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Exordi
L’accés social a la ciència és una aposta 

estratègica, ja que una societat científicament 
analfabeta és un llast tant per al mateix progrés 
personal i social com per a la qualitat de vida de 
la humanitat. Les ciències tenen una certa an-
tiguitat, però els intents per fer-les accessibles 
a tothom és un fenomen relativament recent, a 
partir sobretot del segle XX. En general eixos in-
tents s’han basat en la divulgació dirigida al pú-
blic interessat; i, en l’àmbit educatiu, en l’aplica-
ció de didàctiques específiques. 

Ara bé, i tal i com jo mateix apuntava en DA-
UALDEU 15 (hivern 2018-19), crec que a eixes 
dues línies d’acció, de caràcter focalitzat, espe-
cífic, cal afegir una tercera més aïna transversal: 
fomentar els vincles, els afectius inclosos, entre 
el coneixement científic i allò de més pròxim i 
quotidià, tant en l’alumnat com en el gran públic.

En aquell article al·ludia a la importància de 
treballar per aconseguir una “comarca educado-
ra”, un ambient tan accessible com capaç d’ofe-
rir reclams i ocasions per incentivar el coneixe-
ment en general i el de les ciències en particular, 
adreçat a tothom i a diferents nivells. I és en eixe 
sentit com les etnociències, és a dir, la reflexió 
sobre el rerefons científic de moltes de les con-
cepcions populars sobre el món natural, poden 
ser un instrument excepcional. 

Afortunadament, tant al País Valencià com a 
la Marina Alta, comptem amb certs avantatges, 
ja que en tots eixos enfocaments (divulgatiu, di-
dàctic i etnocientífic) s’han assolit en les darreres 
dècades quotes remarcables de qualitat.

Mentrestant, i a l’espera que algú més prepa-
rat s’anime a fer-ne un relat més adient, m’arris-
caré a oferir algunes de les fites més personals 
que em van generar l’afecció per les ciències 
gràcies a la incipient divulgació. Així que el que 
faré serà oferir, a partir d’històries recopilades 
entre amics, una miscel·lània vivencial a sufici-
ent distància en el temps (primeres dècades de 
la segona meitat del segle XX) com per evitar 
que la voràgine de la immediatesa difumine una 
evolució que caldria analitzar. I no per cap tipus 
de nostàlgia, de “dolor” (algós, en grec) per un 
impossible “retorn a la llar” (en grec, nóstos), 
sinó com a incentiu per reflexionar sobre el valor 
d’aproximar-se emotivament a les ciències des 
de ben prompte i d’establir llaços epistemofílics 
amb el saber. 

1. La divulgació, un inici de ruta 
excel·lent per a les vocacions 
científiques

Començaré per justificar per què he fet servir 
els meus records com a objecte de comentari 
més general. I és que, en parlar amb molts de la 
meua generació que també es van sentir atrets 
per les ciències o la seua docència, he compro-
vat que vam recórrer camins ben similars. Potser 
perquè no hi havia moltes més opcions, clar.

Vaig nàixer a Alacant l’any 1952, en ple fran-
quisme, amb un panorama cultural tan mediocre 
i gris que tot allò que se n’isquera de la gàbia 
politico-religiosa dominant esdevenia extrava-
gant o sospitós.

Per sort, malgrat les limitacions pressupos-
tàries, moltes famílies feien l’esforç de proveir 
els fills amb llibres que anaven més enllà dels 
de text. 

Les biografies
Almenys per a mi, van ser algunes biogra-

fies les que em van obrir els ulls a la fascina-
ció pel quefer científic. Encara conserve alguns 
d’aquells llibres, com un dedicat a Edison i que 
representava un càntic de lloança tant a la su-
peració personal de les dificultats, com també al 
funcionament d’una societat en què els desco-
briments podien servir d’ascensor social per als 
qui pel seu origen podien semblar condemnats a 
la misèria, la resignació, la ira o l’anonimat.

