
ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE CIÈNCIA I POESIA 

  

  

La ciència i la poesia, essencialment, com a tals, no tenen res a veure. 

 

Això és el que primer hem de dir, suposant que parlem de la ciència moderna, 

no de la ciència medieval ni de la ciència de l’antiguitat clàssica. La ciència 

moderna es proposa comprendre la realitat a partir de la seva interpretació 

lògica i la poesia (l’art) sempre ha provat d’expressar la realitat a través de les 

emocions humanes. I quan es parla de ciència, també cal incloure-hi sempre la 

tècnica, que és anterior a ella en l’evolució, que és necessària per al progrés de 

la ciència i que conjuntament amb ella conformen la moderna tecnologia que 

ha canviat profundament les nostres vides i que encara les canviarà més. 

Sembla que no podem dir que fossin científics els primers primats que varen 

tallar un pedra per fer-ne una arma de caça, sí que podem dir que tenien la 

tècnica necessària per a fer-ho. Som fills evolucionats de la comprensió 

tecnològica i científica de la realitat. Aquesta comprensió ens ha fet humans. 

Però també som fills de la comprensió emocional associada, sense la qual no 

seriem éssers civilitzats, no podríem ser com som, no podríem parlar com 

parlem, no ens podríem entendre. 

 

A l’altre extrem de la ciència hi ha la fe, que moltes vegades és la mateixa 

poesia transformada en creença. I no estic parlant només d’una fe de tipus 

religiós sinó també de la fe dels aficionats en el seu equip, la fe en el Barça 

¿Per què dic que probablement n’és l’extrem més distant? Doncs perquè 

aquest extrem porta a conclusions que finalment es poden expressar de 

manera axiomàtica, però no es pot comprovar la seva coherència lògica ni es 

poden falsar com la majoria de veritats científiques. Per tant representen 

l’extrem més allunyat, aquell extrem que s’afirma emocionalment i que si es 

vol presentar com una conclusió científica es transforma en una falsedat que 

cal evitar del tot, aquesta ha estat precisament l’estafa de les religions a la 

humanitat, a la racionalitat i a la ciència durant tota la història. Això no vol dir 

que no sigui una veritat útil per a la nostra vida, per a la nostra supervivència, 

encara que moltes vegades només ha estat útil per a perpetuar la dominació 

dels poderosos. 

 

Aquestes mateixes afirmacions sobre poesia i ciència, també es podrien fer de 

manera bastant similar sobre tot l’art en la seva possible relació amb la 

ciència. El filòsof vienès Ludwig Witgenstein, a començaments del segle XX i 

en el seu Tractatus Logico-Philosophicus, ens parla d’una realitat de fets que 

es poden connectar lògicament entre sí, que es pot estudiar de manera 

científica, i d’una altra realitat que “no es deixa dir” que només “és pot 

mostrar”, d’una importància cabdal en les nostres vides però inabastable per a 

la ciència i que vindria a ser tota la realitat metafísica, ètica i estètica, les quals 

ell també desterra de la filosofia. Pràcticament redueix tota la filosofia 



moderna a la ciència i a l’estudi del llenguatge per tal d’evitar errors en la 

comunicació i per poder-nos entendre clarament. El Tractatus és una obra de 

joventut, absolutament radical, però precisament per això també traça uns 

límits del coneixement que sembla que no es poden traspassar. 

 

Ara bé, un cop dit tot això, s’ha de dir immediatament que Wittgenstein, en la 

pràctica, divideix el coneixement, com si fos amb l’ajuda d’un perfecte estilet, 

en dues realitats irreconciliables. Però la seva radical interpretació ens fa 

veure de cop, com si fos un llamp en la nit, els límits de la ciència i de la 

filosofia. El filòsof americà Richard Rorty també advertia, ja cap al final del 

segle passat i seguint el pensament de Wittgenstein, que no trobava cap 

justificació abstracta que suportés de manera lògica les nostres opcions 

estètiques o ètiques, per exemple admirar o rebutjar un poema i matar o no 

matar una persona. Els nostres valors, en el seu darrer extrem, vénen de fora 

de la lògica. Aquesta part fluida o gasosa de la realitat que no es pot solidificar 

amb la lògica, que per tant no pot formar part de la ciència (i segons 

Wittgenstein tampoc de la filosofia si no es vol convertir en xerrameca), és la 

realitat que provem d’expressar i de comprendre amb l’art i amb la poesia. El 

seu coneixement, més conscient o més inconscient, conforma el nostre 

comportament vital, la nostra ètica i la nostra estètica. No cal dir, per tant, que 

és de cabdal importància per a la nostra vida però si provem de capturar-ho 

amb la ciència se’ns escola com l’aigua pel fons d’un cove de vímet. 

