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Eduard Bonet í Guiñó: 
el científic com a ftlósof 
Joan Miró 
Eva Vázquez 

ís prestatges de iü Ilihreria del 
seu despatx a ESADE, on 
dirigeix el programa de docto
ral en administrado i direcció 
d'empreses, conviuen en el 
mngnífic desordre que provoca 

l'ús eh manuals de matemática, d'estadística i 
¡es nombrases versions de la Retorica d'Aristd--
til que s'ha aficionat a coldeccionar. Eduard 
Bonet i Guiñó (Girona ¡936) va estudiar la 
carrera de Ciéncies Exactes a la Universitat de 
Barcelona, pero aquesta dedicado académica 
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l'ha conduit a eixamplar el seu camp 
d'interessos a la filosofia, sohretut en 
relaciú amb les formes de raonament 
lógic, i a l'estudi sobre el pes de la metá
fora en la teoría de la ciencia. Algunes 
vegades, l'oñentació intellectual d'una 
persona ja despunta en els primers anys 
escolars. Aquest va ser el seu cas! 

— Seguramcnt. Vaig fer el hatxillerat 
ais Maristes i, peí PREU, vaig anar a 
rinstitut. Allá vaig trobar personatgcs 
rea lment fascinants . U n d'ells era 
raossén Manuel Fuentes, que era veí 
nostre del harri de Sant Pere. Recordó 
també alguns professors, com en García 
López, i el de matemática, un andalús 
que es deia Ruiz Bermúdez, que em va 
influir molt. Quan jo el vaig conéixer 
ja estava a punt de jubilar-se. Era un 
heme molt simpátic i molt motivador. 
De fet va ser aleshores que vaig decidir 
estudiar matemátiques. Va ser una 
decisió una mica estranya, perqué en 
aquell temps era una carrera que oferia 
poques possibilitats; només servia per 
fer de professor d'institut. L'elecció 
assenyada hauria cstat decantar-me per 
Tenginyeria, una carrera Uarga, de pres-
tigi i en qué es guanyaven molts diners. 
Pero la influencia deis professors de 
l'institut em va fer veure que una carre
ra compromet una part molt important 
de la vida d'una persona, de manera 
que val mes cscoUir-ne una que agradi 
de debo, independcntment de les sorti' 
des professionals que ofereixi. A la Uar
ga, em sembla que és la millor decisió 
que he pres en la meva vida. Així t tot, 
al final encara vaig duhtar entre la 
matemática i la filosofia. 

— De fet, ja s'assembkn. 
— Sí, sí, sempre he tingut tirada a les 
dues coses, i el cas és que, tot i decan
tar-me per les matemátiques, he acahat 
anan t a la filosofia. La mate ixa 
matemática m'hi ha portat. El primer 
interés per la matemática, quan encara 
no sabia que m'hi acabaría dedicant, 
em va venir a primer de batxillerat. Es 
com si ho visques ara. Passat mig curs, 
en qué havíem fet aritmética i propor-
cions, de les quals no vaig entendre 
gaire res, vam comen9ar a estudiar geo
metría. Havíem de demostrar un teore
ma: que dos triangles eren iguals. El fet 
de descobrir que aquells triangles eren 
iguals no pas perqué el professor ho 
digués, sino perqué era demostrable, per 
mi va ser com una il-luminació. A par

tir d'aquell dia vaig compren-
dre que les matemát iques 
eren una cosa molt seriosa, i 
també molt apassionant. Em 
recordó agafant un triangle 
i dcscomponen t - lo en 
triangles mes petits, fcnt 
unes operacions trivialfs-
simes, i meravellant-me 
d'anar-hi trobant trian
gles iguals. Era com si jo ho acabes 
de descobrir en aquell moment, fins al 
punt que em preguntava: «Aixó, la 
gent jahosap?» 

— Ek reciyrds de Girona son els de la ciu-
tal grisa i negra, o el harri de Sant Fere 
on voste vivía n oferia urta altra imatge? 

— El barrí de Sant Pere no era pas 
tranquil. Era agitat, també. El meu 
record mes estimat és el camí que feia 
des de la plai^a cap a l'institut o fins ais 
Maristes. El temps de Girona també és 
el record de les campanes. El barrí quc-
dava una mica aíUat de Girona. Hi 
havía encara el pont del Galligants, 
que marcava la separado amb la ciutat, 
i Pedret quedava ja lluny; quan ens 
dirigíem cap al centre, encara déiem: 
«Anem a Girona.» Era tot un món, 
potser mes ingenu que ara, pero agra
dable. Em va marcar molt; per tot, per 
la ciutat mateixa, pels records, pels 
pares. Quan parlo de Girona m'inunda 
un sentiment molt fort. Els meus pares 
hi tenien una fleca. Jo hi vaig treballar 
sobretot ais estius, fins i tot quan ja 
anava a la uníversitat: era una feina 
apassionant. 

— Acahat el batxillerat va marxar a estu
diar a la ünií'ersitüt de Barcelona. 
Com eren les matemátiques que 
s'ensenyaven aleshores! 

