qui mana? No hi ha encara jo o consciència de què és el que s’ha d’ex-
plicar. Hi ha diverses teories, manllevades de la intel·ligència artificial (IA), sobre
com els especialistes competeixen per l’hegemonia (o sigui un esquema darwinià de
producció de controladors i selecció). Dennett proposa l’«arquitectura en pandemò-
nium» de la IA d’Oliver Selfridge (1959). Un pandemònium és un joc d’elements se-
miindependents que concorren per una tasca i tots fan la seva en competència.

Sembla acceptat que el gran creixement del cervell és anterior al desenvolupa-
ment del llenguatge, però ja tenim aquí un hardware ajustable que pot registrar al-
guns canvis de l’entorn («ha passat un ocell») i conservar una certa memòria d’a-
quests canvis. Tenim «representació mental» en molts animals i en el cas humà
s’haurà desenvolupat molt. El problema clàssic «com és possible que un esdeveni-
ment cerebral representi una característica del món i no una altra?» es podrà abordar
com un procés de generació i selecció de patrons d’activitat neuronal en el còrtex
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1. Amés de genotips millor adaptats, es considera també l’emergència de fenotips individuals no com-
pletament configurats, amb plasticitat o capacitat d’aprendre. Quan les amenaces de l’entorn no són can-
vis regulars ni cíclics, sinó caòtics, el millor és veure què passa i ser capaç de redissenyar-se a si mateix (si-
gui «aprenentatge» o sigui «desenvolupament»). També això segueix una lògica darwiniana de producció
de diversitat i selecció per competència. En la perspectiva actual, es diu que el cervell individual té un caràc-
ter plàstic o autoreorganitzador: les neurones es connecten a l’atzar i les connexions que donen les millors
estructures de control de la conducta s’acaben quedant. Així, si la configuració d’un individu el dota d’un
bon truc per a la supervivència, l’efecte Baldwin consisteix en el fet que els membres de la població al vol-
tant d’aquest individu, que tinguin plasticitat de disseny per aprendre el nou truc i siguinmés capaços d’in-
corporar-lo durant les següents generacions, tendiran a augmentar i el procés seguirà fins que quedi la po-
blació que genèticament és capaç d’aprendre millor el bon truc. És clar que no ho hem de confondre amb
una visió lamarckiana en la qual es transmetrien caràcters apresos, sinó que cal néixer a prop de qui té el
bon truc i ser capaç de redissenyar-se. A la llarga, qui no el tingui no podrà competir (CE, p. 197-200; EL,
p. 184).



—cosa que resulta encara extraordinàriament complexa d’entendre. (Aquest punt
fosc és on s’acomiada del tot la fenomenologia i l’experiència en primera persona, i
ens n’anem als fets objectius que la suporten.) En qualsevol cas, una teoria de «pan-
demònium» dóna fàcil resposta a totes les funcions mentals reconegudament in-
conscients com el control vegetatiu, però també a l’automotricitat ideomotriu com
els lapses freudians o actes fallits: heus aquí restes fòssils d’una època anterior de l’ac-
tivitat mental. L’activitat conscient serà una novetat evolutiva (CE, p. 202 i s.; EL,
p. 277-279; Wegner, 2002).