 

També hi ha disciplines com la Història que, per més esforços que s’han fet en 

el darrer segle amb les interpretacions materialistes per convertir-la en una 

ciència, es manté invariablement en una frontera que no es pot traspassar 

sense perdre la riquesa de les gairebé infinites ramificacions que hi ha 

entreteixides en cada lloc i en cada temps concret. Aquest darrer fenomen ja el 

va justificar detalladament el gran historiador de les idees, Isaiah Berlin, al 

segle passat. Sembla que la realitat es manifesta de manera massa complexa 

en la Història per poder reduir-la completament a la ciència i, tanmateix, els 

historiadors utilitzen metodologies científiques i proven de reduir al màxim 

possible la distància que els separa d’una hipotètica ciència històrica. També 

passa amb determinades branques de la filosofia o, per posar un exemple més 

immediat i totalment immodest, en aquest mateix escrit que ara esteu llegint. 

Per tant caldria convenir que en alguns casos la qüestió és un pèl més 

complexa. Per exemple, que hi ha disciplines amb una separació gairebé 

completa amb la ciència i disciplines amb algunes fronteres permeables. 

 

Per poder continuar, hauríem de saber més exactament a què ens referim quan 

parlem de poesia, que volem dir amb aquesta paraula, poesia, que sembla 

relativament polisèmica. De fet, una manera relativament còmoda és dir 

que poesia és tot allò que han escrit aquells que han estat considerats poetes, 

més o menys des d’Arquíloc fins a Bob Dylan (o fins a Joan Noves, amics, 

que no tinc àvia). Una altra manera és acudir als diccionaris, enciclopèdies o 



referències de cursos universitaris de literatura on hi ha tota mena de 

definicions, en alguns casos considerant que la poesia és un gènere literari 

que es caracteritza per una determinada organització concreta del material 

sonor. Aquí s’hauria d’haver dit micro-organització del material sonor per 

distingir-la del ritme més expandit que sempre acostuma a tenir la bona prosa. 

I encara que els conceptes sil·làbics de metre i rima hagin desaparegut en 

molts casos a partir del romanticisme, la sonoritat, el ritme concentrat i el 

necessari alè curt dels versos són encara unes de les característiques bàsiques 

de la major part de la poesia contemporània tal com ho havien estat en la 

major part de la poesia de tots els temps. Amb tot i això, el moviment dels 

anomenats language poets sorgit a la costa Oest dels estats units cap als anys 

70 dels segle XX, enllaçant amb algunes avantguardes de la primera meitat 

del segle, obvia de manera conscient la sonoritat que considera només una 

rèmora de la tradició oral. Amb aquesta simple decisió s’aparten de tota la 

tradició anterior de la poesia i envien a fer punyetes definició anterior. Però 

aquesta definició instrumental ja tenia un altre problema, perquè amb micro-

organització sonora també es podria escriure el codi penal. Fins i tot amb 

metre, ritme i rima. Els antics a vegades feien coses com aquestes, sobretot 

per tal de memoritzar-ho. Amb una mica d’humor, a vegades penso que hi ha 

alguns poemes moderns amb una gran èmfasi en l’organització sonora que 

s’hi assemblen, vull dir que s’assemblen més al codi penal que a la poesia. 

 

Potser una manera una mica més clara d’acostar-nos al que entenem com a 

poesia en una definició breu seria que la poesia és una forma literària 

d’expressió d’idees, sentiments i emocions amb una alta intensitat, amb una  

gran concentració. Però adonem-nos que les darreres definicions, tant 

l’anterior que ja hem desestimat parcialment però que caracteritza la major 

part de la poesia de tota història, com aquesta que ara estem assajant, tenen en 

comú el fet de la compressió sonora i/o conceptual del llenguatge, la 

utilització del qual en aquestes condicions sobrepassa les fronteres de la 

lògica. En aquesta dimensió algú va dir com una mena d’acudit que la poesia 

és l’art de posar juntes unes paraules que mai no hi haurien estat. I tenia raó. 