— Hi havía molt pocs estudiants de 
matemátiques: uns deu o dotze per 
curs. La carrera va ser irregular, perqué 
vam comentar estudiant una matemá
tica completament clássica, és a dir, 
prácticament del segle XIX, ben feta, 
aixo sí, i no va ser fins uns cursos mes 
endavant que s'hi va anar introduint la 
matemática moderna. Pero sempre he 
cregut que aixó em va permetre conéi
xer l'esperit de Tuna i de l'altra. A pri
mer, per exemple, vaig fer un curs de 
geometría en qué havíem de resoldre 
uns problemes de construccions molt 
difícils, comuns també per ais engin-
yers i arquitectes. En déiem «problemes 

d ' u n a 
felig. idea»; si no se 
t'acudia aquella clau per afrontar-lo, 
el problema no es resolia. Alio no eren 
exercícís, no eren operacions de pur 
cálcul, i m'apassionaven. Quan vatn 
entrar en la teoría de conjunts vaig 
haver de fer un esfor^ nrolt gran per 
entendre quin era el significar de la 
nova matemática, pero tot i aixó em 
sembla que la meva generació va apro-
fundir-hi molt mes que les posteriors. 

— En aquella época, ja s'havien publicat 
eh Ilibres del collectiu Nicolás Bour-
baki, Eléments de Mathématiques,' 

— Sí, ja es publicaven, pero eren poc 
coneguts. A cinqué vam fer servir el 
Ilibre de topología del Bourbaki, que 
segurament és deis millors d'aquest 
coMectiu i deis menys 'ímbullats. 

— Quin canvi substancial aportava la 
nova teoría! 

— Ocien que era la teoría de con
junts, pero no només aixó; implícava 
la idea que tot concepte matemátic, o 
tota estructura per dir-ho millor, es 
podía reduir a conjunts i aplícacíons; 
en definitiva, a un Uenguatge i unes 
técniques de teoría de conjunts, amb 
diferents nívells de complexitat, des 
deis conjunts a les relacíons binarles, 
les estructures algebraiques o la topo-
logia. La matemática clássica conti-
nuava estudiant aritmética, álgebra, 
análisí, geometría, probabilitat, i la 
matemática moderna ho assumia tot 
amb la sola teoría de conjunts. Per 
aixó, durant uns anys se'n va dir la 
matemática, enfront de íés matemáti
ques que feíen els altres. Aixó era, és 
ciar, una estupídesa. Pero demostra 
fins a quin punt ens marcava l'adhesió 
a una tendencia o a l'altra. Vist amh 
la perspectiva d'ara, jo cree que el pro
grama del Bourbaki, iniciat de fet 
molt abans pels lógícs, té molt de sen-
tít cíentífíc i didáctic- En gran part. 
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no es altra 
cosa que la lógica supe

rior de Bcr t rand Russell, tal com 
l'havia desenvolupada David Hilbert. 

—-Aquest aspecte didáctic, de fet, no va 
servir per ohrir noves perspectives en 
tensenyament de la matemática? 

— Aquí es va ahsorbir la matemática 
moderna i la seva teoria de conjunts en 
l'aspecte purament didáctic, i no era 
pas aixó solament: era un programa 
científic. El que passa és que a la vega
da s'hi va veure un gran valor pedagó-
gic, i aquest aspecte es va desenvolupar 
molt, es va posar de moda. En aquest 
sentir va ser un fenomen importanrís-
sim. Va revolucionar l'ensenyament de 
la matemática, i els mestres hi estaven 
encantats; hi havia una visió progres-
sista de íes coses, un entusiasme tiue 
mai mes no he re t robat en aquest 
ambient. S'hi va treballar molt, pero 
també s'hi van cometre excessos. 

— Voí dir que no se n'acahava de copsar 
el veritabk sentit? 

— Vuli dir que no es va acabar de com-
prendre. Molts üihres de text comen^a-
ven amb un primer capítol de teoria de 
conjunts i després contlnuaven com si 
aquí no hagués passat res: scguien exli-
cant les teories clássiques. Aixo vol dir 
que moka gent no havia copsat el signi-
ficat de la nova matemática. Quan vaig 
acabar la carrera, vaig treballar molt 
temps a Rosa Sensat per aprofundir en 
el seu estudi. Fins i tot vam fer venir 
Papie, que havia introduít la matemáti
ca moderna a Bélgica, amb un progra
ma fabuiós, bastant excitant. També, a 
través d'algunes editorials, vaig aconse-
guir portar els blocs logics de Dtiem, 
que encara hi ha gent que recorda. Eren 
uns joguets per a nens, prácticament 

per a nens de parvulari, pero de fet eren 
exercicis de lógica. 

— La generado posterior encara va estu^ 
diar matemátiques clássiques al hatxv 
llerat i no va veure la moderna fins a 
primer de carrera. La sensació era 
francament desorientadora. Era com si 
els estudis anteriora fossin un destorh 
per entendre les noves teories. 

— Ho comprenc. La nova matemática, 
que encara és vigent, té molts avantat-
ges. La clássica queda l imitada al 
número, a l'álgebra, a la geometría. En 

canvi, ia matemática moderna treballa 
amb objectes qualsevol, amb conjunts 
d'objectes amb els quals es puguin esta-
blir relacions, per tant és mes allibera-
dora, i ofereix possibilitats ímmenses, 
perqué tot és formalitzable amb els grá-
fics de fletxes o els diagrames. Aquesta 
era la part en qué mes s'insistia en la 
didáctica. 

