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‘Nullius inverba’
E l fet que a les escoles, instituts

i universitats els estudiants
aprenguin fórmules científiques
fa oblidar els processos sovint la

beríntics que els investigadors han seguit
per establirles. La història de la ciència
ens compensa d’aquest oblit.
Anglaterra, segona meitat del segle

XVII. Quan es restaura la monarquia
(Carles II) després de la guerra civil que
enfrontàelsexèrcitsdeCarles I ideCrom
well, i del subsegüent breu període
republicà, el nou rei concedí la car
ta de reconeixement a la Royal So
ciety (1662), una de les entitats de
més prestigi en la història de la ci
ència. El lema de la institució era
Nullius in verba (no n’hi ha prou
amb les paraules). Les hipòtesis i
explicacions científiques havien
de poder ser comprovades o falsa
des empíricament. Es fomenta una
actitud crítica, escèptica, respecte
als pretesos sabers heretats. De
cop irrompen grans noms de la ci
ència: Halley, Hooke, Boyle, Pri
estley... I sobretot, Newton.
Basantse les molt precises da

des astronòmiques del danès Ty
cho Brahe, l’alemany Johannes
Kepler, ajudant de Brahe, resumí
més tard en tres lleis el moviment
delsplanetes al voltantdel Sol.Una
d’elles establia que el quadrat del
temps que triga un planeta
a fer una òrbita és proporcional al cub
de la seva distància mitjana al Sol. Va
ser un important pas intel∙lectual. Tan
mateix, malgrat que aquestes tres lleis
descrivienbé lesobservacions,noexplica
ven per què les òrbites dels planetes eren
aquelles i no unes altres. Eren lleis i fór
mules ad hoc que no es deduïen de propo
sicions teòriques.
En aquest punt apareixen dos noms,

Halley, el del cometa, i Hooke, un investi
gador vinculat a diverses ciències. Els dos
intuïen que les lleis deKepler havien d’es
tar relacionades amb la “llei de l’invers del
quadrat”, és a dir, que la força amb què el
Sol atreia un planeta es reduïa seguint
aquest patró quadràtic quan augmentava
la seva distància del Sol. Però cap dels dos

havia demostrat aquesta relació. Hooke, a
més, citava en una carta a Newton que el
moviment dels planetes podia entendre’s
com la combinació de dos components: la
tendència a seguir un moviment tangen
cial, és a dir, a sortir de la seva òrbita, i
l’atracció centrípeta de l’estrella. Sembla
queHooke va estar, així, molt a prop d’es
tablir la llei de la gravitacióuniversal, però
no consta que en formulés la demostració.
Ho va fer Newton poc temps més tard.

Unade les claus va ser la creació del càlcul
infinitesimal, amb el qual va poder deduir
les tres lleis de Kepler (anys més tard
LeibnizdisputariaaNewton la formulació
d’aquesta eina matemàtica). Aquesta
deduccióéspotserelpasmésextraordina
ri de tota la història de la física. El movi
ment dels planetes i la caiguda dels cossos
s’explicaven amb les mateixes lleis. De
cop, la física i l’astronomia s’unificaven.
Noerenmonsseparats.La físicaaristotèli
ca quedavadestronadademanera irrever

sible després de dos mil anys de vigència.
Newton envià a Halley la demostració

matemàtica en un breu assaig de nou
pàgines (Sobre el moviment dels cossos en
òrbita, 1684) que el primer, entusiasmat,
volia que fos publicat immediatament per
la Royal Society. Però Newton actuà de la
forma parsimoniosa que a vegades
adopten els científics: va respondre que
primer “volia conèixer (la qüestió) fins al
fons”. El resultat varen ser els tres volums

delsPrincipiaMathematica, potser
l’obramés influentde lahistòria de
la física, en la qual l’explicació de
les òrbites planetàries és un cas
particular d’una teoria general del
moviment dels cossos. Finalment,
Halley pagà a la Royal Society
el cost de la publicació dels Prin
cipia (1687).
Així, de les observacions de Bra

heespassa a les fórmules adhocde
Kepler, d’aquestes a la conjectura
del quadrat de la distància deHoo
ke i Halley i, finalment, a la formu
lació de la teoria de la gravitació
universal deNewton (càlcul infini
tesimal inclòs). Avui aquesta con
catenació sembla lògica, però cap
d’aquests passos no era fàcil de
predir abans que es formulessin.
La recerca científica segueix so
vint caminspoc rectes. “Davantdel
metodòleg sistemàtic –deia Eins
tein– el científic apareix sempre

com un oportunista poc escrupolós”.
La ciència descriu el món com és?

