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Les moves primeres parsules han de ser d'agra^iment als organitradors del

Congres, perque amb la seva tan amable com poc ortodoxa invitacici hsn

pcrmes quo un llec en medicine i biologia s'interfereixi en els vostres debats

per ter-vos avinents a]gunes do Ies seves preocupacions sobre el rumb quo

sembla prendre la nostra culture (catalana, curopea, occidental) en aqucst

final de segle i de mil^lenni i, en particular, sobre la seva fragmentacio, sobre

la crisi de les humanitsts i sobre 1'hegemonia de la ideologic tecnol^^gica.

EI fet d'intercalar un toms com aqucst en les vostres jornades de treball vol

dir quc, d'una forma o d'una eltra, ja compsrtiu una certa sensibilitet per

aquests problemes, potser perque aqucst es un congres stipic. En efccte, es un

congres de metges i biolegs, no de medicins i biulogia. I de metges i biblegs de

catalana, circumstancia quo suposa, ni quo sigui sordament, la cons-

ciencia quo la llengua no cs Homes un mitja d'expressio intercan^ fable (fora

dels llenguatges formalitzats, quan volem dir una cosy en una altra llengua, no

diem mai ben be el msteix quo si la diem en la nostra).

D`altra bands, es ben significatiu quo hi hagi al nostre psis una bona

tradici^i de metges i biblegs quo scan alhora humanistes i filbsofs; una tradicio

quo podriem exemplificar amb els noms, altrament de tendencies ben difc-

rents dins del comu denominador humanists, de Josep de Letamendi i de

Ramon Turro.

" nyuesta confercneia reprcn pareialment alguns aspeites ja tractats en escrits .interiors,

espeiialment en «Reflexions sobre Li inculturaciu europea moderns del cristianisme» (dins de:

A. Matabosrh i I'. Lluis Font, 1:1 ^^^•E^h artu^^l Jr In inculturn^i^^, l3arielona, Claret, 1996) i rn

<f lumanitats i rultura ^;eneral^^ (E.rolo ir^Mlnna, octubre de 1996).



44 QUINZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA

Val a dir que la medicina, corn sabeu molt be, es all-fora una ciencia i un art,

ciencia i art de curar malalts i no malalties. Si aixo es aixi, la medicina inclou

alguna forma d'humanisme. En aquest sentit, on metge no humanista no es on

bon metge. En tot cas, aquest congres es una bona mostra de la idea integrado-

ra de cultura que jo defensare.

Voldria explicar corn veig, en aquest tombant de segle i de mil•lenni, la

cultura hurnanistica i la cultura eientffico-tecnologica (parteixo d'aquesta

distincio a benefici d'inventari), i mostrar que les humanitats no son on luxe

Ili un complement ornamental i recreatiu. Al contrari, si la cultura humanistica

sap integrar la cientifico-tecnologica, llavors ,cultura humanistica» i ,cultu-

ra» tout court es el mateix. Perque no hi ha autentica cultura que no sigui de

matriu humanista i que ignori la ciencia.

La meva exposicio tindra quatre punts:

- De la cultura integrada premoderna a I'escissio en dues cultures i a la

fragmentaci(i a l'interior de cadascuna d'elles.

- La crisi de la cultura humanistica.

- L'hegemonia de la cultura cientifico-tecnologica.

- Encaix desitjable i suggeriments per al reforcament d'unes humanitats

integradores.
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Auguste Comte, el fundador del positivisme, distingia en la historia de la

cultura entre epoques organiques i epoques critiques, per qualificar 1'epoca

medieval d'organica i la seva (la posterior a la Revolucio Francesa) de critica.

Efectivament, la cultura europea premoderna (corn totes les cultures

prernodernes) era una cultura integrada, unitaria, <<holistica" (si se'rn pet-filet

