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Ciències contra lletres:
la falsa dicotomia
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El divorci entre la literatura i la ciència es basa en prejudicis i no pas
en diferències irreconciliables
Una polarització que
no ens fa cap favor
personal ni social
Perdoneu, jo soc de lletres, diuen alguns per justificar una ignorància
imperdonable en qüestions tècniques o científiques. I ja tenen excusa per no seguir una conversa. Són
de lletres i, doncs, hi ha tota una esfera de coneixements que se’ls escapa. Ningú no els ho pot retreure, el
seu cervell no està fet per a la física
ni les matemàtiques, això és així.
La divisió entre ciències i lletres,
que es remunta al segle XIX, potser
ja ha arribat a aquell punt en què no
hi ha marxa enrere. Sap greu, perquè no està escrit enlloc que els éssers humans ens hàgim de situar en
un pol o en un altre, sense espai per
a la intersecció. Ni està escrit enlloc
ni ens fa cap bé. Aquest és, hauria de
ser, un tema cabdal a l’hora de repensar els plans d’ensenyament de
mig món. Per si de cas la cosa encara fos reversible.
L’any 1959 l’escriptor i científic
Charles Percy Snow (1905-1980) va
abordar el divorci entre la literatura i la ciència, entre els intel·lectuals de lletres i els científics, en una
conferència que va titular Les dues
cultures, publicada ara per primer
cop en català amb el segell d’Àtic
dels Llibres i amb un pròleg de Salvador Macip. Científic de formació
i escriptor de vocació, C.P. Snow

creia que la polarització entre ciències i lletres –i l’abisme d’incomprensió mútua– és una pèrdua per a
tothom, tant des d’un punt de vista
individual com social. “El punt en
què xoquen dues matèries, dues disciplines, dues cultures –es podria
arribar a dir que dues galàxies– ha
de produir, per força, oportunitats
de creació. En la història de l’activitat mental, ha estat en aquest punt
on s’han produït alguns dels avenços. I aquí és on es troben les oportunitats ara, però, per dir-ho d’alguna manera, floten en el buit, perquè
els membres de les dues cultures no
poden parlar els uns amb els altres”.

Saber física no és
incompatible amb
llegir Shakespeare
Tothom –científics i no científics, literats i no literats– hauria de poder
enunciar la segona llei de la termodinàmica i tothom hauria d’haver
llegit Shakespeare. El coneixement
hauria de circular de forma bidireccional i equilibrada, sense barreres
artificials. Ho defensava C.P. Snow
a mitjans del segle passat i té sentit
defensar-ho també avui. És un discurs necessari i tristament vigent.
Ho constata l’escriptor i metge Salvador Macip: “Els sistemes educatius europeus encara no han trobat
la manera de tornar a unir les dues
cultures, fins i tot tenint present

que ara hi ha noves disciplines que
treballen a la interfase d’aquests dos
mons clàssics”.
Snow veia la ciència com un
equalitzador social, com un esborrador de les diferències de classes.
D’origen humil, ell detestava tant la
divisió entre ciències i lletres com la
divisió entre rics i pobres.
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Políticament
correcte

C

osta d’entendre que es pugui fer una esmena a la Constitució espanyola per petiteses i no es pugui fer per resoldre d’alguna manera el “problema català”. Ara, per
exemple, volen canviar un article en què es
parla de les “persones minusvàlides” per anomenar-les “discapacitades”, que ve a ser exactament el mateix. Però el llenguatge “políticament correcte” està entrant al nostre país
per la porta gran: la dels Estats Units, per ser
exactes, on nigger podia ser considerat despectiu, malgrat que és el mateix que black, però en llatí, i on això tan suposadament correcte d’“afroamericans” és absurd, perquè hi ha
molts negres a Amèrica que ja fa vuit o deu generacions que han nascut als Estats Units, i
no a l’Àfrica, i hi ha negres, com el president
Obama, que no era africà, sinó de Hawaii.
Va passar el mateix amb els cecs. A algú li
va semblar que era insultant –quan el que és
insultant és no veure-hi, no la paraula que
s’atribueixi als que no hi veuen–, i se’ls va començar a dir invidents. ¿Quin problema hi havia a fer servir una paraula correctíssima, adequada per a una persona que té la vista cegada? Cecs per desgràcia els uns, cecs davant
l’essència del llenguatge els altres. En canvi,
ningú no anomena inoients als que no hi senten, que seria l’equivalent correcte, posats a
ser tan políticament considerats. ¿Què es demana d’una llengua, abans que res? ¿Que sigui políticament correcta o que ho sigui gramaticalment? Les denominacions antigues
eren tan correctes, segons Pompeu Fabra,
com les noves. I l’IEC faria bé de no deixar-

Rics contra pobres,
bons contra dolents i
etcètera
Un dels assajos més optimistes, o
menys alarmistes, que he llegit darrerament és Factfulness (La Campana), de Hans Rosling. El volum
sosté amb fets que el món va millor
del que ens pensem. En tenim una
visió hiperdramàtica i distorsionada. Per exemple, no és cert que els
rics siguin cada cop més rics i els pobres siguin cada cop més pobres: la
immensa majoria de la població
mundial viu en algun punt mitjà de
l’escala de renda.
Rosling explica per què costa tant
canviar la idea errònia que el planeta es divideix entre rics i pobres.
“Els humans tenim un instint dramàtic molt fort que ens porta a un
pensament binari, una necessitat
primària de dividir les coses en dos
grups diferenciats”. Ens agraden les
dicotomies: bons contra dolents,
nosaltres contra ells. I, per descomptat, ciències contra lletres.✒
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se endur per modes que poden resultar errívoles i passatgeres.
Ara els animalistes de l’organització PETA
proclamen que no hem de fer servir expressions com “agafar el toro per les banyes”, sinó
“agafar les flors per les espines” –vaja! ja han
rebut les roses, ara–; que no hem de dir “matar dos ocells d’un tret” (o quatre, o cinc), sinó
“alimentar dos ocells amb un panet” (cosa difícil, perquè en vindrà tot un estol; els ocellets
són solidaris); que no hem de dir “ser un conillet d’Índies” –els que es fan servir per a experiments que salven moltes vides– sinó “ser un
tub d’assaig”, que no és gens gràfic, ni exacte.
I així, amb estupideses d’aquest calibre,
deixem a banda la política pròpiament dita,
que és absolutament incorrecta encara que
no li hàgim canviat el nom. Potser un dia, en
comptes de dir “Es dedica a la política”, sentirem: “Es dedica a l’art d’engalipar la gent”.
Això sí que estaria bé!✒

