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Notes sobre ètica del coneixement

En l’an te rior edi to rial re clamà vem l’e xistència d’un co nei xe ment que ser vis a un in terès tan fo na -

men tal dels in di vi dus com és la sa lut, i ma ni fest àvem el com pro mís d’a ques ta re vis ta amb la pu bli -

ca ció de pro duc ció in tel·lec tual en ca mi na da a aquest ob jec tiu. 

El sol fet de po sar la sa lut de l’es por tis ta per da vant del ren di ment com pe ti tiu i dels in te res sos co -

mer cials o po lí tics és ja una qües tió de va lors, que apun ta cap a l’e xigè ncia d’u na re fle xió i un com -

pro mís ètic. De fet, aquest plan te ja ment no és més que una con cre ció d’u na qües tió més ge ne ral i

co mu na en tre els cien tí fics quan es pre gun ten so bre què s’in ves ti ga i per què. Tan ma teix, la pro -

duc ció in tel·lec tual té al tres exigè ncies i com pro mi sos que por ten a par lar d’u na èti ca pròpia ment

del co nei xe ment.

Ens re fe rim, en pri mer lloc, al com pro mís amb la ve ri tat de les co ses, per dir-ho d’u na ma ne ra molt

ge ne ral i utò pi ca. Els dis cur sos cien tí fics i tota la pro duc ció in tel·lec tual en ter mes de co mu ni ca -

cions, ponè ncies, ar ti cles, lli bres, etc. hau rien de pro cu rar ajus tar-se al màxim a la rea li tat dels

fenò mens de què par len. Con vé re cor dar això per què po den do nar-se, i de fet es do nen, pro duc -

cions in tel·lec tuals que s’ar ti cu len no tant amb aquell com pro mís –que, tot si gui dit, tot hom as su -

meix com a bàsic– sinó més aviat de sen vo lu pant-se molt for ta ment con di cio na des i li mi ta des per

dinà mi ques que po dríem qua li fi car d’a fe gi des o alie nes a aquell in terès bàsic i fo na men tal. 

Una d’a ques tes dinà mi ques és la que con ver teix les teo ries i els mo dels cien tí fics o tècnics en

doc tri nes a se guir  o, fins i tot, en ve ri tats de fe. No és es trany  tro bar qui s’i den ti fi ca com a pos tu -

lant d’u na apro xi ma ció teò ri ca i, a més, blas ma i menysprea els qui no la com par tei xen. Crec que

és pos si ble tro bar pos tu res com aques tes en les re la cions en tre pro fes sio nals de di fe rents cièn -

cies i a l’in te rior d’u na ma tei xa cièn cia. No cal dir que l’ac ti tud co rrec ta, al nos tre en ten dre, és la de 

pren dre les teo ries i els mo dels de re pre sen ta ció de la na tu ra le sa com a mit jans, com a ins tru -

ments con cep tuals, i no pas com a fins.

Una al tra dinà mi ca, que pot anar lli ga da a l’an te rior, és la que s’or ga nit za en base als in di vi dus i els 

seus in te res sos per so nals, gre mials o po lí tics. No és tam poc di fí cil ob ser var com exis tei xen co rre -

la cions de for ces, a les uni ver si tats i en cen tres com els nos tres ins ti tuts d’e du ca ció fí si ca i es -

ports,  que ten dei xen a ac tuar pro mo vent un de ter mi nat dis curs de cara, pri mor dial ment, a crear

una es truc tu ra acadè mi ca de po der. 

Es pot ar gu men tar que el co nei xe ment no és neu tre i que es tro ba sem pre im mers en la dinà mi ca

so cial en què s’in te gra. No ho dis cu tim. Però afir mem, a la ve ga da,  que hi ha una obli ga ció èti ca

en el sen tit que els pro fes sio nals del co nei xe ment es man tin guin vi gi lants i orien tats res pec te de

l’ob jec tiu cien tí fic fo na men tal que no és al tre que el de bus car la co rres pondència en tre els dis cur -

sos cien tí fics i els fenò mens de què par len.
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Aques ta idea de cer car la màxi ma co rres pondència en tre les teo ries i els fenò mens és, no cal

dir-ho, l’ob jec tiu ge nuí de la re cer ca cien tí fi ca. Això no obs tant i com a mos tra de què les co ses po -

den sor tir de mare, s’han do nat so vint els que po dríem ano me nar “clams d’èti ca cien tí fi ca”, po sant

de ma ni fest que aquell prin ci pi o idea rec to ra no se se gueix com cal.