de rec(irrer a l'argot filosofic). L'edat mitjana va construir una esplendida

sintesi teologico-politico-cultural, que se'ns fa evident sobretot arran dels

trencaments a que es va veure sotmesa a partir del segle vI\ : dislocaci6 de

I'edifici teologico-politic de la Cristiandat, primer en la realitat (conflictes

entre el papat i l'imperi o les monarquies nacionals i progressiva emancipacio

del "poder temporal") i despres en la teoria (des del Dant fins a Maquiavel,

passant per Marsili de Padua i Guillem d'Ockharn); i dissoluci6, igualment, de

la sintesi teologico-cultural, anunciada ja a la tardor de I'edat mitjana

(averroisme Hatt, nominalisme ockhamista, hunianisme incipient, literatura

burgesa...) i consumada a partir del Renaixement, amb la construccio, al costat

de (i sovint d'esquena a) 1'esquerdada cultura tradicional de signe religie s,

d'una cultura laica que sembla tenir I'emancipacio corn a objectiu, la raciona-

litat corn a metode i on cert immanentisme corn a musica de tons. A vegades

es designa tot aquest proces amb el nom de ,secularitzacio».
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Pero la modernitat no Os nomes la substituci6 d'una cultura de matriu
religiosa per una cultura emancipada. La cultura laica moderna es construeix
sota el signe de la «desarticulaci(i dels transcendentals,,. L'escolastica medie-
val anomenava ,transcendentals» els atributs clue es consideraven comuns a
tot ens: la unitat, la veritat, la bondat, la bellesa. Ja Platd havia pensat que
aquests diversos atributs s6n en el foes tots la mateixa cosa. Pero la cultura
moderna ha tractat la veritat, el be o ]a bellesa corn a valors incommensurables
entre ells, clue pertanyen a ordres diferents, dotats cadascun de la seva
autonomic i de la seva logica propia, amb desenvolupaments parallels.
Pascal, en el segle vvIC, Os el primer que va formular la teoria, i no pas en forma
d'envoran4a de I'epoca anterior, sin6 amb consciencia de posar cada Cosa en
Cl scu Iloc: els diversos ordres de valors son incommensurables en la seva
realitzaci6 finita, intramundana, per mds que coincideixin en l'infinit, en Deu.
A I'ordre del be, hi correspon la moral; a] de la bellesa, I'art; al de la veritat, la
filosofia i la ciencia (remarquem Clue en l'ordre de la veritat hi ha encara una
escissi6 interna: veurem que la filosofia cau cap al costat de la cultura huma-
nistica, mentre que la ciencia cau cap al costat de «1'altra cultura»).

VuII fer notar, de passada, clue no estic pas client que cualguier tiempo
hasado fur ruc/or. Cada epoca tO la seva grandesa i la seva miseria, la seva gracia
i els seas problemes: simplement els problemes de la cultura de la nostra epoca
son diferents dell de la cultura medieval.

A I'epoca del Barroc, i fins i tot a la de ]a I1•lustraci(i, es mante encara una
certa intcgracioi, si hd calla vegada mes precaria; pero a partir del Romanticis-
me i de la revoluci6 industrial es consolida 1'escissi6 en alto clue Snow ha
anomenat <des dues cultures), en un Ilibre fam6s. Dues cultures amb una
compartimentaci6 que sembla excloent: la cultura humanistica, auto-
denominada cultura per antonomasia (com si la ciencia no fos cultura) i la
cultura cientifico-tecnologica, al marge de la cultura humanistica. I no sola-
ment aixo, sin6 que a ]'interior de cada una de les dues cultures es produeixen
novel subdivisions, fins a I'esmicola ment, com a resultat de la inevitable
divisi6 del trehall (I'especialitzaci(i deu ser, almenvs fins un cert punt, el preu
a pagar pel progres del coneixement), pero tambO de la discutible orientaciu
dell programes de 1'ensenyament secundari i universitari.

EI resultat Os la perdue de vista de I'arbre de la ciencia (per utilitzar la
nietafora lul-liana) o del <c'lohus iutcllectualis (si recorrem a la imatge haconiana
del mapamundi). No solament hi ha incomunicaciu entre hurnanistes i cientI-
tics, sin6 tambd entre les diverses branques de l'humanisme o de la ciencia, i
fins i tot a Iinterior d'una mateixa ciencia o disciplina. Per exemplificar-ho en
]'ambit clue em queda mes a prop, es podria dir que ja no hi ha humanitats, sing
que hi ha historia, art, filologia (diverses filologies, i en cada una d'elles ]a
divisi(i entre especialistes en llengua i en literature) i filosofia. I dintre de la
filosofia, per porter 1'exemple fins al final, hi ha els cultivadors de la logica i
la filosofia de la ciencia, de ]'etica i la filosofia politica, de ]'estetica, de la
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metafisica, etc., amb una gran dificultat de comunicaci6 entre ells. Com diria

Max Weber, vivirn en una situacid de « politeisme,, cultural. Amb moita mes rah

que Auguste Comte, podern qualificar la nostra cultura d',,inorganica<< o « crftica><.

Pero, tornant a recular una mica cap a la consideraci6 de les dues cultures,

val a dir que la seva Ilavor ja es troba en el Renaixement. Abans em referia a

la « desarticulaci6 dels transcendentals» . Pero hi ha tambe l'actitud dels huma-

nistes de i'epoca renaixentista, que es desinteressen de la ciencia (de la ciencia

antiga i de la nova ciencia incipient) i que pretenen tenir el monopoli de la

<<formaci6>,, ignorant els continguts cientffics. I, en correlacio amb aquesta

actitud dels humanistes, la nova ciencia creix al marge de l'humanisme, sense

estar enquadrada en el mare d'un concepte de cultura mes integrador. L'hu-

manisme del Renaixement, admirable per tantes raons, no pot ser el model a

seguir, si no se li aplica un correctiu energic.

Aixo ens porta a reflexionar sobre el concepte mateix de cultura.

Cultura, en general, es contraposa a natura: es tot alto que no es natura, tot

alto que porta Ia marca de ]'home. La cultura es una realitat social, que pertanv-

al refine de la creativitat, de la convenci6 i del simbolisme, i que suposa

aprenentatge i transmissi6 (transmissi6, que es sempre recreaci6).

Es pot considerar la cultura des de dues perspectives diferents:

a) Subjectivament, cultura vol dir cultiu o conreu de les facultats humanes

i el seu resultat (la qualitat de la persona culta: sensibilitat, coneixernents, etc.).

