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Nosce Te Ipsum: Coneix-te a tu mateix 

(Traducció llatina de la inscripció 
 a l’entrada de l’Oracle de Delfos) 

 
 
 
 

Ritmes eterns del Cosmos que mira 
aquest mirall guerxo que en dic el meu Jo: 

fragment entelat, a penes s’hi albira  
el rostre que el Cosmos vol veure’s millor 

 
 
 

Hem de saber. Sabrem. 
(Davis Hilbert) 

 
 
 
 

Una cosa és "el que hi ha" i una altra "el que en sé";  
les meves decisions depenen del que en sé,  

però les conseqüències depenen del que hi ha. 
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Pròleg 
per David Jou 

 
Aquest llibre neix de dues sorpreses: per què el món és –o ens sembla– 

intel·ligible? Per què les matemàtiques són tan eficaces per a entendre’l? L’autor 
proposa respostes a aquestes i d’altres qüestions dintre d’un model racional que es basa 
en set postulats i en l’aplicació del mètode científic, tot donant un paper destacat a 
l’observador –cosa que fa la ciència actual– i admetent el concepte de finalitat aplicat a 
l’univers –cosa que contrasta amb el paradigma científic actual però que, si bé sembla 
absent a nivell de matemàtiques, física, química i potser biologia, podria estar present a 
nivells superiors de complexitat. El llibre és un assaig d’interpretació de què és i com 
funciona el món i de quin hi és el nostre lloc, de manera que pot ser situat en el camp de 
la cosmologia filosòfica, però des d’una perspectiva ben poc usual: el concepte de 
coneixement a escala còsmica, i un lligam estret entre observador i univers. És un llibre 
filosòfic i científic –pel seu respecte i entusiasme pel mètode científic i pels abundants 
continguts científics–, però també audaç i especulatiu, més interessat en la gran visió de 
conjunt que en la munió dispersa de detalls.  
 

Entre nosaltres i el món hi ha una sèrie de barreres sensorials, intel·lectuals i 
interpretatives, que susciten la curiositat dels esperits reflexius. La tecnologia va fent 
retrocedir les barreres sensorials, la ciència eixampla els horitzons intel·lectuals, però és 
la filosofia –des de la seva agudesa crítica i la seva dilatada experiència històrica– la 
que ha d’examinar les interpretacions del món que anem construint a partir dels sabers, 
les creences, les intuïcions i els prejudicis de cada època. En la nostra època, el torrent 
d’observacions i teories de les ciències i d’instruments i aparells de les tecnologies, amb 
l’enlluernament del seu ritme vertiginós i la seva eficàcia pràctica, suggereix noves 
visions de la realitat. És lògic que l’esforç dedicat a organitzar i valorar aquestes 
novetats sigui molt considerable, i no tan sols per part de filòsofs professionals i 
especialitzats, sinó també per assagistes informats i inquiets. Aquest és el cas de l’autor 
d’aquest llibre. 
 

La reflexió sobre la visió del món pot tenir, com a mínim, cinc vessants 
diversos. Es pot centrar en els límits del coneixement empíric i teòric de l’època i posar 
en relleu el seu caràcter epistemològicament provisional, recordant la possible irrupció 
inesperada de la sorpresa. Pot comparar la visió actual del món amb arquetips perennes i 
amb imaginaris culturals d’altres èpoques, i relativitzar les afirmacions actuals des 
d’una perspectiva històrica, comparant l’evolució de les preguntes –més permanents– i 
la de les respostes –més provisionals i caduques. Pot comparar les imatges del món 
proporcionades per diferents vessants d’accés a la realitat –científic, estètic, religiós, 
polític. Pot examinar críticament les conseqüències pràctiques –econòmiques, 
sociològiques, ecològiques, polítiques, espirituals– de la visió del món. O pot enfocar el 
seu interès en els postulats mínims en què, en un moment donat, podríem concentrar els 
fonaments d’una cosmovisió plausible i versemblant. 
 

Això darrer és el que fa el llibre que tinc el gust de presentar. Joan Fonollosa és 
professor de mètodes matemàtics d’organització –avui ja jubilat– al Departament 
d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Departament 
d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els seus 
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coneixements en matemàtica i economia –iniciats amb una carrera d’enginyeria– s’han 
anat ampliant a diversos camps, gràcies a una curiositat inquieta i vivíssima.  

 
En el llibre, Fonollosa sintetitza una interpretació de com funciona –o potser 

com és– l’Univers, en set postulats: matemàtic, de suma nul·la, de dualitat, geomètric, 
teleològic, metodològic, i egoista. El lector trobarà expressats, explicats i argumentats 
amb detall cadascun d’aquests postulats en la primera part del llibre, i una justificació 
més explícita en la segona part, rica en explicacions interessants sobre temes ben 
diversos. Una part d’aquesta visió és científica –matemàtiques, física, biologia–; una 
altra part, en canvi, s’aventura agosaradament en l’especulació, de forma, però, racional, 
ben organitzada, internament consistent, atractivament propositiva, que en més d’un 
punt sacsejarà el lector.  
 

Fonollosa vol anar més enllà del laberint de detalls i esbossar un aproximació de 
conjunt a allò que pensa que és més essencial. Per dir-ho amb paraules d’ell mateix: 
“Un dels resultats bàsics del model és que resulta ser profundament subjectiu: l’Univers 
intenta comprendre’s a si mateix i ho fa a través de la visió, única i irrepetible, que en té 
cadascun de nosaltres. Però cada observador té una visió pròpia de l’Univers i actua 
només en funció d’aquesta visió i la informació que en conté. D’aquesta manera, el 
model implica que el propi coneixement és el coneixement de l’Univers. La vella 
fórmula grega Gnosi seauton –o, en versió llatina, Nosce te ipsum– resulta ser així el 
motor de l’Univers: conèixer-se un mateix és l’imperatiu bàsic, perquè vol dir conèixer 
l’Univers, i conèixer l’Univers és conèixer-se un mateix”. 
 

Són elements de valor d’aquest llibre la precisió dels conceptes, l’argumentació i 
estructuració de les afirmacions, la consistència entre elles i el que podem observar del 
món, l’audàcia conjectural, i l’increment en agudesa de percepció que ens suposa. 
Independentment del grau en què es comparteixin les propostes d’aquest llibre, és clar 
que no és pas una opinió ingènua i indocumentada, sinó una proposta reflexionada, 
articulada, ben construïda, interessant, estimulant. Essent una construcció nítidament 
racionalista, està tocada alhora d’un gran coratge imaginatiu; essent una construcció 
gens religiosa –tot i que compatible amb el pensament religiós– està en contacte, en 
alguns punts, amb la mística. La vocació de síntesi manifestada en la formulació d’un 
nombre breu de postulats concrets s’acompanya pel desbordament en l’exploració de les 
seves conseqüències. 
 

Els primers quatre postulats –els postulats descriptius: matemàtic, de suma 
nul·la, de dualitat, geomètric– encaixen plausiblement en la ciència d’avui, tot i que en 
una presentació que no és l’habitual. Pel que fa als altres tres –els postulats funcionals: 
teleològic, metodològic i egoista–, en canvi, són més especulatius, van més enllà de les 
afirmacions estrictament científiques –sense deixar, de totes maneres, el referent 
continuat a la ciència en les seves argumentacions– i tenen enunciats més críptics –més 
necessitats d’explicació i argumentació detallada– que els altres quatre postulats. En 
síntesi, es presenta un univers que evoluciona cap a l’autoconsciència plena –es defineix 
què s’entèn per consciència de l’univers i per consciència de les matemàtiques. Aquesta 
evolució cap a l’autoconsciència passa per les diverses consciències individuals, que 
van creixent a consciències cada vegada més àmplies i interconnectades, de manera que 
crear i compartir coneixement –no tan sols coneixement científic, sinó també 
coneixement ètic– seria la manera més pròpia i potent de contribuir al desenvolupament 
de l’univers. 
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La segona part del llibre aplega un ampli conjunt de justificacions, arguments i 
conjectures, que fonamenten, matisen, despleguen i situen les afirmacions fetes en els 
postulats i les seves conseqüències, vistes a la primera part. És una part diversa, amb 
molts elements atractius: les anàlisis sobre la relació entre temps psicològic i temps 
objectiu; les diferències entre coneixement aritmètic i geomètric, o sobre magnitud 
dimensionals i adimensionals; els comentaris sobre el nou tipus de ciència, proposat per 
Stephen Wolfram, basat en autòmats cel·lulars extremament simples que duen a 
comportament globals extremament complexos, en són exemples. Hi ha, també, idees 
especulatives i intuïcions incertes –com ja ho adverteix l’autor- sobre un hipotètic 
comportament antigravitatori de la relació entre matèria i antimatèria,o la generació de 
l’anàleg d’un camp gravitatori per la informació, o la dualitat partícula-ona interpretada 
com a dualitat entre emagest –neologisme creat per l’autor– i la informació. 

