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Antropologia filosòfica i pedagogia en
M. Foucault
1 El problema antropològic

Foucault és, bàsicament, un kantià. La pregunta general del kantisme
Què és l'home? pot considerar-se també la pregunta de Foucault.
Tanmateix, al voltant d'aquesta qüestió que vertebra tot el kantism,
Foucault introdueix un nou punt de vista. L'actitud kantiana d'interrogar-
nos sobre la raó ha prevalgut fins als nostres dies; ara bé, aquesta idea
d'home implícita en la pregunta il·lustrada Què és l'home? és buida. Hi
ha una mena de "fantasma" que recorre la història de la filosofia des
de l'època moderna fins avui. Segons Foucault, hem de desenterrar
l'origen d'aquest buit, d'aquest fantasma. Per fer-ho és necessari una
arqueologia que ens porta fins a Descartes. En aquest filòsof, puc establir
amb tota certesa "sóc", però no puc definir pas "què sóc?" Tot sovint
la història de la filosofia moderna i contemporània ha contestat la
pregunta Què sóc? afirmant "sóc un home" sense que a sota hi hagi cap
concepte d'home. Quan Foucault en Els mots i les coses afirma que
"l'home ha mort" , és evident que està considerant que és el concepte
d'home de l'Època Moderna que ha mort, que amb el concepte d'home
no farem cap ciència, cap pedagogia. Foucault diu:

"Allò que no tardarà a morir, allò que mor ja en nosaltres (i la mort
del qual justament porta el nostre actual llengautge) és l'homo dialecticus
(....) Aquest home fou el subjecte sobirà i el serf objecte de tots els
discursos sobre l'home que han estat sustentats de molt de temps
ençà (....) I feliçment, mor sota llurs garlades"

Per això, cal "refusar totes les antropologies filosòfiques que es presenten
com un accés "natural o fonamental" perquè en totes elles hi ha en joc
la "il·lusió" pròpia de la filosofia occidental d'una idea d'home que és en
el fons buida. Aquestes antropologies, a més, han intentat... [llegir més]

La física. Fites en l’aplicació del seu
mètode: Newton
Durant un període de temps en el qual he dedicat (i que dedico
encara) a la ciència experimental, es parlava força del mètode de les
ciències experimentals, el mètode científic; era a la dècada dels 80,
sobretot. Semblava una moda, imposada fins i tot als nens a les escoles,
en edats primerenques, potser per la impaciència d’alguns mestres i
professors universitaris de fer extensiu el mètode científic, amb tots
els seus ets i uts.

El mètode científic és, sens dubte, un mètode poderós, un dels guanys
principals de l’home que, alhora, manifesta la seva superioritat sobre
l’univers, encara que la persona normal i corrent sovint només s’adoni
de les seves manifestacions tècniques, de les seves aplicacions. I és que
la Física, segons la meva opinió, és menys coneguda pel ciudatà en
aquests darrers anys i en canvi la tecnologia, si més no, molt més usada.
Però, què seria de la tècnica (mòbils, motors, ordinadors, etc.) sense
la Física? Senzillament, res de res.

El fet d’haver decidit que aquest any es declarés Any Internacional de
la Física ens mou a divulgar certes idees que potser s’han quedat a la
ment per especialistes, només. El fet que els alumnes gemeguin quan
intentis formar-los en conceptes que són bàsics és certament preocupant,
sobretot tenint en compte que aquests continguts no arriben ni a un
primer nivell de l’exigència que seria precisa atesa la seva divulgada
aplicabilitat.

I el primer pensament que m’ha vingut davant d’aquesta oportunitat
és comentar quelcom bàsic al voltant del mètode científic emprat per
les ciències experimentals, en particular de la Física, que em sembla una
ciència injustament força abandonada en l’ensenyament primari i
secundari sobretot i, per lògica, a la Universitat passa a ser... [llegir més]

Dr. Antoni Llach i Expósito, professor del Departament de Pedagogia Dr. Josep Cartañà, professor del Departament de Didàctiques Específiques
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Antropologia filosòfica i pedagogia en M. Foucault
Dr. Antoni Llach i Expósito
Departament de Pedagogia -UdG-


1.-El problema antropològic


Foucault és, bàsicament, un kantià. La pregunta general del kantisme Què és
l'home? pot considerar-se també la pregunta de Foucault. Tanmateix, al voltant
d'aquesta qüestió que vertebra tot el kantisme, Foucault introdueix un nou punt de
vista. L'actitud kantiana d'interrogar-nos sobre la raó ha prevalgut fins als nostres
dies; ara bé, aquesta idea d'home, implícita en la pregunta il·lustrada Què és
l'home? és buida. Hi ha una mena de "fantasma" que recorre la història de la
filosofia des de l'època moderna fins avui. Segons Foucault, hem de desenterrar
l'origen d'aquest buit, d'aquest fantasma. Per fer-ho és necessari una arqueologia
que ens porta fins a Descartes. En aquest filòsof, puc establir amb tota certesa
"sóc", però no puc definir pas "què sóc?" Tot sovint, la història de la filosofia
moderna i contemporània ha contestat la pregunta Què sóc? afirmant "sóc un
home" sense que a sota hi hagi cap concepte d'home. Quan Foucault en Els mots i
les coses afirma que "l'home ha mort"1, és evident que està considerant que és el
concepte d'home de l'Època Moderna que ha mort, que amb el concepte d'home
no farem cap ciència, cap pedagogia. Foucault diu:


"Allò que no tardarà a morir, allò que mor ja en nosaltres (i la mort del
qual justament porta el nostre actual llenguatge) és l'homo dialecticus2


(....)Aquest home fou el subjecte sobirà i el serf objecte de tots els
discursos sobre l'home que han estat sustentats de molt de temps ençà
(....) I feliçment, mor sota llurs garlades."3


Per això, cal refusar totes les antropologies filosòfiques que es presenten com un
accés "natural o fonamental" perquè en totes elles hi ha en joc la "il·lusió" pròpia
de la filosofia occidental d'una idea d'home que és en el fons buida. Aquestes
antropologies, a més, han intentat construir un concepte d'home lligat al del tema
de Déu. En aquest sentit, Foucault observa que la introducció de la pregunta
kantiana Què és l'home?, és la introducció d'un cert concepte d'home entès com a
mediació entre Déu i el Món. "L’home és, d’aquesta manera, la síntesi universal
en la qual convergeixen la personalitat de Déu i l’objectivitat del món"4. Per
                                                            