En aquest sentit, es contraposa a «incultura» i to sovint un coatis axiologic (ser

culte es « millor» que ser inculte), car tota cultura engendra incultura com la

seva ombra (incultura, sempre relativa a una determinada cultura).

b) Objectivament, en el sentit mes ampli (<antropologic'>) del terme, cultura

es el conjunt de caracteristiques socials, morals, religioses, artistiques, cientf-

fiques i tecniques d'un grup huma en una epoca determinada. Dit altrament:

es el conjunt de formes de vida, es a dir, de maneres de creure, pensar, sentir,

valorar, comportar-se, organitzar-se, etc., propi d'una societat i d'una epoca,

i dels productes que aquest conjunt de maneres genera (costurns, mentalitat,

institucions, obres artistiques, literaries, intellectuals, materials, tecniques,

etc.), amb el benentes que els productes retroalimenten les maneres, perque en

son alhora factor i fruit.

En aquest sentit objectiu, es considera sovint «cultura» com a sinonim de

civilitzaci6,, (encara que es parla de « civilitzaci6,, sobretot a proposit de

cultures amb un cert grau de « desenvolupament>>, i no a proposit de cultures

<<primitives,,). Quan es contraposa «cultura» a «civilitzacio» (com es frequent

en la tradici6 francesa o alemanya), s'enten per «cultura» els productes mes

espirituals, i per <<civilitzacio» els materials, tecnics o organitzatius, amb

tendencia a infravalorar la incidencia dels materials sobre els espirituals i, per

tant, a exagerar I'autonomia d'aquests. Notem finalment que tambe « civilitza-

ci6,, pot tenir un matis axiologic (ser civilitzat es (,millor» que ser incivilitzat,

es a dir, <<salvatge,>).
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La cultura en sentit objectiu (que es a la vegada mitja i producte de la

cultura en sentit subjectiu) es la que ens interessa especialment en la reflexici

present.

Sobre el tons general d'aquest concepte ampli de cultura s'empelta la

distincio entre cultura ,academica, (que inclou, com a capa superior, I'anome-

nada «alta cultura<) i cultura ,popular,,. La primera es el conjunt de coneixe-

ments (humanistics i cientifics) que es poden adquirir mitjancant I'estudi, les

lectures, etc., mentre que la segona, en ]a nostra epoca, s'alimenta (i sovint de

manera contradictoria), d'una banda, en els costurns, les traditions i les dites

populars (el f)lklore), i d'una altra, en els coneixements i actituds difosos pets

mitjans de connmicacio de massa.

Pero voldria destacar encara, abans de continuar, un aspecte o una dimen-

si6 de la cultura que em sera util per al que dire despres: en realitat es tracta

d'un estrat de Ia cultura (en qualsevol dell seus sentits) que resulta ser en certa

manera infraestructural en relacio amb els altres estrats. Em refereixo a la

cultura corn a conjunt d'esquernes interpretatius de la realitat, que possibiliten

la comunicaci6 en una epoca i en un ambit geografic. En altres paraules: es

tracta de la cultura com a conjunt d',evidencies^> vigents en una epoca i en una

societat, que permeten de suposar que tothom qui en participa parla el mateix

Ilenguatge. Una especie d'inconscient cultural col-lectiu, de filosofia implicita

comuna, que s'acostaria a la idea d'<'episteme>' (Foucault), de ,paradigma,,

(Kuhn), de (creences,, (Ortega) o de <<condici6 de possibilitat de I'accio

comunicativa,, (Habermas). Es on estrat dificil d'explicitar, si no es per

contrast amb altres cultures o amb altres epoques de la mateixa tradicio

cultural. En aquest sentit ,infraestructural,> (o potser « intraestructurak, per-

que travessa tots els estrats), mes endavant intentare mostrar que la cultura
cientifico-tecnolbgica es el paradigma dominant de ]a cultura de la nostra

epoca.

I. v ( Rltil n F I c t 1 1UIv HUMANISM--,v

De que parlern quan parlem d',humanitats'>? El mot pertany a una cons-
tel-lacio conceptual on tambe trobem « humanisme'<, ,educaci6>, i '<lletres,,. El

punt de referencia historic es I'll umanisme del Renaixernent, moviment de

redescobriment de I'ideal educatiu de l'antiguitat, que aspirava a dollar un

cert coneixement de la naturalesa humana i un cert tipus de cultura general a

traves de l'estudi de les humauitates, especialment de les arts del Ilenguatge i

de la filosofia moral, exemplarment teoritzades i practicades pets classics

grecs i Ilatins.

Val a dir, amb la perspective que tenim ara, que el retorn a I'antiguitat en
I'humanisme renaixentista es episodic. El que en queda son els objectius

perseguits, a saber, el coneixement de I'home i el desenvolupament de tot alld
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que es huma, segons la dita famosa de Terenci: ,soc home i res del que es huma

no penso que em sigui alit,,.

Actualment, podriem dir que les humanitats son, si se'm permet la compa-

racio casolana, un tamboret amb quatre potes: la filosofia, la historia, la

filologia i I'art, amb tot l'espai interior circumscrit per aquestes potes omplert

per la pedagogia. Son el floc per excel•lencia del pensament (filosofia), de la

memoria (historia), de 1'expressio (filologia i art), de la formacio (pedagogia).

