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sa\rcsa es tesplendent, mot no ?\ mot((a:
la contemplen Jacrlment aquells qw I'estrmen,
t es Ja trobadissa als qw la busquen;
s'avanc,a als qw la destgen, per donar-se'ls a
Savresa 6:12-11

maxrma de coethe que pona per numero el l40q hr
podem lleg:r: dt la natwa. mii s pet on es wlgri. holla l\n[nit.
Aquesta frase, escnta sota les r dees de la frlosofra de la natura
durant el romantrcrcme alemany. dest aca que no hi ha limrts en el
coneixement de la natura r tal vegada tampoc en la seva drmensro. Des
dels rntcs del segle XIX, quan es va escnure drta reflexr6. lrns ara, hem
assistit a una expansrd fabulosa en el grau de conerxement de la natura
r de les seves llers. I. a la llum d'aquests nous descobnments, seguerx
brotant, mds que mai, l\nfinlt. De noves descobertes sorgetxen noves
preSuntes. r arxi com I'hontz6, fent cami, rcsta sempre rgual de llunyn.
la fita frnal del conerxement se'ns prcsenta rgualment rnabastable;
rndrferent a la magnitud del cami realrrzat.
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Torhom es pot complaure amb la contemplaci6 directa i espontania
de la natura gaudir d'un espectacle extraordinari d'immensitat,
varietat. harmonia i subtilesa. Escrutada amb el mEtode cientific, ens
revela una nova perspectiva de la seva dimensi6 i segueix oferint-nos un
lascinant espectacle on la pregunta per qui, no t€ una resposta racional.
En aquesta natura perceptible, feta d'espai de temps, de matdria
inanimada i d'€ssers vius de tota mena, sorgeix l'espdcie humana i, amb
ella, una nova i particular dimensid, la de la ment amb la consciancia i
el llenguatge. Una dimensi6 dificil d'entendre en la que resideixen la
ra6, els sentiments i les sensacions. Tant el que hi ha al m6n com el
propijo es fa conscient i la realitat pren una nova forma d'existdncia en
el nostre cervell, essencial en la determinaci6 de la nostra conducta.
P/ralrase1anr a Jorge Cuillen podem dir: Oh tealita finalment reol en
apdrffiea! | la nostra existancia i conducta transformen el m6n, fenr
sorgir els anomenats mdns dos i tres per Karl Popper, uns m6ns derivars
de les idees de la cultura. Una forga inexplicable sortida de
I'enteniment i anomenada curiositat, analitza i experimenta amb totes
les coses que formen aquesta realitat aprehensible, les interpreta i en
treu noves deduccions. Es el proces de creaci6 cientifica. L'6sser humi
tamb€ s'explora a ell mateix i, quan aixd ho [a mirant cap el seu cervell,
es d6na una curiosa paradoxa: el cervell, objecte d'estudi es a la vegada
el seu subjecte. L'eina d'on surten les inquietuds i seu la rad,s'obsen'a a
si mateixa. donant resultat' particularment rnlriganl. i inaba'tables. La
capacitat de raonament se situa en una posicio limit i l'apel laci6 al
matode cientific no ofereix cap resposta satisfactdria a qriestions com
ara la relaci6 entre el cervell la ment. Tampoc la cidncia ofereix
resposta a preguntes basiques sobre el significat del m6n o del cosmos,
l'esdevenir de les persones o el significat dels valors, percepcions,
emocions i sentiments. Si la ciancia no pot explicar la naturalesa intima
de coses com: I'autoconsciancia, I'amor, la justicia o la bellesa, hom ha
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de concloure amb David Lack que una part molt important

de

Iexperrencia humana esra [ora de l'abast de la ciencia. Tal com apel la
Unamuno: res digne de ser provctt no es pot provLr ni des-provar.Iamb6,
en r'quest contexl. son reveladores les parauler de Mar Plank: lr.
ciincil de Ia naturqlesa posen de manifest I'existincia d'un ord.re racional aI
que ld prdpiq naluralesa els lssers humans hi estan sotmesos, pera)
I exisrcnda matei-xa d'aque ordre (q in(ogroxrb/e. ts en aquest terrenl.
en el qual el matode cientific ens porta cap un cami sense sortida, on
pren sentit el pensament de Blaise Pascal quan manifesta que el
sentiment, f instint, en definitiva, el cor, accedeix a alld que a la rao li
€s incomprensible. Tamb6 dlu que en els limits de Ia ra6 hi ha el
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cor, que capta una veitat ambivalent
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qualihtlva, distinta de les
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veritats univoques i quantitatives que ens descobreixen les ciancies.
Malgrat aquesta di;sociaci6, hi ha molts exemples de cientifics que
quan fa"n citncia, senten vertaderes emocions estCtiques. I €s que,.la
pertecci6 de la natura, quan es copsa sota l'dptica de la ciancja, tamb6
iuscita experidncies emocionals prdximes a les de les manifestacions
artistiques. Fernandez-Ranada diu que quan s'enfronta a la teoria de la
relativitat d'Einstein, a la dinamica classica de Newton o a la teorla de
1'evoluci6 de Darwin, sent una emoci6 no molt distinta que la que
experimenta a I'escoltar les variacions Goldberg de Bach, un-quartet de
Beethoven o al veure el' lre<cos de Mrquel Angel a la Capella Sixtrna
Sovint els cientrfics admtren les lleis de la natura I son captivats per la
seva bellesa en apropar-se al seu batec m6s intim, quan s'endinsen en
els terrenys fronterers del coneixement..
El mon micros. opic. que en< revela I'organiLzacto estruclural lnlima
dels e55ers vius. oliretx espectacles espet lalmenl captivadors l n ]a
ftgura de Ramon y Calal trobem un exemple parad rgmatic d'un clentrlic
qie s'endinsi e[ aquest amagat paisatg€, fascinat, lnicialment, per la
seva bellesa. Les seves limines s6n, a la vegada, reiat cientific I obr€s
d'art. La biografia d'aquest home de cidncia universal ens mostra la
compatibilitai, fins hi tot la complementarietat entre el rigor o la lreda
oblectivrtat del [eL , ientific amb la vtsio romantiLa d'aque:ta mateira
,""lrtrt. qua a vegade' exposa en lorma d una reritable exaltacro lirica
I6s que, en e1 propi proc€s de crcaci6 cienlifica, la imaginacld i la
intuici6 intervenen sovint com elements essencials en el desxiframent
d'un nou problema o en el sorgir d'una nova teoria que' dbviament,
sera despris sotmesa a les proves pertinents d'acord amb la ldgica de la
investigacio cientifica. A m€s, acostuma a resultar que- l'enigma
desvetl-lat regalima elegAncia i bellesa. Quan Watson y Crick desxifraren
l'estructura del DNA I'any 1953, comentaven que de totes les
estructures que varen verificar, va resultar com a veritable aquella mds
bella.
Per concloure, sembla adient fer-ho de la mateixa manera que ho fa
Eccles en el seu assaig sobre L'evolucil de 14 consci ncia: I'evolucio
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st mal+xo (n apornt Iaba\( mateqal. el tervell
hurni, pe, 4/r es<c r. ,l u lo( orsrl.4l s del\ qudis la mt'tcwa naru"alera e' Io
cerca de l'esperanga la ind(/€aci6 d,e signilicqt en lq recercq de I'amot,
leritat i bdlesa. Crec que no cal afegir-ht res m€s.
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