1 Foucault, M.: Els mots i les coses , Ed. Planeta-Agostini, 1985 En aquest lloc, Foucault diu:
"L'home és un invent; l'arqueologia del pensament ens mostra fàcilment la data recent. I, potser, la
seva fi pròxima. Si aquestes disposicions (les disposicions fonamentals de saber o epistemes)
arribessin a desaparèixer tal com han aparegut, si per algun esdeveniment -la possibilitat del  qual
només podem, com a molt, pressentir, però sense de moment conèixer-ne encara ni la forma ni la
promesa- basculessin -tal com, ho va fer el sòl del pensament clàssic a la fi del segle XVIII-,
aleshores es pot ben bé fer l'aposta que l'home s'esborraria, com un rostre de sorra en la línia del
mar". O.c., pàg. 385.
2 L'expressió utilitzada per Foucault d'homo dialecticus és una referència explícita a Kant, en la
mesura que s'ha de relacionar amb el tema de les antinòmies de la raó.
3 Foucault, M: "La follia, l'absència d'obra", article que es troba publicat a L'ordre del discurs i
altres escrits, pàgines 39 a 45. Laia, textos filosòfics, 1982.
4 Foucault, M.: Tesi complementària, pàg 70. Aquesta tesi pot trobar-se fotocopiada a la biblioteca
de la UAB.
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Foucault aquest concepte d'home no existeix. És en aquest marc que podem
entendre aquestes paraules:


"És en la mort de l'home que s'acompleix la mort de Déu".5


Es tracta d'unes paraules lligades amb aquestes altres amb les quals Foucault
acaba la tesi complementària:6


"La trajectòria de la qüestió: què és l'home?, en el camp de la filosofia,
s'acaba en la resposta que la recusa i la desarma: superhome".7


Per tant, la nova antropologia és la que s'aixeca sobre el concepte d’un home que
és l’home de la "mort de Déu", i de l'acceptació de l’etern retorn com el Logos
alliberat de l’infinit8. És més, per Foucault la noció d'home, com a mediació entre
el món i Déu, rau arrelada en la identificació home=subjecte de l'època moderna,
una identificació consumada en Kant, tot i que present ja en Descartes. Ara bé, el
subjecte, seguint Nietzsche, no pot identificar-se amb l'home. D'aquesta manera,
no existeix res de semblant a aquest en la història de la filosofia moderna. Les
ciències humanes -inclosa la pedagogia-, amaguen i mostren al mateix temps
aquesta no-existència de tal concepte. Per això, es pot parlar d'un somni
antropològic general.


En aquest sentit, la tasca que Foucault es proposa consisteix a despertar-nos
d'aquest somni, que és alhora un límit9. La proposta de l'Aufklärung de fer ús del
nostre propi enteniment, tan lligada a la pedagogia de Kant, no pot donar resposta
al tema de la follia. Des d'aquest punt de vista, la funció de la filosofia és la
d'incloure allò que no és raó dins del camp del saber. En aquest sentit, el text
esmentat més amunt, i que diu: "Allò que no tardarà a morir, allò que mor ja en
nosaltres (i la mort del qual justament porta el nostre actual llenguatge) és l'homo
dialecticus(...)", continua així:


"De tal manera que ja no se sabrà com l'home ha pogut posar a
distància aquesta figura de si mateix (la follia)10, com ha pogut fer
passar a l'altre costat del límit allò mateix que se sustentava en ell i en
la qual cosa era sustentat? (...) No direm pas que hem estat a distància
de la follia, sinó en la distancia de la follia."11


                                                            
5 Ibídem, pàg. 128.
6 Sobre aquesta tesi, hi ha un interessant comentari en el llibre de Didier Eribon, Michel Foucault,
Anagrama, 1992. En concret, a les pàgines 155-162.
7 Tesi complementària, pàg. 128.
8 Foucault també treballa el tema de la finitud-infinitud en el text Els Mots i les coses . En aquesta
obra relaciona aquesta noció amb tres conceptes bàsics lligats amb la idea d’home: el treball, la
vida i el llenguatge. Aquestes tres idees provenen directament de tres filosofies que han intentat
desenvolupar una determinada definició d’home: el marxisme, Nietzsche, i la psicoanàlisi. Per
Foucault, aquestes activitats constitueixen les fronteres de la transcendència i de la finitud de
l’home.
9 Vegeu nota anterior.
10 El parentèsi és nostre.
11 Foucault, M: "La follia, l'absencia d'obra", o.c., pàgines 39-40.
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Per Foucault la diferència fonamental de l'home seria la follia, i l'autor francès en
realitza una història.12


L'obra Història de la follia té una influència notable de Bachellard13. Foucault hi
fa una arqueologia de la ciència psiquiàtrica. El llibre parteix de l'any 1656, quan
irromp en la història l'hospital. Foucault constata que la irrupció de l'hospital es
produeix al mateix temps que la irrupció de les ciències humanes modernes.
Alhora, observa que l'atenció sobre la follia es produeix quan hi hagut en la
història un espai buit: el deixat per la lepra a l'època medieval.14 La lepra, com a
gran diferència a l' època medieval, desapareix a conseqüència d'un seguit de
fenòmens que afecten l'ordre de la història. Foucault constata que una vegada ha
desaparegut, l'estat vol que aquell lloc fins aleshores ocupat pels leprosos
esdevingui omplert per un altre tipus de malalts: els folls. Comença, aleshores, un
discurs sobre la follia que ha arribat fins als nostres dies.


En el Renaixement la qüestió de la follia entra a formar part del discurs. Pensem
en l'Elogi de la follia d'Erasme. La follia pot tenir la paraula. Ara bé, la seva
paraula no és mai la darrera paraula sobre la realitat.15  En el Renaixement, hom
port parlar de la follia, tot i que aquest parlar es fa retornant constantment a la
humanitat. La follia en si no té una existència absoluta; és integrada a la raó.16  Per
Foucault el Quixot és una d'aquestes formes de follia inclosa en el món de la raó.
És de tant llegir que el Quixot s'ha tornat foll. Lady Macbeth, que es torna boja de
culpabilitat, també s'inclou dins d'aquest discurs de la follia. En un moment
determinat de l'obra es crida a un metge perquè la tracti, i aquest diu que no sap
pas què fer-hi. És a dir, en aquest moment la follia encara no és quelcom que entri
dins de la consideració mèdica. Tant en Cervantes com en Shakespeare la follia té
un tractament extern.


Foucault, a Història de la follia a l' Època Clàssica, diu: "En l'obra de Shakespeare
i de Cervantes, la follia ocupa sempre un lloc extern, en la mesura que no té
recursos. No hi ha res que pugui tornar-la a la veritat i a la raó. Únicament
condueix a l'esquinçament, que precedeix a la mort. La follia, en les seves
paraules vanes, no és vanitat; el buit que l'envaeix és "un mal que es troba molt
més enllà de la meva pràctica", com diu el metge parlant de Lady Macbeh (...)."17


Altrament: en el naixement de la psiquiatria hi ha un esforç de classificació
paral·lel al desenvolupament de l’episteme clàssica que, segons Els mots i les
                                                            