APARICIÓ EVOLUTIVA DEL LLENGUATGE COM A INTERFÍCIE

El tercer procés evolutiu cabdal és un altre sistema per via fenotípica: la trans-
missió de productes culturals que s’instal·len als cervells. El llenguatge és una mena
de software que corre per un cervell que havia estat dissenyat per actuar. Abans que
res, Dennett es pregunta com hem pogut compartir aquest software. Una especulació
raonable, d’estil darwinià, és suposar una població d’homínids amb hàbits de voca-
lització (encara no llenguatge, ni articulat ni significatiu) com els dels primats; supo-
sem que podien distingir emissors i audiències en funció de situacions; suposem una
situació prototípica d’un homínid encallat en una feina i cridant com per demanar
ajut; un oient l’hi subministra. L’individu aprèn que fer proferiments de «demanda»
o de «resposta» és visiblement beneficiós a la llarga per a ell (sense postular cap espe-
rit cooperatiu) i així els hàbits d’aquesta primitiva comunicació s’estableixen. Un dia,
per error, demano ajut quan no hi ha ningú escoltant; però m’escolto jo mateix i l’es-
timulació promou el mateix tipus de conducta adequada o de proferiment que hau-
ria emès per als altres. Només hem de suposar que les connexions entre les parts ce-
rebrals especialistes no siguin del tot òptimes, sinó que, a través d’aquesta mediació
parla-oïda o connexió virtual, puc arribar a disposar de la «informació» que una part
ja tenia, però a la qual no s’accedia per connexió interior; «informació» aquí no vol
dir encara «llenguatge», que és el que volem explicar, sinó el saber fer coses, però a la
llarga es requeriran proferiments cada cop més complexos i accedir també a discur-
sos. El model explica què és pensar: fer-se preguntes com a efecte secundari de fer
preguntes (CE, p. 209), i ambdós casos són una estimulació que provoca difusió de la
informació o ponts virtuals entre cervells o parts del mateix cervell.

Ara bé, què és aquest software? Els dissenyadors de software creen simplificacions
per a l’usuari que ajuden a interpretar el que passa en la màquina, però al preu de
simplificar-ho o ocultar el veritable funcionament: «moure el cursor», «obrir la car-
peta» són tot metàfores. D’igual manera, el procés evolutiu ha creat, en paral·lel a les
noves capacitats cerebrals, una interfície d’usuari (element de comunicació) entre els
parlants. Així, aquests nous animals podien fer coses amb paraules i tenien accés ex-
terior a l’ajust del comportament dels veïns sense entrar per res en l’autèntic sistema
de control que és el cervell; descobriren classes senceres de comportaments controla-
dors dels comportaments dels altres. L’aparició del llenguatge va portar un tipus de
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ment capaç de transformar-se de manera gairebé instantània en una màquina virtual
capaç d’assumir nous projectes, regles i estratègies. Una ment (i no un cervell) és jus-
tament una màquina virtual per crear altres màquines encara més virtuals. A més
d’accions voluntàries i involuntàries (autònomes), tenim un tercer tipus d’accions
virtuals: ens podem demanar fer coses els uns als altres i ens ho podem demanar a
nosaltres mateixos; i podem respondre a preguntes sobre el que estem fent i donar ra-
ons de per què. Podem participar en la pràctica de demanar i donar raons i així re-
conèixer màximament les raons dels replicadors que el primers vivents seguien sense
saber-ho. A més, aquesta capacitat és a la base del fet que pugui haver-hi accions mo-
rals perquè resulten de decisions que prenem en la nostra obstinació de donar-nos
sentit a nosaltres mateixos i a les nostres vides. El llenguatge ens demana que esti-
guem atents a les accions que fem (per poder respondre què faig), però també ens
ajuda a estar-ho en fer-nos categoritzar i simplificar els nostres projectes. Hem de te-
nir alguna cosa a dir quan ens preguntin què estem fent (EL, p. 280-284).

