
j  El coneixement comú i el coneixement científi c coinci-
deixen en les seves explicacions?

j  Què es vol dir quan s’afi rma que un determinat coneixe-
ment és científi c? I què signifi ca l’expressió «l’experièn-
cia és la mare de la ciència»?

j  Totes les ciències són iguals en la seva forma d’investigar?

j  En el coneixement científi c, què és primer, l’observació o 
la teoria? Per què?

j  Què són les pseudociències? Tenen la mateixa credibili-
tat un horòscop i una predicció científi ca? Per què?

j  Quina diferència hi ha entre la ciència i la tecnologia? 
Quina relació mantenen?
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j 3.1 La ciència

Tots els animals necessiten conèixer per poder sobreviure. Fins i tot les espècies més 
elementals reben informació del seu entorn; sense aquesta informació la seva supervi-
vència seria del tot impossible, ja que no podrien diferenciar els factors ambientals que 
constitueixen una amenaça per a la seva vida d’aquells altres que són necessaris per 
mantenir-la. Naturalment, l’ésser humà no és una excepció; per això s’ha dit que en els 
humans el coneixement és una necessitat biològica. 

La ciència és el tipus de coneixement més important que elabora l’ésser humà, si es 
té en compte l’enorme infl ux que exerceix sobre totes les àrees del saber i sobre molts 
camps de la vida. En oferir una imatge rigorosa i contrastada de la realitat, la ciència 
pot inspirar diverses cosmovisions racionals en les societats més avançades, lliures i 
democràtiques. També és l’origen dels notables avenços tecnològics (medicina, informa-
cions i comunicacions, transports, energies, etc.) que han anat apareixent sobretot en 
els dos últims segles i que han fet més còmoda la vida, malgrat que, en alguns aspectes, 
aquesta també s’hagi «complicat» enormement. Finalment, la ciència és possiblement 
l’únic component de la cultura humana actual veritablement universal, ja que el mètode 
científi c —el mètode de comprovar les idees científi ques— és el mateix a tot el món, 
siguin quins siguin el país, la raça, el sistema polític o les creences religioses dels in-
vestigadors que adopten aquest mètode. S’ha dit amb raó que el mètode científi c és el 
coneixement més valuós que Occident ha llegat al món.

Aquesta peculiar activitat humana que és l’activitat científi ca es pot caracteritzar com 
un tipus de coneixement executat per un grup de persones especials, els científi cs, que 
intenten conèixer el món i que utilitzen un mètode únic, el mètode científi c.

a)  Els científi cs són persones que en el seu camp d’investigació intenten ser objec-
tius, és a dir, procuren conèixer el món tal com és, deixant de banda sentiments i 
preferències. Acostumen a treballar en grups més o menys amplis; també intenten 
publicar els seus descobriments, fer-los públics, de manera que estiguin a l’abast 
d’altres col·legues científi cs que, eventualment, poden confi rmar-los o refutar-los. 
En qualsevol cas, no afi rmen res que no estiguin en condicions de justifi car.

b)  El coneixement científi c tracta de coses o objectes que formen part del món exterior, 
que inclou el propi cos i els seus components; en canvi, entitats com l’esperit o 
l’ànima no entren en la investigació científi ca. Només allò que és observable, des-
criptible i mesurable forma part de la ciència.

c)  El discurs científi c utilitza un mètode propi per arribar als seus coneixements, un 
mètode que fa servir sobretot l’observació i l’experimentació, operacions que altres 
investigadors poden, al seu torn, repetir i millorar, la qual cosa incrementa les 
possibilitats de pronunciar-se sobre la veritat o la falsedat dels resultats assolits. 
La utilització del llenguatge matemàtic també constitueix un element essencial del 
mètode científi c. 

j La fi losofi a de la ciència

La fi losofi a de la ciència és una de les disciplines fi losòfi ques més cultivades en l’actua-
litat; intenta refl exionar sobre l’estructura, els mètodes, l’evolució i les funcions de la 
ciència. Avui dia no anomenem «ciència» a qualsevol saber, sinó que demanem que 
tingui unes característiques determinades; per exemple, que es tracti d’un saber gene-
ral (no particular o concret) produït i transmès per especialistes (els equips científi cs) 
segons un mètode (el mètode científi c) expressat en un llenguatge precís (generalment 
amb l’ajut de les matemàtiques), un saber capaç de ser entès de la mateixa manera per 

«De tots els tipus de conei-

xement que Occident ha donat 

al món, el més valuós és un 

mètode per adquirir nous co-

neixements. Es va anomenar 

“mètode científic” i el va in-

ventar una sèrie de pensadors 

europeus entre el 1550 i el 

1700.

La gènesi del mètode científi c 

es remunta a la Grècia clàs-

sica. Com tots els regals que 

ens llegaren els grecs, s’ha de 

contemplar amb una certa cau-

tela. Però, malgrat que el mèto-

de científi c a vegades sembla 

tan perillós com útil, ja no po-

dem viure sense ell.»

Breu història del saber

Charles Van Doren

Marie Curie (1867-1934) i Pierre Curie 
(1859-1906) van descobrir el radi i el po-
loni. Les investigacions d’aquest singular 
matrimoni de cien-tífi cs, per les quals van 
rebre nombroses distincions i dos premis 
Nobel, representen perfectament el tre-
ball experimental de la ciència.
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qualsevol persona (intersubjectiu), capaç de ser controlat públicament i que permeti 
la descripció i l’explicació dels fets passats i presents, i la predicció, en alguns casos, 
de fets futurs.

La fi losofi a de la ciència no tracta d’imposar dogmàticament als científi cs què han de fer 
o com han de treballar, sinó que tracta d’estudiar quin és l’origen i l’estructura dels co-
neixements científi cs. La fi losofi a de la ciència és un metadiscurs (un discurs que parla 
d’altres discursos) sobre la ciència que pretén estudiar la producció de coneixements 
científi cs des de tots els seus aspectes: lògics, històrics, lingüístics, sociològics, psico-
lògics, ideològics, etc. Les teories científi ques són models interpretatius de la realitat; 
així mateix, la fi losofi a de la ciència elabora models interpretatius de caire fi losòfi c amb 
l’objectiu d’entendre aquests models interpretatius de la realitat que són les teories cien-
tífi ques. La fi losofi a de la ciència s’ocupa, fonamentalment, de l’anàlisi del llenguatge 
científi c i dels mètodes científi cs i, en general, dels problemes relacionats amb la lògica, 
l’estructura, la pràctica i els resultats de la investigació científi ca.

j 3.2 El coneixement científi c de la realitat

S’anomena coneixement comú o coneixement ordinari el coneixement que tenim sobre mol-
tes coses concretes, com ara el del nom de la capital del nostre país, el clima que hi sol 
fer a l’hivern, com anar de casa a l’ajuntament o quins són els principals animals i plantes 
comestibles. Coneixements com aquests són força importants en la nostra vida quotidia-
na, però no són coneixements científi cs, ja que tenen un caràcter concret —és a dir, fan 
referència a fets singulars—, i s’han obtingut bàsicament a través dels sentits; la ciència, 
en canvi, és sempre un coneixement especialitzat i també general, en l’obtenció del qual 
intervé el coneixement sensorial, però també, i en una gran mesura, el pensament racional. 

D’altra banda, l’acceptació d’un resultat científi c no pot dependre únicament de la per-
sonalitat de qui el descobreix, sinó que es considera que qualsevol altra persona sufi -
cientment preparada haurà d’arribar al mateix resultat; és a dir, la ciència és imparcial. 
Per això s’ha dit que les teories de la ciència busquen explicacions del món que no 
depenguin de cap perspectiva particular sobre ell ni d’un tipus especial d’observador. 
El coneixement comú és subjectiu, és a dir, la seva veritat depèn molt del subjecte o 
la persona que el posseeix; per contra, el coneixement científi c pretén ser objectiu o in-

 1> Valoreu l’afirmació següent del filòsof de la ciència 
Mario Bunge: «La ciència és un estil de pensament 
i d’acció: precisament el més recent, el més univer-
sal i el més profitós de tots els estils».

 2> Considereu que la ciència és el tipus de coneixe-
ment més elaborat que ha creat l’ésser humà? Per 
què? Quins podrien ser els trets que singularitzen 
aquest tipus de coneixement?

 3> Com valoreu la importància del mètode científi c? 
Esteu d’acord amb el que diu el fi lòsof anglès Fran-
cis Bacon (1561-1626) amb relació al mètode?

«El nostre mètode de descobriment de les ciències és tal 

que no deixa gaire lloc a l’agudesa i al vigor dels enginys, 

sinó que més aviat iguala els enteniments i els enginys.»

Novum Organum, LXI

Francis Bacon

 4> Què és la filosofia de la ciència? Quina és la seva 
funció? Està per damunt de la ciència?

 5> Hi ha alguna relació entre la crítica literària o la 
crítica musical i la filosofia de la ciència? Creieu 
que tenen un paper semblant?

ACTIVITATS

[267] «La ciència tendeix a ser 

coherent (exempta de contra-

diccions) i completa (exempta 

de llacunes).»

[290] «El mètode científi c no 

serveix per tenir idees, sinó 

per tractar-les.»

[293] «La ciència és per conèi-

xer el món, la tecnologia per 

canviar-lo.»

Si la natura és la resposta, quina 

era la pregunta?

Jorge Wagensberg
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tersubjectiu, és a dir, pretén descriure en la mesura del possible les coses tal com són. 
De totes maneres, el coneixement científi c s’ha aixecat sobre les bases del coneixement 
comú, si més no perquè el discurs de la ciència, molts cops, ha començat a partir de 
l’anàlisi i la crítica del coneixement comú precientífi c. Actualment, la ciència es troba 
molt allunyada del coneixement comú, especialment en els camps més avançats de la 
investigació de la naturalesa, sobretot perquè investiga realitats difícilment observa-
bles, com ara l’evolució estel·lar, la composició dels àtoms que formen la matèria o els 
factors que determinen l’herència genètica.

De totes maneres, no hem de pensar que hi ha una discontinuïtat total entre el coneixe-
ment científi c i el coneixement ordinari (si més no, l’anomenat bon sentit): així, ambdós 
pretenen ser discursos racionals, crítics i objectius; ambdós són naturalistes, és a dir, 
rebutgen l’existència de realitats no naturals, com els fantasmes, i neguen l’existència o 
l’efi càcia de mitjans no naturals de coneixement, com les diverses formes d’esoterisme. 
On radica, doncs, el punt de ruptura entre un i altre? En què és superior el coneixement 
científi c al coneixement ordinari? No en el tema o l’objecte d’estudi, ja que, en molts 
casos, aquest pot ser el mateix. Així, per exemple, pot haver-hi un conjunt de creences 
sobre la possible existència d’éssers extraterrestres tant des del punt de vista del sen-
tit comú com de la ciència. No és l’objecte d’estudi allò que els separa, sinó la forma com 
es realitza aquest estudi: el mètode d’investigació i l’objectiu. Efectivament, el trets 
més peculiars de la ciència són el mètode científi c destinat als objectius d’aconseguir un 
increment del coneixement de la realitat (ciència pura), un augment del domini humà so-
bre la naturalesa, un major control sobre l’organització de la societat i, en última instàn-
cia, un augment del benestar i de la felicitat generals (ciència aplicada i tecnologia).

j Característiques del coneixement científi c

El coneixement científi c és fàctic. La ciència estudia fets; per això és fàctica o factual 
(del llatí factum, ‘fet’). La ciència intenta observar, descriure i explicar els fets que 
investiga tal com són, sense modifi car-los en la mesura del possible. Així, el biòleg que ob-
serva la conducta d’un grup d’animals ha de procurar no infl uir amb la seva presència 
sobre aquesta conducta. Igualment, no ha de deixar-se infl uir per sentiments personals 
o per prejudicis ideològics. L’actitud de la ciència ha de ser la mateixa davant dels fets, 
tant si resulten agradables com desagradables. A vegades és necessari «desfer» o analit-
zar els fets per tal de poder-los conèixer. Una dada (del llatí datum, ‘allò que es dóna’) 
és una proposició singular que expressa alguna característica del fet observat. Quan un 
fet està sufi cientment comprovat, llavors s’anomena dada empírica. 

El coneixement científi c va més enllà dels fets. Per poder estudiar els fets, la ciència, 
sovint, ha d’anar més enllà dels fets. Així, com ja s’ha dit, analitza o «desfà» els fets 
que investiga per tal de comprovar com estan formats; per tant, no es limita a observar 
els objectes estudiats, sinó que, a vegades, experimenta sobre ells. 