—' Quan es va decidir íncorporarAa a 
l'ensenyament? 

— A Eran^a, almenys, hi va entrar 
quan es va teñir la sensació que dona-
va les bases lógiques fins i tot de la 
matemática clássica, i que aixó perme-
tria ajudar els estudiants a operar mes 
bé. Era una resposta al problema que 
la matemática no sempre és ben rebu-
da. Aques t a teor ia es va imposar 
durant molt de temps. Ara bé, en el 
moment que la gent va descobrir que 
sense tantes bases lógiques els estu
diants també se'n sortien, la van dei-
xar de banda. L'argument ferotge con
tra la matemát ica moderna el van 
donar els pares, perqué deien que els 
seus filis no sabien calcular tan bé 
com els que n'estudiaven de clássica. 
Aquest argument va ser absolutament 
decisiu perqué es retires de l'ensenya
ment. Bé, com ha canviat el panora
ma!: avui día, amb l'existéncia deis 
o rd inado r s , n ingú no accep t a r i a 
aquest raonament. Mes aviat rothom 
estaría d'acord que s'han de treballar 
les bases lógiques i que aprendre a fer 
divisions o multiplicacions per set 
xifres realment no té cap interés. 

— la l'Estat espanyol, quan s'hi va imro-
duir la nova matemática? 

— Básicament la hi va introduir, a 
Barcelona, en Teixidor, que és també 
gironí, de Llers, l'any 1960, en el pri
mer curs d'universitat. María Rubíes, 

que va morir fa uns anys, va ser una 
aítra de les persones que mes hi van 
treballar. Precisament, fa poc vaig anar 
a Lleida en un acte en record seu i vam 
haver de revisar aquest tema: qué va 
ser la matemática moderna en aquells 
anys, com a fenomen científic, pedagó-
gic i social. Es molt curios: la matemá
tica estava de moda! Era l'esperan^a de 
l'ensenyament. 

— Quan aquí es comengava a ensenyar 
la matemática moderna a l'escola, a 
¡'estrangerja l'havien abandoTKida? 

•— Sí. A Franca, es va difondrc encara 
fins al 68. Ac]uí, encara no estava en 
els programes oficiáis d'ensenyament. 
Ara bé, els mestres, sobretot a través 
deis seminaris que es feien a Rosa Sen
sat, es van esforzar a aprendre'n. Amb 
la complicitat de la inspecció d'Ensen-
yament - i Joan Casulleras, un altre 
empordanés , va t en i r -h i un paper 
ímportantíssim-, es va aconseguir que 
es permetés ensenyar-la a les escoles, 
encara cjue no estigués en eí programa. 
Amb la reforma, ja es va incloure en 
els programes oficiáis, i aquesta va ser 
la scva fi. Primer, perqué el fenomen ja 
comengava a teñir contraindicacions, 
per dir-ho així: s'havien comes exces
sos, no s'havia assimiiat bé, es criticava 
que els nens ja no sabien calcular. La 
cosa mes divertida és que quan es va fer 
mes matemática moderna, quan es va 
ensenyar millor, va ser abans que 
entres en la Uei de reforma universita
ria. U n cop admesa oficiaíment, va ser 
un desastre, i cree que, d'aíxó, n'haurí-
em d'aprendre alguna cosa. A mi em 
sembla que qualsevol reforma depén de 
I'actitud deis ensenyants, del seu entu
siasme per ensenyar una materia, i no 
deis maleíts programes. 

—• De tota manera, actualment, els estu-
diana que no provenen de matenútiques 
senten mes angúnía per l'ahstracció que 
no pas peí fet de multiplicar o dividir. 

— La matemática moderna representa-
va, d'entrada, assumir una abstracció 
molt mes gran que la clássica, que se 
sitúa en un pía d'abstracció numérica, i 
aixó mes o menys és bastant concret, 
sobretot si ens orientem comptant amb 
els dits. Pero la matemática moderna 
feia ¡'abstracció máxima: no volem 
saber qué son les coses, ni si son punts, 
ni si son rectes, ni si son números, ni si 
son funcions; el que ens interessa saber 
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és que son elcments. Era l'abstraccio 
mes gran a qué s 'havia arribar. 
Paral-lelament, aquest grau d'abstracció 
tan problemátic s'associa a idees intuíti' 
ves molt primaries, moÍr cntcnedores, 
expressadcs en els gráfics deis conjunts i 
les fletxes. Aixo permecia que la 
matemática moderna es pegues ensen-
yar des del parvulari! A la universitat, 
és ciar, ja prenia una altra complexitat. 
Al primer curs ens comen^aven a parlar 
d'espais vectorials. Es una definició 
pura, molt abstracta. Aixó va portar 
molts maldecaps, i va provocar que 
molta gent detestes les matemaciques. 
Molt temps després d'baver acabar la 
carrera, ens vam anar adonant que 
seguir la línia del Bourbaki, que estudia-
va estructures matemátiques per elles 
mateixes, no era el mes interessant, i 
que no hi trobaríem les aplicacions. 

— Pero el grup Bourbaki va teñir una 
funció molt impíntant en el desenvolu-
pamenr de la matemática moderna, 
que es va convertir, com ha dit abans, 
gairebé en unfenomen social. 