LA SELECCIÓ MEMÈTICA

La cultura és un dipòsit de recursos adaptatius i un mitjà de transmissió dels re-
cursos. Tradicionalment, es deia que els homes aprenien habilitats que anaven bé per
sobreviure i discursos adaptatius a les condicions materials o a la cultura anterior, i
tot plegat es transmetia extragenèticament. En un cert sentit, l’evolució cultural s’en-
tenia com a lamarckiana perquè l’adquirit es transmetia. Però Dennett, seguint de
nou Dawkins, ens la presenta en una forma provocadorament darwiniana. En els pri-
mers dos o tres anys de vida, el cervell incorpora la llengua, i, un cop oberta aquesta
via d’entrada i sortida, es veu atacat literalment per uns paràsits especials no orgànics
que han evolucionat precisament amb la llengua per a créixer en els cervells. Són els
anomenats mems, per similitud amb «gens»: les idees que es repliquen de ment en
ment, com ara la idea de roda, coure els aliments, el triangle, o discursos més com-
plexos que es repliquen com l’Odissea o el sistema de dibuix en perspectiva... Són
unitats de transmissió cultural o d’imitació; tal com els gens salten d’un cos a un
altre, els mems salten d’un cervell a un altre; i l’originalitat d’aquest plantejament
—que als filòsofs els fa ressonar postures des del platonisme fins a Hegel o el món 3
de Popper— és que segueix les lleis de la selecció natural. Tal com els nostres cossos
són els mitjans dels gens, i la nostra sexualitat l’astúcia dels gens per replicar-se, els
cervells són els mitjans que alberguen i transmeten els mems, i un congrés seria una
astúcia més dels mems per replicar-se. Són invisibles, però es transporten en suports
com llibres, imatges, edificis, eines; existeixen encarnant-se en algun medi i depenen
de les forces selectives que actuen sobre els seus vehicles. Com els gens, els mems es
repliquen sense cap motiu conegut. En general, es repliquen millor els que ens són
útils, però no necessàriament tot bon replicador va en benefici del cervell-hoste. Avui
dia s’estenen a la velocitat de la llum i competeixen per entrar en els cervells. Els
mems ens fan ser qui som, i les anteriors invasions ja ens han motllurat. En fi, la
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transmissió cultural és una transmissió memètica que en general permet transmetre
molt ràpidament els «bons trucs» que ja ni cal que s’instal·lin en els gens. L’evolució
«memètica» deu ser una força poderosa només des de fa uns cent mil anys i afecta no-
més l’espècie humana. Genètica, plasticitat fenotípica i memètica són tres mitjans
evolutius que han dissenyat la ment, cada sistema més ràpid que l’anterior (CE,
p. 212-221; vegeu Dawkins, 1976; Aunger, 2000 i 2002; Blackmore, 2000; Sperber,
2001).

LA MÀQUINA JOYCEANA

Es busca també un model de l’arquitectura funcional creada en el cervell per ai-
tal invasió de mems en el funcionament de la màquina virtual de Von Neumann i
Alan Turing, o sigui, en els ordinadors. La ment és el resultat de mems que rutllen en
l’arquitectura en paral·lel del cervell que no havia estat dissenyada per a això. Una
màquina virtual (per exemple, un processador de text o un programa de càlcul) és
una estructura temporal feta de regles aplicades a un hardware de disseny plàstic que
té certs components bàsics (procés serial, espai de treball, dades, memòria RAM i
operacions primitives). Totes les instruccions s’executen l’una rere l’altra, però a mi-
lions per segon i fent una mena d’efecte màgic. Aquesta arquitectura serial, malgrat
que en el seu dia se’n va dir «cervell electrònic», en realitat s’assembla poc a un cer-
vell de debò, el qual té una arquitectura massivament paral·lela, amb milions de pro-
cessos al mateix temps. Ara bé, un ordinador serial pot simular un cervell de processos
paral·lels, però, com tots sabem, al preu de trigar molt més temps de processament.
Aleshores, Dennett gira la idea: sobre un hardware paral·lel com el del cervell, llegat
per l’evolució, també es podria simular una màquina serial, una virtual ment huma-
na conscient (que sembla, efectivament, un flux serial on tot sembla passar pel «jo»).
Milions de connexions reforçades entre neurones farien de «programa» per generar
macrohàbits. Els homes compartirem el software gràcies a aprenentatges de tota
mena: per imitació, per reforços dirigits o subtils, a través de la llengua parlada i es-
crita en interacció social, i amb hàbits com el de parlar amb un mateix (CE, p. 222-
231 i 233).2

Un cop generada, aquesta màquina de parlar serveix per autoparlar-se: per
exemple, per autoexhortar, autorecordar, supervisar i simular el sentir dels altres.
Tot plegat permet l’autocontrol d’activitats a llarg termini com l’agricultura, fer edi-
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2. És clar que hi ha diferències fonamentals: no hi ha res ni remotament semblant a un «llenguatge
màquina» que es pugui copiar d’un cervell a un altre; a més, la diferència entre la «memòria passiva» i la
CPU no val aquí. Aleshores, tal commolts crítics de Dennett insisteixen (Searle, 1997), per què entestar-se
en aquesta comparació amb la IA? Doncs perquè pot revelar característiques misterioses de la consciència
humana si suposem que: 1) no està preconfigurada en una maquinària innata perquè és un invent molt re-
cent; 2) en bona part és producte d’evolució cultural; 3) s’instal·la sobre la base d’innumerables microdis-
posicions neuroanatòmiques, i 4) si defugim l’atracció cartesiana d’una «substància pensant» que fa d’u-
suari de la màquina (CE, p. 231-233).