Al mateix temps, la ciència vol explicar la realitat, esbrinar-ne les causes i entendre el 
mecanisme del seu funcionament (no s’acontenta amb saber el com, també vol conèixer 
el perquè); la ciència no s’acontenta amb la descripció dels fets, cerca també la seva 
explicació mitjançant hipòtesis i teories. Per això, ha d’«inventar» conceptes o idees 
que no corresponen a cap cosa directament observable, com ara els conceptes de selecció 
natural de les espècies (biologia), forat negre (cosmologia) o infl ació (economia). Aques-
tes realitats no es troben directament a la naturalesa o a la societat, com s’hi troben els 
arbres o les cases i, en conseqüència, no són fets immediatament observables. Així, 
es pot dir que la ciència comença amb els fets, però va més enllà d’aquests per mitjà de 
les explicacions dels fets. Aquestes explicacions són cada cop més adequades, en el sen-
tit que cada cop es corresponen més exactament amb la realitat. Ara bé, les explicacions 
de la ciència mai no són defi nitives ni perfectes, sinó sempre provisionals i perfectibles.

El telescopi espacial Hubble ha permès 
provar l’existència dels forats negres, uns 
astres tan massius i compactes que ni tan 
sols la llum aconsegueix d’escapar-se’n, 
raó per la qual són «negres», és a dir, li-
teralment invisibles. La seva existència 
es pot deduir, però, a partir del compor-
tament d’altres objectes que es troben a 
la seva rodalia, comportament que seria 
del tot incomprensible si no fos per la pre-
sència del forat negre. Sovint, doncs, la 
ciència va més enllà dels fets immediats i 
afi rma l’existència d’objectes del quals no 
té evidència empírica directa.
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El coneixement científi c és analític i especialitzat. D’una banda, la ciència descompon 
la realitat en diverses parcel·les i les estudia separadament. No hi ha cap ciència que 
intenti respondre interrogants tan generals com «Què és l’Univers?», «Què és l’ésser 
humà?» o «Què és la societat?». Aquestes preguntes tenen un abast tan ampli i de tan 
difícil investigació, que la ciència les deixa de banda i es concentra sobre qüestions 
força més concretes. En aquest sentit, la ciència és analítica perquè descompon la rea-
litat en els seus elements components, tot i que, després, n’intentarà oferir una imatge 
reconstruïda, una síntesi dels diversos coneixements adquirits. En la ciència, l’anàlisi no 
és la fi nalitat, sinó només un pas necessari per tal d’arribar a un coneixement unifi cat de 
la realitat estudiada.

D’altra banda, com que la ciència és analítica, és també especialitzada. Efectivament, 
cadascuna de les parcel·les en què s’ha dividit la realitat serà explorada per una discipli-
na científi ca específi ca, que concentrarà els seus esforços de recerca en un petit camp de 
la realitat, on és més probable obtenir resultats satisfactoris. Les especialitats mèdiques 
en són un bon exemple. Ara bé, l’especialització portada a l’extrem pot resultar negativa, 
tal com també pot succeir en medicina. Així, s’ha dit que cada cop s’aprèn més i més 
sobre menys i menys, fi ns al punt que es dóna la impressió que se sap tot sobre gairebé 
no-res. En aquest sentit, la fi losofi a és necessària, ja que pot oferir la visió de conjunt 
que, a vegades, la ciència no pot oferir. De totes maneres, l’existència d’una gran diversi-
tat de disciplines científi ques especialitzades no pot fer oblidar, en primer lloc, la unitat 
metodològica de totes elles, ja que qualsevol ciència utilitza el mètode científi c en el 
seu respectiu camp d’estudi; i, en segon lloc, l’aparició de les ciències interdisciplinàries 
(sociolingüística, bioquímica, astrofísica, cibernètica, etc.), que resulten de la conver-
gència de diverses disciplines, va en una direcció contrària a l’especialització extrema. 

El coneixement científi c és clar i precís. Així com la majoria dels fets de la vida quoti-
diana no demanen una gran claredat i precisió en el llenguatge que els expressa («Hi 
havia molta gent pel carrer», «Ha plogut força aquesta tarda», «No m’ha agradat gaire 
la pel·lícula»), el treball de la ciència exigeix una gran exactitud, particularment en 
disciplines com la física, la química, l’economia, etc. Hi ha diversos procediments per 
aconseguir coneixements clars i precisos. Així, per exemple:

a)  La ciència formula específi cament els problemes a què s’enfronta i que pretén re-
soldre.

b)  Defi neix clarament els termes que utilitza, tant si es tracta de termes que provenen 
del coneixement ordinari (força o potència en física, o intel·ligència o aprenentatge 
en psicologia), com de termes nous (entropia, clonació, biodiversitat, etc.). 

c)  Utilitza llenguatges artifi cials (matemàtiques, lògica, llenguatges informàtics, for-
mulació química, etc.), amb els quals no només augmenta les seves possibilitats 
comunicatives, sinó que també pot abordar i pensar problemes nous.

d)  I, sobretot, mesura i quantifi ca al més exactament possible els fets que indaga. 
L’exactitud matemàtica s’ha assolit en moltes àrees del coneixement de la naturale-
sa, mentre que, quant al coneixement de la societat, no s’ha aconseguit el mateix 
rigor i precisió d’aquelles, encara que això no implica que no siguin coneixements 
científi cs.

El coneixement científi c és comunicable. La ciència és comunicable o pública; no és un 
coneixement privat o subjectiu que només uns quants poden posseir. Ben al contrari, 
és un saber intersubjectiu, això és, transmissible entre subjectes diferents. Qualsevol 
persona, adequadament preparada i que disposi dels mitjans de recerca necessaris, 
podrà entendre i arribar als mateixos resultats que l’equip científi c que ha fet un nou 
descobriment, sempre que realitzi exactament les mateixes operacions en les mateixes 
condicions. Tal com ha assenyalat Jesús Mosterín (1941): «Els resultats exposats pels 

Actualment es defineix el metre 
com la distància recorreguda per 
la llum en 0,000000003335640952 
segons, mesurats en un rellotge 
de cesi.

«Experimentar és pertorbar la 

naturalesa d’alguna manera i 

atendre després la seva reacció; 

experimentar és fer una pre-

gunta a la naturalesa amb l’ànim 

d’ obtenir-ne una resposta. (Una 

versió suau de l’experimentació 

consisteix a espiar la naturalesa 

renunciant a “excitar-la” prèvia-

ment, tal com interessa fer, per 

exemple, en certs dominis de la 

biologia o com no hi ha més re-

mei que fer en astronomia.) Però 

heus aquí que la naturalesa no 

sempre té ganes de respondre i 

sobretot, quan ho fa, no sempre 

ho fa de manera intel·ligible. 

L’experimentació acostuma a 

ser un estrany interrogatori 

entre un frenètic preguntador 

i un peresós responedor.»

La Vanguardia

(27 de gener de 1990)

Jorge Wagensberg
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científi cs són públics i estan sotmesos a l’anàlisi, la crítica i el control de tothom i, 
en especial, dels col·legues, desitjosos de refutar els resultats dels seus companys per 
augmentar, així, el seu propi prestigi dins de la comunitat científi ca». Per això, que 
els nous descobriments es facin públics és el millor antídot contra la seva possible 
manipulació fraudulenta. En defi nitiva, en la ciència no hi ha un camí privilegiat vers 
el coneixement que únicament uns «iniciats» podrien recórrer.

El coneixement científi c és comprovable. La ciència, per entendre els fets, crea o inven-
ta unes suposicions explicatives anomenades hipòtesis o conjectures. Les hipòtesis 
pretenen explicar per què passen certs fets o per què passen de la forma que ho fan 
(per què els cossos cauen o per què la Lluna gira al voltant de la Terra). Així, la ciència 
és molt més que una mera descripció objectiva de la realitat. Ara bé, no és sufi cient 
formular una hipòtesi explicativa; és necessari que aquesta estigui comprovada per 
l’experiència, és a dir, que hagi superat els controls experimentals necessaris per tal que 
pugui ser acceptada. Quins són aquests controls? Són l’observació i l’experimentació. 
L’observació «pren nota» passivament d’alguns fets i de certs canvis en els fets per tal 
de verifi car si es donen o no, o com es donen. Hi ha observació en ciències com l’astro-
nomia, l’economia, algunes parts de la medicina (l’origen de la pràctica de les hipòte-
sis —a través de l’observació empírica— es troba en la medicina hipocràtica grega) o 
de la biologia, etc. L’experimentació, en canvi, introdueix canvis en algunes variables de 
l’objecte estudiat, mantenint constants altres factors i comprovant-ne l’evolució. Les 
ciències que utilitzen l’observació i/o l’experimentació per poder comprovar les seves 
hipòtesis s’anomenen empíriques (del grec empeiría, ‘experiència’). Una hipòtesi no 
confi rmada i, menys encara, una hipòtesi refutada no tenen valor científi c. Així, doncs, 
el geni científi c es valora tant per la capacitat de formular hipòtesis interessants com 
per l’habilitat de confi rmar-les.

El coneixement científi c és metòdic. La ciència segueix un mètode en el seu treball d’in-
vestigació. En efecte, els científi cs no van a cegues, sinó que tenen un objectiu a assolir 
i un o més camins per arribar-hi. La paraula mètode prové del grec méthodos, que vol 
dir ‘camí amb una fi nalitat precisa’. La ciència, doncs, planifi ca les seves investigacions 
i es planteja els passos que cal seguir per arribar al coneixement. Això no vol dir que 
el seguiment estricte d’un mètode científi c asseguri la consecució de la veritat; ara bé, 
hi ha moltes més possibilitats d’assolir-la que si no se segueix cap mètode i s’investiga 
erràticament. Cada ciència particular posseeix el seu propi mètode (les regles i les ins-
truccions pròpies de la recerca); no obstant això, hi ha un mètode científi c general que 
consisteix a posar a prova, generalment a través de l’observació o d’un experiment, la 
hipòtesi que s’ha proposat per explicar un fet problemàtic. Aquest mètode s’anomena 
mètode hipoteticodeductiu. Així doncs, el mètode científi c general és l’estratègia 
comuna que totes les ciències segueixen i que, en essència, consisteix a comprovar 
les hipòtesis formulades; en canvi, els mètodes específi cs de cada ciència són les molt 
diverses tàctiques que utilitzen i que estan adaptades a les característiques pròpies 
del seu objecte d’estudi: òbviament, la física, la biologia, la sociologia o la psicologia 
hauran de fer servir tècniques d’investigació i recerca ben diferenciades.

El coneixement científi c és sistemàtic. Així com un conjunt de pedres no és el mateix que 
una casa, un conjunt de fets, una recopilació de dades, no són el mateix que una ciència. 
La funció del coneixement científi c no és merament arreplegar informacions disperses, 
sense relació lògica, sinó oferir una imatge coherent i versemblant d’aquell fragment de 
la realitat que constitueix el seu objecte d’estudi. Per això, les diferents disciplines cien-
tífi ques intenten presentar-se en forma de teories. Totes les ciències elaboren hipòtesis 
per poder explicar la realitat; algunes d’aquestes hipòtesis superen amb èxit diverses 
proves a què han estat sotmeses i expliquen una àmplia diversitat de fets. Aques-
tes hipòtesis corroborades s’anomenen lleis científi ques. Una teoria és un sistema d’idees 
o lleis científi ques. En un sistema teòric, igual que en un organisme viu, totes les se-
ves parts estan interconnectades, de manera que un canvi en alguna afecta la resta de 

«Si visquéssim en un planeta on 

mai res no canviés, hi hauria poc 

a fer. No hi hauria res per expli-

car-se. No hi hauria estímul per 

a la ciència. I si visquéssim en un 

món impredictible, on les coses 

canviessin de manera fortuïta o 

de manera molt complexa, se-

ríem incapaços d’explicar-nos 

res. Tampoc en aquest cas po-

dria existir la ciència. Però vivim 

en un món intermedi, on les co-

ses canvien d’acord amb estruc-

tures, a normes o, segons la nos-

tra terminologia, a lleis de la 

naturalesa. Si llanço un pal a 

l’aire, sempre cau cap avall. Si 

el Sol es pon per l’oest, sempre a 

la matinada següent surt per 

l’est. I així comença a ser possible 

explicar-se les coses. Podem fer 

ciència i mitjançant la ciència 

podem perfeccionar les nostres 

vides.»

Cosmos

Carl Sagan

La llei de la gravitació universal de New-
ton diu que «la força de la gravetat entre 
dos cossos és directament proporcional al 
producte de les seves masses i inversa-
ment proporcional al quadrat de la seva 
distància».
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les parts, de la mateixa manera que, en un organisme, el mal funcionament d’un òrgan 
vital afecta el funcionament de tot l’ésser viu. Quan es descobreix que una llei científi ca 
és falsa o que una altra llei explica més i millor una diversitat de casos, aquest resultat 
tindrà grans conseqüències sobre la teoria científi ca de la qual forma part. Són teories 
científi ques la mecànica de Newton, la teoria de la relativitat d’Einstein o la teoria de 
l’evolució de Darwin. En aquest sentit, es pot dir que la ciència és sistemàtica, ja que la 
meta última de la investigació és aconseguir teories cada cop més generals i universals, 
sistemes de lleis científi ques que expliquin un domini cada cop més ampli de la realitat.