Ens podriern preguntar de seguida on queda, en aquest esquema, la cultura

cientifica i tecnologica, ja que obviament lea humanitats no son tota la cultura.

M'hi referire mes endavant.

Fero abans cal constatar que aqui hi ha un tresor que actualment ha entrat

en crisi. Es veritat que aixo de la «crisi de lea humanitats» es un topic recurrent.

)a Plato (Parry uidrs, 135 d) sent la necessitat de reivindicar «una exercicis que

semblen inutils i que el comu de la gent anomena parola,,. El prestigi de la

utilitat, valor central en la ideologic tecnologica, to una base popular perma-

nent. Pero potser en el nostre temps aquesta crisi es d'un abast inedit fins ara.

Els sous indicis principals son, sens dubte, per una Banda, la desvaloracio

social de les disciplines humanistiques, considerades menus rendibles amb

vista al mercat de treball, amb la consegbent davallada de la demanda

universitaria i la reduccio proporcional del seu espai en 1'ensenvament secun-

dari; i, d'altra Banda, la desvaloracio social de la cultura general (de que

parlare de seguida), que esta intimament relacionada amb Ies hurnanitats.

I els resultats comencen a estar a la vista: depauperacio lingiiistica (no

solament al nostre pals, encara que aqui potser es mes acusada a causa de la

deturpacio que ha sofert la nostra llengua); perdua de sensibilitat per fart

d'expressar-se be (que pressuposa i condiciona fart de pensar be); substitucio

de la cultura de la paraula i de la reflexio per ]a cultura de la imatge i de la

digitalitzacio; manca de referents solids, tant humanistics corn cientifica;

desconeixement dels classics de la literatura, del pensament o de la religio;

manca de recursos i d'esperit critic davant les beateries culturals del moment,

davant dels noes idols, davantde la tendencia a la unidirnensionalitat resultant

de la recepcio acritica de la ideologia tecnologica esdevinguda hegemonica.

Les causes d'aquesta situacio, potser caldria cercar-les en on canvi profund

en l'escala de valors, en interaccio amb canvis socials, economics i tecnologics.

Fa uns ant's, on ampli col•lectiu d'ensenyants francesos va denunciar el nou

Moloc al qual sembla que tots hagim de sacrificar i que ells caracteritzaven a

partir de la substitucio de la mitica trilogia ,Ilibertat/ igualtat / fraternitat» per

una de nova: <<uti litat/ eficiencia/productivitat».

Acabo de referir-me als indicis, als resultats i a les causes de la crisi de les

humanitats. En realitat, pero, els indicis i els resultats actuen tambe corn a

causes: son alhora causes i efectes.

Deixeu-me dir, entre parentesis, que les facultats de lletres de Ies nostres

universitats, que es justificaven corn a Ilocs de transmissio critica del patrimo-
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ni cultural de la humanitat, estan «tocades' i potser ferides de mort, no pas per
la davallada de la dernanda i del prestigi social, sino perque s'han convertit, de
fet, en ,cscoles tecniques superiors>, que suposadament preparen per a una
professib. Es el triomf del model universitari napoleonic (universitat protes-
sional) sobre el britanic (universitat humanistica, que imprimeix caracter amb
una relativa independencia de quina sigui ]a carrera cursada). Les nostres
facultats de Metres, acomplexades, voles salvar-se reproduint mimeticament
models provinents del camp de les ciencies ,dures,, (es el que ha estat
anomenat <enveja de la fisica»), sense adonar-se que amb aixb estan firmant la
seva sentencia. I tanco el parentesi.

Voldria afegir, a les consideracions anteriors, que la crisi de les hurnanitats
comporta alhora la crisi de la cultura general. Es ben visible la regressib de Ia
cultura general i del seu prestigi coin a resultat del proces de fragmentaci(i a
que m'he referit. L'ensenyament actual tendeix, ja des de 1'etapa secundaria,
a afavorir I'especialitzacio prcmatura, en perjudici de la indispensable forma-
cio general.

La nostra organitzacib de I'ensenyarnent no solarnent sembla acceptar
sense recan4a el sistema de les dues cultures, sino que fins i tot les fractura
novarnent totes dues ja des del batxillerat. I no diguern a la universitat, on la
fragmentacib va fins a 1'esmicolament. En la practica, s'cstudia nomes la
branca (quan no la branqueta o potser el branquillo) sense cap percepcib
sencera de l'arbre. Corn si es pogues ser savi sobre una Branca, amb una
ignorancia enciclopedica de la resta de l'arbre. Darrerament, la consciencia
d'aquesta situacib anomala ha portat a la creacio de la Ilicenciatura d'hurnani-
tats corn una >'especialitat>, de lletres. Sembla una contradiccio in terntinis.
Tinc por que una creacio tal sigui me's aviat simptoma que no pas remei.

Aquestes paraules rneves d'apologia de la cultura general (amb un punt
d'elegia pel seu retroces) parteixen del suposit que «cultura general,,, en rigor,
es un pleonasme; que cultura, en el sentit fort del terme, es cultura general.
Cultura es sempre, d'alguna forma, visit de tot l'arbre, per tornar a la metafora
lul-liana. La cultura guarda sempre alguna cosa de I'ideal renaixentista de
l'uoruo unit t'rsalc o de l'ideal classic de I'honn0t' hontpnc.