12 Cal matisar, tanmateix, el concepte d'història de Focault. Aquest concepte d'història que maneja
a Història de la follia prové de Nietzsche, i està lligat a una noció fonamental: l'atzar. Per tant, és
una noció d'història completament antihegeliana.
13 Bachelard, Gaston (1884-1962). Filòsof  francès preocupat per qüestions epistemològiques, per
la filosofia de la ciència i la psicoanàlisi.
14 Foucault comença Història de la follia a l'època clàssica  amb aquestes paraules: "A les acaballes
de l' Època Medieval, la lepra desapareix del món occidental.  En els marges de la comunitat, a les
portes de les ciutats, s'obren terrenys en els quals ja no assetja la malaltia (...) Durant segles
aquestes extensions pertanyien a l'inhumà. Del segle XIV al XVII, esperaran i sol·licitaran a través
d'estranys encanteris una nova encarnació del mal, una màgia renovada de purificació i
d'exclusió", que serà la follia. Vegeu HF, pàg. 13. ed. Fondo de cultura, 1991.
15 Vegeu HF, o.c., pàg. 50.
16 Íbidem, pàg. 46.
17 Ibídem, pàg. 66-67.
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coses, s'ha de relacionar amb l'aparició de l'arxiu. Ultra això, la clínica s'identifica
amb el naixement i desenvolupament d'una determinada classificació de les
malalties mentals: paranoia, esquizofrènia, etc., que són diferents tipus de follia. A
través de la clínica psiquiàtrica, la realitat màxima de l'home inclou la follia
humana: Pinel allibera els presos de les cadenes que els lligaven. Per Foucault
neix, en aquest moment, la possibilitat d'enraonar amb els bojos. Però, la història
de la psiquiatria continua. Així, la història de la clínica psiquiàtrica contemporània
es divideix en dues grans tradicions: a) l'alemanya; b) la francesa. La primera es
distingeix de la segona per la seva tradició metapsicològica. Tota classificació es
fa des d'un determinat sistema: els alemanys posen en relació la malaltia i un
sistema metapsicològic. En canvi, la tradició francesa es caracteritza per una mena
de filar prim en la descripció de l'esdeveniment malaltís. Freud parteix de la
tradició d'alemanya, tot i que assistí a les classes de Charcot (francès)18. Per tant,
hi ha en Freud una mena de síntesi de les dues tradicions, tot i que també hi
trobem una superació de la manera tradicional de tractar la follia. En aquest sentit,
Foucault compara Freud amb Kant; concretament, en allò que suposà la seva
"revolució copernicana".19


Freud introdueix innovacions en el tractament de les malalties mentals. Tot model
metapsicològic s'havia construït des d'una base fisiològica. Tots els trastorns
psicològics tenien abans de Freud una base física. Freud es distancia de la
necessitat de donar un equivalent al sistema nerviós purament fisiològic i
estableix la necessitat de realitzar una separació clara, una diferenciació
contundent, entre el fisiològic i el psicològic.


A més, Freud:


"Desplaça l'experiència europea de la follia per tal de situar-la en
aquesta regió perillosa, sempre transgressiva (així doncs, encara
prohibida però de manera particular) que és la dels llenguatges que
s'impliquen a si mateixos, és a dir que enuncien en llur enunciat la
llengua en la qual enuncien. Freud no va descobrir la identitat perduda
d'un sentit; contornejà la figura irruptiva d'un significat que no és gens
ni mica com els altres."20


A banda de Freud, Foucault llegeix Jaspers interessant-se pel tema de la seva
Psicopatologia: l'home en la seva malaltia psíquica. Altrament, Jaspers aplica els
principis de la fenomenologia de Husserl a l'estudi de les patologies i fa una
lectura heideggeriana de Freud. Foucault també valora d'una manera molt positiva
la tesi de Jaspers que, "el psíquic té el seu origen en el psíquic".


Adés, el que conforma la base de la psicopatologia de Jaspers és el concepte
heideggerià de comprensió.21 La comprensió és un terme molt ampli que permet
                                                            
18 Charcot era neuròleg. Freud el conegué un cop acabà els seus estudis de medicina, l'any 1885 quan
acceptà una beca per anar a estudiar a París. Estava especialitzat en l'estudi de la histèria.
19 Foucault, M.: "L'ordre del discurs", pàg. 138, a Michel Foucault: L'ordre del discurs i altres
escrits. Ed. Laia:textos filosòfics, 1982.
20 "La follia, l'absència d'obra", o.c., pàgines 44-45.
21 Per Heidegger la comprensió és l'existenciari fonamental. Recordem que per Heidegger la
pregunta per l'ésser es resol analitzant i reflexionant sobre l'ésser de l'home. Aquesta anàlisi ens
porta a parlar d'uns modes d'existència quotidians. El més important és, precisament, el
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racionalitzar els processos psíquics prescindint de la idea de causa: la comprensió
es fa des de dintre. A més, pot incloure els processos de producció, de creació; i
ensems relacionar tota una sèrie de fenòmens respecte als quals nosaltres no en
serem mai subjectes -per exemple, la crueltat instintiva. 22A banda, el terme
comprensió  no   tan  sols engloba el subjecte sinó també allò que aquest produeix,
és a dir, les seves obres. D'aquesta manera, Foucault constata que les obres ens
diran alguna cosa sobre el tema de la follia.


2. -Follia i Mort


En Història de la follia a l' època clàssica, Foucault constata que Don Quixot,
cavaller desfasat, es torna assenyat a la fi de l'obra, justament quan es troba al
llindar de la mort. D'aquesta manera, sembla que la follia de Don Quixot topa amb
un límit, i que aquest és la mort.23 Des d'aquest punt de vista trobem, en l'obra de
Foucault, una de les constants de l'antropologia filosòfica del segle XX: el tema de
la finitud essencial de l'ésser humà. Foucault tracta la qüestió des d'un punt de
vista estructuralista. Ho fa des de la perspectiva del llenguatge.


L'ull clínic ha vist la mort, i sap que aquesta realitat no es pot ultrapassar. Per tant,
la clínica ens mostra una relació entre discurs i mort. Ens posa de manifest que la
mort i el llenguatge s'han de relacionar inevitablement. En aquest sentit, la mort
remet a una doble experiència. Per una banda, a la fi de la possibilitat de
pronunciar (la mort és silenci: aquesta promesa que el llenguatge ja no es
repetirà). I tanmateix, per l'altra, remet a allò que ja ha estat dit d'una manera
infinita24. Aquesta darrera possibilitat s'ha de vincular amb l'angoixa.


L'angoixa també apareix relacionada amb la mort en la filosofia existencialista de
Heidegger: en concret, a Ésser i temps.25 El reconeixement que l'ésser humà és un
ésser-per-a-la-mort, causa angoixa. Ara bé, aquesta angoixa que acompanya la
certesa de la mort no ha de comportar necessàriament una existència marcada per
la por. La mort s'ha d'assumir en tant que límit insuperable, en això consisteix
l'existència autèntica: en acceptar la mort com essència de la finitud humana.