El coneixement científi c és legal. La ciència pretén obtenir lleis científi ques. Una llei 
científi ca és l’explicació d’una regularitat, l’explicació d’un fenomen que succeeix segons 
unes pautes fi xes. Així, per exemple, la llei de la gravitació universal, formulada per New-
ton, explica esdeveniments diversos (com ara la caiguda a terra d’un objecte, el pes de les 
coses, les marees, el moviment de la Lluna al voltant de la Terra o el moviment del nostre 
planeta al voltant del Sol) que ocorren d’una manera molt regular. Hi ha lleis científi ques 
sobre el món natural i, encara que en un nombre inferior, també hi ha lleis científi -
ques sobre la societat i el comportament de les persones. Des d’un altre punt de vista, les 
lleis científi ques es divideixen en lleis deterministes o universals i lleis probabilistes 
o estadístiques. Les primeres són lleis necessàries —necessàriament es compleixen— i 
universals —el seu camp d’aplicació és molt gran—. Són proposicions que tenen la forma 
«Per a tota cosa x, si x té la propietat S, llavors x tindrà també la propietat P» («Tots els 
S són P»). L’esmentada llei de la gravitació universal, tal com ja indica el seu nom, des-
criu un fet que es produeix a tot l’Univers i de la forma prevista per la llei. En canvi, les 
lleis estadístiques són lleis que tan sols estableixen la probabilitat amb què es produirà 
un fet. Són proposicions que tenen la forma «Per a tota cosa x, si x té la propietat S, 
llavors hi ha una probabilitat p que x tingui també la propietat P». Les lleis de la física 
quàntica no són deterministes, sinó probabilistes.

El coneixement científi c és predictiu. La ciència pot predir alguns fets del futur —així 
com predir i explicar, retrospectivament, alguns fets dels passat—, ja que no està limi-
tada únicament al present. Si hi ha fenòmens que ocorren de manera regular, llavors és 
possible preveure’ls des del moment que es coneix la pauta de la seva regularitat i les 
condicions en què es donaren per última vegada. Per exemple, l’astrònom anglès Edmond 
Halley (1656-1742), estudiant el cometa que ara porta el seu nom, va predir l’any 1705 
que tornaria a passar l’any 1758, ja que els anys 1531, 1607 i 1682 s’havia pogut veure 
un cometa de característiques semblants; en defi nitiva, Halley va descobrir que aquest 
cometa tenia un període regular d’uns 76 anys i que, per tant, seria visible des de la Terra 
l’any 1758. Halley va morir abans, però la seva predicció va ser encertada. El caràcter 
predictiu de la ciència és conseqüència del seu caràcter legal: com que hi ha lleis cien-
tífi ques que expressen regularitats, és possible utilitzar-les per predir determinats esde-
veniments. Més enllà de la seva utilitat teòrica i pràctica, les prediccions de la ciència 
són necessàries en tant que són la forma de posar a prova la validesa de les hipòtesis: si 
passa la predicció prevista per la hipòtesi, aquesta quedarà confi rmada, mentre que si la 
predicció no es compleix la hipòtesi s’haurà refutat, és a dir, es podrà considerar falsa.

D’altra banda, el caràcter predictiu de la ciència és el que permet la «modifi cació» del 
futur. En efecte, conèixer el que pot passar o com pot passar pot servir perquè no passi 
o passi d’una forma diferent. És el cas, per exemple, de les prediccions meteorològiques 
(tempestes, ciclons, huracans...), que poden salvar moltes vides si es prenen a temps 
les mesures oportunes. Les prediccions científi ques ofereixen un cert control del futur. 
Ara bé, no s’ha de confondre la predicció científi ca, basada en lleis (explicacions de 
regularitats) i en dades empíriques fi ables, amb la profecia. Aquesta únicament anuncia 
incondicionalment que s’esdevindrà un fet («Passarà x»), sense explicar, però, realment 
el mecanisme que permet «profetitzar» aquest esdeveniment. En canvi, la predicció 
parteix d’una llei científi ca ben confi rmada («En les condicions C, sempre que passa A, 
llavors passa B») que serveix de base per obtenir, condicionalment, la predicció. Les 

Mario Bunge proposa l’exemple se-
güent per il·lustrar el mecanisme 
de la predicció: 

«L’any 1820, tres alpinistes van 

perdre’s en una glacera del 

Mont Blanc, i es va predir que 

40 anys més tard es trobarien 

els seus cadàvers al peu de la 

glacera: així va succeir. La ge-

neralització implicada per 

aquella predicció és que la ve-

locitat de la glacera era cons-

tant i d’uns 74 metres per any; 

les dades circumstancials eren 

en aquest cas la localització 

aproximada dels cadàvers. La 

predicció era, naturalment, del 

mateix tipus de les que fem 

amb relació a l’hora d’arribada 

quan viatgem en cotxe.»

La investigació científi ca

Mario Bunge
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prediccions i les profecies poden fallar. Quan una predicció científi ca falla, això obliga a 
revisar les bases que han permès fer la predicció (dades empíriques, lleis i teories cien-
tífi ques); per això, una fallada en la predicció pot fer créixer el coneixement científi c. En 
canvi, una profecia reeixida no contribueix en absolut a l’augment del coneixement, ja 
que el seu èxit només pot atribuir-se a l’atzar o a la sort. Les profecies, com els horòs-
cops astrològics, acostumen a formular-se d’una forma tan poc precisa que mai no po-
dem estar segurs que no s’han complert. 

El coneixement científi c és obert. En el camp de la ciència no hi ha veritats perfectes 
i defi nitives; tots els seus coneixements són provisionals, és a dir, s’accepten com a 
vertaders fi ns que no es demostri el contrari. Fins i tot alguns d’aquells coneixements 
que es consideraven més segurs i ferms posteriorment han estat rebutjats totalment 
o corregits parcialment. En aquest sentit, la ciència és oberta, ja que no posseeix cap 
conjunt tancat de veritats eternes. Per això es diu que la ciència és revisable i fal-
lible —pot equivocar-se—, però també perfectible —pot rectifi car i aprendre dels 
errors. La idea que el coneixement humà, i particularment la ciència, sempre es pot 
equivocar i, per això mateix, és susceptible de millora s’anomena fal·libilisme. Un 
dels fi lòsofs que s’ha destacat per la defensa del fal·libilisme és l’austríac Karl Popper 
(1902-1994), per qui mai no és possible verifi car completament les teories científi -
ques. Aquesta característica, lluny de ser considerada com un «defecte» de la ciència, 
és valorada com el seu tret més distintiu i és el que permet diferenciar-la d’altres 
formes de coneixement, com ara la pseudociència o el discurs mític. Mentre una teoria 
científi ca va superant les diverses proves a què és sotmesa, és una teoria corroborada, 
però no defi nitivament verifi cada: sempre és possible que posteriors comprovacions 
acabin per refutar-la i que sigui substituïda per una nova teoria millor. En ser fal·lible, 
la ciència és oberta.

En un altre sentit es pot dir, però, que la ciència és tancada; des del punt de vista 
metodològic, la ciència ha de contrastar sempre la validesa de les hipòtesis a través 
de la comprovació empírica de les seves prediccions. No hi ha altre camí per avançar 
en el camp del coneixement científi c que el mètode hipoteticodeductiu. No hi ha altre 
mètode per elaborar ciència que no sigui el de la constant comprovació de les seves 
hipòtesis: en aquest aspecte, la ciència és tancada i infl exible.

El coneixement científi c és útil. La ciència, sense proposar-s’ho immediatament, és 
un tipus de coneixement molt útil. I és útil, paradoxalment, perquè persegueix imme-
diatament la veritat. La utilitat de la ciència deriva del fet que és un coneixement 
objectiu i contrastat. Només llavors és possible que sigui útil i aplicable en el disseny 
d’artefactes i objectes efi caços en molts diversos camps (medicina, agricultura, energia, 
producció industrial, comunicacions, electrodomèstics, informàtica, etc.). Ara bé, en 
principi, la fi nalitat de la ciència no és tant la utilitat de la creació tecnològica com el 
coneixement objectiu de la realitat. 

Per això, també es pot dir que la ciència és útil en ella mateixa pels coneixements que 
proporciona —siguin o no directament aplicables— i que ofereixen una imatge real 
de l’Univers. Aquests coneixements també poden ser utilitzats per a l’elaboració de 
concepcions del món i d’ideologies polítiques i socials més ajustades als fets, raó per 
la qual seran més efi caces i serviran millor els interessos de la humanitat. La ciència 
també pot originar un bon grapat d’apassionants problemes fi losòfi cs i ser, en aquest 
sentit, un estímul per a la fi losofi a. Finalment, la ciència també és educativament 
útil i civilitzadora, perquè ens ensenya a no ser dogmàtics i a adoptar un punt de 
vista crític i disposat a revisar contínuament les creences amb les quals intervenim al 
món, sobretot en la societat. L’astrònom i escriptor científi c nord-americà Carl Sagan 
(1934-1996), en una entrevista a La Vanguardia, va resumir aquesta utilitat de la ma-
nera següent:

És habitual preguntar als físics i 
altres científics teòrics sobre la 
utilitat de les seves investigacions. 
També és habitual que responguin 
tal com ho va fer Michel Faraday 
(1791-1867), físic i químic anglès. 
En efecte, en presentar els seus tre-
balls sobre la unificació de l’elec-
tricitat i el magnetisme a la Royal 
Society, quan va ser preguntat so-
bre la seva utilitat, respongué: «No 
sé la importància futura dels meus 
treballs, però estic segur que vos-
tès cobraran impostos per ells». 
I així va ser, ja que poques coses 
han proporcionat més beneficis 
econòmics que l’electricitat i el 
magnetisme. És difícil aventurar la 
utilitat futura de les actuals recer-
ques científiques, però de ben se-
gur que en tindran.
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j 3.3 Ciències formals i ciències fàctiques

Hi ha una gran diversitat de ciències, que es poden classifi car de maneres molt dife-
rents. Una classifi cació especialment clara i objectiva divideix les diferents branques de 
la investigació científi ca en dos grups bàsics: les ciències formals i les ciències fàctiques 
(o empíriques). Encara que la recerca de la veritat és l’objectiu comú de totes, les dife-
rències entre aquests dos tipus de ciències són importants.

Les ciències formals o deductives (com la matemàtica i la lògica) donen coneixements 
segurs, i les seves proposicions es demostren sense necessitat de recórrer a l’observació 
o l’experimentació. És a dir, són ciències que no necessiten de l’experiència. Per demos-

 6> Expliqueu i comenteu les afirmacions següents 
del filòsof de la ciència Mario Bunge:

a)  Una llei científica és una hipòtesi d’una deter-
minada classe, és a dir: una hipòtesi confirma-
da la qual se suposa que reflecteix una pauta 
objectiva.

b)  L’objectiu capital de la investigació científica 
és el descobriment de pautes o regularitats.

c)  Les lleis condensen el nostre coneixement del 
que és real i del que és possible.

d)  Les teories unifiquen lleis, i per mitjà de les

teories —que són teixits de lleis— entenem i pre-
veiem els esdeveniments.

La investigació científica
Mario Bunge

 7> Indiqueu les principals característiques de la ciència. 
Quines considereu que defineixen millor el coneixe-
ment científic en relació amb altres discursos?

 8> Compareu el coneixement comú i el coneixement 
científic. Exposeu les diferències entre un i altre 
en forma de taula.

ACTIVITATS

«L’ extensió de l’alfabetisme científi c —tant dels futurs científi cs com del públic en ge-

neral— és una necessitat urgent per al benestar d’una societat. La ciència i la tecnolo-

gia no són tan importants únicament per les seves implicacions econòmiques i mèdi-

ques i pels seus avantatges a curt termini; molt més que un conjunt de coneixements, 

la ciència és una manera de pensar. Combina la capacitat d’acceptació de noves idees, 

per herètiques que siguin, amb un examen rigorós i escèptic de cada idea oferta a la 

nostra consideració. Aquest enfocament no només és essencial per al progrés de 

la ciència, també ho és per a la salut de la democràcia i el benestar d’un país.»

La Vanguardia (9 de juliol de 1989)

Carl Sagan

Ciències

Formals
o
deductives

Lògica Lògica de proposicions, lògica de 
predicats, lògica borrosa...

Matemàtica Aritmètica, geometria, àlgebra, anà-
lisi, teoria de les probabilitats...

Fàctiques
o
empíriques

Naturals Física, química, biologia, geologia, 
astronomia...