— Darrere el pseudonim de Bourbaki 
s'amagava la identitat d'un grup de 
niatemátics molt potents. El nom em 
sembla que els el va inspirar un general 
polonés sense gaire transcendencia. El 
seu programa es proposava un objectiu 
de treball molt ambiciós, molt estruc-
turat, i cree que ho van fer molt bé, va 
ser un éxit, tot i que la lógica en qué es 
fonamentava es la part mes fluixa. Si hi 
ha un Uibre del Bourbaki que sigui 
infecte, que jo no recomanaria a ningú, 
és el primer Uibre de lógica. No en 
sabien, simplement. Pero fora d'aixó el 
Bourbaki va presentar una obra enor-
mement important. A la meva genera-
ció ens va tocar viure una experiencia 
única: vam passar de la matemática 
clássíca a la moderna, entenent-la com 
a estructura, com a Uenguatge, compre-
nent que es referia a totes les coses i no 
només ais números, pero al final vam 
adonar-nos de les iimitacions del pro
grama de treball, perqué amb aixó sol 
no arribávem enlioc. 

— Acabada ía carrera, se'n va a Faris, a 
rimtitut Henry Poincaré, per fer estu-
dis de postgrau en estadística i teoría de 
laprobabilitat. 

— Sí, vaig treballar amb monsieur 
Dugue, el director de l'Institut d'Esta-
dística de la Universitat de París. Era 

un instituí petit, hereu del 
trcbaüs de Borel i Lebesgue 
en un edifici de fináis de 
segle, amb parets de rajóla i 
pissarres ais corredors on 
els es tudiants escrivien 
problemes perqué els 
resolgués qui s'hi atrevfs. 
A Franca hi vaig fer 
dues cs tades : una el 
1960-61, quan vaig acabar la carre
ra, i una altra a fináis de 1967. Entre 
l'una i Taltra, la universitat havia can-
viat radicalment. Havia experimentat 
un creixement immens. Els de proba-
bilitat vam passar d'aquell petit edifici 
de l'Institut Poincaré al de la universi' 
tat de Les Halles, una construcció de 
formigó immensa on hi havia milers i 
milers d'estudiants. Vaig teñir la sen-
sació que hi havia un ambient molt 
crispat, molt tens. Era l'época deis 
problemes a l'Orient Mitjá, entre Isra
el i els palestins. Ais menjadors, en les 
cues per agafar el d iñar , de sobte 
s'organitzaven batalles, algunes molt 
dures. Cree que aixó ja anunciava 
l 'ambicnt que portaría ais fets del 
maig del 68. La revolta del 68, d'altra 
banda, va teñir una repercussió extra
ordinaria en la meva vida, i és que 
indirectament em va permetre conei' 
xer Gabriel Ferrater. 

— Com va ser aixo! 
— Mentre al cárter s'aixecaven les 
barricades, a la universitat de la Sorbo-
na se celebraven els Jocs Floráis de 
Catalunya, que eren prohibits a Espan-
ya. Aquesta coincidencia va permetre 
que molts catftlans t inguessin una 
experiencia directa del maig francés, i 
quan van tornar a Barcelona, és ciar, 
vülien t tansmetre la hona nova. La 
celebrado de qualsevol acte coldectiu 
s'havia de comunicar amb antelació a 
l'autoritat competent, de manera que 
van pensar a organitzar un seminari 
anunc ian t un t í tol ambigú que els 
espantes una mica, amb un cert esperit 
de broma. Jo vivía a la mateixa escala 
que Salvador Cloras, una de les perso
nes que organitzava aqüestes histories, 
i m'hi va convidar. El seminari havia 
de tractar de matemática moderna i 
teoría de la informació, que eren temes 
molt de moda, fins i tot ais cercles 
artístics, sobretot entre els arquitectes. 
A comissaria, és ciar, quan van Uegir 
aixo de teoría de la informació, es van 

afanyar 
a enviar-hi la policía 
secreta. Ara suposo que aquells a 
qui anava destinada la broma ni la 
devien notar. En canvi, els altres ens 
ho vam passar molt bé, i arran d'aixó 
vam decidir fer un altre seminari sobre 
el tema, en qué també vaig participar. 
En aquesta trobada, va venir íe tout 
Barcelone: artistes, escriptors, etc. Era 
l'época de la gauche divine. Gabriel 
Ferrater, que havia estudiar uns cursos 
de matemática quan era jove, era un 
deis presents. Mentre jo parlava des de 
la tarima, en Gabriel, que estava asse-
gut a primera fila, semblava que volía 
fer-me de mediador: mentre jo explí-
cava, ell ampliava els conceptes o els 
precisava ais qui tenia al seu voltant. 
Em va divertir molt, i ens vam fer 
amics. Va ser una amistar enormement 
important en la mev:, vida. 

— De fet, van escriure un Uibre junts, 
Espais de probabilitat finits, que va 
guanyar el premi Prat de la Riba el 
1978, tot i que s'havia editat el 1969. 