D'aquesta manera, per Heidegger la qüestió de la mort com a límit ens remet al
tema antropològic de la finitud, una qüestió que està estretament relacionada amb
Kant. Per Heidegger, Kant, a la primera edició de la Crítica de la Raó pura, hauria
desenvolupat una mena d'antropologia de la finitud molt semblant a la proposada
a Ésser i temps. Així, en el seu llibre: Kant i el problema de la metafísica,
Heidegger manté la tesi que el filòsof de Könisberg hauria elaborat un concepte
d'home proper al seu Dasein, ja que el nucli de la teoria del coneixement que
s'exposa a la primera edició de la Crítica de la Raó pura és la imaginació
                                                                                                                                                                                  
comprendre originari, que és relaciona amb l'estat d'obert a través del qual el Dasein dóna sentit a
les coses.
22 Sobre aquest aspecte, la influència de Jaspers en Focault, vegeu Miguel Morey: Lectura de Foucault,
pàg. 25, ed.Taurus, 1983.
23 Recordem, novament, allò que Foucault ens diu sobre Don Quixot, la mort i la follia: "Se'ns
dubte, la mort de Don Quixot, s'esdevé en un paisatge en calma, recobrades en un últim moment la
raó i la veritat. De sobte, la follia del cavaller ha adquirit consciència de si mateixa, i davant dels
seus propis  ulls es converteix en una rucada.". HFEC:  o.c., pàg. 67.    
24 (...)en una mena d'etern retorn constant.
25 Per Heidegger l'angoixa és un existenciari fonamental. Existim, tenim angoixa.
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transcendental, i aquesta imaginació transcendental, que unifica les facultats de
l'enteniment i de la sensibilitat, s'identifica, en darrer terme, amb la noció de
temps originari.


Tot i que aquesta interpretació ha estat criticada per Cassirer i Philonenko, la
lectura heideggeriana de la Crítica de la Raó pura no ha  deixat indiferent a ningú.
Foucault, però, no és un heideggerià, i, tot i conèixer-la,  no aborda aquesta
qüestió de la mateixa manera. D'una banda perquè vincula la qüestió de la mort
amb la follia; però, per un altra, perquè la tesi central de Foucault és que no s'ha
de cercar aquesta finitud en l'home mateix, en les seves facultats -com fa
Heidegger-, sinó en les seves activitats: en el treball, la vida, el llenguatge. Des
d'aquest punt de vista, hom pot considerar Els mots i les coses, en tant que
s'estructura a la manera d'un anàlisi d'aquestes tres activitats humanes, com un
tractat sobre la finitud essencial de l'home des d'un punt de vista estructuralista
molt diferent a l'existencialista desenvolupat per Heidegger a Ésser i temps. Cal
tenir-ho en compte, això, si volem entendre correctament l'antropologia filosòfica
de Foucault. La seva antropologia és, bàsicament, una antropologia
antiexistencialista, la qual cosa no vol dir que sigui antikantiana. Més aviat, tot el
contrari, és kantiana fins al moll de l'os.


3.- Saber/poder


La revisió que Foucault proposa del concepte de raó, i que nosaltres hem presentat
anteriorment; és a dir, aquesta integració de la follia en el discurs sobre l'home,
pretén continuar el camí emprès per Kant i la seva antropologia empírica.
Tanmateix, no es pot fer un desenvolupament d'aquesta antropologia empírica
kantiana sense tenir en compte una noció clau: el concepte de poder. L'home
factual, històric, és un home sotmès a un conjunt de relacions de poder més o
menys evidents. Per tant, des de la perspectiva de Foucault, si es vol tirar
endavant una antropologia de caràcter empíric, s'ha de fer una reflexió sobre el
poder. Aquesta aportarà al debat antropològic aspectes tan rellevants com ara que
el poder manté una estreta relació amb el saber. Per tant, si es vol comprendre
l'home en un sentit empíric, hem de parlar tant del poder com del saber; de la seva
relació. En aquest sentit, el llibre clau és Els mots i les coses.


En Els mots i les coses, Foucault s'adona que l'exercici del saber comporta
l'exercici del poder. El saber d'una malaltia humana com la follia comporta, d'una
manera molt directa, un poder. Aquest poder tanca els folls en unes institucions
que tenen, d'una manera intrínseca, uns dispositius de dominació. D'aquesta
manera, les institucions per a bojos són com presons, i les presons són llocs on es
produeix una reorganització subjectiva. Per Foucault els hospitals psiquiàtrics i les
escoles actuen de la mateixa manera que les presons, ja que neixen amb la finalitat
de reconstruir el subjecte.26


                                                            
26 Foucault ens pregunta a Vigilar i castigar: "Pot fer-se estrany que la presó cel·lular amb les seves
cronologies ritmades, el seu treball obligatori, les seves instàncies de vigilància i de notació, amb
els seus mestres de la normalitat, que revelen i multipliquen les funcions del jutge, s'hagi convertit
en l'instrument modern de la penalitat? Pot fer-se estrany que la presó s'assembli a les fàbriques, a
les escoles, a les casernes, als hospitals, que alhora s'assemblen a les presons?" O.c., pàg. 230
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A l'hora d'estudiar aquesta relació saber-poder, que ens ha de servir per a
replantejar l'antropologia empírica de Kant, Foucault s'inventa un territori
d'investigació concret. D'aquesta manera fa història i al mateix temps filosofia.
Com historiador segueix la línia traçada per Nietzsche a la Genealogia de la
moral,27 i recorre als arxius 28. Pel que fa a la seva vessant filosòfica, Foucault, en
tant que continuador de l'antropologia empírica, estableix una reflexió que gira a
l'entorn de la triple interrogació kantiana: Què sé? Què puc? Què sóc? Tanmateix,
aquestes tres preguntes, a diferència del que passa en Kant, no poden resumir-se
en una quarta: Què és l'home? De fet, Foucault29 crítica el concepte d'home
subjacent en la pregunta de Kant Què és l'home? ja que no inclou la follia (vegeu
l'inici d'aquest escrit).


Tota aquesta nova reflexió antropològica es fa, en Els mots i les coses, a través
dels coneixements que Foucault té de la psicologia i de la psicoanàlisi30. També, a
través de l'estructuralisme: a partir de Lévi-Strauss i Jakobson. Com sabem, la tesi
central d'aquests dos autors és que les societats primitives tribals estaven
estructurades a imatge del llenguatge que empraven. El llenguatge pot donar-nos
la clau per interpretar el subjecte, aquesta nova figura antropològica que ha de
substituir en el camp de l'antropologia empírica l'home kantià. En aquest sentit, en
l'estructuralisme i en la psicoanàlisi no es cerca un subjecte com el de
l'antropologia en el sentit tradicional, sinó que es para atenció en un Artaud o un
Bataille, exemples de follia.


4. -El llenguatge en Els mots i les coses 31


Com acabem de dir, el llenguatge pot donar-nos la pista fonamental per interpretar
el subjecte. Tanmateix, quin llenguatge? Foucault té curiositat pel llenguatge de
Roussel32, Artaud, Bataille, perquè llurs obres presenten la veritat de la Raó del
nostre temps. No només fan palesa l'experiència del llenguatge com a tal, sinó que
expressen la veritat de la veritat.