Socials 
o humanes

Sociologia, psicologia, economia, 
ciència política, antropologia...

Classificació de les ciències

Taula 3.1.

L’estructura general d’una predic-
ció és idèntica a la d’una expli-
cació. L’única diferència radica en 
el fet que les explicacions són de 
fets presents o passats i les pre-
diccions són de fets futurs. Les 
prediccions ens permeten d’algu-
na manera conèixer el futur, sa-
ber què passarà si es donen certes 
condicions inicials i si són verta-
deres les nostres hipòtesis. Les pre-
diccions també serveixen per com-
provar les nostres hipòtesis. Si les 
prediccions no es compleixen, lla-
vors o bé les condicions inicials, o 
bé les hipòtesis, o bé ambdues co-
ses són falses.
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trar els seus enunciats, utilitzen únicament la deducció. Aquestes ciències no tracten 
directament del món natural o social, no estudien fets o objectes reals, sinó conceptes, 
idees o formes abstractes (per això les anomenem «ciències formals»). En canvi, les 
ciències fàctiques tenen com a objectiu fonamental la investigació, la descripció, l’expli-
cació i la predicció dels fets que s’han donat, es donen o es donaran a l’Univers. Ciències 
com la física, la química, la biologia, la sociologia, la lingüística o l’economia s’anome-
nen «fàctiques» perquè tracten de fets, estudien la realitat objectiva, natural o social. 

A diferència de les ciències formals, les ciències fàctiques no donen coneixements total-
ment segurs i les seves proposicions han de recórrer a l’experiència per tal d’esbrinar si 
els seus resultats són o no acceptables. Per això, pel fet d’utilitzar l’experiència, és a dir, 
l’observació i l’experimentació, s’anomenen també «ciències empíriques». Aquest recolza-
ment en l’experiència, típic de les ciències fàctiques, es pot aconseguir de maneres molt 
diverses a través de tècniques com l’observació sistemàtica, l’experimentació, les en-
questes o entrevistes, els tests psicològics, l’estudi d’historials clínics, l’examen de restes 
arqueològiques, de documents, d’inscripcions, etc. Aquestes ciències, malgrat que siguin 
insegures i els seus resultats siguin provisionals, són les que realment expliquen com és 
i prediuen com serà l’Univers. Per contra, les ciències formals no estudien cap parcel·la 
concreta de la realitat. En no tractar sobre la realitat material ni dir res sobre el món 
natural o social, la utilitat fonamental de les ciències formals és indirecta. Les ciències 
formals són instrumentals; proporcionen les eines abstractes que utilitzen les cièn-
cies fàctiques per descriure, explicar, predir i transformar el món. La lògica és un exemple 
clar de ciència formal, ja que tracta d’estudiar la validesa formal de les argumentacions. 
La seva utilitat fonamental és servir d’instrument intel·lectual a les altres ciències. 

Dintre de les ciències fàctiques o empíriques s’acostuma a distingir dos grans grups: 
les ciències naturals i les ciències socials o humanes. Les ciències naturals estu-
dien les diferents parcel·les de la realitat natural. La física, la química, l’astronomia, la 
geologia o les ciències biològiques són alguns exemples de ciències naturals. Les cièn-
cies socials o humanes estudien la realitat creada pels éssers humans. L’economia, la 
sociologia o l’antropologia són exemples de ciències socials. Aquesta divisió no és tan 
clara com la divisió entre ciències formals i fàctiques. De fet, l’ésser humà no és cap 
realitat no natural, és a dir, no és un ésser situat fora de la naturalesa. Això planteja 
problemes per classifi car ciències com la psicologia, que estudia el comportament ani-
mal i humà, i que normalment és classifi cada com a ciència social. Les ciències socials 
o humanes s’han constituït com a ciències més recentment i tenen característiques 
específi ques.

L’explicació i la predicció de fe-
nòmens naturals i socials són un 
dels objectius fonamentals de les 
ciències fàctiques. Les hipòtesis o 
lleis científiques són imprescin-
dibles per explicar els fets passats 
o presents i per fer prediccions 
de fets futurs. En essència, expli-
car científicament o predir un fet 
no és més que deduir-lo d’una o di-
verses hipòtesis (proposicions uni-
versals) i de certes proposicions 
singulars (les condicions inicials). 
Així, per exemple, si volem donar 
una explicació sobre per què cau 
a terra una poma madura, haurem 
de recórrer a la llei de la gravi-
tació de Newton i a certa informa-
ció sobre les característiques de la 
poma. No és possible donar una 
explicació científica sense donar 
també una llei. A partir d’aquesta 
llei i d’unes condicions inicials es 
pot deduir el fet que volem expli-
car. Una explicació és una argu-
mentació deductiva vàlida que té 
entre les premisses alguna llei cien-
tífica i la descripció de les condi-
cions inicials i, com a conclusió, 
el fet a explicar. 

 9> Poseu tres exemples d’enunciats que pertanyin 
a les ciències formals, tres exemples d’enunciats 
de les ciències naturals i tres enunciats més de les 
ciències socials.

 10> Creieu que hi ha una nítida separació, en el camp 
de les ciències fàctiques, entre les ciències natu-
rals i les ciències socials? Per què? Il·lustreu l’ex-
plicació amb alguns exemples.

 11> Expliqueu i valoreu el significat del text següent 
de Joseph Dopp:

«Els matemàtics van prendre consciència progressi-

vament que no estudiaven directament realitats capta-

des en l’experiència, sinó objectes elaborats pel pensa-

ment per servir d’instruments en l’estudi d’aquestes 

realitats.»

Nocions de lògica formal

Joseph Dopp

 12> Les expressions coneixement empíric i coneixement 
fàctic volen dir el mateix? Són intercanviables en 
qualsevol context?

 13> Com és possible que les ciències formals, que no 
estudien la realitat, hi puguin ser aplicades? Poseu 
alguns exemples concrets d’aplicació de la lògica i 
la matemàtica als fets reals.

ACTIVITATS
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j 3.4 El mètode científi c

Per poder explicar la realitat, els científi cs necessiten trobar regularitats entre els fenò-
mens. Aquestes regularitats permeten explicar els fenòmens passats i predir els futurs. 
Una hipòtesi o conjectura científi ca no és més que una proposició universal que afi rma 
l’existència d’una d’aquestes regularitats. S’anomena llei científi ca una hipòtesi que ha 
superat totes les proves rigoroses a què ha estat sotmesa sense que s’hagi pogut demostrar 
la seva falsedat. Malgrat que les hipòtesis científi ques permeten explicar i predir fenòmens 
singulars, no poden justifi car-se totalment a partir d’aquests fenòmens. Una hipòtesi o una 
llei científi ca és una proposició universal i, des d’un punt de vista lògic, no és possible 
deduir una proposició universal (la forma lògica de la qual és «Tots els S són P», com «Tots 
els corbs són negres») partint de proposicions particulars («Alguns S són P», com «Al-
guns corbs són carronyaires») o de proposicions singulars (que tenen la forma «Aquest 
a és P», com «El Corb és un personatge literari de Poe»). En el context de la ciència, les 
proposicions singulars o les proposicions particulars són descripcions dels resultats 
d’observacions o de l’experimentació de fenòmens. Les inferències inductives no estan 
lògicament justifi cades, és a dir, no hi ha una raó decisiva per la qual s’hagi d’acceptar una 
conclusió universal a partir de premisses particulars o singulars. Com diu Karl Popper: 

«Ara bé, no és gens evident, des d’un punt de vista lògic, que estiguem justifi cats a inferir 

enunciats universals a partir d’enunciats singulars, per nombrosos que siguin, ja que 

sempre hi ha la possibilitat que resulti falsa qualsevol conclusió que s’obtingui d’aquesta 

manera: per molts exemplars de cignes blancs que hàgim observat, no està pas justifi ca-

da la conclusió que tots els cignes són blancs.»

La lògica de la investigació científi ca

Karl Popper

El mètode de la ciència no pot ser, per tant, el mètode inductiu que passa de propo-
sicions singulars o particulars a proposicions universals, com són les hipòtesis o lleis 
científi ques. La inducció no permet justifi car la veritat de les afi rmacions fonamentals de 
la ciència, les hipòtesis o lleis. Tanmateix, la inducció, en algunes investigacions empí-
riques, permet un cert apropament al coneixement vertader en suggerir noves hipòtesis.

j El mètode hipoteticodeductiu

Quin és, doncs, el mètode que fa servir la ciència? El mètode de la ciència és l’anome-
nat mètode hipoteticodeductiu, que consisteix, en primer lloc, a formular hipòtesis que 
expliquin els fets estudiats i, en segon lloc, a treure algunes conseqüències d’aquestes 
hipòtesis que puguin ser contrastables mitjançant l’observació i l’experimentació. 

Per demostrar que la hipòtesi «Tots els cignes són blancs» és falsa, només cal anar al zoo 
de Barcelona i veure que hi ha alguns cignes negres. Però, la majoria de les hipòtesis ra-
rament són comprovables per observació directa, per simple inspecció sensorial. Així, per 
exemple, no és immediatament evident la hipòtesi que afi rma que damunt de la su-
perfície terrestre hi ha una capa d’aire, l’atmosfera, que exerceix una pressió sobre totes 
les coses que hi ha sota seu. En conseqüència, per comprovar aquesta hipòtesi caldrà 
utilitzar algun procediment indirecte, com ara pronosticar que la pressió atmosfèrica 
anirà disminuint a mesura que ascendim per una elevada muntanya i que serà diferent 
al peu d’aquesta que al seu cim. La hipòtesi sosté que hi ha una capa d’aire que envolta 
la Terra; lògicament, aquesta capa tindrà una alçada inferior dalt d’una alta muntanya, a 
causa de la seva pròpia altitud, que arran de mar, per la qual cosa la pressió haurà de ser 

Bertrand Russell (1872-1970), 
a l’obra Els problemes de la filo-
sofia, il·lustra la poca confiança 
que inspira el mètode inductiu a 
través d’un exemple on el pro-
tagonista és un incaut pollastre. 
Explica Russell que, en els ani-
mals, és freqüent el fet d’associar 
certs fets que habitualment van 
junts i això pot donar lloc a trà-
giques conseqüències, com les 
que va patir un ingenu pollastre 
inductivista que creia que amo i 
menjar sempre anirien junts: «Els 
animals domèstics esperen el seu 
aliment quan veuen la persona 
que habitualment els en dóna. 
[...] L’home que donava de menjar 
cada dia al pollastre finalment li 
va tòrcer el coll, demostrant amb 
això que haurien estat més útils 
al pollastre opinions més afinades 
sobre la uniformitat de la natura-
lesa».
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inferior sobre la muntanya que al seu peu. Com que disposem d’aparells que mesuren la 
pressió atmosfèrica, estem ja en condicions de comprovar la falsedat o no de la hipòtesi 
de l’existència de la capa d’aire. En el mètode hipoteticodeductiu es formula, doncs, una 
hipòtesi H, de la qual es dedueix una conseqüència o predicció P, que ha de servir per 
contrastar la hipòtesi, per confi rmar-la o refutar-la. En l’exemple, H és la hipòtesi de 
l’existència de la capa d’aire que exerceix una pressió sobre la superfície terrestre i P és 
la predicció que la pressió varia amb l’altitud. Quan es posa a prova la predicció, aquesta 
es compleix i, en conseqüència, cal acceptar, encara que provisionalment, la hipòtesi.

El mètode hipoteticodeductiu es pot resumir en aquestes dues condicions. La primera és 
relativa al compliment o ocurrència de la predicció, i la segona, a la no ocurrència de 
la predicció. 

1.  La hipòtesi H implica la predicció P. Si la hipòtesi és vertadera, llavors la predicció 
és vertadera: si H és vertadera, llavors P és vertadera.

2.  Si la hipòtesi és falsa, llavors la predicció, molt probablement, és falsa. Si no H, lla-
vors molt probablement no P: si H és falsa, llavors P serà molt probablement falsa.

La primera condició de la contrastació d’una hipòtesi especifi ca és que aquesta ha de pre-
veure un fet futur (predicció) que, si efectivament arriba a donar-se, servirà per confi rmar 
positivament la hipòtesi. La segona condició estableix que, si la hipòtesi no fos vertade-
ra, llavors possiblement no ocorreria aquest fet futur, és a dir, hi ha una probabilitat molt 
petita que la predicció es compleixi. Ja que la predicció és una conseqüència lògica de la 
hipòtesi, si la hipòtesi fos falsa, la predicció molt probablement també ho seria. 