* En aquest capítol estic en deute amb els amics que m’han aportat materials, experiències i punts de vista vivificants: Albert Caturla Cardona, 
Antoni Giner Gomis, Antonio López Cruces, Enric Pellín Català, Joan Giner Escoda, Josep Antoni Pujol Aguado i Maria Soler López.
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O la de Fleming, Sir Alexander Fleming, 
per qui mon pare sentia una especial admiració; 
una admiració que em va transmetre i que es 
va incrementar quan, als meus setze anys, vam 
compartir la lectura de la biografia escrita per 
l’assagista jueu francés André Maurois.

Mon pare havia estudiat per a “practicant”, 
i durant els primers cursos d’infermeria l’havi-
en destinat a llocs com el dispensari antiveneri 
d’Alacant. I, ja de major, em contava la devoció 
que les prostitutes i els toreros tenien a Fleming, 
fins el punt que tant en els bordells com en les 
infermeries de les places de bous solien haver-hi 
altars amb estampes del metge escocès. Coses 
com eixes, a més de la mateixa lectura compar-
tida i comentada, se’t graven a la memòria de 
forma indeleble.

Com també m’havia quedat cisellat en el re-
cord que el laboratori on Fleming havia desco-
bert la penicil·lina era el de l’Hospital de Saint 
Mary, de Londres. I, veges per on!, els meus dos 
néts van nàixer en aquest hospital; un lloc que 
tant m’havia influït, com a imaginari de referèn-
cia ètica, vital i professional, perquè m’hagueren 
interessat les ciències. Sí, el camí de la vida i 
el de les vocacions està ple de converses i de 
lectures, i també de fars topològics que roma-
nen difuminats en la boira de les preocupacions 
quotidianes fins que, en un moment donat, la 
llum travessa alguna escletxa entre els núvols i il-
lumina camins que altrament restarien per trans-
itar, o et fan prendre consciència dels ports on 
arribes en el teu particular camí a Ítaca. 

El fet és que ara em resulta ben difícil explicar 
el calidoscopi emocional que vaig sentir quan els 
meus néts van nàixer en aquell mateix hospital. 
Un lloc que, per a mi, estava fet del “material 
amb què es forgen els somnis”, com diria el de-
tectiu Sam Spade en El falcó maltés, potser ins-
pirat en les paraules de William Shakespeare a 
The Tempest: “We are such stuff as dreams are 
made on” (acte 4, escena 1).

Un port, sí, però no cap final. Perquè un port 
serveix no només per a descansar i xapar terra, 
sinó també per carregar provisions, materials i 
anímiques, per al proper viatge. Com el que ve 
a continuació.

Les novel·les
No tan sols van ser les biografies les que em 

van servir de referent, sinó també —com no?— 
les novel·les d’aventures. En particular les de 
“Julio” (Jules) Verne i d’Emilio Salgari, tan ple-
nes de viatges com d’artefactes i de motius per 
aprendre amb gust.

Ara pot semblar ingenu, però amb quines 
ganes esperava a estar malalt per poder dedi-
car temps a llegir-les!: Veinte mil leguas de viaje 
submarino, De la Tierra a la Luna, Un capitán 
de quince años, Miguel Strogoff ... El corsario 
negro, Los tigres de Mompracén, La montaña 
de la luz ...

Història natural, geografia, física, química... 
un totum revolutum tan apassionant com forma-
tiu.

I recorde les acalorades discusions prota-
gonitzades per Impey Barbicane, el magnat 
americà i president del Baltimore Gun Club, en-
cabotat a enviar una expedició De la Tierra a la 
Luna; o els debats sobre com renovar l’aire en la 
càpsula-bala que havia de servir de vehicle. Un 
vehicle en comunió anímica amb el llibre; perquè 
el llibre no era tan sols un objecte, era el mitjà per  
a fer el viatge somniat.