Però si és poesia de veritat, a més, sempre sentim que ens incendia o ens glaça 

alguna cosa en el nostre interior, ens fa comprendre alguna cosa que no és 

completament lògica sinó que és fins a cert punt irracional i que, d’altra 

manera, sembla que no hauríem comprès mai. Aquest és el seu valor real, és 

clar, no l’expressat en cap definició. La poesia ens mostra unes noves 

possibilitats en el nostre llenguatge però, també com la filosofia, unes noves 

possibilitats en la nostra estètica i en la nostra ètica de cada dia, precisament 

allí on la ciència no hi té cap via d’entrada. 

 

Una definició metafòrica de poesia relacionada amb la ciència, pensant en la 

poesia com en la màxima compressió possible del llenguatge i pensant que la 

màxima compressió de la matèria a l’univers és deguda a la gravetat en els 

grans objectes de l’espai, en el cor de les estrelles... que precisament, degut a 



aquesta gran compressió la matèria, com també el llenguatge poètic, deixa de 

comportar-se com ens té acostumats en la nostra proximitat habitual...  que 

tampoc no podem aplicar la nostra lògica habitual de caçadors evolucionats, 

acostumats a objectes relativament pròxims a nosaltres, de dimensions 

relativament petites i de velocitats relativament baixes, a objectes gasosos tan 

distants, tan veloços, tan grans i tan densos... que els efectes quàntics que 

violenten la nostra experiència lògica es fan més patents en les petites 

dimensions a les quals la matèria es veu confinada... que a les estrelles, el gas 

hidrogen , l’element primigeni i el més abundant a l’univers, comença a 

formar gas heli... que aquest fet és una reacció nuclear de fusió a dins de 

l’estrella que desprèn enormes quantitats de calor, expandeix el gas, evita el 

col·lapse gravitatori i finalment emet llum com el nostre sol...  que 

successivament també es van formant a l’estrella els elements més pesats a 

partir de l’heli... entre ells els àtoms de carboni, oxigen i nitrogen que 

juntament amb l’hidrogen formen la melanina que dóna el color específic a 

l’iris dels teus ulls... que aquests àtoms, gairebé exactament com són ara als 

teus ulls, fa milers de milions d’anys es van formar a dins d’una estrella 

llunyana... que aquests mateixos àtoms et permeten viure i veure el cel de la 

nit...  i tu veus les estrelles en la nit, la nit encesa... i aquesta lògica no pot 

explicar la teva emoció en veure la nit estelada... per explicar-la ho has de 

provar de fer amb la poesia... la poesia que ho crea tot de nou, com la llum en 

la nit... la poesia... la poesia són les estrelles en la nit del llenguatge. 

 

És evident que aquesta meva darrera metàfora l’he fet des de la poesia, no des 

de la ciència sinó des de la interpretació poètica d’alguns coneixements de la 

ciència que m’han proporcionat la plataforma prèvia. La ciència, en aquest 

cas, només són les interaccions que sabem que hi ha entre les partícules a dins 

de les estrelles, la ciència és la comprensió i la descripció d’aquests fets, que 

només són fets. Un fet darrera de l’altre, col·lisions i fusions de partícules, 

només fets que no tenen res a veure amb la interpretació poètica que acabo de 

fer. Aquests fets com a tals són anodins. I jo els puc considerar d’una manera 

o d’una altra. Podria considerar les estrelles com l’infern d’explosions 

nuclears on, la matèria que ens forma tots nosaltres, després de morir, després 

de ser una capa de fòssils enterrada sota moltes altres capes de fòssils a la 

Terra, després de milers de milions d’anys, desintegrats en els nostres 

mateixos àtoms, transformats ens partícules de matèria inorgànica i finalment 

en plasma, potser tornarem a anar a parar algun dia. O potser els nostres 

mateixos àtoms que ara ens mantenen vius, més feliços o més infeliços però 

vius, un dia es perdran dispersos en una sopa de partícules elementals en un 

espai infinit, fosc i completament fred. Aquesta interpretació també seria una 

altre tipus de poesia que en aquest moment no m’interessa continuar escrivint. 