Un cop presentades les dues condicions de la contrastació d’una hipòtesi, n’analitzarem 
el dos possibles resultats, negatiu i positiu: la refutació o falsació es produeix quan 
les dades empíriques obtingudes no es corresponen amb allò que s’havia previst en la 
predicció; la confi rmació o corroboració es produeix quan el resultat de la comprovació 
coincideix amb la predicció.

j Refutació o falsació d’una hipòtesi

Una predicció que no es compleix constitueix una prova defi nitiva que la hipòtesi de 
la qual deriva és falsa, és a dir, l’incompliment de la predicció refuta la hipòtesi, sempre 
que s’hagin seguit escrupolosament tots els passos necessaris amb gran rigor i s’hagi 
repetit la prova diverses vegades i en condicions controlades. Per exemple, Galileu 
Galilei (1564-1642) va demostrar la falsedat de la hipòtesi, vigent aleshores, segons 
la qual el pes que tenen els objectes fa que caiguin més o menys de pressa; així, si un 
objecte pesa el doble que un altre, trigaria la meitat de temps a caure. Galilei va realit-
zar diversos experiments amb objectes de diferents pesos i mides i va poder comprovar 
que queien al mateix temps si podia reduir l’efecte de la resistència de l’aire; per tant, 
va constatar que el pes no infl ueix en la velocitat de caiguda lliure dels cossos; en una 
paraula, va refutar la hipòtesi acceptada fi ns a aquell moment. El raonament lògic uti-
litzat en la refutació d’una hipòtesi segueix la llei lògica del modus tollens:

1. Si H, llavors P

2. no P

3. Per tant, no H

Aquest raonament prova de forma concloent que la hipòtesi H de la qual deriva la pre-
dicció P és falsa, atès que la predicció prevista no s’ha donat. Per tant, la hipòtesi ha 
quedat defi nitivament refutada. 

La inducció, entesa com el salt de pre-
misses singulars a conclusió general, pot 
donar lloc a sorprenents resultats. Així, 
després d’haver observat molts i molts 
animals diferents coberts de pèl i que són 
vivípars —l’embrió es desenvolupa dins 
el cos de la mare—, es pot arribar a la 
conclusió «lògica» que «tots els animals 
coberts de pèl són vivípars». Ara bé, l’or-
nitorinc és un mamífer d’Austràlia que té 
el cos completament recobert de pèl cas-
tany, però que és... ovípar. La femella pon 
d’un a tres ous que incuba durant uns 
deu dies. La inducció pot jugar males pas-
sades!

«Les conjectures que més ens 

interessen són les que combi-

nen dos trets: trenquen amb 

alguns aspectes bàsics del co-

neixement comú i, alhora, re-

sisteixen els intents de falsa-

ció. La teoria de Newton de la 

gravitació universal combina 

admirablement els dos trets 

esmentats: anava contra alguns 

dels prejudicis ordinaris més 

arrelats —ja que no és obvi, a 

primera vista, que la caiguda 

dels cossos sobre la Terra i els 

moviments planetaris siguin 

semblants— i, alhora, va resis-

tir durant segles tots els intents 

seriosos de falsar-la.»

La fi losofi a de la ciència

Josep Lluís Prades
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j Confi rmació o corroboració d’una hipòtesi

Una predicció que es compleix constitueix una prova a favor que la hipòtesi de la qual 
deriva sigui considerada temporalment vertadera, és a dir, el compliment de la predicció 
confi rma provisionalment la hipòtesi. Per què en aquest cas es parla de «confi rmació 
provisional» i no de «verifi cació defi nitiva»? Per què no és possible demostrar la veritat 
d’una hipòtesi i, en canvi, és possible demostrar la falsedat d’una altra hipòtesi? La 
raó d’aquesta asimetria és el tipus de raonament utilitzat: en la refutació intervé un 
argument deductiu (modus tollens), mentre que en la confi rmació actua un argument 
inductiu acceptable, inspirat en la segona condició del mètode hipoteticodeductiu. Els 
raonaments inductius mai no asseguren absolutament la veritat de la conclusió, encara 
que les premisses siguin vertaderes:

1. Si no H, llavors probablement no P

2. P

3. Per tant, probablement H

La predicció reeixida de Halley sobre la propera aparició a la darreria de l’any 1758 del 
cometa 1P/Halley va constituir una confi rmació espectacular de la mecànica celeste de 
Newton, teoria en la qual s’havia basat Halley per fer la predicció. Aquest èxit inesperat 
va confi rmar la teoria newtoniana i n’incrementà la credibilitat. Però no va constituir una 
prova indiscutible de la seva veritat. Per tant, hi ha una radical asimetria entre falsació 
—sempre defi nitiva— i confi rmació —sempre provisional. Tal com diu Alan F. Chalmers 
(1939): 

«Hi ha una important diferència qualitativa en l’estatus de les confi rmacions i de les fal-

sacions. Les teories es poden falsar de manera concloent a la llum de les proves adequa-

des, mentre que mai no es podran establir com a vertaderes o fi ns i tot com a probable-

ment vertaderes siguin quines siguin les proves. L’acceptació de la teoria sempre és 

provisional. El refús de la teoria pot ser concloent.»

Què és aquesta cosa anomenada ciència?

Alan F. Chalmers

Podem resumir el mètode hipoteticodeductiu dient que consisteix a proposar (inventar 
més que no descobrir) hipòtesis o conjectures i intentar refutar-les. La ciència no co-
mença pels fets per arribar a les lleis, com es podria pensar a primera vista, sinó que, 
contràriament, comença aventurant una explicació hipotètica que intentarà confi rmar 
provisionalment o refutar defi nitivament amb els fets.

 14> Quin és el mètode que utilitza la ciència? És lògi-
cament vàlida la inducció?

 15> Expliqueu el significat dels conceptes següents i 
poseu-ne algun exemple:

a) hipòtesi, b) proposició universal, c) llei, d) con-
trastació, e) predicció, f) refutació, g) confirmació.

 16> Indiqueu si són vertaderes o no les hipòtesis se-
güents i, en tot cas, quines dades empíriques ser-
virien per refutar-les: 

a)  Tots els mamífers són vivípars.
b)  Tots els cignes són blancs.
c)  Les òrbites dels planetes són el·líptiques. 
d)  Tots els planetes giren al voltant del Sol.

 17> Segons l’inductivisme, les quatre etapes d’una in-
vestigació científica són: a) registre i observació 
de tots els fets, b) anàlisi i classificació dels fets 
registrats, c) inducció de generalitzacions a partir 
dels fets classificats, i d) comprovació posterior de 
les generalitzacions. Analitzeu aquests passos del 
mètode inductiu i valoreu-ne les possibilitats.

ACTIVITATS

«Cal notar que una decisió po-

sitiva només pot prestar suport 

a la teoria d’una manera provi-

sional, ja que subsegüents de-

cisions negatives sempre la po-

den enderrocar. Mentre una 

teoria resisteixi proves minu-

cioses i rigoroses i no es vegi 

superada per una altra durant 

el curs de l’avenç científi c, po-

dem dir que ha “demostrat el 

seu tremp” o que està corrobo-

rada per l’experiència.»

La lògica de la investigació 

científi ca

Karl Popper

«En una època com la nostra, 

que ha superat els dogmes i les 

utopies, el racionalisme crític 

de Popper se’ns presenta com 

l’expressió de la fal·libilitat irre-

meiable de l’ésser humà i de la 

provisionalitat de totes les se-

ves idees. Popper ens ha ex-

hortat a no donar cap qüestió 

per resolta i a no acceptar cap 

solució com a defi nitiva.»

Ciència viva

Jesús Mosterín
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j 3.5 El problema de la demarcació

Des del naixement de la ciència moderna, com a resultat de la Revolució Científi ca dels 
segles XVI i XVII, tota mena d’ideologies i doctrines han pretès qualifi car-se de cien-
tífi ques. Això es deu als ininterromputs èxits que la ciència ha tingut en els últims 
quatre segles, que li han atorgat un gran prestigi social i l’han convertida en el tipus de 
coneixement més fructífer i fi able. El coneixement científi c és el millor exemple de co-
neixement objectiu, racional, crític i contrastable.

El prestigi i els grans èxits de la ciència moderna han fet que la paraula científi c també 
sigui utilitzada per referir-se a tota mena de discursos, activitats i productes humans 
amb l’únic objectiu de fer-los així respectables. Per tant, no és estrany sentir parlar 
d’astrologia científi ca, d’ideologia científi ca, de religions científi ques o de «ciències 
ocultes». Per tot això, un objectiu que s’han plantejat els fi lòsofs de la ciència és trobar 
un criteri o un conjunt de característiques distintives que permeti distingir la ciència 
d’altres discursos, sabers o pràctiques no científi cs. Es tracta de poder delimitar allò que 
és científi c d’allò que no és científi c malgrat que ho pretengui.

j Ciència i no-ciència

El problema de distingir entre ciència i no-ciència es coneix com el problema de la 
demarcació. Es tracta de destriar l’autèntica ciència (com l’astronomia, la química o 
la medicina) de la falsa ciència o pseudociència (com l’astrologia, l’alquímia o la pràcti-
ca dels curanderos). També s’interessa per distingir el discurs científi c dels altres tipus 
de sabers o discursos que s’han utilitzat per interpretar la realitat, com el saber mític, 
el religiós, l’ideològic, etc. De manera anàloga, també es tracta de saber diferenciar la 
tecnologia —que es basa en el coneixement científi c— de les pseudotecnologies, com 
la màgia o les supersticions, que es fonamenten en mites o en altres coneixements no 
científi cs. El problema de la demarcació és un problema important i no gens fàcil de 
resoldre. No resulta cap solució al problema de la demarcació dir que «ciència» és allò 
que fan els equips científi cs, ja que evidentment no tot el que fan els científi cs és cièn-
cia. Qui es dedica a la ciència pot fer tota mena d’activitats (gastronòmiques, espor-
tives, sindicals, polítiques, artístiques, etc.) o tenir creences i propostes sobre qualse-
vol tema, però només considerarem com a científi ques les seves activitats o creences 
que segueixin el mètode científi c i tinguin un objectiu científi c.

Per poder distingir entre allò que es pot considerar ciència d’allò que no s’hi pot considerar, 
necessitem prèviament aclarir en què consisteix la ciència. Podem considerar la ciència com 
un sistema de proposicions: dades empíriques, lleis científi ques, prediccions, teories. El 
problema de la demarcació consistirà a trobar un criteri que ens permeti distingir quan una 
proposició pertany a una ciència o, al contrari, no és una proposició científi ca sinó una pro-
posició no científi ca o pseudocientífi ca. Hi ha fi lòsofs que afi rmen que les ciències fàctiques 
utilitzen com a mètode la inducció, és a dir, consideren que la veritat de les lleis científi -
ques (que són sempre proposicions universals) pot reduir-se a la veritat d’altres proposicions 
singulars. Per la major part d’aquests fi lòsofs inductivistes, el criteri de demarcació equival 
a dir que una proposició és científi ca si és possible determinar la seva veritat mitjançant 
l’experiència, és a dir, si és verifi cable empíricament. Com ja sabem, aquest criteri plan-
teja, però, un greu problema. Les proposicions universals mai no poden ser verifi cades com-
pletament per l’experiència. A partir de la veritat de proposicions singulars o particulars, 
malgrat que en siguin moltes, no es pot deduir la veritat d’una proposició universal.

Per això, s’ha proposat la falsabilitat com a un criteri que permet una solució al proble-
ma de la demarcació. Aquesta va ser una de les tesis més famoses de Karl Popper. 
Si el criteri de demarcació és la falsabilitat, perquè una proposició sigui científi ca ha de 

«Examineu fragments de pseu-

dociència i trobareu un man-

tell de protecció, un dit polze 

per xumar i unes faldilles on 

agafar-se. I què oferim els cien-

tífi cs a canvi? Incertesa! Incer-

tesa!»