Doncs no. Més aviat descriu el coneixe
ment humà sobre el món (Bohr). Tanma
teix, no deixa de sorprendre que la pugui
elaborar un primat amb greus limitacions
de percepció: amb uns ulls i oïda que cap
ten una partmolt petita de l’espectre elec
tromagnètic i de les freqüències sòniques.
Un primat quasi cec i sord, que, a més, ra
cionalitza a partir d’unes abstraccions lin
güístiques que sovint ens oculten el món.
I així vivim, obsessionats amb les nos

tres petites coses mentre el planeta com
pleta unes 85 òrbites al voltant d’una es
trella vulgar en una galàxia commilers de
milions d’altres. Però en el món humà, en
el qual hi ha tanta inflació de discursos i
relats, convé recordar que si volem conei
xements fiables mai n’hi haurà prou amb
meres paraules.Nullius in verba.c
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Convé recordar que
si volem coneixements
fiablesmai n’hi haurà
prou ambmeres paraules

E ls meus pares em van acos
tumar a veure teatre i és un
vici que mantinc. El teatre
sobreviu a l’omnipresència

de les pantalles i això no deixa de ser
estrany i potser miraculós. Per anar
al teatre cal fer una sèrie de coses que
avui comencen a ser anacròniques i
una mica resistencials. En primer
lloc, el teatre demana desconnexió
per poder entrar, a poc a poc, en l’ar
tifici que se’ns ofereix des de l’esce
nari. En segon lloc, el teatre exigeix
una forma d’atenció que té poc a veu
re amb la que avui fem servir per veu
re pel∙lícules i sèries, que són les fic
cions de consum més populars. I, en
tercer lloc, el teatre reclama de l’es
pectador una forma de curiositat
molt especial: la del testimoni; el pú
blic de teatre esdevé sempre testimo
ni necessari d’una experiència origi
nal i única (plena de canvis i detalls
imprevistos en cada funció), similar
només a la del públic de la música en
directe. Aquests són atributs que
confirmen el teatre com un art en
col∙lisió inevitable amb la nova men
talitat que reconfiguren les pantalles
i les xarxes socials.
Pensava en tot això l’altre dia, en

sortir de veure La taverna dels bu
fons, al Romea, una obra que Martí
Torras Mayneris i Denise Duncan
han escrit a partir de fragments ben
triats de Shakespeare, en traducció
del prestigiós Joan Sellent. Aquesta
proposta és un homenatge a l’ofici de
la gent de teatre, la tropa –moltes ve
gades anònima– que fa possible que
l’art arribi al públic amb eficàcia. Què
vol dir ser eficaç, en teatre? Emocio
nar i convertir una mentida en una
veritat. La imaginació de Shakespea
re no hauria transcendit sense el ta
lent i l’ofici dels actors que, ahir i
avui, donenvida als seuspersonatges.
Joan Pera i Carles Canut ofereixen

un recital esplèndid –ben acompa
nyats per Dafnis Balduz– que subrat
lla la grandesa i les febleses d’aquells
que posen la veu i el gest al servei
d’unes paraules que són una vida al
tra, una vida hipotètica, una vida pos
sible. Pera i Canut –oWilliamKempe
i Robert Armin– són els còmics ban
darres que ens recorden que la il∙lu
sió dramàtica es fabrica també amb
les partícules més íntimes (autèn
tiques, intransferibles, fràgils) de
dones i homes disposats a fernos
creure que el fingiment és real i la re
alitat és somni. Shakespeare tenia
l’univers sencer al cap però els actors
són les estrelles que ens diuen les ru
tes per on anar passant. Sense ells, el
joc no seria possible. Amb aquest
exercici metateatral, la parella de co
mediants ens convida a donar gràcies
a centenars d’actors i actrius que
multipliquen les nostres vides i ens
fan feliços.
Quan Pera i Canut, al final de l’es

pectacle, excel∙leixen tot encadenant
breus monòlegs, la pell morta dels
actors es posa al servei d’una forma
sublim de veritat i de bellesa, que ens
obliga a ser dignes de dirnos
humans.c

