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F a  cinc anys la Universität de Valencia 
va enllestir la ¡dea original de crear un 
Premi Europeu de Divulgado Científica en 
col-laborado amb l'editorial Bromera. El 
projecte implicava també la publicado de 
les obres guanyadores i finalistes dins una 
col-lecció, «Sense Fronteres», orientada a 
aquesta fundó divulgadora. Es podría 
pensar que la iniciativa era arriscada, 
atesa la limitada afecció per la lectura 
deis nostres conciutadans i més encara 
per la literatura científica. Tanmateix, a 
hores d'ara, si la informado que he re- 
but d'estudiants i professors no és errónia, 
el producte ha estat tot un éxit. Fins i tot 
la col-lecció ha esdevingut un referent en 
el context de les publicacions de divulga
do  científica en catalá i també en caste- 
llá. Aquest fet demostró que no sois la 
cultura científico-tecnológica ens ha colo- 
nitzat la vida quotidiana, sino també el 
cap, i és per aixó que els assumptes can- 
dents de la ciéncia i la tecnología inte- 
ressen els ciutadans.

La col-lecció está perfectament pensada, 
dissenyada i realitzada quant ais aspee- 
tes editorials. Són Ilibres lleugers, quasi de 
butxaca, d'un preu assequible, amb por- 
tades cridaneres i atractives, que aporten 
nn rontrapunt a la idoa quo la ciéncia és 
avorrida. D'altra banda, el contingut de 
la col-lecció s'ha basat en la tria de te
mes i d'autors ben qualificats, encara que 
la competencia professional no garanteix 
un nivell homogeni de rigor i qualitat, ni 
encara menys de capacitat divulgadora. 
Divulgar el coneixement científic represen
ta per al científic que ho fa un esfor? 
d'expressió molt considerable. Hem de 
pensar que la comunicado científica en 
el seu ámbit més especialitzat está farci- 
da de convencions i elements del llenauat-

ge que formen part de la cultura comuna 
deis especialistes. Per a ixá, posar a 
l'abast d'un public culte ample els grans 
temes de la ciéncia no és gens fácil. En 
aquest sentit, la col-lecció aconsegueix un 
éxit aclaparador, perqué, en general, els 
autors són competents en la seua matéria, 
tenen experiéncia divulgadora i adapten 
el seu registre al nivell lingüístic de comu
nicado adéquat.

No obstant aixá, a la col-lecció, global- 
ment considerada, se li poden fer dues 
critiques: l'esbiaixada temática aclapara- 
dora cap a aspectes de la biología en 
perjudici d'altres ciéncies i l'actitud pre- 
potent que mostren alguns autors enfront 
de les ciéncies socials i humanes. La pri
mera crítica seria fácilment resoluble amb 
la introducció de nous títols que parlaren 
de tecnología, de ciéncies de la terra, de

salut, de la matèria, o dels grans nuclis 
del débat intel-lectual en les ciències so
cials i humanes. O és que no fan tombé 
ciència?

Sobre la poca consideraciô que el pen- 
sament social i humanistic mereix a alguns 
dels autors parla per si mateixa la patèti- 
ca cita del llibre numéro 7 de la col-lecciô, 
d'Agusti Galiana, Nosaltres, els humons. 
L'ecologia d'uns animais mitjanament intel 
ligents, on planteja una delimitaciô ridicu- 
la, inacceptable i dogmàtica de la ciència. 
Hi diu: «Hi ha teories precientifiques sofis- 
ticades que han perdurât molt en el temps. 
Algunes han tingut una gran consideraciô 
i prestigi social, i eren defensades per les 
ments més preclares, corn ara l'astrologia 
o l'alquimia. Va ser l'aplicaciô del mèto- 
de cientific per alguns dels seus practicants 
el que va provocar la seua substituciô per 
les ciències de l'astronomia i la quimica, 
respectivament. Teories precientifiques ac- 
tuals de gran predicament son, per exem
ple, la psicoanàlisi o el marxisme» (p. 11). 
L'autor no s'amaga d'exhibir una absoluta 
ignorància histôrica en fer néixer l'astrono
mia de l'astrologia, o la quimica de l'al- 
quimia, i atribuir la transformaciô a «l'apli
caciô del mètode cientific per alguns dels 
seus piudicunls». A niés desbunu considé
rant precientifics el marxisme i la psicoa
nàlisi sense el més minim pudor, ,i aprofi- 
ta els topics més indefensables de la 
sociobiologia per atacar el marxisme mit- 
jançant referèneies a estudis de quocient 
intel-lectual, bessons homocygàtics i altres 
procediments de dubtosa garantia, que 
han estat criticats amb rigor per autors 
corn Lewontin, Rose i Kamin, entre altres, 
en el seu magnifie llibre Not in Our Genes: 
Biology, Ideology and Human Nature. Lie-
nint p I llihr» r lo  f^nlinnn kr»m  f o n r lo iv  n
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pensar que els biòlegs farien bé parlant de 
biologia, perqué quan passen a fer socio
logia, psicologia o historia solen fer una 
lamentable exhibido impúdica d'ignoràn- 
cia que es podrien estalviar amb una mica 
de formació i autocritica.