I, quan dic «cultura general>>, no em refereixo nomes als aspectes materials
(els referents solids, tan humanistics coin cientifics, de que parlava abans),
sin(') tambe i principalment als aspectes formals: habits intellectuals (tenir el
cap ben fet, mes quc no pas ben pie, que diria Montaigne) i habits expressius
(orals i per escrit); dit d'una altra manera, saber pensar i parlar, ilegir i escriure
(i caldria afegir-hi: comptar). Una certa sedimentacio d'aquests aspectes
alhora materials i formals sera l'afinament del judici i de la sensibilitat. Vet
aqui que es la cultura. No estic pas defensant, doncs, l'adquisicio de vaguetats
generalistes ni tampoc cap mena d'enciclopedisme. Es veritat que lie fet
esment del mapamundi. En efecte, cal la percepcio de tot el mapa; pert a una
certa escala, i aqui rau Cl secret. El que s'ha d'assegurar es una formacid general
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hasica (si se'm permet d'utilitzar una expressio que no voldria pas associar a

una epoca ja passada).

La regressi(i de la cultura general es una perdua objectiva individual i

col•lectiva. Individual, perque ens priva d'unes possibilitats de plaer indiscu-

tibles i d'una riquesa personal que es una vacuna contra la unidimensionalitat.

Fins i tot, podriem atribuir-li una certa utilitat: hi ha empreses que demanen

persones amb el cap organitzat, amb una bona cultura basica, amb capacitat

expressiva oral i per escrit, amb versatilitat per a adaptar-se a les roves

situacions (que tot aixo comporta la cultura general).

Pero la regressio de la cultura general es tambe una perdua col•lectiva

important, en la mesura que fa mes dificil la comunicacio. Una cultura general

compartida permet de parlar el mateix llenguatge (i no nomes la mateixa

llengua). L'absencia de cultura general compartida anivella el llenguatge a la

baixa: 1'6nic llenguatge comu (en qualsevol Ilengua) resulta ser, aleshores,

I'encomanat pels mitjans de comunicacio de massa. La cultura general no es,

doncs, ni un luxe ni una antigalla. I la base de ]a cultura general son les

humanitats. Es mes, <,humanitats'> i ,cultura general,, son conceptes que en

una bona part se superposen.

L' Ii,I i )N IA I)I LA (UIIURA (ILNIil](O-IF NOLo(;I(A

La ciencia es, indiscutiblement, un fet major de la nostra cultura. Potser el

fet major. El filosof Karl Jaspers afirma que Punic esdeveniment cultural de

gran calibre que s'ha produ'it en el planeta despres del que ell anomena

1'«epoca axial,, es la ciencia moderna.

No cal dir que em refereixo a la ciencia en sentit estricte, com a coneixement

de les lleis que regeixen la realitat fenomenica (natural o hU nana), amb

possibilitat de previsio. I una de les caracteristiques mes vistoses de la ciencia

es que permet aplicacions tecniques. I no solament permet aplicacions tecni-

ques, sing que en els grans profetes de la ciencia moderna (Bacon, Galileu,

Descartes) sembla que estigui intrinsecament orientada cap a la tecnica. Ara

entenem per «tecnica» precisament l'aplicacio de la ciencia, especialment en

forma de maquina, amb una funcio instrumental. Es veritat que, de tecnica,

n'hi ha hagut en totes les cultures, fins i tot abans de la ciencia, pero en la

cultura occidental la ciencia n'ha possibilitat una eclosio sense precedents. Des

de la revolucio cientifica del segle xvii, s'ha posat en la ciencia i en les seves

aplicacions tecniques tanta confianca que s'ha pensat que podia curar les

malalties, erradicar la miseria i proporcionar el benestar a tothom. Descartes,

amb una ingenuIitat que ara ens resulta commovedora, creia que podriern

esdevenir ,amos i posseidors de la natura' i que podriem fer recular els limits

de la vida fins a I'edat dels patriarques biblics. I les utopies de base cientifica

s'han multiplicat, des de la Noz'a Atlkntida de Francis Bacon fins a Un rn6n fcli4
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d'Aldous Huxley (si be en aquesta darrera, ja hi pesa tart la inquietud corn I,i
fascinacio).

Aquesta confianca en les aplicacions de la ciencia ha anat unida a Lill cert
concepte de progres, entcs corn a modernitzaci6. Es una concepcio que pres-
suposava una distincio clara entre ciencia basica, ciencia corn a recerca pura
(associada sobretot a les universitats), i ciencia aplicada, tecnica corn a pura
aplicacio de ]a ciencia (associada mes aviat a 1'empresa). En tot cas, la tecnica
era considerada corn un mitja, corn un instrument al servei de 1'home; un
instrument en ell mateix neutre, i que esdeve bo o dolent segons ]'us que se'n
faci (un ganivet pot servir per a llescar el pa o per a assassinar el proisme).