 
A diferència de la cosmologia física, centrada en la descripció de les etapes 

inicials de l’univers, la seva història tèrmica, els seus continguts elementals, i la 
formació d’estructures diverses, des d’àtoms fins a cúmuls de galàxies, aquest model 
accepta els detalls que –provisionalment– ens ofereix la ciència d’avui, però posa 
èmfasi en el coneixement. A diferència de la cosmologia religiosa, la idea de Déu com a 
principi transcendent, “exterior” a l’Univers i en diàleg amb l’Univers, no hi apareix, bé 
que les idees expressades en el llibre no són incompatibles amb una idea de Déu cap a 
qui s’adrecés aquesta cerca de coneixement. Podríem parlar, en certa manera, d’una 
cosmologia filosòfico-físico-computacional, amb més èmfasi en la computació i la 
filosofia que en la física, però amb un concepte molt ampli i ric de computació i un 
afany molt viu de qüestionament filosòfic. 

 
En definitiva, crec que és una proposta original, curiosa, agosarada, que obre 

camins, que estimula al diàleg, que deixa molt punts oberts, i que no pretén tancar els 
interrogants –subsisteixen interrogants perennes com: per què existeix el món en lloc de 
no-res?, o per què és tan important és el coneixement?, o si el sentit de la vida, només el 
dóna el coneixement?. Posar-la en diàleg més estret amb cosmologies més usuals, 
religioses, físiques –o amb propostes també filosòfico-científiques, com la de Luc 
Brisson i Walter Mayerstein, a Inventer l’Univers, sobre l’anàlisi dels postulats de la 
cosmologia física actual i les seves analogies i diferències amb els postulats de la 
cosmologia del Timeu platònic, serà una manera futura de desenvolupar les seves 
potencialitats. 

 
Abril de 2013 
 
 David Jou 
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Introducció 

Què pretén aquest llibre 
Voldria saber com Déu va crear el món. No estic 

interessat en fenòmens específics, ni en l’espectre d’un 
element químic. Vull conèixer els Seus pensaments. La 

resta és detall. (Albert Einstein) 
 
Deixant de banda l’apel·lació a la divinitat, que el lector és lliure de prendre’s en un 
sentit literal o com un mer recurs literari, la cita d’Einstein descriu exactament el que 
pretén aquest llibre. Aquest llibre intenta presentar de la forma més entenedora i alhora 
rigorosa possible, un model general de com funciona (o potser com és?) l’Univers. 
Podríem dir que és la idea que jo m’he fet d’allò que Einstein volia saber. Com Einstein, 
no pretenc conèixer els detalls: vull saber el pla general. 
 
La fita és ambiciosa i seria una insensatesa per la meva part pretendre haver-ho 
aconseguit. Però això no treu que sigui un primer pas cap a un model complet. Si, com 
diu el Postulat matemàtic, l’Univers és un objecte matemàtic definit per un conjunt 
d’axiomes, aquest llibre aspira a ser una primera aproximació, segurament molt inexacta 
encara, a la formulació d’aquests axiomes.  
 
Un repte com aquest requereix un gran coneixement de pràcticament totes les matèries 
que només es pot aconseguir amb un ampli equip multidisciplinari. És lògic, per tant,  
que un llibre escrit per un sol autor probablement contingui errors de detall, que 
evidentment caldrà corregir. Però aquí es tracta d’alçar-se per sobre dels detalls i ser 
capaç d’albirar el quadre general per fer-ne un esbós. Això és el que he intentat. 
 
Deia Feynman que el científic és com aquell tafaner que després de moltes hores mirant 
com juguen als escacs els que en saben, acaba deduint les regles del joc. Doncs bé, 
aquest llibre conté les deduccions que he fet. 

És una proposta, revisable i modificable, potser fins i tot falsa. 
 

El dit del savi 
Quan el savi assenyala la lluna, els homes corrents miren 

el dit. (Proverbi oriental1) 

Un experiment mental  
Començarem amb un experiment mental, d’aquells que sovint tan útils són a la ciència. 
Imaginem algú amb un coneixement científic i tècnic suficient, potencialment il·limitat, 
però que no sap què és un ordinador, com ara un enginyer dels anys 1930. Li donem un 
ordinador i li demanem que l’estudiï. Què ens en diria?  
 
El nostre amic identificaria els elements que el componen, i la seva distribució en 
l’espai, dibuixaria els plànols, analitzaria la composició química dels components, 
descobriria els circuits elèctrics i la bateria, mesuraria tensions i intensitats elèctriques, 

                                                 
1 He vist citat aquest proverbi com a xinès, japonès, malai i tailandès. 
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la radiació que emet, la velocitat angular del disc dur i la magnetització dels diferents 
punts de la seva superfície on potser parlaria d’uns i zeros, fins i tot. Segurament això li 
cridaria força l’atenció, perquè tot i que a primer cop d’ull la distribució li semblaria 
aleatòria, aviat trobaria certes pautes que li permetrien fer estudis de correlacions, que 
sens dubte li resultarien interessants i força misterioses. 
 
Tot això seria correcte, però no hi ha dubte que, per a nosaltres, és clarament insuficient. 
Per què? El nostre amic hauria estudiat el maquinari, però si no sabia que existeix també 
el programari, no l’hauria tingut en compte; en conseqüència, no hauria entès res. La 
descripció seria impecable, però seria incapaç de dir per a què serveix. I és que la raó 
última de tot el muntatge és que determinades magnituds tenen un significat. 
 
Aquest experiment mental és una descripció metafòrica (o no tant) del que tinc la 
sensació que passa amb la ciència actual: estem fent una descripció molt acurada de la 
naturalesa i les lleis que la governen, però potser ens estem deixant alguna cosa.  

El dit del savi: una descripció 
Prenent ara la metàfora del savi del proverbi, diria que hem estudiat durant segles el seu 
dit, i ja ens el coneixem força bé. Varem començar mesurant la llargada del dit i els 
angles que forma el seu eix amb la vertical i amb el pla del terra, i amb els anys n’hem 
après moltes més coses: li hem pres les empremtes dactilars i sabem amb una gran 
precisió quan es va tallar les ungles per darrera vegada. 
 
Tot això està molt bé, però el problema és que el savi només diu "mira!" sense indicar 
on, o potser senzillament ha aixecat el dit sense dir res. Si només volem conèixer els 
processos, els mecanismes pels quals ocorren les coses, és obvi que som a la bona via. 
Però això deixa fora del nostre camp d’estudi el sentit de les coses, si és que les coses 
tenen sentit. És clar que fer-nos aquesta mena de preguntes ens obliga a reflexionar 
sobre què és la ciència i els límits d’allò de què es pot ocupar. 
 
Despullar les coses de significat i deixar-les en la mera descripció mecànica pot portar a 
conclusions absurdes. No hi ha dubte que una descripció correcta del que passa es pot 
deixar alguna cosa a fora. De fet, les conclusions més recents de determinades branques 
de la ciència ja estan indicant de manera força suggerent que alguna cosa falla. 
 
Tornant al savi del proverbi, potser és hora de comprar-nos un telescopi i començar a 
treure profit d’una dada que, al capdavall fa segles que tenim davant del nas i mai no 
hem sabut ben bé què fer-ne: els angles que forma el dit amb els eixos de coordenades. 
Potser no és sobrer aquí citar Lao Tsè:  

"S’obren portes i finestres en les parets de les cases 
 perquè és el seu buit que les fa habitables.  

En el ser centrem el nostre interès,  
però és en el no-ser que resideix la utilitat"  

 (Tao te King, XI) 
 
En una versió meva, molt lliure: cal alçar les parets per fer la casa, però el que importa 
de la casa no són les parets, sinó l’espai que hi ha entremig. 
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Una por a superar 

Sobre intencionalitat, teleologia i altres pecats científics 
El terreny natural de la ciència és mirar d’objectivar els fenòmens tant com es pugui per 
descriure’n les lleis que els governen. I no es pot pas dir que li hagi anat malament fins 
ara: el progrés en coneixements i en millores materials en tots els aspectes, des del 
Renaixement fins ara és simplement impressionant i en aquest progrés el mèrit del 
mètode científic, que és tant com dir la ciència moderna, és fonamental. 
 
Però la ciència té una prevenció a endinsar-se en certes coses: aquesta prevenció, ben 
comprensible i que tant ha donat de si, potser comença a ser més un llast que un 
avantatge. Potser hauríem de començar a admetre hipòtesis de treball que acceptin que 
les coses no són simplement per un pur atzar, ni per un mecanisme estrictament cec, 
sinó que potser responen a alguna mena de pla, finalitat o intenció. Més encara, potser 
cal preguntar-se si aquesta negació radical de tot prejudici no deixa de ser un prejudici 
de la pròpia ciència. 
 