La col-lecció s'encetà amb el llibre de 
Xavier Duran El cervell polièdric. Idees, 
sentiments ¡ neurones i va continuar amb 
la clara explicació i defensa de les pos- 
sibilitats que aporta la tecnologia aplica
da a la producció d'aliments transgénics 
de Daniel Ramón en Els gens que men- 
gem. La m anipulado genètica deis a li
ments. El tercer volum és el d 'A d o lf 
Tobeña, Neurotafanerles. Els secrets del 
cervell humà, que recull els seus articles 
breus a la premsa (Avui) i les ¡ntervenci- 
ons a Catalunya Ràdio sobre aspectes tan 
variais com ara la intel-ligéncia femenina, 
la memòria, la depressió, l'esquizofrénia, 
la senilitat, la genialitat, l'amor, el son, les 
sectes, les teràpies alternatives, el menjar, 
la genètica o l'orgasme femení. Tots plan- 
tejats amb un llenguatge atractiu i amb 
una mentalitat biològica, de la que fa 
bandera quan explicita: «Fins fa poc això 
d'explorar les raconades de l'esperit que- 
dava réduit ais ámbits de les diferents 
modalitats de confessió o ais de les se- 
crecions poétiques o místiques. Ara, els bi
òlegs posen el nas pertot arreu i no res
pecten cap de les fronteres que l'esplén- 
did univers de la glándula pensaire ha- 
via bastit per tal de protegir les intimitats 
i les vergonyes». Per això cal demanar
los moderació. Perqué si algún biòleg 
rellisca una mica ens pot acabar explican! 
la violéncia terrorista en fundó de l'agres- 
sivitat de l'espécie i de l'evolució del 
cervell. Hi ha formes de reduccionisme 
que fan feredat.

El Vlatge ais orígens. Una historia bio
lógica de l'espécie humana, de Jaume 
Bertranpetit i Cristina Junyent, és un text 
ben articulât en vuit capitols sobre la 
biodiversitat, els gens de les poblacions 
humanes, la posició deis humans en la na
tura, el procès d'hominització, la gènesi 
de la humanitat actual i de la diversitat 
humana... i aporta a més una reflexió 
final sobre l'evolució genètica de la hu
manitat i el futur previsible. Incorpora la 
doble perspectiva de les eines tradicionals 
(paleontologia, arqueología) i de la genè
tica actual. La posició ideològica és més 
integrativa: «Cal que comprenguem sim
plement el paper del sorgiment de la cul
tura dins l'estratègia evolutiva humana; 
allò que va fer, ja de temps enrere, que 
els nostres avantpassats tinguessin èxit en 
la supervivència i en la pròpia perpetua- 
ciò a través de noves generacions. [...] 
Cado esnècie té una estratèaia evolutiva

concreta i singular. Interessa, dones, fer 
una lectura de l'estratègia evolutiva huma
na que integri la cultura i que hi trobi els 
avantatges selectius que se'n deriven; aixi 
es podrá entendre quina ha pogut ser la 
seva influéncia sobre el patrimoni gené- 
tic, en temps antic, actual o extrapolât al 
futur; aquesta lectura será també una re
flexió sobre fins a quin punt els nostres 
gens es poden entendre, més enllà del 
seu indiscutible fonament biologie, com a 
producte cultural» (p. 168).