'Tecnica» i « tecnologia> podrien semblar, en una primera aproximacio,
termes equivalents. Pere hi ha alguns analistes de la nostra cultura que els
distingeixen, perque hi veuen una diferencia qualitativa. Actualment, calla
vegada esdeve mes dificil mantenir una distincid clara entre ciencia i tecnolo-
gia, que sembla que facin un tot, que a vegades is batejat amb el nom de
«tecnociencia,, (la ciencia seria la dimensio teorica de la tecnologia, i aquesta,
la dimensio operativa de la ciencia), o fins i tot, simplement de « tecnologia,,,
concepte que ja portaria incorporat el de ciencia. En aquesta linia, en comptes
de parlar de <cultura cientifico-tecnologica», hauriern de parlar simplement
de «cultura tecnologica» (de fet, actualment abunden els programes de R+D
tant a Id universitat corn a 1'empresa). Mentre la .<tecnica» era considerada corn
un mitjri, la «tecnologia» seria mes aviat el medi o el sisterna en que ens movem
(o una part del sisterna, que es alhora tecnologic, politic, economic i militar).

Els analistes als quals al•ludia consideren que la tecnologia es comporta
corn un sistema autonom, dotat d'una dinamica interna relativarnent indepen-
dent dels individus que la fan funcionar i que finalment hi estan sotmesos i
treballen per a ella. Soria corn un poder independent an-lb vida prbpia, un
desenvolupament sense subjecte. En comptes de ser instrument o mitja al
servei dels subjectes, serien els subjectes els qui es convertirien en instruments
al servei del desenvolupament tecnologic. L'horne hauria quedat reduit a la
condici6 d'Homo l)abilis, d'Homo fiber, d'Homo laborans, de tool making animal.
Heidegger es refereix a la tecnologia (ell encara en diu « tecnica))) corn a un
desti de la cultura occidental. L'autonomia de la tecnologia acabaria amb
I'autonomia de Thorne. Dit d'una altra manera, estariem en el refine de]s
mitjans autonomitzats, a la recerca de fins per a autolegitimar-se, corn els
personatges de Pirandello van a la recerca d'autor.

Aquest no es pas, ja ho se, un diagnostic universalment admcs. Pero, qui
gosaria negar el poder que to la tecnologia de conformar la nostra vida i de
transformar-la per adaptar-nos a les exigencies internes del desenvolupament
tecnologic? Qui gosaria negar el rise que a116 que ens hauria d'alliberar ens
esclavitzI?

Entre, d'una Banda, els entusiastes acritics que no s'adonen del canvi
qualitatiu que representa la tecnologia actual en relaci6 a la tecnica del passat
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i que continuen creient (ingenuament, a parer meu) en la neutralitat de la

tecnologia, i, d'altra banda, els ecologistes mistics i antitecnologics, prefereixo

I'actitud alhora lucida i realista que accepta el dificil repte de mantenir el

caracter instrumental de la tecnologia, tot reconeixent que aquesta no es

neutra. En efecte, la tecnologia conforma la nostra ment, canvia els nostres

habits mentals: ens trobem en l'apoteosi d'allo que els filosofs de l'escola de

Frankfurt anomenen la «ra6 instrumental" (abans he esmentat la racionalitat

com un h'ihiiotiv de la cultura moderna, pero aqui es tracta del triomf d'una

certa racionalitat, la de la rao tecnologica, a expenses de la ra6 especulativa o

de la ra6 practica, per dir-ho en termes kantians). Ja es veu con) Os de dificil,

per exemple, parlar d'etica (l'etica parla dels fins) en un univers mental

dominat per la racionalitat tecnologica (racionalitat dels mitjans): tot el que no

es resoluble amb el llenguatge de Ia tecnologia tendeix a quedar bandejat (fins

i tot ens falten les paraules per a verbalitzar-ho). Husserl deia que la filosofia

havia estat secularment da forma de la cultura europea"; pero tot passa corn

si la forma de la cultura actual en el seu estat infraestructural (o intraestructural)

de quc parlava abans fos la tecnologia. Es 1'hegemonia de la ideologia tecno-

logica, que segrega valors, ideals, models socials, corresponents a I'home

unidimensional (per dir-ho con) Marcuse), al ,pitjador de botons

Si ho preferiu, no parlern de realitat, sing nomes de perill ode tendencia. Els

romantics es van inventar cis terrors de I'any 1000 (inexistents, perque la gent

no sabia que vivia a I'any 1000); pero cis temors de I'any 2000, no ens els cal pas

inventar: n'hi ha prou d'obrir cis ulls. El sistema tecnologic presenta perills o

tendencies inquietants: I'home unidimensional, cis fantasmes del Leziatart

(renovats per George Orwell en la seva novella 1984), I'armamentisme, la

destrucci6 de la natura, l'abisme creixent entre el Nord i el Sud, l'«explosi6 de

les necessitats,, (Joaquim Sempere), la creaci6 de dependcncia per part de tot

alto que is tecluticallt/ su,cct (Oppenheimer).

Ara be, els problemes que planteja la tecnologia no es resolen pas amb mes

tecnologia. Tampoc no faria moves ]us critiques globals (comprensibles, d'al-

tra banda) a la cultura occidental ni penso que la soluci6 ens pugui venir de la

fascinaci6 de I'Orient. Crec que la nostra cultura to recursos propis per a fer

front al repte (en darrera instancia, de naturalesa antropologica i etica) plan-

tejat per la tecnologia. Depen de tots, pero especialment de la responsabilitat

de politics, cientifics, filosofs, pedagogs i comunicadors, que la tecnologia

resulti alliberadora o esclavitzadora, perque no es ni una cosa ni l'altra en

virtut de cap mena de fatalitat o de desti escrit en els astres.