La curiositat de Foucault per Artaud o Roussel -per la literatura maleïda en
general- té com a punt de partença el fet que, en aquests autors, el destí personal
                                                            
27 Foucault prengué de Nietzsche un nou concepte d'història lligada a l'atzar.
28 Foucault aprengué de Dúmezil, etnòleg, l'art de manejar els arxius . En L'ordre del discurs ,
Foucault fa un elogi de Dúmezil. Hi diu que va més enllà de la pura hermenèutica. Dúmezil
estudià les religions indoeuropees. Però, també va ensenyar a Foucault una noció d'estructura, que
cal verificar a través de les dades d'arxiu. A més, li ensenyà l'art dels comentaris de text. Foucault
diu: "Penso que dec molt a Georges Dumézil, puix que fou ell qui em va incitar al treball a una
edat en què jo creia que escriure era encara un plaer. Però també dec molt a la seva obra (...); fou
ell qui em va ensenyar a analitzar l'economia interna d'un discurs ben altrament que els mètodes de
l'exegesi tradicional o pels del formalisme lingüístic; fou ell qui em va ajudar a situar el discurs a
l'altre, pel joc de les comparacions, el sistema de les correlacions funcionals; fou ell qui em va
ensenyar com descriure les transformacions d'un discurs i les relacions amb la institució (...)"
Vegeu Michel Foucault: L'ordre del discurs i altres escrits, pàg. 142, ed. Laia, “Textos filosòfics”,
1982.
29 El Foucault estructuralista. Se solen distingir diverses etapes en el pensament de Foucault. El
més conegut és el Foucault estructuralista dels Mots i les coses.
30 Veure nota anterior.
31 Aquesta visió del llenguatge està relacionada amb la tesi que aquest no és només estructura, que
també és acte.
32 Aquests personatges: Roussel, Artaud, Bataille, conformen l'anomenada literatura maleïda.
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sembla que estigui lligat a una mala aura del llenguatge. La literatura maleïda té
les mateixes coordenades que la malaltia que comporta el personatge. Els
escriptors maleïts són persones lliurades al poder del llenguatge mateix. Per
aquesta raó, els hem d'agafar com exemple. Ho hem de fer per dues raons: perquè
les seves obres inclouen la follia, i perquè d'alguna manera el seu discurs s'escapa,
en tant que maleït, al poder.


Foucault diu:


"Tots els qui, punt per punt, en la nostra història, han assajat de
contornejar aquesta voluntat de veritat i de replantejar-la contra la
veritat, just on la veritat emprèn la justificació de l'interdicte i la
definició de la follia; tots aquests, de Nietzsche a Artaud i a Bataille,
han de servir-nos ara de signes, altius sens dubte, pel treball de cada
dia."33


El que fan evident aquestes obres és que no pot fer-se un ús del llenguatge sense
que aparegui una manca implícita: un mateix mot pot dir dues coses diferents.34 Si
hi hagués mots per a tot, els mots no serien necessaris. És en la mesura que no
tenim mots per a tot, que ens calen els mots.


Per Foucault el llenguatge està constituït en estructura, i forneix un ordre, una llei;
en darrer terme un poder que actua damunt del subjecte. Fins i tot, es pot arribar a
parlar que el llenguatge és el fonament de la societat. No hi ha cap altra
coneixement més primari que la paraula. El llenguatge és el concepte primer que
substitueix l’apercepció transcendental de Kant.


En aquest sentit, Foucault descobreix, en Els mots i les coses, que la fonamentació
de la realitat, la seva estructuració, no es produeix d'una manera transcendental a
través d'un subjecte transcendental, sinó a través de la parla; a través del
llenguatge. En aquest punt, trobem una diferència fonamental respecte a
l'antropologia empírica de Kant. Aquesta antropologia roman fonamentada en l’
apercepció transcendental. Tanmateix, en Foucault, aquest subjecte transcendental
no té cap importància perquè el fonamentador de la realitat és el llenguatge. Hi ha
aquí, subjacent el punt de vista estructuralista de l'autor. Per tant, si del que es
tracta és de desenvolupar una antropologia empírica tenint en compte la relació
saber-poder-subjecte, s'ha de partir necessàriament del llenguatge. El llenguatge
no és tan sols saber, és poder. Que el llenguatge és poder i no tan sols saber, es
reconeix clarament a la nostra època. Avui en dia, aquell qui mana és aquell que
canvia les paraules... L'amo sotmet als súbdits a través del discurs dels mass
media, de l'escola, de la medicina, etc. Per tant, es podria resumir el projecte
antropològic d'Els mots i les coses, així: de quina manera el saber-poder produeix
un subjecte. D'alguna manera sembla que hi ha una disposició en la història:
sembla que en cada moment concret de la història, la relació saber-poder ha
                                                            
33 Foucault, M.: L'ordre del discurs, o.c., pàg. 114.
34 Beuthan afirma, en aquest sentit, que "les ficcions com el llenguatge poden crear coses mai
sentides, i mai vistes".
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produït el subjecte d'una forma concreta.35 En aquest sentit, l'obra Els mots i les
coses constitueix una reflexió sobre les formes que condicionen el saber-poder des
dels segle XVI fins als nostres dies.


6. -El saber en el Renaixement, l'Època Clàssica, i el segle XIX


En Els mots i les coses, la tesi de Foucault és que a cada època li correspon un a
priori històric (contràriament als de Kant, que són a-històrics).36 Aquest a priori
històric rep el nom d'episteme. La successió de les epistemes permet explicar que
hi ha una discontinuïtat entre aquests tres moments: Renaixement, Època Clàssica
i segle XIX, i també com s'ha conformat una determinada idea antropològica
d'home que ha exclòs la follia, en la cultura occidental, a partir del Renaixement
fins a les ciències humanes actuals.


L’episteme és un concepte que recull el que es troba a la base del pensament i del
saber de cada època. És el que constitueix el fonament per a una manera de pensar
determinada en un època històrica concreta. Dit d'una altra manera: l’episteme
constitueix la delimitació d'allò que en una època concreta es pot pensar o no es
pot pensar. D'aquesta manera, l’episteme s'identifica amb la possibilitat de saber.
Tota ciència, tot saber, es desenvolupa dins del marc d'una episteme, i no pot
sortir dels seus límits, de les seves fronteres.37


En Els mots i les coses, Foucault constata que la semblança és la manera bàsica
d'organització d'un saber, el del Renaixement. Fins al segle XVII, la semblança
constitueix el saber occidental. En el Renaixement, tant la cosmogonia com la
història, s'organitzen al voltant de la semblança38, i l'home, en aquest moment, és
el punt de coincidència, d'associació, de totes les coses. Tot el que fa sentit, tot el
que és versemblant, passa per l'home, que és la relació entre el macro i el micro
cosmos.39


Tanmateix, la ciència moderna neix amb la negació de l'afirmació renaixentista
que tot s'assembla a tot. L'home perd les característiques que tenia, i ja no és el
punt de semblança, de coincidència de totes les coses. A més, a l' Època Clàssica
es passa de la signatura a la representació, i s'introdueix l'arxiu40. Ara, en els
                                                            