Per exemple: la sorprenent precisió amb què semblen ajustades les constants 
fonamentals de l’Univers, és simplement un atzar o no? Fins a quin punt és inevitable 
l’aparició de la vida? Com són d’amples els rangs que pot acceptar la vida per aparèixer, 
encara que sigui en condicions molt diferents de les que coneixem? El fet que l’evolució 
permeti obtenir éssers tan complexos com nosaltres és fruit d’un atzar cec, o les 
mutacions no són tan aleatòries com sembla? Quatre mil milions d’anys és prou temps 
com perquè sigui estadísticament raonable que a la Terra hagi passat tot el que hi ha 
passat? Si el nostre cervell ha funcionat tan bé fins ara per entendre l’Univers, com és 
que les conclusions a què ens aboca la mecànica quàntica són tan poc "raonables"? La 
religió és simplement un fruit de l’evolució o hi ha alguna cosa més? Segurament els 
especialistes en les diferents matèries podran allargar la llista. 
 
Ja sé que paraules com ara finalisme, intencionalitat o teleologia fan força angúnia a una 
ment científica, però cal reconèixer que hi ha certes preguntes per a les quals 
segurament podríem obtenir respostes més simples que les que tenim actualment si 
acceptéssim alguna hipòtesi d’aquest estil. I si això és realment així, la navalla 
d’Occam2 ens obliga a considerar aquestes hipòtesis. 

L’observador, observat 
De manera bastant imperceptible i més aviat a contracor, la Física ja ha entrat una mica 
per aquest camí, tot i que sigui força reticent a reconèixer-ho. S’ha vist obligada a 
reflexionar sobre el concepte d’observador, un concepte fonamental, però sobre el que 
sorprenentment no hi ha definicions precises, potser perquè produeix una certa 
incomoditat pensar-hi gaire.  
 
Les conseqüències del canvi de consideració del paper de l’observador són prou 
espectaculars i han donat lloc a tota la revolució científica del segle XX. És pertinent, 
doncs, preguntar-se què és realment un observador. Fem-ne un breu repàs històric. 
 

                                                 
2 Principi del raonament científic, segons el qual si dues teories donen resultats igualment bons, cal 
preferir la més senzilla 
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En la Física newtoniana, les coses són com són, amb independència que algú les observi 
o no, i l’observador és un element passiu que simplement mira i pren nota del que veu, 
sense intervenir per a res en el fenomen. El resultat serà el mateix tant si hi ha un 
observador com si no, i si es tracta d’un experiment preparat, l’observador només 
prepara les condicions del que vol experimentar i després es retira, sense intervenir.  
 
La Relativitat va ser el primer pas per reconsiderar aquest concepte. Segons aquesta 
teoria, les coses continuen essent com són amb independència de l’observador, però 
això ja no és tan important; el que importa és que aquest observador ha de fer mesures, 
el resultat de les quals depèn de la velocitat de la llum, que és finita i igual per a tothom; 
per tant segons com es mogui l’observador, els mateixos fenòmens es presenten de 
manera diferent.  
 
El pas següent és a la Mecànica Quàntica, on les coses ja no són com són, sinó com les 
observa algú. És a dir, es nega l’objectivitat de l’observació i només és vàlida la visió de 
qui observa que, precisament perquè observa, intervé en el procés. Dit d’altra manera, si 
no hi hagués un observador, el procés no seria tal com s’ha observat. 
 
Reflexionem una mica sobre tot això. Usualment un observador s’entén, d’una manera 
una mica informal, com algú (diguem, un científic) que està experimentant: com que 
actua sobre una part de l’Univers per veure el que hi passa, està influint en el que hi ha 
en aquesta part de l’Univers. Aquesta descripció, però, deixa l’observador encara massa 
a part del propi sistema: hi intervé i el condiciona, però és autònom, no és condicionat 
pel sistema mateix.  
 
En realitat, un observador entès així, és una "persona" (en el sentit en què es defineix en 
el Postulat metodològic, v. capítol 6) molt i molt potent: no actua sobre el sistema 
perquè sí, sinó en funció de la seva informació prèvia. Posem dos casos extrems: un 
troglodita que encén un foc a la porta de la cova per passar la nit i un físic que fa un 
experiment bombardejant una mostra amb electrons accelerats. 
 
El troglodita destrueix l’estructura química acumulada en la fusta, que es desprèn en 
forma de calor i genera un munt de fotons. Ell no en sap res d’això, és clar, però sí que 
sap que així no tindrà fred i que la llum mantindrà allunyades les feres. Com que 
dormirà més còmode i segur, es posarà a dormir amb unes precaucions diferents de les 
que adoptaria si no hagués tingut llenya seca per encendre el foc. 
 
El científic fa bàsicament el mateix, només que d’una manera molt més sofisticada: 
actua sobre la mostra per fer un experiment en el qual espera observar determinats 
dibuixos en una fotografia de la cambra de bombolles, i a partir d’aquí en traurà unes 
conclusions que potser confirmaran o refutaran el que ja sabia o sospitava. 
 
Tots dos actuen (intervenen) sobre el seu entorn d’una manera determinada perquè 
esperen que es produiran determinats efectes, previstos en funció de la informació 
prèvia que tenen: el troglodita vol calor i seguretat i el científic vol dades per al seu 
treball. I tots dos estan condicionats pels mitjans disponibles, és a dir per l’entorn: ni el 
troglodita no farà foc sense llenya seca ni el científic no farà l’experiment sense 
disposar d’unes hores del laboratori. La diferència entre els dos no és fonamental, 
només de grau. 
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Observem, també, que tots dos seleccionen només una part de les informacions que són 
al seu abast, en funció del que esperen obtenir. El troglodita podria observar que les 
fustes d’arbres diferents no són ben bé idèntiques: unes costen d’encendre més que les 
altres, les flames tenen colors una mica diferents, fan olors diferents i potser no escalfen 
igual ni fan la mateixa brasa; això el podria portar a reflexionar sobre la diversa 
naturalesa de la fusta que crema, però ell no en fa cas: només vol dormir tranquil i 
calent. De la mateixa manera, el científic no farà cas d’un petit sorollet que anuncia la 
propera avaria d’un dels aparells: només vol veure la imatge de la cambra de bombolles. 
Tots dos han prescindit d’informacions que tenien al seu abast, simplement perquè en 
l’esquema de les seves preocupacions no hi havia lloc per a aquestes coses. 
 
També hi ha observadors passius: el que observen no és fruit de la seva voluntat activa, 
sinó que simplement els arriba informació generada pels altres, i com que tenen unes 
altres preocupacions i intencions, el seu comportament serà diferent. Un altre troglodita 
que passi prop del primer veurà el foc; com a conseqüència sabrà que allí hi ha algú i 
amb aquesta informació, afegida a la que ja té, decidirà acostar-s’hi o allunyar-se’n. 
Igualment, un ciutadà pot llegir al diari un resum de l’experiment que està fent el 
científic i pot decidir buscar més informació perquè el tema li interessa, o concloure que 
el govern gasta massa diners en coses que troba innecessàries, perilloses o poc ètiques.  
 
En qualsevol cas, aquesta nova informació exigeix que l’observador, tant si és actiu com 
si és passiu, prengui una decisió, cosa que no hauria fet sense ella; i aquesta decisió 
implica una modificació de la seva conducta; fins i tot si continua amb la mateixa 
conducta d’abans, ha hagut de decidir no canviar-la. En definitiva, l’obtenció 
d’informació, volguda o no, modifica l’estat d’aquest sistema que anomenem 
observador, la qual cosa influeix en la manera com interactua amb la resta de l’Univers 
(la seva conducta) i per tant al seu torn influeix en l’estat de l’Univers. 

Una mica de psicologia de la Ciència 
El concepte esmentat de "persona", inclou també aquesta construcció intel·lectual que 
anomenem Ciència. Les persones, especialment les més complexes, tenen unes 
característiques i un comportament fortament influïts per la seva biografia, és a dir per 
les coses que els han passat, especialment en la seva joventut.  
 
Estic convençut que a la Ciència li passa alguna cosa així: en la seva infantesa i joventut 
va viure algunes experiències força contundents que l’han marcada molt i això té 
conseqüències sobre la seva psicologia avui: recordem històries com les de Miquel 
Servet, Giordano Bruno i tants altres. O Copèrnic, negant-se a publicar les seves teories 
fins que ja era literalment a les portes de la mort. Els ecos del judici a Galileu continuen 
ressonant en les orelles de tots, i encara avui sentim esgarips contra Darwin. Tot això 
són imatges ben vives en tots els científics. 
 