— Sí. Jo tenia uns apunts de ptobabi-
l i ta t , cree que mol t avaí t;ats per 
aquell temps. Vaig pensar a fer-ne un 
Uibre elemental, de carácter introduc-
tori, que tingues ja l'enfocament sis
temarle i rigorós de la tcoria de con
junts, i vaig parlar amb en Gabriel de 
fer-lo junts. Per mi escriure en cátala 
haut ia estat impossible, perqué no 
l'havia aprés i amb prou feines havia 
pogut l leg i r -h i res. Va ser una 
coMaboració molt simpática. Quan va 
sortsr publicat, en Gabriel va correr a 
agafar-ne uns quants exemplars per 
portar-los ais seus amics deis ambients 
literaris, que no es volien creure que 
sabia matemática. De fet, ho va deixar 
al segons curs. La geometr ía no li 
agradava, pero l'álgebra l'apassionava, 
i com que s'avorria en alió que no li 
in te tessava , q u a n feia pr imer , se 
n'anava d'oient a les classes d'álgebra 
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deis cursos 
de doc to ra t . U n deis 

seus lUbres de poemes, Teoría deis eos-
sos, pren el títol precisament d'uii 
manual francés de teoría algebraica 
d 'aquell programa de doc tora t , A 
segon, va haver de fer practiques amb 
un teodolit, rnesurant angles. Eli no 
tenia habiíitats manuals, i va decidir 
engegar els estudis a fer punyetes. 

— Peí que ha dit, pero, qnan voste el va 
conéixer, el 1968, encara s'hi conúnua' 
va interessant, en les matematiques. 

— En aquella época encara Uegia Ui-
bres de matemát ica avanzada . En 
Gabr ie l Fer ra ter era una persona 
inte 1-leetualment molt rica, no només 
com a poeta. Si parlávem de neoposi-
tivisme, o de Bertrand Russell, o de 
Popper, o de literatura, o de lógica 
matemática, ell demostrava tenir-ne 
un coneixement profund. Era impres-
sionant. Sobre la matemática moder
na, per exemple, ja tenia algunes coses 
molt clares, coses que la filosofia i la 
ciencia no agafarien fins mes tard. 
Una d'elles era la importancia que 
donava a la metáfora en la ciencia. 
Ais 60, l'actitud oficial, que ja deriva-
va d 'Aris tot i l , era que la metáfora 
només es pedia permetre en la poesia. 
Actualment, tothom sap, o hauria de 
saber, que la metáfora i l'analogia que 
hi ha a sota son fonamentals per pen
sar, per parlar, i també per fer ciencia. 
Aquest és un tema en qué m'he inte-
ressat darrerament, en els últims 10 o 
15 anys de la meva vida, i troho que 
Gabriel Ferrater ja tenia claríssim fa 
molt de temps que la metáfora era 
indispensable per a la ciencia. L'estiu 
passat vaig estar amb uns professors 
que treballen els aspectes retórics i 
metaforics de la teoria económica. 

Una d'aquestes persones era McClos-
key, que ha estat proposat per al premi 
Nobe l . Dones bé, par lan t amb ell 
sobre aquests temes, vaig teñi r la 
impressiü que continuava una conver
sa amb Gabriel Ferrater. 

— Creu que els actes de commemoració 
del 25é aniversari de h. mort de Ferra
ter han ajndat a comprendre millar la 
seva importancia intel-lectual! 

— Celebrar un aniversari és impor-
tant, perqué d'alguna manera la gent 
coneix mes el personatge, se'n tornen 
a Uegir les obres, s'hi concentra l'aten-
ció. Pero, d'altra banda, jo cree que 
aqüestes commemoracions son mes 
aviat demolidores per a l'homenatjat, 
i al nostre país, uf!, aixo és especial-
ment perillosíssim. Cree que Gabriel 
Ferrater ha tingut, després de la seva 
mort, molt mala sort, en els homenat-
ges que li han fet. No vuU dir que tots 
els actes fossin desgraciats, pero la 
línia general sí que ho era una mica. 
Fa molta pena. Gabriel Ferrater es va 
suicidar, i Gabriel Ferrater bevia, i 
Gabr ie l Ferrater va Iluitar per no 
beure, i no se'n va sortir, i quan es va 
suicidar devia patir...; son unes coses 
que haurien d'impressionar molt si es 
mesuressin humanament, seriosament, 
pero es tem en una soc ie t a t mol t 
macabra que les fa atractives. Es cert 
que quan bevia, i aquest era un deis 
seus problemes, era una persona bri-
ilantíssima, li coien les idees. Hi ha un 
vers de Valverde que ho diu: «Gabriel 
Ferrater navegant sobre un mar de 
gin...» Pero el que és apassionant d'ell 
no era que begués ni que se suicides, 
que és una de les coses que mes m'han 
costat de pair a la vida, sino la seva 
riquesa inteblectual i humana. Era 
una bona persona, i no estic disposat a 
dir-ho de gaire gent; un tros de pa, i 
enormement intel-ligent, desmesura-
dament inteldigent. 

— Tot aquest condxement el va acabar 
integrant en la lingüística, que seria 
com l'equivalent de la matemática en 
la literatura. 