La cultura esta sempre plena d'indeterminacions i de possibilitats obertes

de decantar-se en un sentit o en un altre segons les intervencions humanes.

Sens dubte, un dels grans desafiaments d'aquest final de segle i de mil•lenni es

com retornar a la tecnologia el seu paper de mitja al servei de I'home, a

semhlanca de la vella tecnica.
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ENCAIX I)ESITrABLE. I SUGGE.RIMI•NI:ti PFR M. REEOR(AMENT 1)'UNE:S HUMANITATS IN I i (R:A-

Abans, en parlar de la cultura humanistica , deia que ens pod Hem preguntar

on queda , en I'esquema esbossat de les humanitats , la cultura cientifico-

tecnologica . Es el moment d'intentar respondre aquesta pregunta.

Snow ha parlat d'una tercera cultura integradora de les dues que havia

caracteritzat en el seu llibre mes conegut . Perb, com pensar aquesta integraci(i?

No crec que basti pensar-la en termes de complementarietat : la comple-

mentarietat pot portar a un cert equilibri , pero no em sembla pas que permeti
superar la dualitat.

D'altra Banda , si la tecnologia forma part d'un sistema que es tambe politic,
economic i militar , per torcer - ne la direccio , caldrien decisions politiques

drastiques d'abast mundial . Aixo, naturalment , no esta en les nostres possibi-
litats; pero si que hi esta, fins un cert punt , el combat / debat cultural i peda-

gogic ( sense el qual , d'altra Banda , les hipotetiques decisions politiques
restarien sense eficacia ). El problema es de filosofia.

Penso que no hi ha cap rah per optar unilateralment per una de les dues
cultures. En aquest sentit , <,el llegir no ens ha defer perdre l'escriure ', coil) diu
la dita popular . Hi ha cientifics que llegeixen Shakespeare , pero pocs humanis-
tes son sensibles a la bellesa de les matematiques . Ara, el mes important is
trobar un bon desllorigador per a pensar la relacio entre cultura humanistica
i cultura cientifico-tecnologica . I penso que 1'encaix no es possible si no
concebem una forma de cultura humanistica que dibuixi el floc de la cultura
cientifico - tecnologica . Unes humanitats modernes han d ' incorporar amb na-
turalitat coneixements cientifics. I aixo nomes es possible si les humanitats no
estan en els llimbs (en el sentit etimologic i en el metaforic de la paraula ), sin6
en el centre de la cultura . Les humanitats son la matriu de tota la cultura, no
solarnent de la humanistica , perque la ciencia i la tecnologia , si no han perdut
el senderi , hem de reconeixer que son activitats humanes, fetes per !'home i per
a I'home. Una cultura cientifico - tecnologica sense base humanistica corre el
rise evident de ser deshumanitzadora i de dur-nos a I'abdicacio del pensament
i a la perdua del subjecte.

Cal corregir la recepcio acritica de la ideologia tecnologica , potenciar la
reflexi (i critica sobre la funci6 , els suposits i les implicacions de la tecnologia,
revisar la idea de progres heretada de la Ii•lustracio, recuperar un concepte
d'home no unidimensional . E1 lema podria ser: de I'imperatiu tecnologic a la
recuperacio del subjecte i d'un ideal de « vida bona » ( es a dir , honesta i folic),
que es , sens dubte, el resultat d'un equilibri multidimensional . Merleau-Ponty
parlava de la dificultat d ' articular el Ilenguatge tecnologic amb el del sentit.
Perb es clar que es el Ilenguatge del sentit el que dona sentit . Es veritat que la
sentencia de Rabelais segons la qual «ciencia sense consciencia es la ruina de
!'anima ,, ha de ser completada reconeixent que actualment no hi pot haver
consciencia sense ciencia . En efecte, el progres huma deu ser el resultat d'una
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savia combinacio de ciencia i de consciencia . Pero de ciencia dirigida per la

consciencia.

Hi podria haver la temptacio de parlay d ' un «rearmament humanistic».

Pero no es pas la meva intenci6 inviter a cap mesa de croada, sin6 simplement

assenyalar un cert programa humanistic , de reorientacio de la cultura (en una

linia, d'altra Banda , que comen^a a ser perceptible en pa'isos que estan a

1'avantguarda de la ciencia i de la tecnologia).

Ja se que la reivindicacio de les humanitats ( i de la cultura general, que hi

esta Iligada) tope amb grans dificultats , a cause sobretot de la desvaloraci^i

social i de la ja evocada orientacio de 1'ensenyament en tots els nivells. I amb

dificultats pedagogiques intrinscques . Es diu que es mes facil ser professor de

lletres que ser professor de ciencies. potser si . Pero cal reconeixer tambe que

cs mes dificil ser professor de lletres que professor de ciencies (en

que 1'aprenentatge es mes lineal).