El resultat és que la Ciència té aversió a certes paraules, com ara "esperit" o "ànima". 
Una aversió justificada perquè aquests conceptes, tal com se solen definir, no són 
objectes d’estudi científic; però quan apareixen conceptes que s’hi podrien relacionar ni 
que sigui de lluny, la prevenció és evident. La Ciència ha accentuat el seu aspecte més 
materialista, si se’m permet l’expressió, i Laplace va vanar-se’n quan Napoleó li va 
preguntar quin paper jugava Déu en el seu model: "Sire, no m’ha calgut aquesta 
hipòtesi".  
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La ciència representa el triomf de la raó contra l’obscurantisme i la superstició, però 
enlloc no està escrit que això impliqui únicament fixar-se en allò que és material. 
Conceptes com la teleologia, o les preguntes sobre si hi ha un pla de l’Univers, o el 
paper que juga la raça humana en tot plegat, desperten immediatament uns forts recels. 
Un dels casos més coneguts i significatius és el de Pierre Teilhard de Chardin, jesuïta i 
científic, que va voler ajuntar els seus dos mons amb el resultat de ser rebutjat per uns i 
altres. Tots els que poc o molt s’han aventurat en aquest camí n’han sortit escaldats.3 
 
Però els científics són persones intel·ligents, acostumades a pensar i disposen de molta 
informació: és inevitable que d’una manera o altra el seu pensament vagi més enllà de la 
cotilla del prejudici materialista de la ciència. Però no gosen dir-ho gaire. Només 
alguns, prou reputats com perquè ningú no els pogués acusar de res, s’han atrevit a 
deixar per escrit les seves reflexions; tot i així, s’han afanyat a catalogar els seus escrits 
de "filosòfics", com remarcant que "no són científics" i per tant opinables i que les 
possibles discrepàncies no han d’afectar de cap manera la seva obra "seriosa" i, el que 
és pitjor, ho presenten gairebé com si allò fossin cabòries que se’ls han ocorregut però 
sense gaire (o cap) relació amb el seu treball científic. No parlo de persones qualssevol: 
estic parlant de figures com ara Einstein, Born, Planck, Schrödinger o Heisenberg, per 
limitar-ho només al camp dels físics; la llista podria ser molt més llarga.  

Una aproximació a la qüestió 
Es tracta, doncs, de trencar aquest prejudici, sense trencar amb la premissa fonamental 
de la ciència: el mètode científic. Per tant, raonament estricte i preeminència de 
l’observació han de continuar sent condició sine qua non; només cal atrevir-se a 
plantejar certes qüestions que la ciència, almenys fins ara, rebutja parlar-ne. Faré una 
breu aproximació al punt de vista d’aquest llibre. 
 
En el Postulat de dualitat es parla de dos aspectes de l’Univers, que anomeno emagest4 i 
informació, que de manera molt esquemàtica, es poden associar als conceptes del 
maquinari i el programari de l’Univers, i que vénen a ser com les dues cares d’una 
moneda: diferents i alhora indissociables. Doncs bé, la Ciència ha treballat i treballa bé 
amb l’emagest, però se sent incòmoda amb la informació, i el resultat és que ha pogut 
avançar molt en determinats terrenys, però no tant en d’altres. Hem fet grans avenços 
allà on hi ha molt d’emagest i poca informació, com ara la Física, la Química o 
l’Astronomia; però allà on el component d’informació és més notori, com ara Medicina, 
Biologia o Economia no estem gaire més enllà de les receptes empíriques que sabem 
que funcionen més o menys bé, però sovint no sabem gaire per què. Finalment, en 
matèries on la informació és clarament predominant, com ara en la Psicologia, la 
Sociologia o l’Antropologia anem francament endarrerits. Per veure-ho, només cal 
comparar els coneixements actuals en cada una d’aquestes disciplines amb els que hi 
havia al Renaixement o fins i tot els que tenien els grecs: si hem de ser sincers, tret d’un 
munt d’estadístiques, en aquests afers pràcticament no hem avançat. Segurament és per 
això que Aristòtil ja no és una referència per explicar la composició de la matèria, però 
encara ho és per explicar l’ànima humana. 
 

                                                 
3 I, és clar, el mateix em pot passar a mi 
4 Neologisme creat a partir dels mots Energia,MAtèria,Geometria, ESpai i Temps 
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Certament, hi ha una causa intrínseca en això, que justifica en part aquest diferent 
progrés: els sistemes que s’estudien en una i altra ciència són de complexitat molt 
diferent. La simplicitat de les lleis de Kepler, per exemple, no té res a veure amb les que 
regeixen el comportament dels mercats o amb les accions i reaccions que provoquen les 
connexions infinites de les neurones. És cert també que tot just ara comencem a tenir 
eines adequades per tractar la complexitat, tant matemàtiques (teoria de fluctuacions, 
fractals...) com dispositius experimentals (ordinadors). Però no és menys cert que "ja ha 
anat bé" no tenir-les per poder obviar aquests aspectes desagradables o conflictius. 
 
Penso que ha arribat l’hora de donar el pas. Cal abandonar les velles prevencions i ficar-
se, sense renunciar a les arrels, però també sense por, en aquests terrenys.  

L’objecte de la Ciència és tot, i per tant també aquestes coses. 

Dues sorpreses 
La vertadera marca del filòsof és el sentiment d’admiració 

que és capaç de sentir. La filosofia, en efecte, no té cap 
altre origen. (Plató) 

Vistes les coses des de la perspectiva dels nostres coneixements actuals, ens adonem 
que la Ciència, tal com l’entenem del Renaixement ençà, es basa en dos fets 
sorprenents:  

Primera sorpresa: El món és intel·ligible 
Segona sorpresa: Les matemàtiques van molt bé per entendre’l 

 
Aquestes dues sorpreses són, en el fons, el motor d’aquest llibre. Com és possible que 
passin aquestes coses tan extraordinàries? Tot el que segueix és un intent de resposta a 
aquestes preguntes, i per tant val la pena reflexionar-hi una mica abans d’entrar-hi a 
fons. 

Primera sorpresa: el món és intel·ligible 
Hi estem tan acostumats, que ens sembla natural i lògic, però ben mirat és força estrany 
que siguem capaços d’entendre el món. I no només això; podem saber força bé com 
funciona i aprofitar-ho en benefici nostre: podem descriure, entendre i utilitzar el 
funcionament del món.  
 
Durant mil·lennis, això va semblar natural. La necessitat de sobreviure va fer que els 
homínids s’esforcessin a mirar d’anticipar els perills o posar-hi remei arribat el cas, i per 
això calia entendre com funcionava el seu entorn. L’èxit en aquest propòsit va crear una 
premissa que semblava indiscutible: es pot entendre el món, almenys limitadament. I 
per a allò que no s’entenia es va recórrer a forces ocultes o al caprici dels déus. De 
seguida, les diverses religions van crear models on sempre apareix l’home com una 
creació divina, un reflex de la divinitat, o quelcom semblant; aleshores és normal que 
tinguem algunes qualitats de la divinitat, com ara una certa capacitat de comprensió del 
món. 
 
Mentre aquest va ser el pensament predominant, hi havia també un consens a acceptar 
que aquest coneixement té límits. D’una manera o altra, totes les religions sempre han 
deixat una mena de domini de reserva a la divinitat. Cada una a la seva manera, totes les 
religions han acceptat que no ho podem saber tot. 
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Al Renaixement, però, la cosa canvia. Després de molts intents, per fi s’encerta la tecla 
bona per entendre de veritat el món: el mètode científic. Els grecs, els xinesos i potser 
algun altre poble hi havien estat a prop, però per raons diverses, cap no va acabar de 
definir el que és el gran motor del coneixement i —el que és més important— 
l’aprofitament d’aquest coneixement. 
 
A partir d’aquest moment ja es pot establir clarament una jerarquia en el coneixement 
del món i el seu aprofitament: 

Tipus Acció Exemples 
Empirisme Descriure La llum del sol escalfa La farigola va bé per al mal de 

panxa 
Ciència Entendre Sabem que el sol emet 

infrarojos i el seu efecte 
Sabem quin és el principi actiu 
que conté la farigola  

Tecnologia Utilitzar Podem fer sistemes de 
calefacció que també 
funcionen de nit 

Podem sintetitzar el principi 
actiu, i fins i tot dissenyar-ne i 
fabricar-ne de més potents 

 
El coneixement empíric també és a l’abast dels animals superiors i potser alguns no tan 
propers també el tenen, tot i que molt més limitat. Fins al descobriment del mètode 
científic, l’única via de coneixement era l’empirisme i la tecnologia es limitava a repetir 
fórmules que funcionaven encara que no se sabia per què; lògicament, d’aquí a la màgia 
només hi ha un pas. 
 
Amb el descobriment del mètode científic la raça humana s’alça definitivament sobre el 
món animal i comença un camí totalment nou. Armat amb el gran descobriment, l’home 
pren consciència del veritable poder de la seva ment, i comença a ser capaç de saber 
més i més coses, i d’aprofitar aquest coneixement per millorar la seva vida material. No 
se sol dir, però hi ha un consens força universal que el progrés material és la marca de 
qualitat que ens indica que anem pel bon camí.  
 
Resulta, però, que a mesura que s’avança en aquest camí, cada cop és més estrany el 
que abans es donava per descomptat: que puguem descriure, entendre i utilitzar el 
funcionament del món.  
 