— Certament: aquest personatge que 
entenia en filosofia, en literatura, que 
era albora un gran poeta i que tenia 
una gran base matemática, va intentar, 
al final de la seva vida, sintetitzar tots 
aquests coneixements en la lingüística. 
Va c o m e n t a r a interessar-se en la 

gramática generativa l'any 68, quan 
encara no se'n parlava, quan Chomsky 
tot just comen^ava a treballar-hi, i aixo 
li va permetre d'alguna manera reunir 
la seva experiencia poética i lingüística 
amb la matemática. Aquesta dimensió, 
per mi, és fonamenta l en Gabr ie l 
Ferrater, i no s'ha tractat gairebé mai. 
La intcgració que ell feia deis seus 
diversos intercssos continua scnt váli
da, En el tema que jo estic mes impli
car ara, l'epistemologia de la ciencia, 
que inclou la retórica de la indagació, i 
per tant la narració i la metáfora com a 
parts conscitutives de la crítica de la 
ciencia, he descobert que les idees de 
Ferrater de l'any 68 ja eren perfecta-
ment clares, i saber-ho em fa una sen-
sació mole confortable. 

—- Sobre quin tema va desenvolupar la 
tesi doctoral? 

— Sobre teoria de la probabilitat, teo
ría ergodica, que en aquell temps no en 
déiem teoria i que em va fer estar molt 
a prop de les fractals. Després vaig con
t inuar els treballs al Depar tament 
d'Estadística de Barcelona, amb el doc
tor Sales, un home que havia introduít 
molt bé la probabilitat a Barcelona. 
Vaig desenvolupar eis processos 
estocástics, una páranla que impressio-
na molt, pero que es refereix senzilla-
ment a processos que están subjectes a 
la pnibabilitat. D'algima manera vam 
crear a la Universitat de Barcelona els 
primcrs cursos, almenys a Catalunya, 
sobre aquests temes. 

•—- Com van ser els primers anys en que 
va exercir de professor a la universitat? 

— La universi tat franquista va ser 
difícil, des de tots els punts de vista, i 
un d'ells era l 'económic, perqué no 
ens pagaven . A m b un company , 
l'Enric Trillas, que va ser després el 
president del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, tenfem la 
vida organitzada a copia de fer moltes 
classes; n 'hav ia arribar a fer setze 
hores per setmana, entre classes a la 
universi tat i particulars. Aleshores 
vaig teñir l 'opor tuni ta t de venir a 
ESADE, molt al c o m e n ^ a m e n t 
d'aquesta escola, amb un contráete de 
mitja jornada; la resta del temps feia 
classes a la universitat, i si queia algu
na classe particular, també la feia. 
Aquest muntatge era per mi satisfac-
tori pero, com diuen els psicolegs, 
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també una mica esquizofrénic, perqué 
a la universi ta t tenia els temes de 
recerca que m'interessaven, els de la 
teoría de la probahilitat, i a ESADE 
feia coses mes practiques, l'estadística 
aplicada, que jo no considerava tan 
important. Al cap de molts anys em 
vaig adonar que aquella visió era equi' 
vocada i que tant de pes tenia una 
cosa com l'altra. 

— De /et, mes cndavaní va dedicarse a 
fons a restadñtica i va posar aquests 
coneixements al servei de la política. 

— Vaig ser durant molt de temps pro-
fessor d'estadística, i aixo és el que em 
va portar a coi-laborar amb el presi-
dent josep Tarradellas i deüprcs amb 
el president Jordi Pujol. De fet vaig 
teñir una participació molt activa en 
el retorn de Tarradellas a Catalunya: 
prácticament vaig muntar la campan-
ya mes subversiva o agitadora, digueu-
ii com vulgueu, d'aquell esdeveni-
ment. Tenia qualitats d'agitador, pero 
només les podia posar en practica en 
temes en qué cregués molt: per cxem-
ple, Catalunya. Vaig participar, tot i 
no mili tar-hi , en l 'últim míting, a 
Montjuíc, d'Esquerra Republicana 
abans de les primeres eleccions, quan 
encara no estava legalitzat com a par-
tit. Hi havia unes 300.000 persones. 
Va ser una experiencia impressionant. 
També hi havia el meu pare: és deis 
últims records que en tinc. Aquell era 
un moment d'eufória; hi havia una 
efervescencia, la gent sortia al carrer, 
estava esperanzada; potser no sabia 
ben bé per qué, i potser també per 
aixo algunes persones van dir després 
que s'havien sentit decebudes, desen-
cisades i altres bajanades per l'estil. 

— La seva col-laboració en aquells actes 
no li va fer phntejar entrar en la políti
ca de manera activa? 

— De polít ica, es tant al costat de 
Tarradellas, en vaig aprendre menys 
del que n'hauria d'haver aprés. Si he 
participar en qüestions polítiques ha 
estat per una necessitat patriótica. En 
Gabriel Ferrater ja deia que en aquest 
país sempre tenim patries per salvar. 1 
aixó no és bo. Molta gent es dedica a 
la política un temps, o potser tota la 
vida, simplement per aquesta necessi
tat de defensar alguna cosa, sense 
teñir una mentalitat diguem-ne pro-
fessional. Be, el meu cas era clarament 

aquest: necessitava contri
buir a defensar la Generali-
tat pero sense cap expecta
tiva hi interés polítics. 

—• Va ser aleshores que va 
comengar a formar pan 
de l'equip d'estadistes de 
la Generalitat? 