Els fets són fets i és succeeixen, reaccions en cadena, res més, la ciència és el 

seu coneixement, els valors de la vida sempre són en un altre lloc, a fora de la 

ciència, encara que el progrés de la ciència en pugui fer  aparèixer de nous, 

noves possibilitats de vida i de mort. Qualsevol interpretació en forma 



de valor dels fets descrits per la ciència, és a fora de la ciència. Potser per això 

escric poesia, perquè cerco la llum en la meva foscor. És una necessitat. Quan 

més fosca és la nit de la vida, més poesia necessito. 

 

Una altra mena de definició encara més personal i poètica, completament 

circumstancial i escrita en vers, és la que vaig escriure fa anys i després de 

molts anys de no escriure poesia, sense saber si hi tornaria. Però la poesia és 

tan fugissera que aquesta manera de mirar-la em podria servir sempre,  

enyorant-la i volent retrobar-la: La poesia era una ànima que tenies/ i no li 

donaves cap importància,/ fins que un déu se la va fer seva/ i ara et somia, 

adormida als seus braços. Si aquesta mena de definició és completament 

meva, massa personal, particular i concreta, deixeu-me a passar a la definició 

de poesia més genèrica i més abstracta possible, que obvia el mateix 

llenguatge i que d’una o altra a apareix pràcticament en totes les enciclopèdies 

i diccionaris sempre gairebé al final, després d’altres definicions, com una 

realitat indefugible. Gairebé sempre amplia el camp de la poesia a tot 

l’imaginable i és tautològica. Prenc la del diccionari de l’IEC:  “Efecte que 

hom suposa que té la poesia, com a cosa elevada o emotiva, àdhuc quan no és 

produït per aquesta art. Per exemple: Unes cartes plenes de poesia. La poesia 

de les ruïnes. La poesia de la vida.” Després de consultar altres definicions en 

aquest sentit, si voleu fer-ho, veureu que al final n’hauria una que jo us 

proposo, que és breu i que les engloba totes, encara que també té la mateixa 

dificultat tautològica de totes elles: Poesia és tot allò que és considerat poètic, 

que s’assembla a la poesia. 

 

I aquí també estem atrapats en una definició tautològica com algunes altres 

que en aquest mateix sentit hi ha als diccionaris,  però ens deixa més llibertat 

per determinar de manera individual i/o social allò que és poètic i que amplia 

el camp de la definició de la poesia a  tot l’art, a la pintura, a la música, etc. 

però també als valors de la bondat, la veritat, la bellesa, la justícia, la 

llibertat...  i a tota la mateixa vida diària. Ens permet parlar amb propietat, per 

exemple, de fets que considerem de justícia poètica, ens obre la porta al 

prescindir del llenguatge, a prescindir també en darrer terme dels poetes i a 

pensar en la nostra mateixa vida individual i social, en la nostra estètica i la 

nostra ètica de cada dia. Suposo que us heu adonat que estic evitant la 

paraula metafísica, per les connotacions negatives que podria tenir, sobretot 

per a tots aquells, com jo mateix, que odiem la metafísica tal com ha estat 

plantejada pràcticament en tota la història de la filosofia des d’Aristòtil i 

sobretot amb el cristianisme, però aquí suposo que tothom m’entendrà si dic 

que l’expressió exacta seria la nostra metafísica diària que també contempla 

l’ètica i l’estètica. Per què? Doncs perquè la determinació d’allò que és estètic 

i d’allò que és ètic en les nostres vides, en darrer extrem no ho podem derivar 

d’una llei física universal. De fet, una altra expressió, que també evito moltes 

vegades per les mateixes i per altres raons, seria la nostra mística diària, 



entenent com a mística la nostra relació individual i sensible a cada instant 

amb la realitat, també impossible de formular completament amb paraules. 

 

La nostra mística concreta i la nostra metafísica més general, ara sí, sense por 

d’utilitzar-les en aquest sentit, existeixen en els pensaments i les emocions de 

tots els éssers humans encara que no en siguin conscients i des d’aquesta 

perspectiva tindrien molt a veure amb la nostra aproximació poètica a la 

realitat sense necessitat dels poetes, que quedarien entre bastidors o que també 

podríem comptar amb ells, però sempre establint una aproximació directa amb 

la realitat de cada un de nosaltres des del punt de vista del valor i del valor 

poètic en la nostra vida. En darrer extrem aquestes aproximacions no poden 

procedir de la ciència, sinó que depenen de la nostra sensibilitat i de la nostra 

cultura, de la nostra societat, de les nostres emocions, dels nostres valors que 

han estat adquirits socialment i que són fins a cert punt canviants i volàtils. 