ficis, etc. Plató va veure en el Teetet que el problema és que acudeixin en cada cas els
ocells (les idees) que ja tenim a la gàbia: raonar, i en general parlar, és l’estratègia de
recuperació del coneixement. Els hàbits d’autoestimulació van permetre usar el dis-
positiu cerebral natural per a aquestes noves feines. Tal com es va treure partit a la ca-
pacitat de calcular dels primers ordinadors fins a convertir-los en processadors de
textos o jocs, també les habilitats originals del cervell per a la supervivència es van
disciplinar fins a convertir-lo en una mena de «màquina joyceana»: processament
constant de «textos», producció i comprensió de la parla, assaig serial i reajustament
lingüístic (tot amb base neuronal). A la llarga, la consciència s’explicaria quan mos-
tréssim que la màquina es converteix en objecte dels seus propis sistemes perceptius
(CE, p. 233-239).

PRODUCCIÓ DE DISCURS SENSE UN «SIGNIFICADOR CENTRAL»

Com generem la parla? Com explicar-ho sense recórrer a un cogito o a una mena
de significador central? Aquesta és una qüestió poc tocada per la lingüística moderna
que ha explorat més el problema invers de com es rep i es comprèn el llenguatge. Si,
com fa Levelt (1989), pensem en un conceptualitzador central que té intencions co-
municatives preverbals, arribarem a paradoxes perquè les ordres que ha de donar als
subsistemes verbalitzadors o es donen en una llengua mental i aleshores tenim una
regressió ad infinitum (qui produeix el significat de la «llengua d’ordres» interior?) o
les ordres s’expliquen mecànicament, i aleshores no caldria tampoc cap conceptua-
litzador central. Dennett assaja un model mecànic hipercaòtic, compatible amb el
«disseny» per evolució: un pandemònium de paraules-dimoni (CE, p. 250). De nou
el terme «dimoni» vol dir un agent mecànic cec que interactua amb altres en un pro-
cés força atzarós. Així, el procés comença amb l’emissió de sons vocals sense més ex-
plicació; els sons són modulats i interferits per «dimonis interiors», o sigui per sec-
tors cerebrals semiindependents àvids de fer la seva aportació i que es converteixen
en un garbuix, però, posem per cas, que ja sona a català; abans de sortir a l’exterior,
un altre equip amant de l’ordre comença a donar-li forma de paraules, frases, frases
fetes; un altre, les converteix en un discurs una mica més potable fins que surt un
enunciat candidat, però es descarta perquè en paral·lel s’han ordit altres candidats,
alguns perdedors i un guanyador que acaba sent proferit. Finalment, l’estructura gra-
matical es fa fonològica i després, recepta muscular i escoltem l’enunciat. Més tard,
potser s’activarà el procés presentant alternatives més brillants que haurien d’haver
estat dites; fins i tot, la millor frase és la que no he dit però recordo haver-la dita! El
procés ha posat en marxa piles de sectors, treballant en paral·lel, malbaratant ener-
gies, com sempre fa la natura. En situació normal, m’assabento del que volia dir en el
moment de dir-ho, com el qui m’escolta, idea que lliga molt bé amb el Wittgenstein
de les Investigacions filosòfiques.

Aleshores, si no hi ha significador central que ja sabia què volia dir, si el contin-
gut ve al final, com s’arriben a dir coses més o menys encertades? Ja tenim l’element
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«producció a l’atzar», ens falta l’element «selecció del contingut» que pugui influir
sobre els dimonis-paraula sense imposar-los un contingut. Podria ser com un joc en
què hi hauria dimonis-paraula dient enunciats i dimonis-contingut que provarien si
els enunciats s’acoblen a ells (selecció per adaptació). Naturalment, el procés es dóna
en centèsimes. La col·laboració, en part serial i en part paral·lela, de diversos subsis-
temes, cap d’ells un «significador» o «tenint intencions» per si sol, generaria un acte
de parla amb «intencions comunicatives».