L’ escèptic

Isaac Asimov

Només les proposicions potencial-
ment falsables poden ser accepta-
des com a proposicions científi-
ques. Proposicions com a) «Durant 
els tres mesos d’hivern sempre hi 
ha algun dia que la temperatura 
és inferior als 0º C al nostre país» 
o b) «La loteria de Nadal sempre 
toca on hi ha hagut una desgràcia 
natural» són proposicions falsa-
bles (és possible fer observacions 
incompatibles amb elles i que, per 
tant, puguin falsar-les). La pri-
mera és falsable i, possiblement, 
vertadera, mentre que la segona 
és falsable i, segurament, falsa. En 
canvi, les proposicions c) «Al nos-
tre país sempre plou o no plou» 
o d) «És possible que la loteria 
de Nadal caigui on s’hagi produït 
una desgràcia natural» són pro-
posicions no falsables (no es pot 
fer cap observació que les refuti). 
La tercera és necessàriament ver-
tadera, ja que és una tautologia 
i, per això, no és falsable, mentre 
que la quarta no prediu un fet, 
sinó una mera possibilitat, amb 
la qual cosa no arrisca res i, per 
això, tampoc no és falsable.
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ser teòricament possible refutar-la per l’experiència. Una hipòtesi serà científi ca si podem 
assenyalar per avançat una observació o un experiment que podria falsar-la, i no és cien-
tífi ca o és pseudocientífi ca si no té cap proposició falsadora potencial, si no hi ha cap 
observació o experiment que pugui falsar-la. Segons Popper, el problema de traçar una 
línia divisòria entre les proposicions de les ciències empíriques i totes les altres propo-
sicions, siguin mítiques, religioses, fi losòfi ques o pseudocientífi ques, és un problema 
que té solució, i aquesta és la falsabilitat o refutabilitat.

j Les pseudociències

Els sabers mític i màgic s’han transformat, amb el pas del temps, en nous suposats co-
neixements: les pseudociències i les pseudotècniques. Una pseudociència es pot defi nir 
com un conjunt de creences i pràctiques que, de bona o mala fe, alguns volen fer passar 
per autèntica ciència, sense que arribin a compartir les característiques exigibles al co-
neixement científi c. Els qui s’hi dediquen (astròlegs, parapsicòlegs, curanderos, xamans, 
etc.) pretenen tenir un poder especial que els permet entrar en contacte directe amb les 
suposades forces còsmiques ocultes, que aspiren a controlar fi ns a cert grau. Així:

a)  L’astrologia, basada en l’antiga astronomia, es construeix a partir d’una hipòtesi 
central inacceptable: la infl uència astral. El destí i el caràcter d’una persona estan 
fi xats permanentment en la posició concreta de certs astres en el moment del seu 
naixement o, segons altres, de la seva concepció. 

b)  La parapsicologia o investigació psíquica parteix de l’antiga tradició de l’espiritisme, la 
cartomància (endevinació del futur mitjançant les cartes), la quiromància (endevinació 
mitjançant la lectura de les ratlles de la mà), etc. Actualment, es dedica a la «investiga-
ció» de suposats fenòmens com la telepatia (transmissió del pensament sense el suport 
del llenguatge); la vidència a distància; la vidència del futur; la telecinesi (desplaça-
ment d’objectes amb el pensament); la comunicació amb els esperits dels difunts mit-
jançant diversos procediments (com, per exemple, la taula ouija; la reencarnació de 
l’ànima, que passa d’un cos a un altre mentre no estigui totalment purifi cada, etc. Se-
gons la parapsicologia, tots aquests fenòmens impliquen l’existència d’una capacitat 
paranormal que només alguns individus posseirien, la percepció extrasensorial (ESP).

c)  El creacionisme científi c defensa l’afi rmació que totes les espècies foren creades 
d’una vegada per totes i la negació consegüent de la seva evolució, en contra de 
totes les evidències empíriques i d’altres consideracions teòriques. Aquesta creença 
acostuma a anar associada a la cosmologia creacionista, hipòtesi que afi rma la crea-
ció de l’Univers a partir del no-res.

d)  L’art dels saurins. Consisteix en l’habilitat especial que tindrien certs individus ca-
paços de percebre certes irregularitats en el subsòl a través d’una vareta de cirerer o 
avellaner o d’un pèndol, per així determinar l’existència d’aigua subterrània.

e)  L’ufologia és la creença en suposats contactes amb intel·ligències extraterrestres 
que haurien visitat la Terra amb ovnis (objectes voladors no identifi cats) i que se-
grestarien temporalment persones a qui volen estudiar (abduccions).

f )  La criptozoologia és l’estudi d’animals ocults, com ara els famosos Yeti o el monstre 
del llac Ness.

g)  Diverses teràpies o tècniques curatives com la naturopatia o curació a través del sol, 
l’aigua, etc., la refl exologia o curació a través de massatges, l’aromateràpia...

h)  El mentalisme, que inclou creences i tècniques tan diverses com la hipnoteràpia, 
la risoteràpia (curació a través del riure), la meditació, la piramidologia (efectes de 
conservació i preservació d’aliments dins d’una estructura piramidal)...

«El valor d’una fi losofi a de la ciència 
pot ser efectivament calibrat per la seva 
sensibilitat a l’hora de diferenciar entre 
ciència i no ciència, ciència d’alta qua-
litat i de baixa qualitat, ciència viva i 
ciència morta. (Què pensarien vostès d’un 
historiador de l’art que fos constantment 
enganyat per falsifi cacions artístiques 
dolentes, o del crític d’art que passés per 
alt constantment obres de gran qualitat 
i exagerés el valor d’obres menors, o que 
estigués completament d’esquena a l’art 
del seu temps?)»

Com desemmascarar falsos científi cs?
Mario Bunge

«El criteri de la refutabilitat és 

una solució a aquest problema 

de la demarcació, ja que sosté 

que, per tal de ser col·locades 

en la categoria de científi ques, 

les proposicions o els sistemes 

de proposicions han de ser 

susceptibles d’entrar en con-

fl icte amb observacions possi-

bles o concebibles.»

Conjectures i refutacions

Karl Popper
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i)  La frenologia és la doctrina que analitza la psicologia de les persones mitjançant 
l’observació de la forma del crani; és a dir, examinant la morfologia externa del cap 
seria possible conèixer les tendències internes de l’individu.

Què tenen en comú totes aquestes creences i tècniques pseudocientífi ques tan diver-
ses? Hi ha unes constants en les explicacions i en els procediments pseudocientífi cs? 

a)  Podem dir, en primer lloc, que la pseudociència, a més de proposar explicacions falses 
i procediments inefi caços, es nega a fonamentar les seves doctrines en el marc dels 
coneixements científi cs establerts (precisament perquè no pot), ja que trenca com-
pletament amb la tradició i el mètode científi cs. És a dir, les pseudociències apareixen 
aïllades entre elles i de la resta del saber assumit per la comunitat científi ca. 

b)  En segon lloc, la pseudociència es nega a contrastar empíricament les seves afi rmacions 
mitjançant proves objectives. I, quan ho fa, interpreta qualsevol resultat, sigui advers o 
no, com una confi rmació parcial de la seva teoria (una fotografi a borrosa és una «prova 
evident» d’un ovni, una lleugera millora en la salut d’una persona és una «prova evident» 
de l’efi càcia de la nova teràpia), sense tenir en compte altres explicacions racionals 
alternatives i els casos adversos. A vegades, s’exigeix una creença prèvia a l’observador 
imparcial per tal que pugui conèixer la realitat estudiada. És a dir, si algú mostra una 
actitud excessivament escèptica, es diu que això afecta l’èxit de la prova. Els partidaris 
d’una pseudociència afi rmen que, si no es creu prèviament, no es podrà entendre, ja que 
l’escepticisme i els dubtes inhibeixen els poders de la ment i l’èxit de la prova.

c)  En tercer lloc, la pseudociència no té mecanismes autocorrectors: no li interessen ni 
assimila les noves dades empíriques ni les noves teories científi ques (l’astrologia és 
basa en l’astronomia antiga i medieval) ni, menys encara, les diverses crítiques a què 
s’ha hagut d’enfrontar (qualsevol crítica és vista com un atac). Per això, les pseu-
dociències no són perfectibles i, en aquest sentit, realment no progressen.

d)  Finalment, l’objectiu últim de la pseudociència no és produir coneixement (noves 
teories), sinó infl uir sobre les persones i les coses, tal com ja feien la màgia i les tèc-
niques primitives. Els seus fi ns són eminentment pràctics, tot i que es presenten 
amb l’aparença i el llenguatge de la ciència. 

En canvi, la ciència no pretén, d’entrada, aconseguir resultats pràctics ni infl uir im-
mediatament sobre les persones ni tenir total certesa ni, per tant, ser un saber fi nal, 
defi nitiu i incorregible, com sí ho pretenen els discursos pseudocientífi cs. Més aviat, la 
ciència pretén ser més vertadera que qualsevol altra explicació no científi ca del món, ja 
que pot provar aquesta pretensió de veritat, sotmetent a comprovació empírica totes les 
seves afi rmacions. És capaç de descobrir les seves limitacions i els seus errors.

«La conclusió a la qual Popper 

va arribar fou que la ciència es 

diferenciava de la pseudocièn-

cia en dos aspectes importants:

1) És molt possible posar a 

prova les teories científi ques, 

les pseudocientífi ques no. 

2) Els mètodes que adopten 

els científi cs (especialment la 

comprovació rigorosa) estan 

pensats per eliminar les teories 

falses tan aviat com sigui pos-

sible; els pseudocientífi cs trac-

ten de protegir les seves teories 

de la refutació.» 

Curs de fi losofi a de la ciència

Noretta Koertge

«La pseudociència abunda per-

què té arrels arcaiques o perquè 

s’ocupa de problemes deixats 

de banda per la ciència; i 

perquè fa afi rmacions extrava-

gants que exciten la imagina-

ció, i és molt més fàcil d’apren-

dre i practicar que la ciència. Per 

aquests motius se la pot trobar 

arreu i en tots els temps.» 

Pseudociència i ideologia

Mario Bunge

 18> Les proposicions existencials, com «Hi ha una 
muntanya que té més de 8.800 metres d’alçària», 
són falsables? I la proposició de l’alquímia «Hi ha 
una pedra filosofal capaç de transmutar els metalls 
baixos en or i plata»? Són verificables?

 19> En què consisteix el problema de la demarcació? És 
un problema que es pugui resoldre? Quina o quines 
poden ser les solucions a aquest problema?

 20> A què es deu la gran acceptació popular que tenen 
els discursos pseudocientífics?

 21> Expliqueu i valoreu el text següent de Martin Gard-
ner (1914) sobre la singularitat del fenomen pa-
rapsicològic:

«No existeix cap teoria dels fenòmens psíquics. Si aquests 

fets són certs, són independents de totes les lleis cone-

gudes de la ciència, i no s’ha formulat mai cap nova llei 

per explicar-los. En segon lloc, ha de quedar clar que 

aquests fenòmens són qüestions històriques. Els experi-

ments psíquics no són repetibles, en el sentit en què ho 

són els experiments de física o de psicologia.»

La ciència. El bo, el dolent i el fals

Martin Gardner

ACTIVITATS



03 79LA CIÈNCIA I EL SEU MÈTODE

j 3.6 El desenvolupament de la ciència

El discurs científi c no és un conjunt de proposicions inalterables; la ciència canvia, evo-
luciona cap a la veritat. Les teories científi ques són progressivament millors, més versem-
blants, i amb el pas del temps expliquen millor la realitat i fan prediccions més precises. 
El mètode hipoteticodeductiu mostra que l’evolució de la ciència és un procés similar, en 
alguns aspectes, a l’evolució biològica. Es tracta en tots dos casos d’un model d’assaig i 
error: mutacions i selecció natural en els éssers vius, hipòtesis i falsacions en les teories 
científi ques. La teoria de l’evolució dels éssers vius afi rma que l’evolució es troba dirigida 
per la selecció natural. En l’evolució de les teories científi ques, la comprovació empírica 
que refuta les teories proposades pels científi cs faria el paper de la selecció natural.

Qualsevol hipòtesi científi ca s’inicia detectant un problema, sorgeix com a resposta a 
una situació problemàtica. Per resoldre aquest problema es proposa una hipòtesi com-
provable. Per avaluar la versemblança d’aquesta hipòtesi temptativa es fan nombroses 
comprovacions crítiques. En la majoria dels casos, la hipòtesi acabarà sent falsada, i 
donarà lloc, així, a nous problemes, i obligarà a què els científi cs elaborin una nova 
hipòtesi que haurà d’explicar tot allò que la hipòtesi anterior ja explicava i també allò 
(aquell fet, aquella observació, aquell experiment) que l’ha falsada.