— Amb el restablimenr 
de la Generalitat provisional vaig 
passar a organitzar el primer servei 
cent ra l d 'estadíst ica, i al cap d 'un 
temps vaig ser nomenat president del 
Consorci d'Informació i Documenta-
ció de Catalunya, fins gairebé a fináis 
deis 80, en qué el consorci es va dis-
soldre i va passar a ser gestionat per la 
General i ta t com a Institut Centra l 
d'Estadística de Catalunya. Per atnt 
vaig estar compromés amb tota aques
ta época inicial del projecte. El direc
tor de l'institut és Jordi Oliveres, que 
també és un científic, un bioquímic, i 
també de Girona. Ara sóc president 
de! Consell Cátala d'Estadística, que 
és un organisme consultiu, i per tant 
no hi Cinc responsabilitats executives. 

— Quines son íes tasques mes remarca
bles que recorda haver realitzat a l'ins
titut d'Estadística! 

— El mes important que vam fer al 
comen^amen t va ser controlar els 
resultats provisionals de les eleccions. 
El 79 vam estudiar els resultats del 
referéndum, i el 80 els de Íes primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
Fins aquell moment aquesta era una 
c o m p e t e n c i a que cor responia al 
Ministeri de l'Interior, i per tant vaig 
hdver d'anar a Madrid moltes vegades 
entre el 79 i el 80 per analitzar de 
quina manera faríem la difusió de les 
dades provisionals. En vaig treure una 
impressió claríssima: el ministeri enca
ra era totalment feixista, l'any 1980. 
Podría explicar exemples impressio-
nants d'actítuds feíxistes i de reveren
cia cap a l'antíc régim, pero prefereixo 
no parlar-ne. 

— No podria exposar-ne algún cas? 
— En les eleccions de! 84, vaig fer 
per a TV3, i d'atxo estic molt satisfet, 
la primera mostra de resultats electo-
rals que es passava per televisió la 
mateixa nit de les eleccions. Situem-
nos: esrem al 84, i aixó vol dir que ja 
feia 9 anys que hi havia democracia. 

t e o r í a 
de l gove rn de 
Madrid era que el Minis ter i de 
l'Interior havia de fer una mostra per 
motius de seguretat nacional; és a dir, 
havien de preveure els resultats per
qué, si avan^ava un partit extremista, 
s'haurien de prendre mesures. El que 
a leshores era el d i r e c t o r gene ra l 
d'estadística em deia que Alfons XIII 
no hauria caigut si ell hagués ocupat 
aleshores el seu carree. 

— Aixo vol dir que aquella mostra servia 
mes per exercir un control policíac 
que no pas per informar deis resultats 
electorals? 

— No del tot. Ells utilitzaven una 
frase magnífica que definía perfecta-
ment la seva funció: el que feíen era 
«administrar la informació». La teoría 
és aquesta, i no feíen pas trampa. Per 
qué? Perqué els resultats electorals 
fináis els dona la Junta Electoral, que 
son els únics que valen, i aquí no s'hí 
posaven. Ara bé, si els primers resul
tats que els arribaven revelaven un 
avantatge d'un parcit que ja veíen que 
no tenía possíhilítats, no n'^nforma-
ven; esperaven a teñir mes dades que 
equilíbressin la mostra, per no crear 
falses expectatíves. EUs creien que 
dosíficant aquesta informació, de fet, 
con t r i bu i en al hon func ionament 
democrátic. Per aixo asseguraven que 
amb aquest sistema Alfons Xlll no 
hauria caigut, perqué no se'ls hauria 
acudít informar de cop de la victoria 
de la República a les grans ciutats. 

— Un deis últims temes a qué sha dedi-
cat és la lógica- Quan s'hi va 
comengar a interessar? 

— Em sembla que m'hi interesso prác
ticament des que vaig acabar la carre
ra. En aquell moment, la lógica no 
es tava in tegrada en els es tudis 
matemátics; a fora potser sí, pero aquí, 
de cap manera; només se'n feia a Filo-
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sofia. El 
cas es que em van caure 

a les mans alguns Uihres sobre el tema, 
em van interessar i vam fcr alguna 
reunió al Departament d'Estadística 
amb el professor Sales, l'Enric Trillas i 
alguns alcres per parlar d'allo tan nou, 
que en realitat era elemental: les tau-
les de valor i quatre coses mes. Jo ja 
n ' hav i a t ingu t referéncies per en 
Manolo Sacristán, perqué havia anat 
a algún deis seus seminaris. Concep-
tualment és un tema que m'ha absor-
bit molt. Me n'ha interessat gairebé 
mes l'aspecte filosófic que no pas el 
purament matemátic. • 

—-No es sorprenent que l'hagi acabat 
- aplicant en els programes de doctorat 

en adminbtració i direcciú d'empreses? 
— Per organitzar el doctorat, cm vaig 
haver de plantejar a fons el contingut 
del temari, entre altres coses perqué 
aquell no era el meu camp. Vaig pen
sar que el programa podria ser fort si 
preparávem molt bé la gent en episte-
mologia i metodologia, és a dir, en crí
tica de la ciencia. El primer curs és 
intensíu sobre formes de raonament: 
metaforic, per exemples, per anaiogia, 
lógic, no lógic, etc. Al costat hi ha 
aqüestes noves lógiques que es fan per 
a intel-ligéncia artificial, la lógica del 
sent i t comú. Aleshores , quasi per 
casualitat , vaig descubrir que aixó 
tenia multa relació amb la retórica, no 
la del parlar bé, sino la d'argumenta-
c ió , que és ta l com la va definir 
Aristótil. Al final em vaig anar ado-
nant que tot aixo es podía integrar 
com a nucli fort de Tepistemologia, 
que és el que d 'a lguna manera fa 
l 'anomenada nova retórica. Després 
vaig descobrir l'obra de McCloskey 
sobre la retórica de la ciencia, i actual-

ment hi ha una altra tendencia dins el 
que es diu retórica de la indagado. 