O el maelstrom emocional que em produïen 
algunes de les actuacions del misàntrop capi-
tà Nemo, el “ningú” que segles abans havia fet 
servir com a àlies un altre aventurer de la mar, 
Ulisses. I de manera semblant a l’heroi jònic, el 
modern Nemo, transmutat en un apassionat de 
la ciència i la tècnica, s’enfrontava a reptes de 
dificultats homèriques: creuar submergit la ban-
quisa antàrtica, descendir fins a fondàries im-
pensables, apropar-se temeràriament a volcans 
submarins o inventar artefactes com a resposta, 
ara tècnica més que astuta, als problemes amb 
què s’hi trobava. 

I com oblidar la influència d’aquell bloc de 
ferro amagat pel malvat Negoro en la bitàcora 
per alterar les indicacions del compàs magnè-
tic del bergantí-goleta Pilgrim que comandava 
Dick Sand, Un capitán de quince años i dur-
los a Àfrica en lloc d’Amèrica!; i l’enorme flama 
de color blau que va transitar imparable des del 
perol d’aiguardent calent al cos alcoholitzat de 
l’infame Moini Lungga, el rei de Kazonndé que 
tenia segrestats els herois de la novel·la.
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I la ruta de Miguel Strogoff a través de ciu-
tats siberianes de noms tan sonors com Omsk, 
Irkutsk o Tobolsk; un Tobolsk que molts anys 
després recuperaria associat al lloc de naixe-
ment del pare de la taula periòdica, Dmitri Men-
deléiev. O Tomsk, on el correu del tsar és tor-
turat passant-li un sabre de ferro roent pels ulls, 
però que aconsegueix evitar la ceguesa gràcies 
a les llàgrimes que havien inundat els seus ulls 
en veure patir a sa mare, que els malvats tàrtars 
hi havien dut perquè presenciara el turment del 
fill.

I què dir de Lady Mariana Guillonk, l’ado-
rada «Perla de Labuán»?, i d’“El tigre de Mom-
pracén”, un Sandokan amb una mirada de ful-
gor incontenible; i de l’inseparable amic, l’astut 
i aplomat portugués Yáñez de Gomera; i de 
les mars i les selves, els tigres i les panteres; i 
dels arbres de saba tan tòxica que en vessar-se 
maten als qui es giten a la seua ombra; i d’uns 
altres gegantins però de tronc buit i en què ima-
ginàriament ens amagàvem perseguits pels es-
tranguladors thugs provinents del temple de la 
sanguinària deessa Kali... Com no vibrar amb tot 
això, i voler saber-ne més, i més, i més..? Anys 
més tard, quina emoció vaig sentir, en veure la 
pel·lícula La secta de los falsarios (o La casta 
de los asesinos; The Deceivers, 1988)! L’acció 
transcorria a l’Índia de 1825 i girava al voltant 
d’aquells fanàtics seguidors de Kali, la mateixa 
deessa que també havia aparegut en un dels 
capítols de La vuelta al mundo en 80 días, de 
Jules Verne! Sí: emoció i records que, en retro-
alimentar-se i entrar en sintonia, en sinestèsia, 
nodreixen els somnis tant com gust pel saber.

Per no parlar d’eixa espècie de “novel·les” il-
lustrades que eren alguns tebeos, sobretot els 
d’El Capitán Trueno, tan farcits de viatges com 
de valors ètics.

En certa mesura, però, tot això representa, o 
almenys això intente, una metàfora de l’aventura 
de la ciència. Una aventura en què resulta apas-
sionant embarcar-se, com ho és penetrar en una 

jungla que a cada pas ofereix meravelles impen-
sables, però que només són accessibles si, amb 
valentia, treball, intel·ligència, cooperació i visió 
de conjunt, encertem a sortejar les lianes que 
ens barren el pas.

Fem una pausa per a reflexionar
La memòria d’aquella època no acaba ací, 

òbviament: falta parlar dels àlbums, de l’inici 
dels fascicles col·leccionables, dels primers pro-
grames televisius de divulgació... Però convé no 
abusar de la paciència del lector que ha tingut 
el valor d’arribar fins ací. I al que espere en la 
propera entrega.