L’evolució de la ciència no és, doncs, un procés acumulatiu, però és un procés racional. El ci-
entífi c no va emmagatzemant coneixements segurs, però els seus coneixements són cada cop 
millors, progressen cap a la veritat, són més propers a la veritat, més versemblants. El progrés 
científi c és potser el millor exemple de progrés cultural. Les actuals teories sobre l’origen i 
l’estructura de l’Univers, per exemple, són incomparablement superiors a les de l’època 
antiga o, fi ns i tot, del Renaixement. El model del mètode hipoteticodeductiu explica el 
desenvolupament de la ciència mitjançant hipòtesis i falsacions, conjectures i refutacions.

j Els paradigmes científi cs

El fi lòsof i historiador de la ciència nord-americà Thomas Kuhn (1922-1996) va propo-
sar un model del desenvolupament científi c que ha resultat especialment interessant i 
polèmic. La seva explicació del desenvolupament de la ciència es basa en el concepte de 
paradigma científi c. Un paradigma científi c és un conjunt de realitzacions científi ques 
universalment reconegudes que, durant un cert temps, proporcionen models de proble-
mes i de solucions a una comunitat científi ca. Aquestes realitzacions són el principal 
contingut dels llibres de text de la ciència en qüestió en el seu moment històric. La 
defi nició de paradigma implica que, perquè una determinada realització científi ca formi 
part del paradigma, ha d’existir un acord implícit, entre els membres de la comunitat 
científi ca, sobre els pressupòsits i els conceptes bàsics, els postulats fi losòfi cs i els 
mètodes de treball que necessàriament comporta tota pràctica científi ca. Els membres 
d’una tradició científi ca disposen d’un paradigma comú. El paradigma científi c ha de 
proporcionar també sufi cients casos no resolts o enigmes que permetin l’activitat cien-
tífi ca posterior. Cal constatar que aquests enigmes són suggerits pel mateix paradigma, 
que no només dóna les eines per a la seva resolució, sinó que determina els problemes 
lícits a resoldre, assegurant en certa manera la seva solució.

j Ciència normal

Un cop defi nit què és un paradigma científi c, la història de la ciència no és més que la 
història dels successius canvis de paradigmes. En un moment determinat, una activitat 
investigadora sobre un tipus de fenòmens naturals o socials comença a tenir una pri-

«L’augment del nostre coneixe-

ment és el resultat d’un procés 

que s’assembla molt al que 

Darwin anomenà “selecció na-

tural”; és a dir, la selecció natu-

ral de les hipòtesis: en cada mo-

ment el nostre coneixement es 

compon d’aquelles hipòtesis 

que han demostrat la seva apti-

tud (relativa), sobrevivint fi ns 

aleshores en la seva lluita per 

l’existència, una lluita competi-

tiva que elimina les hipòtesis 

inadequades.»

El coneixement objectiu

Karl Popper

Un canvi de paradigma compor-
ta un canvi en elements fona-
mentals de la concepció del món 
—com va ser, per exemple, la Re-
volució Copernicana en astrono-
mia, als segles XVI i XVII—, aquest 
fet pot tenir conseqüències ideo-
lògiques importants amb repercus-
sions religioses, socials i econò-
miques. Una vegada que el nou 
paradigma ha triomfat, s’obre un 
nou període de ciència normal i 
s’inicia un nou cicle.
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mera formulació paradigmàtica; llavors es pot dir que aquesta activitat adquireix l’esta-
tus de ciència. Amb aquest primer paradigma es constitueix una comunitat de científi cs 
que es dedica a desenvolupar les seves possibilitats. Aquest és el que s’anomena període 
de ciència normal, en el qual la feina del científi c estaria dedicada fonamentalment a 
resoldre els problemes proposats pel paradigma i no a comprovar les teories. Quan un 
científi c resol un d’aquests problemes, comunica la solució a la comunitat científi ca, 
que l’acceptarà en la mesura en què estigui d’acord amb el paradigma establert i prendrà 
aquesta solució com a punt de partida de noves investigacions. En aquest període, els 
resultats de les investigacions són acumulatius i el progrés científi c és molt ràpid. En 
el període de ciència normal, l’activitat del científi c té un caire conservador. Res no pot 
posar en perill el paradigma; per això s’intenta fer avançar la investigació pels camins 
suggerits pel paradigma, demostrar les seves prediccions i desenvolupar les seves apli-
cacions tècniques. Però, a mesura que el paradigma es desenvolupa i s’aplica a proble-
mes més complexos, sorgeixen difi cultats o fenòmens mal explicats.

Tan sols quan sorgeixi una anomalia o un conjunt d’anomalies tan gran que sigui impos-
sible menystenir-lo (incompliment d’alguna predicció bàsica del paradigma, nous fenò-
mens que resulten totalment inexplicables dins del paradigma, etc.), o bé quan es vegi 
que el paradigma en qüestió ha esgotat les seves possibilitats, els científi cs es veuran 
lliures de la rigidesa de la ciència normal i podran questionar alguns dels principis bà-
sics del paradigma. Això provocarà una situació de crisi dins de la comunitat científi ca. 
Mentre una part de la comunitat continuarà fi del al paradigma anterior, un grup cada 
vegada més nombrós d’investigadors començarà a formular noves teories especulatives, 
que seran intents de solució de les anomalies detectades. En un moment determinat, 
algun científi c pot elaborar una teoria sufi cientment general que resolgui les anomalies 
i es pugui considerar com a paradigma alternatiu a l’anterior. Això és l’inici d’una revo-
lució científi ca.

j Canvi de paradigma

Una revolució científi ca provoca la substitució del paradigma científi c establert, 
com el canvi, que es va produir al llarg dels segles XVI i XVII, del geocentrisme (teoria 
que afi rma que la Terra és el centre de l’Univers) a l’heliocentrisme (teoria que afi r-
ma que el Sol és el centre de l’Univers). Això suposa no tan sols el canvi de les tècniques 
i els objectius d’aquella branca científi ca per uns altres de molt diferents, sinó també, 
normalment, el naixement d’una nova concepció del món. Això provoca que la lluita 
entre els defensors d’un paradigma científi c i els partidaris de l’altre sigui, normalment, 
aferrissada. La solució de la crisi no és, doncs, fàcil, perquè normalment es fa difícil 
comparar els paradigmes en lluita. A més, si bé el nou paradigma científi c té al seu favor 
la resolució de l’anomalia que el va generar, té també com a desavantatge la seva manca 
d’elaboració en comparació amb el paradigma anterior, que ha tingut ja un període de 
ciència normal. 

 22> Expliqueu els conceptes de «ciència normal», «pa-
radigma» i «revolució científica». 

 23> Quines raons poden explicar l’aparició d’un nou pa-
radigma científic?

 24> Analitzeu el text següent: 

«Com que el científi c corrent format en un paradigma 

usualment no vol o no pot “convertir-se” a un altre, la 

revolució prospera amb l’adhesió dels joves i triomfa fi -

nalment només quan han mort la majoria dels científi cs 

de la generació anterior (o s’han jubilat).»

Diccionari de lògica i fi losofi a de la ciència

Jesús Mosterín i Roberto Torretti

ACTIVITATS

«Les revolucions científiques es 

consideren aquí com aquells epi-

sodis de desenvolupament no acu-

mulatiu en què un antic paradig-

ma és reemplaçat, completament 

o en part, per un altre de nou i in-

compatible. [...] Un dels aspectes 

del paral·lelisme entre les revolu-

cions polítiques i les científi ques 

ha de resultar evident. Les revo-

lucions polítiques s’inicien per 

mitjà d’un sentiment, cada cop 

més gran, freqüentment restringit 

a una fracció de la comunitat polí-

tica, que les institucions existents 

han deixat de satisfer adequada-

ment els problemes plantejats per 

l’ambient que han contribuït en 

part a crear. De manera molt simi-

lar, les revolucions científiques 

s’inicien amb un sentiment crei-

xent, també sovint restringit a una 

petita part de la comunitat cientí-

fi ca, que un paradigma existent ha 

deixat de funcionar adequadament 

en l’exploració d’un aspecte de la 

naturalesa, cap al qual el mateix 

paradigma havia mostrat prèvia-

ment el camí.»

L’estructura de les revolucions 

científi ques

Th omas Kuhn
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j 3.7 Ciència i tecnologia

Els objectius de la ciència van més enllà de la recerca desinteressada de la veritat. El 
discurs científi c també obté benefi cis pràctics. Una de les característiques de la ciència 
moderna és la seva utilitat instrumental. El principal interès que tenen els governs, 
les empreses comercials i la societat en general en la ciència es justifi ca per la seva 
aplicació pràctica, per la seva utilitat com a instrument que es pot aplicar a la realitza-
ció de productes i activitats que tenen un objectiu diferent o complementari de l’augment 
del coneixement. ¿És possible dubtar raonablement de la utilitat d’instruments tecno-
lògics com els aparells de raigs X, l’ordinador, el telèfon mòbil, els electrodomèstics, 
Internet, els grans mitjans de transport o l’agricultura mecanitzada? Fins i tot les activi-
tats de les ciències més teòriques, com poden ser les matemàtiques o la física teòrica, es 
justifi quen, també, pel seu valor directe o indirecte, a curt o llarg termini, en aplica-
cions o coneixements pràctics.

La tècnica és tan antiga com la pròpia humanitat. Segons una antiga dita, l’home pensa 
perquè té mans, és a dir, hi ha una relació directa entre el pensament i la capacitat ma-
nipuladora o capacitat tècnica. Poder fabricar coses amb les mans constitueix un repte 
que estimula el cervell i, per tant, fa pensar. Ara bé, hi ha una gran diferència entre els 
artefactes primitius, obtinguts mitjançant senzilles tècniques, i alguns complexos apa-
rells que es fabriquen en l’actualitat. La tècnica moderna és inseparable de la ciència, 
ja que fa servir els coneixements teòrics d’aquesta. S’anomena tecnologia la tècnica 
que resulta de l’aplicació dels coneixements científi cs. Una qüestió molt debatuda és 
la que fa referència a la relació que hi ha entre la ciència i la tecnologia. Des del punt 
de vista de l’aspecte, no hi ha cap diferència entre un laboratori científi c i un laboratori 
tecnològic; però, des del punt de vista de la fi nalitat o dels objectius, sí que n’hi ha: 
al primer laboratori es «produeixen» coneixements, ciència, mentre que al segon es 
«produeixen» artefactes, tecnologia. 

Els equips científi cs volen saber més sobre l’estructura i el funcionament dels objec-
tes propis del seu camp d’estudi; en canvi, els equips tecnològics volen dissenyar un 
artefacte que tingui una determinada utilitat (un nou medicament, un nou tipus de 
combustible, un nou dispositiu per guardar informació digital, etc.). Els tecnòlegs no 
són científi cs interessats a conèixer millor la realitat, sinó enginyers preocupats pel 
disseny i fabricació d’artefactes amb els quals sigui possible transformar la realitat. Per 
la tecnologia, la ciència no és un fi  desitjable per ell mateix, sinó un mitjà necessari 
per obtenir un producte efi caç o un procediment d’actuació efectiu. La tecnologia és un 
vast camp d’investigació, disseny i planifi cació que utilitza els coneixements científi cs 
amb la fi nalitat de controlar coses o processos naturals. També tracta de dissenyar ar-
tefactes o processos.

Hi ha moltes classifi cacions possibles de les tecnologies. Basant-se en els seus resul-
tats, s’ha distingit entre:

a)  Les tecnologies artefactuals, que dissenyen i fabriquen artefactes (per exemple, les 
diferents enginyeries). 

b)  Les tecnologies organitzatives, que regulen activitats humanes (per exemple, l’or-
ganització del trànsit en una gran ciutat o la millora del rendiment en una gran 
empresa).

c)  Les tecnologies simbòliques o tecnologies de representació, en què les coses reals 
són representades per diversos tipus de símbols (com la cartografi a o la programació 
informàtica).

d)  Les biotecnologies, que manipulen processos biològics. 

«En tot aquest procés evolutiu, que 
s’estén al llarg dels darrers 200 anys, la 
tècnica ha estat alhora condició prèvia i 
conseqüència de la ciència natural. N’és 
la seva condició prèvia, perquè sovint 
una expansió i un aprofundiment de la 
ciència només són possibles gràcies a un 
refi nament dels mitjans d’observació; cal 
recordar la invenció del telescopi i del 
microscopi o el descobriment dels raigs 
Röntgen (raigs X). D’altra banda, la tèc-
nica és conseqüència de la ciència, ja que, 
en general, l’explotació tècnica de les 
forces naturals es fa possible gràcies a 
un coneixement força extens del domini 
d’experiència que en cada cas entra en 
qüestió.»

La imatge de la naturalesa 
en la física actual

Werner Heisenberg
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Si considerem que les tecnologies són aplicacions de diferents disciplines científi ques, 
podem utilitzar la classifi cació de les ciències per classifi car-les. Les ciències formals 
es trobarien en la base de tecnologies conceptuals (com la informàtica o la teoria de 
la informació). Les ciències naturals i socials serien la base teòrica de les diverses 
tecnologies materials i socials. L’època contemporània ha estat marcada per grans revo-
lucions tecnològiques. Les grans revolucions tecnològiques que han confi gurat el món 
dels últims cinquanta anys són la tecnologia nuclear, les tecnologies informàtiques, les 
biotecnologies i les nanotecnologies.

El fi lòsof espanyol José Ortega y Gasset (1883-1955) ofereix a Meditació de la tècnica 
una interessant periodització de la tècnica, fonamentada en el tipus de relació que man-
tenen els humans amb els productes tècnics. Així, parla de tres grans períodes en l’evo-
lució de la tècnica: la tècnica de l’atzar, la tècnica de l’artesà i la tècnica del tècnic. 