Hi ha models que proposen coses semblants (Hofstadter, 1983; Minsky, 1985),
sense recurs al miracle o a la regressió infinita de significadors. No hi ha unmodel ac-
ceptat per tothom, però tenen en comú el fet d’assumir que no hi ha contingut pre-
determinat, sinó una disposició incompletament determinada que pot revisar-se i
ajustar-se, és a dir, en el fons, un model darwinià de producció atzarosa i restricció
per adaptació. No un centre de control que delega el poder, sinó molts competint i
algú usurpant-lo de manera oportunista (quantes vegades diem «la idea, se me n’ha
anat del cap»?). El procés creatiu literari segurament no és diferent a dir coses i veu-
re com sonen. O escriure-les i deixar-les o esborrar-les. Segurament no hi deu haver
una línia fixa que separi intencions i execucions, sinó més aviat «un procés d’anades
i tornades que redueix la distància», o un procés de realimentació, o un ajustament
entre el contingut-que-vol-dir-se i l’expressió. Així, les frases més accessibles canvien
el contingut de l’experiència (CE, p. 252-260).

EL JO BIOLÒGIC I EL JO COM A CENTRE DE GRAVETAT NARRATIVA

Lligat a l’aparició del llenguatge, i sempre defugint el dualisme inconfessat, Den-
nett planteja el jo com l’exponent màxim de la il·lusió d’usuari, alguna cosa que sem-
bla real, però que no ho és, una ficció encarregada de simplificar les coses. El jo és
com una mena d’encarregat de relacions públiques o el «locutor» imaginari que seria
el centre d’on emergeixen els discursos —els quals, en realitat, no sabem com es fa-
briquen. La maquinària que controla la consciència té accés a informacions que
la consciència no té. Si un pensament fos únicament conscient i no accessible per a la
maquinària no podríem fer res amb ell que no fos repetir la frase infinitament per al
jo aïllat. A més, certes experiències ens posen sobre la pista: hi ha accions que s’obli-
den a penes fetes («què faig aquí a la cuina?»). Hi ha hagut una pèrdua de contacte
entre la part que manava aleshores i la que mana ara. Aleshores, si el veritable usuari
del cervell és el que Dawkins anomena «jo biològic», o sigui, el conjunt del cos que
conté la finalitat de conservar-se, aleshores la funció «jo» pròpia dels humans és for-
nir un «centre de gravetat narrativa». En aquest punt, el positivista Dennett es troba,
una mica incòmodament, Derrida i els desconstruccionistes com a eventuals com-
panys de viatge (CE, p. 421), però el camí torna a separar-los. El jo és una il·lusió d’i-
dentitat o una il·lusió d’integració que permet oferir altres maneres de procedir en al-
tres moments, i, per tant, la funció última és fer-nos de guia vers la responsabilitat
moral en l’acció. En efecte, en la vida social, a una persona se li demana que eviti la
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dissociació i mantingui en contacte intencions passades i previstes. Per arribar aquí
va caler una evolució prèvia d’interaccions socials que exigien que cada animal humà
creés un interior per interactuar amb altres. Així, com diu Wegner, «les persones es
converteixen en el que pensen que són, o en el que descobreixen que els altres pensen
que són» (CE, p. 423 i s.; EL, p. 281, 284 i s.).3