— La recerca cada vegada es mes cara? 
— Es caríssima! Abans els matemátics 
trebaliavem amb paper i Uapis; els 
grans físics russos fins fa poc encara ho 
feien així. Cada vegada hi ha mes 
expectatives de fer recerca, mes temes 
importants per investigar, amb mes 
repercussions practiques. El problema 
és que teñen un cost prohibitiu, i a la 
societat no li surten els comptes. Cree 
que els científics hauran de fer un 
exercici molt mes profund a l'hora de 
raonar sobre la necessitat deis recursos 
que demanen. 

—• Es possihle que una recerca sempreri' 
gui per esperic lúdic, perd no creu que 
fer ciencia conslsteix sohretot en aixó, 
a jugar? 

— Ah, sí. Jugar és fonamental en la 
recerca, inés que en cap altre [ioc. 
Estudiar el doctorat pot ser la cosa 
mes avorrida del món si no s'hi va 
amb aquest esperit. De tota manera se 
n'han de millorar alguns aspectcs. En 
els programes de recerca i desenvolu-
pamcnt hi ha dues coses que realment 
queden curtes: la recerca básica i la de 
tipus humanístic. Les ciéncies experi
mentáis encara contribueixen a una 
visió general del coneixement , que 
permet saber encaixar la ciencia en el 
món. Cree que la ciencia actualment 
ha esdevingut un mite per a la socie-
tat, i un mite associat al progrés. 

— No creu que aquest prestigi comenga 
a transformarse en por? 

— Certament, ja va comentar amb el 
Uan^ament de La bomba atómica, i mes 
tard s'ha vist com una activitat ame
nazadora pels problemes ecológics que 
genera. Em sembla que va ser el 1946 
que els anglesos van emprendre una 
gran campanya anomenada Atoms per 
la Pau, perqué la ciencia estava tan des
prestigiada després de la guerra, que van 
haver de recuperar-ne el respecte recor-
dant que curava malalties o que propor-
cionava energies com Telectricitat. 

— De fet, el Frankenstein de Mary 
Shelley refiecteix sohretot el problema 
de la humanitat del monstre i la reía-
ció amh el seu creador, pero en les 
pellícules que se n'han fet aquesta 
reflexió desapareix i es presenta la 

idea del científic hoig i el perill del 
monstre que crea. 

— Completament d'acord. Pero en la 
societat actual és l'acceptació d'una 
base mítica sobre la ciénica el que per
met fer un cert desenvtülupament. La 
nostra societat, almenys en l'ámbit 
filosófic, té una idea clara de la neces
sitat que funcionin uns elements de 
tipus mític, en sentit general, com a 
estímul, orientació o adoració. 

— Ha pensat alguna vegada a tornar a 
Girona? 

— Tots els temes relacionats amb 
Girona m'afecten d'una manera mott 
íntima. Pero anar-hi m'és difícil. De 
tota manera, hi rinc uns Uigams molt 
bons. Un d'elís és la coMaboració que 
mantinc amb la Facultat d'Empresa-
rials; el curs passat vaig fer-hi precisa-
ment la sessió inaugural. L'altre vincle 
que tinc amb Girona, i del qual he 
t re t molt de profit , és la Cá ted ra 
Ferrater Mora. Periódicament truco a 
Josep Mar ia Te r r i cab ras perqué 
m'informi deis programes. Una de les 
sessions que em va atreure mes va ser 
la que va fer Quine, que és un deis 
filósofs de lógica mes importants del 
segle. També vaig anar ai seminari de 
Paul Ricoeur sobre la metáfora. La 
imprcssíó que tinc de tot aixó és que 
per mi desplazar-me a Girona no sig
nifica solament tornar a ia ciutat deis 
meus records, sino anar a buscar-hi 
coses molt importants. 

— Girona també deu ser el record de la 
fleca familiar a la plaga de Sant Pere. 

— Sí, i el record deis meus pares. 
Teníem un tipus de forn prtmitiu, en 
qué posaves la Uenya a dins, no pas 
com en els del tipus escopeta, que és 
el que es carrega al costat, com un 
fogó. Quan les feixines de pi havien 
cremat, s'havien de treure les brases 
amb un tiras, i amb alió ompiíem una 
fogaina i en féiem carbonet. He con-
servat una sensació molt agradable del 
color que tenia la Uenya de pi cremant 
i de l'olor que desprenia. Quan vaig a 
Girona, i mes encara si visito el barri 
antic, sentó una emoció intensíssima. 
De cop desapareixen per mi tota una 
pila d'anys intermedis i torno irremis-
siblement al passat. 

Joan Miró és químic-

Eva Vázquez és periodista. 
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