En la primera etapa, l’atzar és el tècnic, «el que proporciona l’invent». És una tècnica 
molt primitiva i senzilla, amb un ventall d’actes tècnics mol reduït, de manera que no 
fa falta cap mena d’especialització: tots els membres de la comunitat realitzen els ma-
teixos actes tècnics. En la tècnica de l’artesà (Grècia, Roma, edat mitjana), el repertori 
tècnic ha crescut considerablement i això comporta una especialització d’activitats; així 
apareixen els artesans. En aquesta fase, els instruments s’han fet més complexos, però 
encara no existeix la màquina («instrument que actua per si mateix i per si mateix pro-
dueix un objecte»). Per últim, diu Ortega, apareix la tècnica del tècnic o tecnologia. 
En aquest període, el repertori d’actes i resultats tècnics ha crescut enormement; d’altra 
banda, l’instrument deixa el seu lloc a la màquina. En aquesta darrera fase, se separen 
el tècnic o enginyer i l’obrer, les funcions dels quals abans estaven unides en la fi gura 
de l’artesà. L’un inventa o dissenya; l’altre fabrica o produeix.

L’Observatori de raigs X XMM-Newton de 
l’Agència Espacial Europea té com a mis-
sió observar els fenòmens còsmics que 
comporten processos energètics.

 25> Expliqueu els principals tipus de tecnologies i po-
seu-ne tres exemples de cada.

 26> Són el mateix ciència i tecnologia? Quina relació 
mantenen?

 27> Quines han estat les revolucions tecnològiques més 
importants del segle XX?

 28> Francis Bacon, teòric de la ciència moderna, afir-
mava que «a la naturalesa se la domina obeint-la». 
Comenteu aquesta idea.

 29> Esteu d’acord amb l’afirmació següent?

«S’ha dit que en l’entorn físic d’una societat industrial-

ment avançada no existeix ja res natural: la vida quoti-

diana dels individus es desenvolupa envoltada d’artefac-

tes, el paisatge és un producte de dissenys urbanístics i 

fi ns i tot els parcs naturals es conserven gràcies a costo-

sos processos d’intervenció tecnològica en què cooperen 

biòlegs i enginyers.» 

Tecnologia: un enfocament fi losòfi c

Miguel Ángel Quintanilla 

ACTIVITATS

El filòsof de la ciència argentí 
Mario Bunge és segurament el 
pensador llatinoamericà de més 
ressò internacional. En comparar 
la tècnica primitiva i la tecnolo-
gia actual, basada en la ciència, 
diu això: 

«La diferència entre la tècnica 

precientífi ca i la tècnica basada 

en la ciència (tecnologia) es 

pot exemplifi car així: distingi-

rem la metal·lúrgia antiga, que 

era totalment empírica, de la 

contemporània, que utilitza 

tota la física i química que pot. 

Anàlogament, distingirem la 

medicina tradicional, que era 

mig empírica i mig màgica, de 

la medicina contemporània, 

que es basa en l’anatomia, la fi -

siologia i la farmacologia, i fa 

ús d’una àmplia varietat d’ins-

truments d’observació, mesura 

i intervenció.»

Pseudociència i ideologia

Mario Bunge
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 1> Expliqueu les diferències més remarcables entre 
les ciències formals i les ciències fàctiques i, dins 
d’aquestes, entre les ciències naturals i les so-
cials. Agrupeu les ciències següents segons aquesta 
classificació: geometria, zoologia, ciències políti-
ques, estadística, informàtica, ciències de la infor-
mació, medicina, lingüística, aritmètica.

 2> En quin sentit podem entendre aquesta afirmació de 
Popper: «No sabem: només podem conjecturar»?

 3> Segons el criteri de demarcació de Popper, una pro-
posició és científica si i només si és falsable. Expli-
queu aquest criteri i digueu si són falsables o no les 
proposicions següents: 

a)  L’estrella Alfa Centauri està a una distància de 
4,3 anys llum de la Terra.

b)  Dues coses iguals a una tercera són iguals entre 
si.

c)  Hi ha una altra vida més enllà de la vida terrenal. 
d)  Cada tardor hi ha un gran temporal de llevant.
e)  Les persones nascudes sota el signe Taure tin-

dran una setmana molt intensa. 
f )  Les persones nascudes sota el signe Lleó poden 

guanyar 100.000 euros si juguen aquesta setma-
na a la borsa. 

g)  El tot és més gran que cadascuna de les seves 
parts. 

h)  La conducta agressiva d’aquesta persona és con-
seqüència del seu complex d’inferioritat. 

i)  La conducta tímida d’aquesta persona és conse-
qüència del seu complex d’inferioritat. 

j)  El planeta Júpiter té setze satèl·lits. 

 4> Analitzeu les diferències entre una predicció —cien-
tífica— i una profecia —pseudocientífica— i po-
seu-ne diversos exemples.

 5> Pot existir una societat sense ciència? I sense tèc-
nica? Expliqueu la relació entre ciència i tecnologia.

 6> Classifiqueu les tecnologies següents en funció dels 
resultats obtinguts: farmacologia, urbanisme, ofi-
màtica, agronomia, enginyeria nuclear, pedagogia, 
psiquiatria. Classifiqueu-les, també, segons el crite-
ri del coneixement en què es basen.

 7> Al matí diem que surt el Sol i a la tarda, que es 
pon. També diem que s’ha produït una pluja d’es-
tels. Aquestes expressions pròpies del coneixement 

comú no coincideixen amb els nostres coneixements 
científics actuals. Podríeu donar i explicar altres 
exemples semblants? Parlant científicament, com 
caldria dir-ho?

 8> Expliqueu què ha volgut dir Popper en afirmar: 

«La mateixa refutació d’una teoria —és a dir, d’una solu-

ció temptativa seriosa per a un problema— és sempre un 

pas endavant que ens acosta a la veritat. I és aquesta la 

manera per la qual podem aprendre dels nostres errors.»

 9> El filòsof de la ciència Norwood Hanson ha escrit: 
«Si l’afirmació “Tots els A són B” té un caràcter in-
finit, cap nombre finit d’observacions que “Els A 
són B” no podrà demostrar-la de manera definitiva. 
[...] No obstant això, aquesta afirmació podria ser 
negada fàcilment». Expliqueu el sentit d’aquestes 
paraules. Presenteu-ne alguns exemples.

10> Expliqueu i valoreu el text següent:

«[Les pseudociències] són proposades per persones que 

no tenen cap reputació en la disciplina que aborden [...]. 

No fan ús de la terminologia establerta, sinó que usen els 

seus propis termes, inadequadament defi nits, i no usen la 

simbologia matemàtica [...]. No es proposa cap manera 

adequada de posar a prova els suggeriments, ni es fan 

prediccions útils [...]. El proponent de l’especulació ten-

deix a ser polèmic i actuar a la defensiva de manera exa-

gerada.»

La ment errabunda

Isaac Asimov

11> Com es pot demostrar que les prediccions de l’ho-
ròscop són falses? Creieu que els pronòstics astro-
lògics són refutables? Com es poden explicar els 
possibles encerts d’algunes “prediccions”. Acompa-
nyeu amb exemples les vostres explicacions.

12> Expliciteu i comenteu el sentit d’aquest text:

«El mètode científi c no és inductiu. La ciència no pretén 

establir o justifi car les seves hipòtesis. No obstant això, 

aprenem de l’experiència, encara que no per inducció. El 

mètode de la ciència, el mètode pel qual aprenem de l’ex-

periència, és el de les conjectures i les refutacions. El mè-

tode científi c és la màxima expressió del mètode mitjan-

çant el qual qualsevol organisme aprèn del seu entorn: 

per assaig i error.» 

Fonaments de fi losofi a de la ciència

José A. Díez i Carlos Ulises Moulin

Activitats d’avaluació
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Exposeu les idees més importants del text, indiqueu 
la tesi principal que s’hi defensa, poseu un títol al 
text i feu-ne un comentari.

 1>    «Una teoria falsable pot resistir tots els intents de falsa-
ció: aleshores no sabem si és falsa, perquè encara no 
hem trobat la manera de falsar-la.
Les bones teories científi ques es caracteritzen perquè 
resisteixen durant molt de temps els intents de falsació. 
Quan una hipòtesi resisteix els intents sistemàtics de 
falsació, és provisionalment acceptada pels científi cs. 
Això no vol dir, però, que hagi estat establerta d’una 
manera defi nitiva. Cap hipòtesi no pot ser mai com-
provada. El fet que una teoria sigui acceptada provi-
sionalment no vol dir que tinguem cap dret a conside-
rar-la vertadera o comprovada.»

La fi losofi a de la ciència
Josep Lluís Prades

 2>    «Les veritats teològiques són fosques, les fi losòfi ques 
discutibles, les històriques depenen del poder i la in-
fl uència dels governs contemporanis. Les veritats de la 
biologia, incloent les de la medicina, són quasi me-
rament empíriques, i les de les ciències socials, econò-
miques i psicològiques es basen en l’estadística i, en el 
millor dels casos, representen una més o menys vàlida 
probabilitat. Fins i tot, les veritats fi sicoquímiques te-
nen molt a desitjar: manquen de rigor i no poden ofe-
rir més que una bona aproximació [...].
Sembla, doncs, que només les ciències matemàtiques 
ofereixen veritats que, d’una banda, no són gens tri-
vials, i de l’altra, assoleixen l’ideal de veritat absoluta 
que el més exigent dels científi cs pugui desitjar.»

Fonaments de la matemàtica
Alberto Dou

 3>    «Qualsevol teoria física és sempre provisional, en el 
sentit que tan sols és una hipòtesi: mai no la podem 
demostrar. Per moltes vegades que els resultats experi-
mentals concordin amb una teoria, mai no podem es-
tar segurs que la pròxima vegada el resultat no la con-
tradirà. En canvi, podem refutar una teoria amb una 
sola observació que discrepi de les seves prediccions.»

Història del temps
Stephen W. Hawking

 4>    «Els falsacionistes com jo preferim molt més un intent 
de resoldre un problema interessant mitjançant una 
conjectura audaç, encara que aviat resulti ser falsa (i 
especialment en aquest cas), a qualsevol recital d’una 
sèrie d’obvietats improcedents. Ho preferim perquè 
creiem que aquesta és la manera en què podem apren-

dre dels nostres errors; i que, en descobrir que la nos-
tra conjectura era falsa, haurem après molt sobre la 
veritat i haurem arribat més a prop de la veritat.»

Conjectures i refutacions
Karl Popper

 5>    «Tothom està d’acord en què una de les principals metes 
de la ciència és explicar els fets de la naturalesa i les lleis 
que semblen governar-los. Què vol dir això? L’explica-
ció és un concepte extremadament profund, que no es 
deixa defi nir fàcilment de forma precisa. Però la forma 
característica d’una explicació científi ca consisteix en 
un argument racional que vincula un conjunt de fets 
empírics a un esquema conceptual d’índole general. És, 
per dir-ho així, una de les classes de relacions que exis-
teixen entre enunciats científi cs “fàctics” i “teòrics”.»

Introducció a l’estudi de les ciències
John Ziman

 6>    «Sigui quina sigui la “naturalesa” física de la infl uència 
dels planetes, cal suposar que depèn poc o molt de la 
distància, o que no depèn d’ella. Si la infl uència dels 
planetes disminueix segons una llei de 1/r2 (com si fos la 
gravetat), aleshores hauria de prendre’s en consideració 
la infl uència d’altres masses pròximes. Així, cal conside-
rar la Défense, els seus edifi cis, etc., situats a uns deu 
quilòmetres dels parisencs, i d’una massa aproximada 
de 109 tones; la massa de Mart és de 6 x 1020 tones: un 
factor de 1011 vegades més gran. Però la distància és de 
l’ordre de 150 milions de quilòmetres, per tant, 1,5 x 107 
vegades més lluny de París que la Défense. De manera 
que, si la infl uència s’exerceix segons una llei de 1/r2, la 
Défense té una influència molt més gran que Mart 
sobre un parisenc de l’illa de Sant Lluís. Si és una llei de 
1/r3 (com els efectes de la marea), el predomini dels ob-
jectes terrestres pròxims és encara més marcat.»

Mundo Científi co
Jean-Claude Pecker

 7>    «La pràctica d’una tècnica exigeix disposar d’un deter-
minat tipus de coneixements: cal conèixer els materials 
a què s’aplica i les condicions que han de reunir, els ob-
jectius que persegueixen amb la seva aplicació i allò que 
hem anomenat el “manual d’operacions”, és a dir, el 
conjunt de regles o normes d’actuació que han de se-
guir-se per obtenir el resultats previstos i les instruc-
cions que indiquen en quin ordre cal aplicar aquestes 
regles. En realitat, es tracta de components cognoscitius 
necessaris per a qualsevol acció intencional complexa.»

Tecnologia. Un enfocament fi losòfi c
Miguel Ángel Quintanilla

Textos per comentar