Depenen del milions d’impactes ideològics, racionals i emocionals que cada 

dia rebem del nostre entorn en les societats que vivim i que sense ser-ne 

totalment conscients modulen i determinen els nostres valors en l’existència 

diària i que procedeixen de moltíssimes fonts diferents, de la poesia escrita 

també, sí,  encara que no ho sembli, encara que no l’haguem llegit mai però 

que ha conformat l’estètica de les elits intel·lectuals al llarg de la història i que 

ens arriba en l’inconscient col·lectiu, però també de moltes altres fonts, de les 

restes de les religions històriques que encara persisteixen, dels impactes de la 

filosofia, de les arts, de la premsa diària, dels comunicacions, dels mass 

media, de la TV, de les xerrades i comentaris amb el amics i amb els veïns... 

La poesia de la vida, la més important de totes sense cap mena de dubte, ens 

permet apreciar profundament els nostres valors, estimar-los i exercir-los. 

 

I tornant al començament i al tema que ens ocupa, acceptant la hipòtesi de la 

completa diferenciació de la poesia amb la ciència moderna, allò que també es 

pot afirmar, tal com veurem de seguida, és que la interacció existeix, que la 

poesia (l’art en general) i la ciència interaccionen, tant en les pròpies activitats 

dels poetes, dels pensadors i dels científics, com en la nostra vida diària. He 

d’aclarir una altra vegada que estic parlant de la ciència moderna i mai no em 

refereixo a la ciència de l’antiguitat o de l’edat mitjana, en la qual no és que hi 

haguessin interaccions sinó que les fronteres de la ciència amb la poesia i la 

filosofia no eren gens clares, es confonien perquè la metodologia no estava 

prou establerta. Per exemple, en la majoria dels treballs d’Arquímedes sí que 

podem veure una correspondència gairebé total amb la metodologia de la 

ciència moderna però no podrem fer-ho, per exemple, en moltes de les 

afirmacions de Tales de Milet. No és aquest el cas, estem parlant de la ciència 

moderna i contemporània, de la seva diferenciació essencial amb la poesia i de 

les seves possibles interrelacions. Però el coneixement, tot el coneixement que 

tenim, racional o emocional, tant a través de la ciència, de la filosofia o de la 

història, de la poesia i de l’art en general, de la pràctica i de l’experiència 

diària o de qualsevol altra mena, es produeix en els mateixos individus de la 



mateixa espècie: Sàpiens. Només aquest fet ja ens ha de fer pensar que alguna 

relació hi ha d’haver entre les diferents formes de coneixement, algun tipus de 

vasos comunicants, ja que es produeixen en el mateix organisme i bàsicament 

en el cervell. I un cop ben establerta la diferència podem adonar-nos de les 

múltiples interaccions, en  un sentit i en un altre. 

 

Per exemple, podem llegir en algunes publicacions actuals una expressió que 

s’ha posat de moda: la ciència és la poesia de la realitat. Certament, si 

examinem moltes de les conclusions a les quals ha arribat la ciència moderna, 

sobretot la física que és la més abstracta després de les matemàtiques que la 

suporten, ens adonem d’una nova i estranya bellesa de la naturalesa que no 

podríem conèixer sense les conclusions de la ciència, ens adonem de les 

estranyes propietats de la realitat quan ens acostem a l’infinitament gran, 

l’infinitament petit i l’ infinitament complex, ens adonem de l’engany al qual 

estan sotmesos els nostres sentits al davant d’una realitat que supera tot allò 

que podríem haver imaginat, ens fa canviar la nostra concepció del món, ens 

fa desaparèixer de cop la major part de la filosofia anterior i ens fa establir una 

nova filosofia per poder comprendre la realitat. Ara bé, són els resultats finals 

de determinats aspectes de la ciència que ens produeixen aquesta profunda 

sensació de bellesa, però la ciència com a tal és neutra, són només les 

conclusions a les quals s’ha arribat després d’un llarg camí de suposicions 

prèvies, d’observacions periòdiques, de comprovacions regulades, de 

intuïcions fallides, de falsacions inesperades, de casualitats concurrents, de 

deduccions lògiques, etc. amb molt poca poesia i amb moltíssima feina 

rutinària que, al final, arriben un resultat que nosaltres des de la posició 

de valor, per tant des de fora de la ciència, determinem com a valor estètic. 