A la vista del que sabem avui, no és gens evident que això hagués de ser així. Al 
capdavall, només som un grapat de cèl·lules que viuen en un petit planeta d’una estrella 
mitjana situada als braços externs d’una galàxia com n’hi ha milions. I en canvi podem 
saber i podem fer moltes coses. No sabem fins a quin punt ens falten coses per conèixer 
—potser no ho sabrem mai— però el cert és que sabem molt i sabem fer molt. Sembla 
lícit preguntar-se si una cosa tan extraordinària és merament casual o bé hi ha alguna 
raó per la que hagi de ser així. 

Segona sorpresa: les matemàtiques van molt bé 
Avui en dia pràcticament no concebem cap activitat científica si no comporta d’una o 
altra manera la utilització de models matemàtics per descriure les seves teories i fer-ne 
prediccions. Fins i tot en aquelles disciplines, com ara la sociologia o la lingüística on 
l’aplicació de models matemàtics és més difícil —sigui perquè encara no en sabem 
prou, sigui perquè no disposem de les teories matemàtiques adients— se’n fa un ús més 
o menys intensiu, ni que sigui només per fer estadístiques que ens permetin trobar 
correlacions entre les diverses variables. I és precisament a la Física, la disciplina que 
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intenta esbrinar els misteris més íntims de l’Univers, on les matemàtiques tenen un 
paper més destacat. 
 
La qual cosa ens porta a fer-nos una pregunta clau: Com és que les matemàtiques són 
tan bones per descriure l’Univers? O, dit en la formulació de Wigner: perquè les 
matemàtiques són tan irraonablement potents?  
 
Al Postulat matemàtic dedicarem una llarga reflexió sobre això, i donarem resposta a la 
pregunta. De moment, deixem-ho aquí.  
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Primera aproximació 
Per David Jou 

Qualsevol sistema prou complex (i el model que es proposa ho és a bastament) 
només es pot explicar per aproximacions successives. Per això, agraeixo al Dr. 
Jou l’amabilitat que ha tingut de redactar aquest brillant resum del model, que 
donarà al lector una molt bona idea del conjunt. (JF) 

 
Els quatre primers postulats descriuen com és –o sembla que és– el món; els altres tres, 
descriuen com funciona –o podria funcionar. Els quatre primers postulats, doncs, són 
més aviat estàtics, descriptius, cenyits al que podríem anomenar “maquinari” de 
l’Univers. Els altres tres postulats són funcionals, dinàmics, lligats al “programari” de 
l’Univers. 
 
El primer postulat –postulat matemàtic–, defineix l’univers i les matemàtiques, explora 
el paper de les matemàtiques en el mètode científic, i postula –en la línia platònica, 
galileana, newtoniana, einsteniana– que l’univers és un objecte matemàtic. Conté 
comentaris interessants sobre les conseqüències d’aquesta naturalesa matemàtica del 
món, pel que fa a consistència, incompletitud, caràcter unitari i caràcter determinista –
acuradament precisat en relació a l’indeterminisme quàntic. El segon postulat –postulat 
de suma nul·la– es vincula al postulat anterior a partir de la idea que si les matemàtiques 
–i l’univers- és un sistema contingut, independent de res exterior, el conjunt de 
l’Univers no pot tenir res sense la seva compensació corresponent. Es tracta, doncs, 
d’una mena de principi de simetria global. El text corresponent inclou les definicions de 
sistema, observador i entorn, que són la base del caràcter profundament subjectiu de 
l’Univers. El tercer postulat –postulat de dualitat– afirma que l’univers té dos aspectes 
que s’impliquen mútuament: un és el que l’autor anomena emagest –energia, matèria, 
geometria, espai i temps– i l’altre és informació. Definits aquests conceptes, es 
presenten diversos aspectes de la seva dualitat. El quart postulat –postulat geomètric– 
enuncia que l’Univers s’expressa en llenguatge geomètric. Es defineix geometria, i es fa 
una atractiva comparació entre el paper que juguen en el coneixement l’aritmètica i la 
geometria, i com això influeix en les actituds envers el coneixement. 
 
El cinquè postulat –postulat teleològic– diu “què fa” l’univers, cosa que s’enuncia com 
“l’Univers intenta completar la teoria derivada dels seus axiomes, la qual cosa defineix 
el sentit positiu del temps”. A l’entorn de l’enunciat es presenta una discussió detallada 
sobre temps, informació i coneixement, i el coneixement com a “finalitat” de l’Univers, 
en el sentit matemàtic d’arribar a realitzar el desplegament de totes les possibilitats 
matemàtiques contingudes en els axiomes de sortida –tenint en compte les subtileses 
conceptuals que puguin venir dels teoremes d’incompletitud de Gödel i Turing. El 
postulat sisè –postulat metodològic–, explica “com fa” l’Univers allò que fa: “existeix 
un mecanisme fonamental de funcionament de l’Univers, format per processos iteratius 
basats en autòmats, els quals actuen cada un al seu nivell de descripció”. L’afirmació ve 
acompanyada per la definició comentada de nòduls d’informació, autòmats –en el sentit 
matemàtic–, de persones, de creadors, de complexitat i d’iteracions, com a mecanismes 
de funcionament computacional del món. El setè i darrer postulat –postulat egoista– 
precisa el funcionament d’aquests nòduls d’informació tot dient que “tot nòdul 
d’informació utilitza sempre els graus de llibertat de què disposa per intentar optimitzar 
una funció de benestar, que li és pròpia”. Es defineixen convenientment els conceptes 
de funció de benestar, procés d’optimització, i col·laboració. 
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I: Postulat matemàtic 
 

Postulat matemàtic: 
L’Univers és un objecte matemàtic 

 
El gran llibre de la Naturalesa està escrit 

 amb símbols matemàtics. (Galileo Galilei) 

Què és l’Univers 

Definició 
Comencem pel començament: No es pot presentar una construcció lògicament coherent 
de l’Univers sense començar per aclarir de què parlem, és a dir ens cal una definició de 
què entenem per Univers. 

L’Univers és el tot: tot el que existeix, ha existit o existirà, tot el que podria 
arribar a existir i també tot allò que no pot existir, però se’n pot parlar, 
pensar o imaginar. 

Maneres de ser a l’Univers  
El fet que una cosa existeixi només en el pensament no vol 

dir que no sigui real. (Albus Dumbledore) 
 
Res no queda fora de l’Univers per a nosaltres. Hi són inclosos, doncs, encara que de 
manera diferent, el planeta Júpiter, Napoleó, Don Quixot, els quarks, el guanyador de la 
Champions League d’aquí a tres anys, la causa que em matarà, i també els cercles 
quadrats i el nombre primer que és més gran que tots els altres nombres primers. Totes 
aquestes coses formen part de l’Univers (observeu que evito dir que existeixen), però hi 
són de maneres diferents. 
 
El planeta Júpiter, per exemple, és un objecte tangible, real, en el sentit tradicional: es 
pot observar, i fins i tot amb certes limitacions, s’hi poden fer experiments. La seva 
manera de ser a l’Univers no és gaire diferent de la del meu veí, o la cadira on sec 
mentre escric aquestes línies.  
 
Napoleó, en canvi, ja no pertany a la mateixa categoria: com el meu veí, es tracta d’una 
persona de carn i ossos, però que ja ha mort. És una persona del passat, que podem 
estudiar a partir de la documentació de què disposem. En sabem moltes coses però ja no 
hi podem parlar, tot i que sí en podem parlar i fins i tot podem fer que ens parli, llegint 
els seus escrits. 
 
El Quixot comparteix algunes característiques amb Napoleó, però no totes. Tenim 
documentació que ens en parla, i molts retrats; a diferència de Napoleó, aquests retrats 
són falsos (característica que comparteix, posem per cas, amb el rei Nabucodonosor II) 
però en aquest cas sabem que són falsos perquè Don Quixot no ha estat mai una persona 
de carn i ossos: és una creació de la imaginació humana.  
 
També els quarks són una creació de la ment humana, perquè algú es va haver 
d’empescar el concepte: ningú no n’ha vist mai cap, ni és capaç d’imaginar com són i la 
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mateixa teoria prediu que no és possible observar-ne un de sol. En cert sentit són més 
"reals" que Don Quixot perquè són elements d’un model que ens permet explicar 
determinades coses que hem observat, però en realitat no sabem fins a quin punt tenen 
una existència física com el planeta Júpiter o només són una abstracció matemàtica, 
unes variables posades en una equació d’un model que funciona. 
 
El guanyador de la Champions League d’aquí a tres anys, en cert sentit no existeix 
encara. Ni tan sols podem estar segur que d’aquí a tres anys es disputi encara la 
Champions; però si tot va com sembla, res fa creure que no sigui així i hi hagi, per tant, 
un equip guanyador. Serà un equip d’un club que és gairebé segur que avui ja existeix, i 
molts dels seus jugadors ja són avui jugadors en actiu. Però ningú no sap quin serà, i per 
tant és una cosa que existeix, però no sabem quina és; en realitat ni tan sols estem segurs 
del tot que realment acabi existint un campió5. 
 