35 Però, per Foucault, aquesta relació subjecte-història no és de cap manera la resposta hegeliana.
Foucault és antihegelià! Per Foucault el subjecte no sorgeix d'un ordre ja preconcebut. Influenciat
per Nietzsche, pensa que la història fou així: que puc voler que hagi estat així, però cal pensar que
podia haver sigut d'una altra manera. Hi ha, en el fons de la història, l'anomenat atzar històric. El
real es cou al fons de la irracionalitat.
36 L'a priori en Kant constitueix l'experiència d'una manera formal i anterior a aquesta. Són a priori
l'espai i el temps, les categories de l'enteniment, etc. L'a priori és tot allò que fa possible el
coneixement. El concepte kantià d'a priori és epistemològic.
37 Foucault defineix l’episteme, en L'arqueologia del saber , d'aquesta manera: "L’episteme no és
una forma de coneixement o un tipus de racionalitat (...)És el conjunt de relacions que es poden
descobrir per una època donada, entre les ciències, quan se les analitza en el nivell de les
regularitats discursives".
38 En aquest sentit, Foucault, en MC, diu: "Fins a finals del segle XVI, la semblança ha
desenvolupat un paper constructiu en el saber de la cultura occidental (...)".O.c., pàg 26.
39 Un exemple d'aquest lloc central que ocupa l'home en el Renaixement seria la filosofia de Paracelso.
40 Foucault, a "Resposta al cercle d'epistemologia", a Michel Foucault: L'ordre del discurs i altres
escrits, o.c., pàg. 115, defineix l'arxiu d'aquesta manera: "Anomenaré arxiu, no la totalitat de textos
que han estat conservats per una civilització, ni el conjunt d'indicis que hagin pogut ser salvats del
seu naufragi, sinó el joc de les regles que determinen en una cultura l'aparició i la desaparició
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segles XVII i XVIII, el saber es pot objectivar, pot arxivar-se, es pot classificar.
Tot plegat provoca canvis en la manera d'entendre l'home, que ja no és el centre.
En el pas del Renaixement a l'Època Clàssica, Foucault esmenta el Quixot. El
Quixot apareix com la culminació del fenomen de la semblança. És la crítica a la
semblança i, en aquest sentit, representa la fi de l’episteme renaixentista.41


Idèntica interpretació cal atorgar a les Meninas de Velàzquez: aquesta pintura no
pot ser entesa des de la perspectiva renaixentista, ja que s'hi veu que l'home ha
perdut el centre. Foucault diu, a propòsit d'aquest quadre: "Aquest subjecte mateix
-que és ell mateix- ha estat suprimit. I lliure per fi d'aquesta relació que el lligava,
la representació pot donar-se com a pura representació".42


Alhora, a l'Època Clàssica, la prosa del món, l'escriptura, ha deixat de ser
l'escriptura de la natura mateixa: a aquesta ja no se la interpreta sinó que se la
representa. A més, al segle XVII, comença l'ordre, que és poder. Foucault cita
Descartes: ara cal posar límits, ordenar.43 Foucault diu: "La relació amb l'Ordre és
tan essencial per l'Època Clàssica com ho fou pel Renaixement la relació amb la
Interpretació".44 Tanmateix, aquest ordre no és pas en el món, sinó que l'ordre és
artificial, és creat. A més, en aquesta època apareix, a través de les disciplines de
poder, la Norma45, que tindrà una gran importància per l'educació.


En l'Època Clàssica, el llenguatge es constitueix en una banda i la natura en un
altra. En l’episteme clàssica, l'ideal de la ciència és l'ideal d'una llengua ben feta,
capaç de referir-se al sistema de la natura. Tal volta, en l'Època Clàssica, el
llenguatge no és un llenguatge d'expressió, sinó de representació. Hi ha la lletra;
hi ha la cosa. D'aquesta manera, a través del concepte de representació es crea un
espai buit entre les coses i els mots. Aquest espai buit serà ocupat pel subjecte
transcendental kantià a finals del segle XVIII46.


Després del segle XVIII, al segle XIX, l’episteme està dominada per les analogies
i les successions, i la reflexió de la relació subjecte-objecte porta a la crisi de la
filosofia, una crisi lligada a la crítica. Tot i sabent que existeix aquesta forma
representativa del saber: subjecte-objecte, es cerca anul·lar-la. Així, Husserl
intenta superar les limitacions d'aquesta lògica transcendental subjecte-objecte a
través de la fenomenologia i el concepte d'intencionalitat.47 Tanmateix, Foucault
                                                                                                                                                                                  
d'enunciats, llur remanència i llur esborrament, llur existència paradoxal d'esdeveniments i de
coses. "
41 En aquest sentit, Foucault diu: "Don Quixot és la primera de les obres modernes, ja que es veu
en ella la raó cruel de les identitats i de les diferències jugar fins a l'infinit amb els signes i les
similituds; perquè en ella el llenguatge trenca el seu parentesc amb les coses per a penetrar en
aquesta sobirania  solitària de la que ja no sortirà (...)." Els mots i les coses, o.c., pàg. 55.
42 Foucault, M.: Els mots i les coses, o.c., pàg. 25.
43 Ibídem. pàg. 58 i 59.
44 Ibídem. Pàg. 64.
45 Foucault, M.: Vigilar i castigar, o.c., pàg. 188 i 189.
46 En aquest sentit, Foucault, en MC, diu: " En els darrers anys del segle XVIII (...) es posa al
descobert un camp transcendental en què el subjecte, que mai es dóna a l'experiència (per no ser
empíric), sinó que és finit (ja que no té intuïció intel·lectual), determina en la seva relació amb un
objecte=x totes les condicions formals de l'experiència en general; l'anàlisi del subjecte
transcendental és el que allibera la possibilitat d'una síntesis entre representacions." O.c., pàg. 238.
47 Foucault diu, en MC: "Pot semblar que la fenomenologia ha ajuntat el tema cartesià del cogito i
el motiu transcendental que Kant va derivar de la crítica a Hume; Husserl hauria reanimat
d'aquesta manera la vocació més profunda de la ratio occidental, corbant-la sobre si mateixa en







{PAGE  }


fa notar que Husserl cau, en el fons, en una mena d'antropologia transcendental a
la kantiana i no aconsegueix el seu objectiu. Per una altra banda, l'afany crític
intenta de superar el marxisme, lligat a la polèmica antropològica més antiga i
més clàssica, i cerca deshumanitzar les anomenades ciències humanes.48 És a dir,
es busca convertir-les en ciències en sentit estricte, tot i que això, per Foucault, no
és possible.


Per tant, en Els mots i les coses, Foucault, resseguint les diferents epistemes, fa un
recorregut per l'anomenat "somni antropològic" que, com acabem de veure, tindria
una importància capital a partir de l'Època Clàssica amb la substitució de la
Interpretació per la Representació. El mots i les coses és, en aquest sentit, una
arqueologia del concepte d'home, i ens obra les portes a una nova manera
d'entendre l'antropologia empírica lligant-la a la relació poder-saber. Per això, es
pot entendre com una continuació i, al mateix temps, una superació de
l'Antropologia des del punt de vista pragmàtic de Kant.