Però també hi ha alguns altres resultats de la ciència, concretament de la 

biologia, els que ens fan descendents d’una mena de mico, que al mateix 

temps es descendent d’una mena de mofeta, que al mateix temps és 

descendent d’una mena de cuc... podeu pensar com vulgueu, però a nivell 

estètic a mi m’hauria agradat més que la ciència hagués descobert allò que 

pensaven alguns homes antics, que érem descendents d’una parella de déus 

eterns, infinitament bells i lluminosos. Però aquest fet és intranscendent i no 

acosta ni allunya la ciència de la poesia, Baudelaire ja va introduir la lletjor en 

la poesia moderna. 

 

També hi ha un cas a part que són les matemàtiques, la ciència més abstracta, 

la música de les ciències, potser també la ciència que s’acosta més a la poesia 

per la seva abstracció i que ha fascinat molts poetes, però també la que sembla 

situada en la seva part més distant, en el regne absolut de la lògica. Qui sap 

també si els extrems poden arribar a coincidir d’alguna manera perquè 

l’expressió: les matemàtiques són la poesia de la raó, em sembla d’una gran 

analogia. Tot i així, però, les matemàtiques que en una interpretació romàntica 

es podrien considerar com una profunda propietat de la realitat que els humans 

anem descobrint, semblen més aviat una creació de la ment humana que ens és 



útil per comprendre la realitat des del punt de vista lògic, una eina que hem 

anat construint degut a les nostra necessitat d’interpretació lògica de la realitat 

combinada amb les capacitats de la nostra ment. I, per tant, pertanyen 

totalment al camp de la ciència; amb unes possibilitats latents de creativitat 

totalment abstracta i amb una bellesa formal feta de simplicitat i simetria en 

moltes de les seves construccions que la fa diferenciada de la resta de les 

ciències. Aquesta bellesa formal percebuda per molts matemàtics en el 

desenvolupament habitual de la seva activitat i relacionada amb les fórmules 

utilitzades, sembla que és una guia que molts d’ells mateixos diuen que els 

mena pel bon camí en les seves investigacions. En aquest sentit, s’han fet 

proves en el camp de la neurociència utilitzant tècniques de ressonància 

magnètica i s’ha trobat una zona del cervell (el còrtex òrbito-frontal, situat al 

centre i immediatament darrera des ulls) que sembla responsable de 

l’avaluació de la bellesa i que s’activa tant en els matemàtics al davant de la 

contemplació de bellesa d’una fórmula com en els artistes plàstics al davant de 

la contemplació de la bellesa d’una obra d’art, encara que la majoria de les 

activitats principals en cada un dels dos casos també sembla que es realitzen 

en els dos hemisferis diferents. Aquest és un centre del cervell, però, que 

també s’activa en la nostra presa de decisions i en les drogoaddiccions (ai, ai, 

ai... que ja es veu que el món no pot anar bé!). De fet, sembla que serà la 

neurociència i els estudis sobre intel·ligència artificial els que finalment 

s’aproximaran a treure l’entrellat anatòmic i fisiològic de les nostres 

interpretacions lògiques i emocionals de la realitat. 

 

També en les investigacions científiques hi ha decisions a prendre que no 

depenen totalment de la ciència, tant en el moment de decidir iniciar una 

investigació concreta i no precisament una altra o en el moment de decidir 

continuar per un camí i abandonar tots els altres possibles a dins d’una 

mateixa investigació determinada, decisions que tenen a veure amb la ciència 

però que depenen de molts altres factors, alguns relacionats amb l’ètica i amb 

l’estètica, exactament com moltes de les decisions importants que prenem a la 

nostra vida i que, com es diu vulgarment, a vegades es prenen més amb el cor 

que amb el cap. Per tant, serien decisions a dins del camp científic que 

podríem relacionar amb les activitats més pròpies de l’art de viure o de 

la poesia de la vida en un sentit molt ampli. 