Mentrestant, i pel que fa als apartats anteri-
ors, vull afegir alguns comentaris. 

Com he dit al principi, no es tracta de fer 
exercicis de nostàlgia, sino d’encarar el futur 
amb més coneixement de causa. En paraules 
del filòsof danés Søren Kierkegaard (1813-
1855), «La vida només pot ser compresa mirant 
cap enrere, però únicament pot ser viscuda mi-
rant cap endavant», i potser vinga bé revisar els 
testimonis d’una època en què les condicions 
eren tan precàries que la mateixa divulgació era 
poc més que una entelèquia per veure cap on 
podríem dirigir-nos.

Haver triat a Verne i a Salgari com autors de 
novel·les de referència, entre molts altres també 
recomanables, és perquè tenen algunes coses 
en comú, i algunes diferències que voldria su-
bratllar.

En primer lloc, pel fet que tot i ser europeus 
(de la Bretanya i del Vènet, respectivament), van 
plantejar viatges d’exploració en què els prota-
gonistes visiten i exploren territoris distants i cul-
tures diferents amb les quals tendeixen ponts, 
empàtics en algunes ocasions, conflictius en al-
tres. I tot això sense haver visitat en persona els 
països que descrivien, sinó a través de les seues 
lectures!

Òbviament, ara és molt més fàcil accedir físi-
cament a eixos països gràcies a les facilitats del 
transport. Però cal no confondre fer quilòmetres 
o viure en un lloc amb entendre’l.

Perquè els que ens permet “veure” allò que 
tenim al davant no és estar o visitar un lloc ni 
el fer quilòmetres, videos o selfies, sinó la com-
binació d’emoció, desig, il·lusió i cultura. Sense 
el cap ben moblat ni els sentits ensinistrats per 
combinar amb el cervell difícilment veiem més 
que allò obvi; o,  en paraules d’un d’eixos “turis-
tes” que tant abunden avui dia: “el que més em 
va impressionar del meu viatge a la Xina era la 
quantitat de xinesos que hi havia”.

Hi ha una seqüència de la pel·lícula Los de-
monios de la noche (The ghost and the dark-
ness, 1996) que il·lustra molt bé allò que vull dir. 
L’enginyer John Patterson (interpretat per Val 
Kilmer) arriba a Kenia, on ha de bastir un pont. 
És la primera vegada que va a Àfrica, però durant 
el trajecte, assegut al frontal del tren, comenta 
al seu ajudant i amb singular encert detalls del 
paisatge i de la fauna que van veient, detalls que 
aquell desconeixia malgrat haver-hi viscut durant 
molts anys. 
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Fotograma de la pel·lícula The ghost and the darkness, de quan 
l’enginyer arriba a Kenya.

Encuriosit i relativament molest l’ajudant li co-
menta que creu que l’ha enganyat, que no és 
la primera vegada que hi ha estat, que com pot 
saber-ne tant si no hi ha viscut. La resposta és 
contundent: perquè prèviament havia llegit so-
bre tot allò, perquè s’havia interessat i havia gau-
dit en consultar mapes i relats. 

Continuem però, amb la comparança entre 
Verne i Salgari i les raons per triar-los.

Ambdós autors difereixen en l’estructura i en 
l’organització de la informació i del relat: mentre 
que en Verne la narració és relativament lineal, 
en Salgari el discurs dibuixa una mena de trocoi-
de que, amb digressions, catapulten cap avant 
els aparents retrocessos en l’aventura.

Trocoide: corba descrita per una prolongació del radi d’una cir-
cumferència que roda sobre una línia. [http://tananyag.geomatech.
hu/material/simple/id/3812795

Amb aquesta comparativa podem dirigir al-
gunes preguntes que se susciten a l’hora de 
diferenciar i d’articular, en el plantejament edu-
catiu, tant l’estratègia (què volem aconseguir?), 
com la tàctica (com fer-ho?) i la logística (de 
quins recursos disposem?). 