7. -Les ciències humanes. Una crítica de la pedagogia


Els mots i les coses presenta la creació de les ciències humanes a la fi del segle
XVIII i començaments del segle XIX. En aquest moment es produeix el salt de l’
episteme de l'Època Clàssica a la del segle XIX. Amb aquest pas d'una episteme a
una altra, resta constituït el concepte d'home com a ésser autònom i racional49, i
s'originen una gran quantitat de ciències humanes. Tanmateix, aquestes ciències,
si bé configuren uns àmbits perfectament definits, tenen un estatut epistemològic
parasitari que depèn del de les ciències de debò. Per això, per Foucault, mai
arribaran a emancipar-se definitivament, mai es convertiran en ciències en sentit
estricte. El que les ha fet possibles és tan sols la seva situació de "veïnatge" amb
aquestes, respecte a les quals només són "projeccions".50


Un precedent de la crítica de Foucault a les ciències humanes desenvolupada en
Els mots i les coses, es troba en el seu article: "Què és la psicologia?" de l'any
195851.


La tesi d'aquest escrit és que la psicologia no té objecte. Es tracta d'una crítica que
pot estendre's a totes les altres ciències humanes, entre elles, la pedagogia. El seu
punt de partença és, evidentment, l'anomenat "somni antropològic". Les ciències
humanes, inclosa la pedagogia, parteixen de l'existència d'aquesta il·lusió de fang
                                                                                                                                                                                  
una reflexió que seria una radicalització de la filosofia pura i fonament de la possibilitat de la seva
pròpia història". O.c., pàg. 316.
48 En l'època actual podem considerar si el llenguatge és el fonament mateix de la societat. Avui en
dia, no hi ha cap altra coneixement més primari que la paraula. El llenguatge és el concepte
primer. El llenguatge està constituït en estructura i forneix un oracle, una llei, però sense fer
antropologia. El lloc on ha anat a situar-se l'esforç crític que començava en Kant és la llengua, el
llenguatge. En l'època actual, per Foucault, hi ha un retorn a la possibilitat de pensar el concepte de
"prosa del món" que hem trobat en el Renaixement. Això, a l'Època Clàssica, era impossible.
49 En aquest sentit, Foucault, diu: "Abans del final del segle XVIII, l'home no existia (...) És una
criatura recent que ha fabricat la demiurgia del saber amb les seves mans, fa menys de dos cents
anys". MC: o.c., pàg. 41.
50  Foucault, M.: Els mots i les coses, o.c., pàg. 345.
51 "Qu'est ce que la pshychologie?" Revue de métaphysique et de morale , núm.1:12-25, any 1958.
L'article és de Foucault i Canguilhem.
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que és l'home universal. Tanmateix, per Foucault, no existeix res de semblant a
l'home universal.


Aquesta manca d'objecte, no tan sols explica per què les ciències humanes mai
esdevindran ciències en sentit estricte; també explica per què, a diferència
d'aquestes últimes, són unes ciències sense unitat d'investigació. Així, els
psicòlegs, entre ells, empren mètodes completament desiguals i investiguen coses
diferents, tot i que conviuen en una mateixa facultat. L'objecte unitari d'una
ciència dictamina el mètode d'investigació. En la psicologia; en les ciències
humanes en general, no hi ha una unitat de mètode perquè no hi ha objecte propi
d'estudi. A més, la psicologia tan sols és una mena de barreja de filosofia, d'ètica, i
d'empirisme sense rigor. El mateix es pot dir de les ciències humanes en general,
inclosa la pedagogia.


Un cop desautoritzades les ciències humanes, la pregunta que podem fer-nos és la
següent: és pot parlar d'home sense fer psicologia, ni història, ni pedagogia, ni
sociologia? Per Foucault, una resposta positiva a aquesta pregunta passa,
necessàriament, per una inversió de plantejaments. La resposta ja no consisteix en
parlar de l'home, que és un somni, un concepte buit, sinó en recórrer a la
lingüística, a la psicoanàlisi i a l'etnologia. És a dir, a les teories estructurals;
teories que són discursos que no parlen de l'home, sinó que aïllen l'activitat de
l'home sense que aquest sigui l'objecte d'estudi. Així, l'estructuralisme pot
considerar-se com una proposta de saber substitutiva del saber de les ciències
humanes. Per exemple, l'antropologia estructuralista de Lévi-Strauss estudia
l'estructura del parentesc situant l'home a fora de la investigació.52
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52 La crítica de Foucault a aquest tipus de ciències passa, també, per la qüestió del poder. A través
de les ciències humanes, actua el dispositiu: és a dir, un conjunt de llenguatges (discursos) que
organitzen les formes humanes. D'aquesta manera, aquestes ciències es constitueixen al servei del
poder. Des d'aquest punt de vista la pedagogia, com una ciència humana més, és una manera
d'encaixar el subjecte en el poder, de fer que aquest no se li escapi. La veritable naturalesa
d'aquestes ciències consisteix en deixar actuar el dispositiu. Dit d'una altra manera: les ciències
humanes són un afegit del poder. Per això, si la intenció última que es pretén és alliberar el
subjecte del seu vincle amb el poder, cal mostrar quin és la veritable naturalesa de les ciències
humanes. Això és el que també es fa en Els mots i les coses.
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La Física. Fites en l’aplicació del seu mètode: Newton


                             Dr. Josep Cartañà, FEP, UdG


Durant un període de temps en el qual he dedicat (i que dedico encara) a la ciència
experimental, es parlava força del mètode de les ciències experimentals, el mètode
científic; era a la dècada dels 80, sobretot. Semblava una moda, imposada fins i tot als
nens a les escoles, en edats primerenques, potser per la impaciència d’alguns mestres i
professors universitaris de fer extensiu el mètode científic, amb tots els seus ets i uts.


El mètode científic és, sens dubte, un mètode poderós, un dels guanys principals de
l’home que, alhora, manifesta la seva superioritat sobre l’univers, encara que la persona
normal i corrent sovint només s’adoni de les seves manifestacions tècniques, de les
seves aplicacions. I és que la Física, segons la meva opinió, és menys coneguda pel
ciudatà en aquests darrers anys i en canvi la tecnologia, si més no, molt més usada.
Però, què seria de la tècnica (mòbils, motors, ordinadors, etc.) sense la Física?
Senzillament, res de res.


El fet d’haver decidit que aquest any es declarés Any Internacional de la Física ens mou
a divulgar certes idees que potser s’han quedat a la ment per especialistes, només. El fet
que els alumnes gemeguin quan intentis formar-los en conceptes que són bàsics és
certament preocupant, sobretot tenint en compte que aquests continguts no arriben ni a
un primer nivell de l’exigència que seria precisa atesa la seva divulgada aplicabilitat.


I el primer pensament que m’ha vingut davant d’aquesta oportunitat és comentar
quelcom bàsic al voltant del mètode científic emprat per les ciències experimentals, en
particular de la Física, que em sembla una ciència injustament força abandonada en
l’ensenyament primari i secundari sobretot i, per lògica, a la Universitat passa a ser una
ciència col·locada en el traster de les opcions creditores.