Ra mon Tu rró (1854-1926) –cien tí fic d’u na for ma ció àmplia en fi lo so fia, fi sio lo gia i psi co lo gia i que

va to car te mes tan in te res sants per a no sal tres com són el fun cio na ment de l’e qui li bri, el tac te i la

vi sió– va es criu re, cap el fi nal de la seva vida, un lli bre amb un tí tol sug ge ri dor per al tema que ens

in te res sa. L’o bra es deia  La dis ci pli na men tal. En aquest lli bre ma ni fes ta va la seva de cep ció per

de ter mi nats dis cur sos gran di lo qüents, allun yats de la rea li tat de les co ses i blas ma va els qui, se -

gons ell, con fo nien la cièn cia amb l’es pe cu la ció. Deia, per exem ple, que en el món in tel·lec tual i

cien tí fic hi ha via qui s’e na mo ra va més de les pa rau les que no pas de les co ses que aques tes re fe -

rien, que hi ha via més gust per les cons truc cions fan ta sio ses que no pas per les “ve ri tats po si ti ves” 

i que, en aquell món in tel·lec tual i cien tí fic que ell di vi sa va, hi ha via més creients que no pas ob ser -

va dors i ex pe ri men ta dors.

Pot ser, com s’ha dit, aquests dis cur sos són pro duc te de l’e dat i d’un cert de sen cant lli gat a aques -

ta, quan un hom s’a do na que el seu tre ball no ha tin gut l’ac cep ta ció que hau ria vol gut. Però tam bé

és cert que exis teix una ma ne ra de fer cièn cia que, fins i tot man te nint les for mes i els pro ce di -

ments, sem bla es tar més cen tra da en con tras tar pa rau les amb pa rau les que pa rau les amb fenò -

mens. En tot cas, plan te ja ments i obres com les de Tu rró es pre sen ten com a un re cor da to ri de

què exis teix una èti ca del co nei xe ment, igual que exis tei xen èti ques o prin ci pis deon tolò gics en al -

tres camps pro fes sio nals. Pot ser  el pri mer prin ci pi deon tolò gic del co nei xe ment és que cal des -

con fiar me to dolò gi ca ment d’allò que es pen sa, es diu o s’es criu. És el prin ci pi que afir ma que no és 

con ve nient en lluer nar-se amb les pa rau les i els dis cur sos pro pis, ja que les teo ries no te nen un va -

lor per elles ma tei xes sinó per la seva co rres pondència amb els fenò mens que trac ten. 

Una úl ti ma ano ta ció ge ne ral es pot lli gar al con cep te de mèto de. El tema del mèto de és una qües -

tió prin ci pal i de fi nitò ria de l’ac ti vi tat cien tí fi ca i acadè mi ca, en ge ne ral. Nor mal ment, però, el con -

cep te de mèto de que da igua lat al de pro ce di ment i es pen sa que si una per so na ac tua amb el pro -

ce di ment ade quat ac tua d’a cord amb el mèto de cien tí fic. Cal, però, con ve nir què el con cep te de

mèto de ha d’in clou re el com pro mís amb la ve ri tat més que no pas amb cap al tra cosa. Pot sem blar

pom pós i ex tem po ra ni dir-ho, però no sem bla que hagi de con si de rar-se així quan, pre ci sa ment, el 

que im pe ra en la nos tra so cie tat acadè mi ca és el pre ju di ci in ves ti ga dor, les co rre la cions de for ces

acadè mi ques que do mi nen ideolò gi ca ment, el màrque ting cien tí fic, el re fu gi en una ac ti vi tat

acadè mi ca –do cent o in ves ti ga do ra– “pro te gi da”, la li mi ta ció a com plir amb el pro ce di ment co rrec -

te, i tan tes al tres ma ne res d’ac tuar que sem blen vo ler ob viar aquell com pro mís ètic-cien tí fic fo na -

men tal.

To tes aques tes co ses, i mol tes al tres que s’hi po drien afe gir, pot ser es po den re su mir amb aque lla

màxi ma d’Arist òtil quan afir ma va de ma ne ra con tun dent que pri mer era la ve ri tat abans que l’a mis tat.
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