UNA TEORIA DE LES VERSIONS MÚLTIPLES

La pregunta més difícil és com un cervell pot generar una consciència en prime-
ra persona. La idea d’una ment conscient acaba portant a buscar un punt anatòmic
del cervell on faria cap tota la informació, sigui el cíngol anterior, la formació reticu-
lar o altres. Heus aquí l’estranya tesi recurrent de «materialisme cartesià» que postu-
la una línia de meta crucial en el cervell, i que, quan s’hi arriba, s’obté la «presenta-
ció» de l’experiència. En aquest punt, un dels majors al·licients de Dennett és llegir
com descriu amb precisió els experiments psicològics i neurològics de laboratori que
proven que no hi ha «línia de meta». Per exemple, el fenomen fi fa com d’experiment
pilot i mostra com la mesura dels temps de reacció en milisegons és clau avui en l’e-
laboració de teories empíriques (com ho va ser la balança de precisió en l’origen de la
química). Mostra, sobretot, que les teories que suposen un teatre cartesià s’encallen
en explicar els casos en què sembla haver-hi manipulacions preconscients de la per-
cepció («estanilianes») o manipulacions postconscients de la memòria («orwellia-
nes»). Com a substitut, Dennett ha anat polint el model de versions múltiples (VM)
o esborranys múltiples que és, d’entrada, una metàfora:4 «La informació que entra en
el sistema nerviós es troba sotmesa a un continu procés semblant al d’una compila-
ció editorial» (CE, p. 125). En el procés de fraccions de segon hi ha temps suficient
per fer afegits, esmenes, sobreescriptures de contingut. El model VM sosté que, quan
una part especialitzada del cervell ha discriminat un tret determinat, el contingut in-
formatiu parcial queda fixat i no s’ha d’enviar al vistiplau del «mestre»; la discrimi-
nació dels continguts es distribueix en llocs i temps diferents, en un procés continu
d’edició, anàleg a la revisió d’errors del món editorial avui: solen córrer simultània-
mentmoltes versions del mateix article, ambmolta gent comentant-les i retocant-les.
Se’n publica una que queda com a arxiu, però acostuma a passar que el lector «que
compta» n’ha llegit una de prèvia; els efectes del text es distribueixen així en totes les
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3. Veiem en aquest plantejament a partir del jo biològic de Dawkins certes paradoxes. Per superar els
límits del jo biològic, els tèrmits treballen en equip, les aranyes fan la teranyina i els homes teixeixen el jo.
Ara, resulta una mica estrany que la mateixa força meni a la col·lectivitat del termiter i a la individualitat
extrema de la psicologia humana. Des d’aquesta perspectiva, aleshores les guerres humanes serien un
«efecte col·lateral» o derivat de l’estratègia de «teixir un jo» que originalment servia per integrar o unificar
habilitats cerebrals en l’individu, però que acaba sent també una força disgregadora entre individus que ge-
nera moltes dificultats. Viure en el conflicte seria una mena de preu a pagar per tal de viure en l’extrema
creativitat sapiens.

4. A Sweet Dreams (Dennett, 2005) proposa la novametàfora de la consciència com a «fama» en el cervell.



«versions múltiples». D’igual manera, fixar un instant del procés cerebral com l’ins-
tant de la consciència és arbitrari: no hi ha cap diferència funcional entre el pre i el
post conscient i les correccions posteriors. Això soluciona molts dels problemes d’a-
parent manipulació de la percepció (CE, cap. 5).

Però, com fer-ho per no recaure en una «localització funcional» on les entitats fe-
nomenològiques es projectin? Dennett ho discuteix amb el filòsof Nelson Goodman
(1978). El cervell no organitza manipulacions en benefici ni perjudici de ningú, ni hi
ha espectador. En aquells experiments passa simplement que el cervell insereix una
marca de temps passat a una percepció i possiblement això és un error motivat per les
necessitats vitals a les quals responia originalment el cervell, quan segurament no se li
encenien focus successius en laboratori, sinó que es preocupava de veure objectes en
moviment. Que el representant porti la marca de temps és diferent del fet que un esde-
veniment representat passi en un temps (CE, p. 128-145; vegeu-ne el capítol 6).

Prenem com a exemple els estímuls visuals. Donen lloc a discriminacions de trets
en diferents llocs i temps del cervell (en uns cents de milisegons): l’inici, el lloc, la for-
ma, el color, el moviment, el reconeixement de l’objecte..., on s’ajunta tot plegat? En-
lloc: uns estats amb informació s’esvaeixen, d’altres deixen empremta en la memòria,
en disponibilitat semàntica, en l’estat emocional... Alguns són símptomes de cons-
ciència, però no han de passar per un lloc central on dipositar el seu contingut. Els
continguts reben afegits i esmenes. Amb el temps, donen lloc a una mena de flux o
seqüència narrativa, indefinidament revisable i amb múltiples versions en estats di-
versos de revisió. Posem que condueixo el cotxe xerrant amb el company: si em son-
degen després no recordo gaire per on he passat ni què he vist; però si em pregun-
ten en el moment, tinc consciència del semàfor verd que he passat i dels cotxes que hi
havia. O bé: no sóc conscient del tic-tac, però, si es para de sobte, en sóc. Sondejar el
flux massa aviat potser interromp el seu progrés; massa tard, potser desapareix el re-
lat i apareixen els guarniments que s’han incorporat. La percepció es converteix en
memòria i la interpretació immediata en reconstrucció racional: no hi ha un punt và-
lid per a tots els contextos; no hi ha una edició canònica. El temps objectiu dels ex-
perimentadors no coincideix amb el temps de l’experiència: per efecte de la distribu-
ció de contingut, un moment posterior es pot captar abans —o sigui es fan bucles
temporals que són només falles de registre no gens misterioses (CE, p. 148-151).