Si admetem que tots hem de morir i que jo no en seré una excepció, és òbviament segur 
que hi ha una causa que em matarà. Però no només no se sap quina és, sinó que és molt 
probable que avui com avui no existeixi en absolut. No sé si serà de malaltia, que avui 
per avui —toco ferro— encara no s’ha manifestat de cap manera i espero no patir-la 
encara. Si és una malaltia causada per alguna mena de virus o microbi, segurament el 
que m’infectarà encara no ha nascut. I si he de morir d’accident, evidentment encara no 
ha succeït (i que duri). Tanmateix, és segur que aquesta causa, sigui la que sigui, existirà 
en algun moment i per tant forma part de l’Univers.  
 
Finalment, els cercles quadrats i el nombre primer que és més gran que tots els altres 
nombres primers també tenen el seu lloc en aquesta definició: com de totes les coses 
anteriors se’n pot parlar i es poden imaginar, si més no el concepte (altrament no en 
podríem estar parlant ara mateix). Però són unes coses d’una mena diferent de la resta, i 
també diferents entre elles.  
 
Dels cercles quadrats se’n pot dir molt poc perquè és molt poc el que se’n pot pensar. Es 
tracta d’un concepte contradictori, i per tant no pot existir, com es veurà quan parlem 
sobre les regles de raonament. El raonament s’acaba de seguida: no hi ha cercles 
quadrats, ni tan sols com a forma geomètrica abstracta, almenys en aquest Univers. Però 
això no treu que el concepte sí que es pot enunciar, s’hi pot raonar (és a dir pensar-hi) i 
per tant forma part de l’Univers. 
 
En canvi, el nombre primer més gran que tots els altres primers no és així. Es tracta 
d’un concepte abstracte que, a priori, té tots els drets per existir: com que no hi ha 
contradicció en la definició és admissible igual com ho és Don Quixot. Però resulta que 
quan en comencem a parlar i comencem a raonar amb aquest concepte, arribem a una 
contradicció: ja fa 2500 anys que sabem que aquest concepte correspon a una cosa que 
no pot existir. No és una contradicció per ell mateix, però admetre que existeix un 
nombre així, porta a una contradicció. Per tant, no hi ha dins de l’Univers cap nombre 
així, però sí el concepte, perquè mentrestant, n’hem parlat i hi hem raonat. 
 
Una precisió final. En Cosmologia existeix l’anomenada “hipòtesi del Multivers”, 
segons la qual existeixen molts Universos com el nostre, el conjunt de tots els quals 
                                                 
5 Escric aquestes línies a l’any 2011, i per tant m’estic referint al campió del 2014. Per al lector això ja és 
una informació coneguda, però encara continua havent-hi un "campió d’aquí a tres anys" desconegut. 
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s’anomena Multivers. Tractarem aquesta hipòtesi en profunditat al capítol 6, però de 
moment avancem que, sota aquesta hipòtesi, l’Univers—amb majúscula— que estem 
definint correspon al Multivers (únic) que conté molts universos amb minúscula (o sub-
universos, si es vol dir així) entre ells el nostre. 

Què són les matemàtiques? 
L’existència, en matemàtiques, només vol dir absència de 

contradicció (David Hilbert) 

Dificultat d’una bona definició de matemàtiques  
Ara que ja sabem què és l’Univers, i per tant de què estem parlant, cal donar una 
definició de què vol dir l’adjectiu "matemàtic" o, alternativament, què hem d’entendre 
per "matemàtica" o "matemàtiques", per saber quines són les qualitats que el Postulat li 
atribueix.  
 
És curiós constatar, però, que si busquem entre els textos de fonaments de les 
matemàtiques no sembla que hi hagi gaire intents de definició. El problema és que la 
definició precisa és molt difícil de fer, i possiblement incorri en raonaments circulars, de 
manera que ens cal fer-ho per aproximacions successives. Aquí en donarem una breu 
definició, que és el resultat d’una llarga exposició axiomàtica que es pot trobar a B101 
necessària per precisar tots i cadascun dels conceptes aquí utilitzats. A B102 hi ha 
alguns comentaris sobre aspectes que podrien resultar sorprenents en aquesta definició.  

Definició de matemàtiques 
Matemàtiques és tot allò que permet la construcció de teories consistents a 
partir d’un conjunt qualsevol d’axiomes, i la resolució dels problemes tant 
teòrics com pràctics que es poden plantejar en el seu si. 

 
Observem que aquesta definició no inclou l’aplicació de la teoria, ni la creació i 
validació de models, que serien l’objecte de les altres ciències, l’objectiu de les quals 
seria justament la determinació de quins objectes de la realitat es correspondran als 
conceptes de la teoria.  

Construcció d’una teoria 
La figura 1.1 resumeix aquest concepte tal com s’explica a B101. És important destacar 
que les regles de raonament que es consideren vàlides estan incloses dins dels axiomes 
de la teoria, la qual cosa obre la porta a la possibilitat d’usar altres regles diferents de les 
habituals. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Regles vàlides 

de raonament 

Definicions 
primàries 

Definicions 
secundàries

Teoremes 

Postulats 

Procés de 
deducció

Axiomes de la teoria 

Figura 1.1: Procés de construcció d’una teoria 
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Les matemàtiques i la realitat 

Potència i limitació de les matemàtiques  
No hi ha cap branca de les matemàtiques, per abstracta 
que sigui, que no pugui arribar a aplicar-se algun dia al 

món real. (Nikolai Lobatxevski) 
El procés de deducció racional és, sens dubte, una eina immensament potent; però té les 
seves limitacions. Això implica que les matemàtiques, en tant que sistema racional de 
deducció, tenen alhora una potència enorme i unes limitacions molt clares. A B103 es 
desenvolupa aquesta idea, i aquestes són algunes de les principals conclusions: 

 la possibilitat de construir teories coherents a partir d’un joc d’axiomes 
qualsevol vol dir que no hi ha límits a la imaginació quant a aquestes 
condicions.  

 les matemàtiques s’inclouen a si mateixes com a objecte d’estudi, i fins i tot 
permeten definir on són els seus límits (teorema de Gödel) 

 l’existència de sentències indecidibles ens permet afirmar que, de fet, el 
camp de possibilitats de les matemàtiques és il·limitat. 

 
La història de les geometries no euclidianes ens mostra com funciona en realitat el món 
de les matemàtiques, i com fins fa dos segles no s’havia entès: la seva gràcia no rau en 
unes veritats absolutes, òbvies i evidents (això és el que significa axioma en grec), sinó 
en l’absència de limitacions per definir postulats; només cal que el resultat sigui 
coherent. La pregunta que sorgeix és: si podem fer el que vulguem, si som lliures per 
inventar els postulats que ens plagui, ja és seriós tot això? Doncs resulta que sí. (v. 
B104) 

Matemàtiques i experimentació  
En qualsevol ciència la relació entre el que diu la teoria i l’experimentació té dues 
característiques generals que no es donen en matemàtiques: 

 Tota teoria, per ser admesa, necessita un suport observacional: casos 
estudiats, i si és possible experiments que la verifiquin 

 Un conjunt d’observacions prou repetit és suficient per establir una llei; es 
tracta de trobar uns postulats que permetin deduir-la com a teorema.  

 
Res de tot això és cert per les matemàtiques. L’experimentació sola mai no és prou per 
afirmar res de manera definitiva, ni cal tampoc que els resultats d’una teoria s’ajustin a 
cap cosa observable: haver comprovat que no hi ha nombres perfectes imparells 
inferiors a un nombre donat, per gran que sigui, no permet, per si sol, afirmar com a 
teorema que no existeixen nombres perfectes imparells. Viceversa, un cop establerta 
una teoria consistent, no importa en absolut si té o no cap aplicació, ni si ningú ha vist 
mai res que s’hi adapti. En matemàtiques l’experimentació només té sentit com a via per 
trobar un contraexemple, que és una manera de demostrar la falsedat d’un teorema, o 
com a manera d’explorar el territori mentre cerquem la inspiració per a una demostració 
que transformi en un teorema el que només és una hipòtesi. Per això, al revés del que 



24 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

passa amb la resta de les ciències, els teoremes no són veritats provisionals, sinó 
definitives: les veritats que van demostrar els grecs fa més de dos mil anys continuen 
essent igual de certes avui i ho seran d’aquí a deu mil anys, almenys mentre no es trobi 
cap inconsistència en la teoria corresponent: en matemàtiques, només hi ha dos tipus de 
sentències provisionals: les hipòtesis i la consistència d’una teoria (que no deixa de ser 
una hipòtesi, es clar).  

Matemàtiques "pures", "aplicades" i mètode científic  
Una distinció tradicional dins del conjunt de les matemàtiques, és la divisió en "pures" i 
"aplicades". Aquesta distinció, motivada sobre tot per raons històriques, és més aviat 
empobridora si, en fer-la, es pretén de manera més o menys implícita que les "pures" 
són més prestigioses que les "aplicades". Però té un sentit dins del nostre esquema (v. 
figura 1.2) 
 
Les Matemàtiques pures són tot el procés de creació i estudi de teories, sense fer-ne cap 
aplicació, mentre que les Matemàtiques aplicades són el procés de creació de models i 
la resolució dels seus problemes pràctics. I totes dues s’insereixen dins d’un procés més 
general, que en certa manera desborda el que serien les pròpies matemàtiques, anomenat 
mètode científic.  
 