I aquest domini que apuntàvem  del mètode científic sobre l’Univers, com s’ha assolit?
S’ha aconseguit gràcies a una especialització d’objectius i estratègies, deixant de banda
les qüestions que no admeten models fisicomatemàtics (1). No es tracta de rivalitats
sinó de racionalitat, de donar a cada problema el tractament que la seva naturalesa
exigeix. Newton establí per primera vegada en la història un sistema teòric de gran
abast que, en el seu àmbit d’aplicació, segueix essent vàlid al cap de tres segles. Un dels
seus assoliments va ser la llei de la gravetat, una de les quatre forces bàsiques que
coneixem. Quan va arribar al límit de les seves possiblilitats, posà per escrit:
“hypothese non fingo” –no m’invento hipòtesis- I és que la hipòtesi, en ciències, no és
el primer que s’ha de fer; és necessari prèviament una àmplia informació, una base de
dades que la pugui avalar i, habitualment, un tractament de les mateixes; no és la
hipòtesi l’inici d’una investigació, sinó que sovint és un estat força avançat del procés
científic.


Newton no comparteix el mecanicisme de Descartes, que considera ferment de
l’ateisme, ni tampoc està d’acord amb el profesor P.W. Atkins, recentment traspassat,
de la Universitat de Oxford, autor del llibre: La Creació, en el qual conclou: “...







l’espai-temps genera el seu propi pols en el procés de la seva autocongregació.
L’Univers pot emergir del no-res, sense intervenció de cap tipus, per atzar”. No és
certament un model de claretat. Comparada amb ell, la proposició  “el no-res no reseja”
de Heidegger, considerada pels neopositivistes com exemple típic d’enunciat metafísic
sense sentit, és un joc de nens. Però la gosadia d’Atkins es presentà en un context
científic. I això és greu. Quin suport pot trobar en la ciència experimental?


Newton estableix la veritable mentalitat científica; no li fa dir a la Física més del que
pot dir (“hypotheses non fingo”). La ciència experimental, i la Física en particular,
avancen gràcies a l’actualitat creativa basada en l’establiment correcte d’hipòtesis, sense
escatimar esforços. Procedint d’aquesta manera arribarem a noves sorpreses
científiques, horitzons d’investigació cada cop més apassionants. Ara bé, quan toquem
amb la contingència de l’Univers i l’existència de Déu seguirem necessitant
plantejaments metafísics (2).


 Actualment hi ha cert consens entre els científics rigorosos amb el fet que no hi ha
incompatibilitat entre la investigació científica i el component religiós. Però per un
científic no n’hi ha prou de conformar-se a creure en l’existència de Déu com a Primera
Causa de l’Univers. La nostra obligació és investigar per conèixer millor. És lògic que
com més es coneix el que s’estima més encara s’estimarà. Newton, com a creient,
hagués pogut dir: “Per què haig de fer ciència?” Ara bé, l’extremisme d’Atkins, pur
cientismo (3), no el podem admetre, no perquè siguem creients sinó per sentit comú.


 Tanmateix, Stephen Hawking, físic de certa fama, catedràtic de la Universitat de
Cambridge –la mateixa que ostentà Newton va 300 anys i escaig- s’extralimita en la
seva manera de fer ciència. Hawking va saltar a la fama mundial, en 1988,  amb el seu
llibre de divulgació científica: Historia del tiempo. Del Big Bang a los agujeros negros
(4). Disset anys después publica una nova versió, titulada Brevísima història del temps
(5), on es reafirma en la seva hipótesis d’un univers “autocontingut”(6) que no necessita
Creador. No obstant, Hawking no és filòsof: és físic teòric i desconeix en profunditat la
filosofia. Els temes que tracta són fronterers entre la ciència, la filosofia i la religió, de
manera que és molt fàcil passar d’un camp a un altre barrejant qüestions que en rigor
estan metodològicament separades.


 Després de reflexionar sobre aquesta nova versió del llibre de Hawking, hom acaba
desconcertat i a més a més queda flotant la pregunta més important, potser el que millor
ha escrit Hawking: “Què és el que insufla alè en les lleis de la Naturalesa i fa que
existeixi l’Univers descrit per elles”. Les ciències experimentals,  i la Física com a reina
i senyora d’elles, requereix un mètode rigorós, però té uns límits. Aquests no poden
ultrapassar-la i entrar en camps que no es regeixen per les lleis experimentals. És lògic
que Hawking no trobi Déu en l’Univers si treballa des de l’inici sense donar-li entrada.
Si hom té una gàbia d’un metre quadrat, segur que no podrà posar-hi un elefant. Però
d’aquí no s’infereix que l’elefant no existeixi. Perquè ho entenguem millor, com a
conclusió: com voler afirmar-se amb l’origen de l’Univers si no sabem tan sols com és?


 En la història de la Física hi ha unes fites que han marcat uns genis, com Newton,
Planck, Einstein, … Avui m’he centrat una mica amb Newton, relacionant la seva
figura, des de l’angle metodològic, amb certs ressons socials de la ciència.







Era Nadal de l’any 1642 quan neix un nen prematur que és batejat amb el nom d’Isaac
(7). És a Licolnshire, en el si d’una família de pagesos. L’any 1687 –farà 318 anys-
publicà en llatí, Philosophia naturalis principia mathematica –Principis matemàtics de
la filosofia natural-; llavors, filosofia natural era el que avui s’entén com Física de la
Naturalesa. En aquesta obra, una de les més importants de la història de la ciència, fixa
un mètode que persisteix en l’actualitat. La idea central, a grans trets, és la següent: es
construeixen models que poden sotmetre’s a tractaments matemàtics, s’estudien com es
corresponen a la realitat dels fenòmens físics, s’ajusten les teories amb les dades
empíriques, s’investiguen les causes generals... Així doncs Newton va formular la seva
Mecànica. I amb aquest mètode  avança la Física moderna.


(1)  Model: part d’una teoria en què es descriu com creiem que és la situació física en si mateixa.
(2) Metafísica vol dir més enllà de la Física. Negar que hi hagi un més enllà de la Física mai no pot ser
una conclusió de la mateixa Física.
(3) Doctrina o tendència derivada del positivisme segons la qual la ciència és capaç de resoldre totes les
qüestions que la intel·ligència humana pot plantejar, àdhuc les considerades tradicionalment com a
metafísiques
(4) Stephen Hawking, Historia del tiempo. Del Big Bang a los agujeros negros, Crítica, Barcelona
(1989). Especialment la pàg. 10. Resum a la revista L’Espirall núm. 1, de l’Escola de Mestres de Girona -
Llibres, secció de Ciències (1990)-
(5) Stephen Hawking, Brevísima historia del tiempo, Crítica, Barcelona (2005), 195 pàgs. T.o.: A
Briefer History of Time; traducció: David Jou
(6) “L’univers estaria completament autocontingut; no necessitaria res fora de si per a donar-li corda i
posar en marxa els seus mecanismes, sinó que, en ell, tot estaria autodeterminat per les lleis de la ciència
… Pot semblar presumptuós, però és el que jo i altres científics creiem” (diu Hawking en el seu llibre El
universo en una càscara de nuez, pàg. 85)
 (7) Isaac Newton (1662-1727). Matemàtic, físic i astrònom anglès, un dels científics més excel·lents de
tots els temps. Va descobrir la llei de gravitació universal, establí la composició de la llum blanca i és
cofundador de l’anàlisi diferencial. L’època de Newton és la del naixement de la ciència moderna
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