Després trobem El taller de la memòria, 
de Juan Carlos López, i tornen a aparéi- 
xer conceptes centrais de la biologia ex
perimental en Missatges del passât. Re
construid la historia amb la genètica (del 
¡urássic ais tsars) de Caries Lalueza, lli- 
bre articulât al voltant del descobriment 
de l'AD N , del projecte genoma humó 
deis anys noranta i del posterior dedicai 
a la diversitat genètica. Amb una altra 
orientació, però també dins de la biolo
gia, trobem el següent volum, L'enigma de 
l'esfinx. Desenvolupament, funcionament i 
vellesa del eos huma, deis gallees 
Francisco Armesto i Constantino Armesto. 
Tres parts integren el llibre — destinât al 
desenvolupament embrionari humà, al fun- 
cionnment de l'organisme humó i al del 
cervell— , i l'ùltima es dedica a l'envelli- 
ment. Ben estructural, aquest volum és un 
bon exemple de divulgado encertada.

Després es va publicar La textura del 
món. Les particules elementáis: deis quarks 
a la web, de Jorge Velasco. S'hi proposa 
una revisió ambiciosa de la ciéncia de les 
particules i la matèria en vuit capítols que 
s'ocupen de les particules atomiques, fent 
referencia ais raigs X, la radioactivitat, res
tructura atòmica, la gravitado, l'electro- 
maanetisme. la relatività!, la incertesa o la

mecánica quàntica per explicar el naixe- 
ment de la física de particules. També la 
teoria estàndard del món, les capacitats i 
limitacions de mesura i experimentado de 
la naturalesa humana, les formidables má- 
quines — microscopis, acceleradors— , les 
especulacions unitàries, l'holografia, la te
oria del tot, els neutrins, el Hoc de conflu- 
ència de camins entre la teoria cosmològi
ca estàndard, l'expansió de l'univers i el 
moment inicial; l'ús de les particules per a 
la pau en l'ámbit de la medicina, i les par
ticules en societat, la guerra de les galáxi- 
es, la big science i el futur de l'aventura 
humana de conéixer.

Un tarannà ben diferent té el llibre de 
Fernando Sapiña — Un futur sostenible? El 
canvi g lobal vist per un químic preocu
pai— , un llibre rigorós i compromés amb 
una visió crítica de l'impacte del desen
volupament científico-tecnolágic sobre el 
nostre planeta. Ens explica el canvi glo
bal, caracteritzat per l'extinció, els cicles 
biogeoquimics, el forat de la capa d'ozó 
i el problema de la sostenibilitat de l'ener
gia. Després aborda el cicle del carboni 
i el seu paper en el canvi climátic o l'efec- 
te hivernacle; més tard el cicle del nitro- 
gen ¡ la producció d'aliments, la mort deis 
boscos, la contaminado d'aigües per n¡- 
trats, el cicle del plom i el lent enverina- 
ment de la biosfera, el desenvolupament 
sostenible, els límits del creixement demo- 
gráfic, l'exhauriment deis combustibles 
fássils, els límits de la producció d'aliments 
i l'esgotament de materials. L'ùltima part 
analitza l'ecologia industrial, els sistemes 
sostenibles de producció d'energia, d 'a li
ments, o d'ús de materials.

L'últim títol disponible és Races, racisme 
i diversitat. La ciéncia, una arma contra 
el racisme, de Caries Lalueza, en qué Fau
tor revisa amb una perspectiva histórica 
les doctrines biologiques sobre la rapa i 
exposa les ¡dees actuáis sobre la diversi
tat en fundó de l'adaptació ambiental, les 
doctrines génétiques i el Projecte de la Di
versitat Genètica del Genoma Humà.

Una col-lecció oberta al futur de la ci
éncia, amb grans possibilitats d'arribar a 
un public universitari ampie, al comité edi
tor de la qual se li hauria de recordar allò 
que, no fa gaire, El Roto posava en lla- 
vis d'un savi de llargues barbes i esguard 
meditatiu en ’un deis seus magnifies acu- 
dits al diari: «Evitem que vint-i-cinc segles 
d'humanisme acaben en zoologia». Seria 
no tan sols un dramàtic retrocés intei — 
lectual, sino també una imperdonable 
pèrdua del més profund del nostre conei- 
xement i de la principal aportado de la 
nostra cultura.
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