Mercès als
comediants

Dones i homes disposats
a fernos creure que
el fingiment és real
i la realitat és somni
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L’altra nit es va barrejar l’au
tenticitatd’unanovel∙laamb
la ficcióde lamevavida real.
La cosa em va deixar en un

estat d’existència poc fiable, del qual en
caram’esticrecuperant.Laveracitatdela
novel∙la era tan radical, que la famosa
relativitat del temps es va excitar, fins a
crear un forat negre. Que em va engolir.
Els 28minuts que tants dies em tornen a
casaambtrenpelsequeraldelaMesetaes
vandissoldreenlamevament,queenrea
litat viatjava per la Itàlia del 1700 ambLa
fuga del maestro Tartini. Les novel∙les
d’Ernesto Pérez Zúñiga són així de peri
lloses. Perds la noció de tu mateix, i des
apareixes. Diria que el mateix Ernesto
desapareix en la seva obra. La seva prosa
éstanpuraqueestornatransparent.Com
aquelles aigües cristal∙lines que només
trasllueixen el fons del rierol; no veus
l’autorperenlloc.Literaturaenestatpur,
existeixen només els personatges i els
llocs que habiten. Punt. No hi ha res ni
ningúmés.
Així, llibreenmà,seme’nvaanarelcap.

Ilaresta.Perquèelmeucosconeixaquest
trajecte fins a casa com un gos. Sense
necessitatdemirar l’hora,ni els rètols–la

megafonia no funciona per naturalesa–,
elmeucos ensinistrat notaquearriba a la
seva estació, i s’incorpora del seient pel
seu compte. Però l’altra nit, aquest llibre
que creia que estava devorant em va de
vorarami.Tot justun fil de lamevasubs
tànciaassistia,ambl’aialcor,aunabatalla
musicalentredosviolinistes rivalsdel se
gleXVIII,queesdeixenl’ànimaambcops
d’arc. Va ser el tall de llumque emva im
pedir continuar llegint, i cap altra cosa, el
que em va fer aixecar el cap. Vaig pensar
que es tractava d’una apagada d’aquestes

quepassenameitatdecamí, finsquevaig
veure que no hi havia ningú al meu vol
tant. Em vaig incorporar atordida i, en la
penombra,vaigarribaraentreveure, aun
i altre costat, la longituddel ventred’eru
gaenquèemtrobava. Ivaigentendreque
estava sola. Quan s’havien volatilitzat els
altres viatgers? El tren era buit. Apagat i
quiet com un mort. Vaig comprovar que
les portes eren tancades i els sistemes
d’oberturadesconnectats.Vaigmirarper
la finestreta inovaig reconèixer l’estació,
deserta i fosca. La llum d’un fanal em va
deixarveureunrètolquevaaclarir lame
va situació. La prosa de Pérez Zúñiga
m’havia arrabassat la consciència unes
vuitparades i trentaminuts, finsadeixar
me tirada i tancada al final de trajecte de
l’últimtrennocturn.Vaigcridarivaigcol
pejar alguna porta, amb poques ganes.
Comsi no portésmòbil, vaig fabular amb
la idea de passar la nit arrupida al ventre
del’eruga,ambproupàginesperescapar
mealaItàliamusicaldel1700finsa l’alba.
Però una dona del servei de neteja va es
patllar el pla. Cal posar una mica d’aten
cióenlescoses,vadir,obrint laportaamb
cara de males puces, furiosa de realitat.
Vaigpensar sipassarli el llibre.

Nit boja
al tren

La prosa de Pérez Zúñiga
m’havia arrabassat
la consciència unes vuit
parades i trentaminuts
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