 

D’altra banda, la ciència i la tècnica, per avançar, sempre han fet servir la 

intuïció i la imaginació a uns nivells extraordinaris. De cap manera no podem 

considerar que aquesta intuïció i aquesta imaginació siguin manllevades de 

l’art o de la poesia que sempre les proclama com a pròpies, sinó que la 

intuïció i la imaginació formen part de les més elementals preguntes que es fa 

un científic al començament mateix de qualsevol hipòtesi de treball i en el 

curs de qualsevol investigació, abans de poder-la consolidar, comprovar o 

demostrar. Són les preguntes que comencen, més o menys: “I si fos que...?” o 

“I si la realitat fos com...?” o “I si passés que...?” Per tant, la intuïció i la 



imaginació pertanyen a la ciència des del seu mateix inici, aquestes capacitats 

estan integrades de manera completament necessària en el mateix mètode 

científic. I també, és clar, l’emoció creativa. 

 

Ara bé, continuant amb les influències respectives, si ens guiem per la 

història, sembla que les influències històriques de la poesia i de l’art sobre la 

tècnica i ciència moderna són infinitament menors respecte de la seva 

consideració inversa, les influències de la tècnica i la ciència moderna sobre 

l’art i la poesia, que són espectaculars. Podríem posar exemples més antics, 

com la influència de la química dels pigments en la pintura del renaixement o 

la influència de la invenció de impremta en la poesia posterior, però estem 

parlant de ciència moderna i per tant hauríem de començar més endavant, per 

exemple a l’inici del segle XX. Només cal pensar en el canvi que es produeix 

en la pintura a partir del llum elèctric que permet els pintors treballar sempre 

en bones condicions sense sortir del seu estudi i que tanca l’etapa 

impressionista, la qual ja havia estat influïda per les investigacions 

científiques sobre les propietats de la llum. Albert Einstein publica, l’any 

1905, el seu annus mirabilis, els quatre articles que canviaran la física 

moderna, un de només un parell de pàgines sobre l’equivalència entre massa i 

energia que suposa el descobriment de l’energia nuclear, un altre que 

desenvolupa la teoria de la relativitat especial, un altre que demostra les 

propietats quàntiques de la llum i un altre que és l’evidència experimental de 

l’existència dels àtoms. És una revolució completa. L’any 1907 Pablo Picasso 

pinta Les senyoretes del carrer d’Avinyó, l’obra mestra que trenca tota 

l’estètica pictòrica anterior i prefigura la gran revolució cubista. Seria 

absolutament temerari pensar que la pintura de Picasso o simplement 

l’evolució general de la pintura hagués influït en els treballs d’Einstein, en 

canvi sense la revolució de la ciència a una velocitat exponencial que 

distorsiona  l’anterior visió més estable de la realitat, sembla molt improbable 

que hagués sorgit la revolució cubista, el dadaisme, el futurisme, i la resta de 

les avantguardes. Les tècniques de la fotografia i el cinema no és que 

influeixin en l’art sinó que inventen unes arts totalment noves que eren 

inexistents. Els avenços en psicologia i la publicació de La interpretació dels 

somnis de Sigmund Freud en el mateix tombant del segle, portaran Guillaume 

Apollinaire a proclamar molt aviat el surrealisme (ell inventa el nom) i 

l’escriptura automàtica, que influiran les grans avantguardes posteriors, etc. 

 

No continuarem per aquest camí, és massa evident. Deixo el lector que vagi 

trobant fàcilment més influències provinents de la ciència i la tècnica cap a 

l’art i la poesia, que són cabdals en tota la història, que continuen i 

continuaran amb tota seguretat, per exemple en la intel·ligència artificial que 

es desenvoluparà en els anys a venir.  

 

Finalment, tornant de manera més estricta a la ciència i a la poesia, no hem de 

perdre mai de vista que tant l’una com l’altra fan servir les paraules, que les 



matemàtiques de la ciència són paraules simplificades i transformades en 

connexions lògiques i de càlcul, que tots els números i totes les fórmules 

matemàtiques també es podrien escriure amb paraules si no fos que aleshores 

resultaria enormement llarg i complicat utilitzar-les. La poesia també utilitza 

sempre les paraules, a diferència d’altres arts, com la música instrumental o la 

pintura; i hem vist que precisament la poesia permet tensar les paraules fins al 

límit, desproveint-les fins i tot del seu significat lògic per tal d’expressar  

idees o emocions amb la màxima compressió possible. Però les paraules de la 

poesia és impossible que perdin totalment la seva significació lògica i les 

fórmules matemàtiques sembla que a vegades també poden conservar 

l’emoció original experimentada en la seva creació. 

 

Una maduixa dividida entre dos, és igual a...  una probable història d’amor.  
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