Si no hi ha un jo-central que té l’experiència, qui o «quines coses» tenen l’expe-
riència? Com es fa el trànsit de «fenòmens quimioelèctrics que passen en el cervell»
—tot admetent que siguin els «guanyadors»— a «allò que em passa a mi»? Però és
que un no és un cogito organitzador, sinó aquesta organització de l’activitat competi-
tiva del cervell entre una multitud de competències que el cos ha desenvolupat. Un
coneix «automàticament» o «inconscientment» aquestes coses que s’esdevenen en el
seu cos perquè un és el seu cos. Abans de ser un jo, és un «jo biològic» o un cos-uni-
tat. El cos fa activitats per sobreviure i segrega les raons; parla amb altres cossos i par-
la amb si mateix... i de la parla acaba sorgint el jo, com un agent unificat que ha de te-
nir una vida narrable (EL, p. 286-287). Heus aquí una formulació força explícita:
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«Quan una porció del món passa, d’acord amb aquest mètode, a composar un cab-
dell de narracions, aquesta porció de món és un observador. En això consisteix pre-
cisament el fet que hi hagi un observador en el món, un quelcom que se sent ésser»
(CE, p. 150). El model VM seria un operacionalisme de la primera persona, ja que
sosté que només pot haver-hi consciència d’un estímul real o imaginari si el subjec-
te-parlant diu que creu que hi és. I ja hem dit que parlen processos mecànics i que jo
surto de la parla.

Això obre la psicologia humana a una diversitat de desenvolupaments. El nostre
entorn no només inclou altres agents que mengen i es reprodueixen, sinó també ca-
paços de comunicar-se i que podran ser amics, enemics o conciutadans. La parla ens
fa humans, dóna complexitat al nostre univers i ens obre a la moral, la responsabili-
tat i la llibertat, fets que Dennett continua explicant a la manera darwiniana i, d’altra
banda, valors que accepta i defèn, esforçant-se a fer-los compatibles amb aquest me-
canicisme (EL, p. 287 i 291). Freedom evolves desenvolupa nuclearment la tesi d’a-
questa compatibilitat.

És clar que queda molt a explicar. Retinguem l’enfocament justament darwinis-
ta: els continguts mentals (les dades que corren en el cervell sense ser-ne conscients)
es fan conscients quan guanyen la cursa en la competició amb altres pel control del
comportament i la generació d’hàbits. Una forma per augmentar la influència és fer-
se amb els controls que permeten parlar i autoparlar-se. La consciència és el resultat
de la competició, no el dissenyador original (EL, p. 286).

EL PROBLEMA DE LES PERCEPCIONS

Amb aquestes lectures hemmadurat la idea que el problema fenomenològic més
tenaç i irreductible no és precisament l’autoconsciència humana, sinó que hi hagi
percepcions. Sobre el tema dels qualia que apareixen a la ment, Dennett opta per po-
sar-se molt conductista i «desqualificar-los»: «aquesta vegada sí que és el que sembla:
nego que qualsevol d’aquestes propietats existeixi. Però... estic completament d’a-
cord que sembla haver-ne de qualitat. Només seran diversos estats discriminatius, es-
tesos pels cervells i subjacents a tota una sèrie de disposicions innates» (CE, p. 384).
Searle (1997) l’acusa simplement de negar la consciència. Com és que hi ha una re-
presentació de dolor o de vermell segueix essent un misteri de moment, però és ex-
tensible a molts animals dels quals admetríem que senten dolor, veuen coses, etc.
Comparat amb això, tenir percepcions autoreferents i un llenguatge que s’enrosca
infinitament en si mateix i produeix efectes de joïtat ens semblen problemes una
mica més assequibles.
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