Deixeu-me acabar diem que la salut de les humanitats (i de la cultura

general) va lligada, al meu semblar , a quatre o cinc cores que era glossare quasi

telegraficament.

a) AI dorninr de In pr ►̂pia. I dono per suposat que, de llengua propia,

Humes en tenim una. ( No se si hi ha individus perfectament bilingues, que

serien 1 ' analeg dels ambidextres ; si se'm permet de continuer amb la compa-

racio, diria que , aixi com els pretesos ambidextres no s6n generalment sinci

individus mal « lateralitzats » i, doncs, amb una doble destresa limitada, una

coca semblant deu passer amb els pretesos bilingues perfecter.) Som

monolingiies, encara que ens convingui ser poliglots. Ser monolingiies, no

solament no ens impedeix de ser poliglots , sino que ens hi ajuda . Es el domini

de la llengua propia el yue ens permet d'estructurar els productes mentals i de

fey-los comunicables. Ensenyar a parlay i ensenyar a pensar es gairebe el

mateix . I no ens hem de censer mai de repetir i de repetir-nos que tot professor

es tambe professor de llengua.

h) En el nostre ambit cultural , of ► t del llati, per molter raons: per

no perdre les arrels; per facilitar I ' aprenentatge de les Ilengiies romaniques,

comen^ant per la nostre ( i sense oblidar que Tangles, des del punt de vista del

vocabulari, es semiromanica ); pel posit sapiencial que vehicula, que es un

valor cultural que no tc preu ( amb molt bon criteri, els actualitzadors francesos

del Petit Laro ►► sse il•lush •c van mantenint les pagines de color rose, que recullen

un bon paquet de sentencies llatines ); i, si pensem en un nivell cultural

superior , per tal de tenir acces directe no solament a la gran literature llatina,

sino a quasi dos mil anus de pensament filosofic , teologic i cientific occidental

(en Bros , des de Lucreci fins a Newton).

c) A In Iechira dels cln^^ics de la lite ►^ntura i del (nu Homes dels grecs

i Ilatins, es clay; i sense oblidar la Tent per a un fisic com per a un

advocat, per a un veterinari com per a un mestre, per a un periodista com per

a un historiador , no es igual haver Ilegit Sofocles que no haver-lo llegit (per
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posar nomes un exemple ). Ja ho deien els humanistes del Renaixement:
fregiientar els classics es frequentar els millors esperits del passat , aquells que
precisament considerem classics perque sempre son actuals . I aixo no es cosa
nomes de la universitat . Tota la vida estare agrait a la mestra que, als set ant's,
em va fer dibuixar la testa de Dant coronada de Ilorer . Aquella imatge, que
encara tine gravada, em va induir a Ilegir, bastants ant's mes tard, la Diz'inn
Conicdin.

d) A la filosofin. No tant per tenir uns determinats coneixements ( encara que
tampoc no fan nosa), com per desenvolupar la capacitat de reflexi6, de critica,
d'analisi, de formulaci6 de les preguntes clau de la vida humana. De fet, la
filosofia ha estat I'eix de la cultura europea i la matriu de totes les ciencies. Ja
he recordat la sentencia de Hussel sobre la filosofia corn a , forma espiritual de
la cultura europea>>, preocupat com estava per I'esdevenidor del nostre conti-
nent si perdia aquesta forma espiritual.

c) Finalment, n la historin general de In cultura , una disciplina que ens falta i
que es revela cada vegada mes indispensable a tots els nivells de l'ensenya-
ment . A hores d ' ara, una cultura general ja potser nomes es pot tenir en forma
de coneixernent de la historia general de la cultura. Vull dir d'una historia
global, que ho sigui alhora de la literatura, de ]'art, de la ciencia, de la filosofia
i de la religi6, considerats conjuntament dintre d'un mare solid d',,historia,, en
el sentit convencional d'aquest terme. D'una historia global que proporcioni
els repetidament esmentats referents humanistics i cientifics, amb coordena-
des espacials i temporals que no ballin. D'una historia global on els segles no
siguin nomes nombres romans intercanviables ion el mapa sigui una invitaci6
constant a] coneixement directe. Perque coneixer nomes mitjancant el discurs
historic seria com coneixer nomes a traves del mapa. Ara be, cal estudiar el
mapa , pert sobretot , despres de situar - los en el mapa , cal visitar ciutats i altres
paratges , fer estades en alguns indrets i, finalment , instal•lar - se en algun Iloc
des del qual es puguin fer excursions.

Aquests serien els meus suggeriments amb vista a un cert cop de timo.
Davant la magnitud de la tasca , ens venen espontaniament a l'esperit les
paraules de Gramsci sobre el pessimisme de la intel•ligencia i l'optimisme de
la voluntat. Pero ens queda el pensarnent, la paraula, l'educaci6. I, si I'objecte
de l'educaci6 no es nomes ensenyar el know how, sin6 formar persones, cal
reivindicar aquells exercicis inutils que ja reivindicava Plat6. Cal reforcar les
humanitats , enteses corn a matriu de tota ]a cultura , tant de la considerada
convencionalment com humanistica corn de la considerada, tambe convenci-
onalment, com cientifico-tecnolhgica.

Moltes gracies per haver-me permes d'exposar - vos amb Ilibertat algunes
de les meves preocupacions sobre el rurnb de la cultura actual.
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