Les matemàtiques pures són doncs un joc formal, on podem partir del que vulguem i 
fer-ne el que vulguem. Com que tenim completa llibertat per elegir els axiomes, i de fet 
mai no sabem si al final ens acabarem trobant amb una contradicció, podem dir amb 
Bertrand Russell que no sabem de què parlem ni si allò és cert o no. Aquesta definició 
de Bertrand Russell és força més ajustada del que a primera vista sembla: de fet és la 
manera més expeditiva i directa de dir el que —si més no aparentment— s’està fent 
quan es fan matemàtiques pures. 
 
No sembla haver-hi cap raó més enllà que la constatació dels fets, per la qual tot plegat 
no hagi de tenir cap sentit ni cap utilitat pràctica, tret, potser, de ser un passatemps 
entretingut. I així és si ens limitem al procés de creació i estudi de teories sense fer-ne 
cap aplicació. És per això que té sentit separar aquesta part de les matemàtiques, amb el 
nom de "pures" per distingir-la de la resta.  
 
Les matemàtiques aplicades, en canvi, pretenen resoldre problemes pràctics, és a dir que 
creen i estudien els models resultants d’aplicar a aspectes seleccionats de la realitat les 
teories creades per les matemàtiques pures. En aquest sentit, el mètode científic es pot 
confondre amb elles: els models neixen de l’intent de construir objectes matemàtics que 
concordin amb l’observació i permetin, per tant, fer prediccions i crear una tecnologia. 
 
Ens trobem, per tant, amb una gradació força interessant: el matemàtic crea una teoria 
com un joc formal sense necessitat de cap suport real, el científic aplica aquesta teoria a 
un determinat aspecte de la realitat, i el tecnòleg aprofita aquesta aplicació per fer 
prediccions i construir aparells que ens permetin lluitar contra els inconvenients 
d’aquesta realitat i aprofitar-ne els avantatges. Tot plegat resulta ser una cadena lògica 
en contínua interacció i on, sovint, les fronteres són força difuses. 
 
La Lògica, les Matemàtiques i el Mètode científic són, doncs, tres pisos d’un mateix 
edifici. 
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Figura 1.2: El mètode científic 
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L’Univers i les Matemàtiques 

El sorprenent mètode científic  
El mètode científic és un procediment per crear coneixement, la finalitat bàsica del qual 
es pot resumir en dues idees:  

1. Construir models per explicar les observacions fetes, i  
2. Comprovar experimentalment que els resultats s’ajusten a les prediccions fetes a 

partir dels models.  
 
Això es tradueix en un mètode en tres passos:  

1. Llibertat en la creació d’hipòtesis 
2. Raonament lògic a partir de les hipòtesis, que no pot conduir a contradiciió 
3. Verificació experimental dels resultats teòrics previstos 

 
Quin és el quid del mètode? Per què aquest mètode resulta tan potent per crear 
coneixement? Acceptat que el recurs a la realitat és un punt clau, la qüestió que roman 
és per què els models matemàtics funcionen tan bé? I encara hi podríem dir més: en 
aquelles matèries on les matemàtiques no ens poden ajudar, ¿és perquè és un problema 
intrínsecament no tractable matemàticament o només és perquè encara no disposem de 
les eines matemàtiques adients? 
 
El que diu el postulat és que la resposta correcta és la segona. Evidentment, és un 
postulat: si algú afirma que l’ànima humana no es podrà ficar mai dins d’un model 
matemàtic perquè és una cosa essencialment diferent de la resta de l’Univers, aleshores 
estem parlant de coses diferents. 

La naturalesa de les Matemàtiques 
Tornem a la pregunta que ens interpel·la des de fa temps:  

si les matemàtiques no són altra cosa que un joc formal, aparentment sense 
altra finalitat que el mateix joc, com és que la seva aplicació resulta tan 
potent? Si tenim llibertat total per "inventar" nous axiomes6, per què el 
resultat ha de tenir cap relació amb els objectes del món real?  

 
Perquè es dóna el cas que la hi té. És clar que les matemàtiques no són en absolut un joc 
buit de contingut. Quan ho fem, ho fem amb alguna finalitat. Mentre fem matemàtiques 
sí que estem fent alguna cosa real i útil. 
 
En realitat aquestes preguntes amaguen una presa de posició conceptual que no sempre 
es fa evident: només hi pot haver sorpresa, si prèviament hi ha implícita la suposició que 
les matemàtiques són una creació humana. A partir d’aquesta suposició, és lògic que es 
produeixi una sorpresa: seria força extraordinari que haguem tingut l’encert (o la sort) 
de crear una eina tan meravellosa i tan potent.  
 
Com que una sort tan extraordinària no és gaire raonable, sembla prudent creure en 
alguna altra explicació. Això ens porta a formular una hipòtesi, que és una primera 
aproximació al Postulat matemàtic: 

                                                 
6 Comentarem de seguida com s’ha d’entendre aquí la paraula "inventar" 
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Les Matemàtiques no són una invenció humana, sinó el constituent essencial 
de l’Univers; és a dir, que l’Univers té (o és de) naturalesa matemàtica. 

 
Evidentment, la conseqüència immediata és que les matemàtiques han d’anar bé per 
força per explicar l’Univers. Com podria ser altrament?  

Formulació del Postulat i algunes conseqüències 

La naturalesa matemàtica de l’Univers 
Definit què entenem per "matemàtic", la pregunta ara és: què estem dient en realitat 
quan afirmem que l’Univers és un objecte matemàtic? 
 
Dir que l’Univers té naturalesa matemàtica equival a dir que l’Univers és un objecte 
d’estudi de les matemàtiques i per tant és quelcom matemàticament definible.  
 
Vol dir que totes les coincidències entre matemàtiques i Univers no són casuals ni 
accidentals. Vol dir que això és l’Univers, que està fet així. En particular implica que 
cada un dels tres nivells d’aplicació de les matemàtiques al coneixement de l’Univers té 
la seva raó de ser. Dit de forma més precisa:  
 

La naturalesa matemàtica de l’Univers vol dir que: 
1. existeix un conjunt d’axiomes —que estem lluny de poder formular— 

que defineix l’Univers en tant que objecte matemàtic7 
2. tota teoria consistent que es pot formular, és aplicable, amb més o 

menys precisió, a la creació de models d’alguna part de la realitat que 
compon l’Univers, siguin amb models explicatius o descriptius 

3. tot allò que hi ha dins de l’Univers (inclòs ell mateix) és susceptible de 
ser descrit mitjançant l’aplicació d’alguna teoria matemàtica. 

 
A aquestes alçades, el lector ja es deu haver adonat que som dins d’un joc de sistemes 
autorecurrents, on res no és res a priori, però resulta que tot és tot o ho inclou tot, o 
almenys ho descriu. Aquesta mena de joc de miralls, que és la clau de tot el concepte, es 
troba en la seva expressió més clara en les matemàtiques pures.  
 
Recapitulem una mica: les matemàtiques pures són un joc formal, que entre moltes 
altres coses, s’estudia a si mateix. Les matemàtiques són doncs, per dir-ho en paraules 
d’Aristòtil referides a la intel·ligència suprema, "un pensament que es pensa a si mateix" 
(Metafísica Llibre XII). Sant Pau va recollir la idea per aplicar-la a Déu, i Hegel les va 
referir al pensament humà (se’n pot dir també la racionalitat o la lògica). Més proper al 
nostre concepte, Avicena diu que això és l’acte de creació del món8.  
 
I això és el que en essència vol dir que l’Univers té naturalesa matemàtica: que 
l’Univers és una creació que es crea a ella mateixa, sense necessitar de cap suport extern 
per fer-ho. 
                                                 
7 De fet, aquest treball és un intent, no sé si gaire reeixit, i en tot cas molt primitiu encara, d’aproximar-se 
a la formulació d’aquests axiomes 
8 Nota erudita: m’ha plagut fer esment d’aquestes diferents fonts d’una mateixa frase per remarcar que 
l’important de les idees és el que diuen, no qui les diu. 
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Teoremes de consistència i d’incompletitud de l’Univers  
Si l’Univers és un objecte matemàtic, quina mena d’objecte és? A B105 es demostren 
aquests dos Teoremes:  

 L’Univers és una teoria matemàtica (provisionalment) consistent 
 L’Univers és una teoria matemàtica incompleta 

L’Univers unitari  
Una conseqüència immediata del Postulat, que es demostra a B106 és que l’Univers és 
unitari. La formulació precisa del teorema és:  

L’Univers actua de manera unitària: tot està connectat amb tot. 
 