Té interés educatiu viatjar amb la imagina-
ció a mons distints i distants però amb entitat 
física real? I, si creiem que és així, quins serien 
els llibres apropiats per a posar a disposició dels 
alumnes, per incitar-los a la lectura? En eixe llis-
tat, convindria buscar una convergència cultural 
amb la resta dels països europeus, tindre algu-
na base en comú per poder compartir aquesta 
mena d’aventures? 

Els autors que he referit, podrien formar part 
d’eixe “fons d’armari” comú, almenys a nivell eu-
ropeu? Jo trobe que sí, com molts altres que 
compliren requisits similars. De fet, guarde molts 
bons records de les vegades que en els con-
gressos de didàctica de les ciències he pogut 
compartir amb professors de diferents països 
el potencial educatiu de llibres com eixos i de 

personatges que resulten ser arquetips de qua-
litats humanes més enllà de les anècdotes en 
què es veuen immersos. Haurien de figurar en 
lloc preeminent en les biblioteques dels centres? 
Els haurien de conèixer els futurs professors per 
poder bastir ponts amb uns altres docents i amb 
els referents culturals compartits? Però conèi-
xer-los en el sentit d’entendre què signifiquen i 
de saber-los usar, clar; siguen eixos o uns altres 
de semblants. I, com combinar tot això amb els 
canvis tecnològics i les imprescindibles jerarquit-
zació i organització de l’excés disponible? Els 
objectius es podrien aconseguir, és clar, amb 
uns altres llibres; però no hauríem de renunciar 
a priori que siguen els anteriors o de semblants 
amb un argument tan pobre com que són “an-
tics”.

Altrament, quin és el valor de la paraula, i 
quin el de la imatge? Quina és la importància 
dels llocs emblemàtics (de comarca, de País, del 
món), en cada etapa de la vida? I quin el de les 
lectures compartides amb els pares?

Caldrà, crec, recuperar el valor educatiu de la 
narració en veu alta, del ritme i la cadència; de 
l’observació en silenci, la paciència i la perseve-
rança; i afavorir els trànsits entre coneixements 
de matèries diferents, i entre coneixement i emo-
ció per fer un pacte positiu amb la vida.

I practicar-ho, pares i professors, amb els fills 
i els alumnes. 

I seleccionar, molt millor que fins ara, els for-
madors de professors. Perquè aquesta és la 
clau de volta del sistema, en la formació del pro-
fessorat.

I entrenar-nos; sempre, com quan contem 
un conte als fills, néts o nebots mentre passem 
les pàgines pausadament, canviant la veu per 
ajustar-la a les emocions que volem marcar; i 
alegrar-nos de poder percebre les emocions del 
menut que segueix atent el relat en què les pro-
ves són superades gràcies a l’enginy, el valor, 
l’estima o la correcta interpretació dels fenò-
mens. 

Tot això quedava magníficament reflectit en 
la pel·lícula La princesa prometida (1987) i la re-
lació entre l’avi i el nét al que contava un conte 
d’aventures. Sí, perquè són moments màgics de 
la vida pels que paga la pena transitar.

I hauríem d’acompanyar tot això amb l’admi-
ració explicitada per aquells que van anar més 
enllà del que era previsible; que amb la seua 
intel·ligència i esforç van superar dificultats que 
semblaven insalvables, tant les objectives com 
les de caràcter social (per raó del grup social, 
raça, sexe o religió), i que, gràcies a això van obrir 
camins que ens han fet la vida millor i als quals 
cal prendre com a referents. Perquè la ciència 
és una construcció humana; de persones con-
cretes les virtuts de les quals convindria emular, 
i valorar-ho amb veu alta i clara per contribuir no 
tan sols a la formació en ciències sinó en cultura 
general i en valors ètics, que tanta falta fan.

Perquè, en gran part, d’això es tracta, d’esta-
blir sinèrgies entre la raó, l’emoció, l‘ètica i la vida 
per intentar bastir, entre tothom, un món millor.

I les ciències hi tenen molt a dir.

SINESTÈSIES