Aquesta unitat bàsica no treu que es pugui dividir en trossos per al seu estudi o per a 
qualsevol altra raó. Aleshores, les relacions trencades en fer aquesta divisió apareixen 
com a fenòmens no controlats, aleatoris, el que usualment en diem "la influència de 
l’entorn". Aquest efecte és un element molt important en tot el model. En parlarem més 
endavant un cop definit el concepte de sistema. 
 
La unitat última de l’Univers implica la no-localitat. Els fenòmens no es produeixen de 
manera aïllada, sinó que formen part d’un tot unitari, de manera que tot influeix en tot. 
Com que l’Univers no pot contenir contradicció, està prohibit tot allò que en pugui 
provocar una, per molt lluny que estiguin les dues parts que entrarien en contradicció. 
Els mecanismes pels quals passi això poden ser infinitament complexos i impossibles de 
calcular, però hi són i funcionen d’alguna manera. 

L’Univers determinista 
L’atzar és una paraula buida de sentit, res no pot existir 

sense causa. (Voltaire) 

Determinisme de les matemàtiques  
Una conseqüència immediata de la naturalesa matemàtica de l’Univers és que ha de ser 
determinista, ja que les matemàtiques ho són: a B107 es pot trobar la justificació 
d’aquesta afirmació. 

Determinisme ingenu: Determinista no vol dir calculable ni 
determinat  
El determinisme comporta un seguit de conseqüències filosòfiques que es discuteixen a 
B108. En particular es desmunta el que anomeno determinisme ingenu, segons el qual si 
tot és determinista, ja està tot predeterminat des de l’inici i no hi ha res a fer. 
 
Una conclusió del determinisme ingenu que cal eliminar és que pel fet que un fenomen 
sigui determinista se’n pot calcular el resultat. Ben al contrari, determinista no implica 
calculable. A B108 ho discutim amb detall, incloent-hi dos exemples (el problema dels 
tres cossos i els models meteorològics) que ho aclariran millor. 
 
Un altre error del determinisme ingenu és que pressuposa que si un problema és 
determinista, automàticament la solució ha d’estar determinada pel propi problema. Tots 
sabem que no és així. Usualment, els models que tenim de la realitat tenen diverses 
solucions, totes igualment vàlides i cal triar-ne una.  
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Tot el que es diu a B108 es pot resumir en unes quantes idees que val la pena retenir:  
 El fet que un problema sigui determinista no implica necessàriament una 

solució única, i de fet el més usual és que n’hi hagi més d’una.  
 Si el nombre de solucions possibles és infinit, la informació necessària per 

concretar-ne numèricament una de sola és infinita, però no si ho fem de manera 
geomètrica. 

 Triar quina de les solucions ens interessa requereix una informació addicional 
que cal obtenir d’algun lloc.  

 
La resposta estàndard a aquest "algun lloc" d’on obtenir la informació addicional és que 
"les constants d’integració" es determinen per observació, però aquesta no és tampoc 
una resposta satisfactòria. Però per poder provar això ens cal fer un llarg camí encara: 
fins que no tinguem ben establerts els conceptes relatius a la informació i el seu paper (a 
partir del Capítol 3) no hi podrem tornar. 

L’atzar a l’Univers  
L’atzar es el pseudònim de Déu quan no vol firmar. 

(Anatole France) 
En un Univers determinista, l’atzar no existeix a nivell fonamental. No hi ha cap atzar 
irreductible, només podem dir, a la manera clàssica, que l’atzar és el resultat de la nostra 
ignorància: parlem de probabilitats simplement perquè no tenim tota la informació i no 
estem en condicions de calcular quin serà el resultat. I com menys informació tinguem, 
més gran serà la variància de la distribució corresponent; així doncs, la vertadera mesura 
de la nostra ignorància és la variància. 
 
Ara bé el fet que l’atzar no sigui, per dir-ho així, un dels components fonamentals de 
l’Univers, no vol dir que no existeixi. L’atzar és real, però és una propietat emergent 
dels sistemes, un concepte molt lligat als de nivells de descripció, que veurem més 
endavant (cap. 2). 

Atzar i calculabilitat 
Un últim detall sobre la calculabilitat. Prenem un exemple clàssic: determinar quina 
cara del dau acabarà caient a la part del damunt un cop el dau s’hagi aturat és, en 
principi, un resultat calculable si tinguéssim tota la informació i prou capacitat de 
càlcul. Però això ens portaria força temps, molt més del que triga el dau a caure.  
 
Fixem-nos, però, que un procés de càlcul anàleg l’ha hagut de fer el dau per determinar 
en quina posició s’aturarà. Un dau voltant és, de fet, un procés de càlcul fet per 
l’Univers per determinar el resultat. Sota aquesta visió, tot l’Univers és una immensa 
màquina de calcular que en tot moment està funcionant per determinar els resultats de 
tots els processos que s’hi esdevenen, és a dir la "intel·ligència" reclamada per Laplace 
(v.B108) I el que el dau ha de fer per resoldre aquest càlcul resulta ser immensament 
senzill en comparació amb l’esforç que necessitaríem nosaltres per trobar el mateix 
resultat usant llapis i paper (o un ordinador, tant és). Aquesta idea, que ja ens ha 
aparegut abans de manera poc cridanera, és força pertorbadora i no la tractarem ara a 
fons —ho farem al capítol 4 en tractar de les actituds aritmètica i geomètrica— però 
crec que té una potencialitat immensa. 
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El paper de la Mecànica quàntica 
Una conseqüència de l’Univers determinista és que la interpretació usual de la Mecànica 
Quàntica, l’anomenada interpretació de Copenhaguen no és vàlida; a B109 en proposo 
una altra, la de DeBroglie-Bohm, que és perfectament coherent amb el nostre model.  
 
De tota aquesta llarga explicació cal retenir una cosa fonamental: la funció d’ona no és 
una representació de la partícula, sinó de la informació que en tenim.  

L’opinió del gat 
Aquesta distinció entre la informació que tenim del sistema i les seves característiques 
reals, és un concepte important i que ens sortirà diverses vegades al llarg del model. Val 
la pena, per tant, fer-hi una breu reflexió i posar-li un nom. 
 
He batejat el concepte com l’opinió del gat, en honor al gat de Schrödinguer: una cosa 
és el que sabem i una altra cosa el que sap l’altra part de l’experiment, i es defineix 
formalment així:  

La descripció del sistema que faria l’observador si tingués el punt de vista 
del propi sistema.  

 
És a dir, la definició que faria el sistema sobre ell mateix si fos prou complex per 
definir-se a si mateix, o també la descripció que faria un observador extern si tingués la 
visió corresponent. Això ni exigeix ni implica una realitat independent de tot 
observador: només cal un observador situat en unes condicions ben definides, que 
percebrà una realitat determinada per aquestes mateixes condicions. Hi ha determinades 
informacions que l’observador no té, però sap que tindria si estigués en condicions de 
fer la definició des d’aquest punt de vista. 
 
Un exemple senzill: hom pensa en una persona de qui no en sap res des de fa vint anys i 
es pregunta què se n’ha fet. No se sap, però aquesta persona, sí: això és l’opinió del gat. 
Un actuari d’assegurances ens podrà dir la probabilitat que aquesta persona sigui encara 
viva o no, i si s’han de fer càlculs amb aquest fet, aquesta probabilitat és la millor 
informació disponible, i per tant la que cal usar. Però és obvi que la persona està 
totalment viva o totalment morta. I segurament molta altra gent també ho sap, i aquest 
és el quid de la qüestió: no importa qui ho sap, el que importa és si ho sap l’observador. 
 
La idea no és nova, ni tan sols en Ciència: Einstein es va preguntar com veuria el món si 
fos capaç de cavalcar en un raig de llum; és obvi que Einstein no va fer mai aital 
cavalcada, però a partir d’aquesta idea va crear la Teoria de la relativitat. 
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II: Postulat de suma nul·la 
 

Postulat de suma nul·la: 
Tot el que hi ha a l’Univers es compensa mútuament. 

 
D’on no n’hi ha, no en raja. (Dita popular catalana) 

Relació amb el primer postulat 
La intuïció de la relació amb el postulat matemàtic és clara: si les Matemàtiques — i per 
tant l’Univers— és un sistema autocontingut, sense dependència de cap altra cosa 
exterior, és raonable creure que no necessita cap cosa prèvia, i per tant procedeixi del 
no-res, és a dir que sigui una creació espontània, sense necessitat de res més.  
 
Una aproximació al concepte és considerar la creació simultània de la matèria i 
antimatèria per una fluctuació quàntica: es creen del no-res, i per això la seva naturalesa 
és tal (ha de ser tal) que es compensen mútuament. El saldo era zero a l’inici i ho ha de 
continuar essent en tot instant posterior; a l’apèndix 1 usarem una metàfora comptable 
per presentar una altra imatge que pot ajudar a una comprensió millor de la idea.  
 
La idea de base és que si en el no-res no hi ha res, tampoc no en pot venir res, i si en 
surt res, tot el que en surti ha de ser per força compensat, per tal de mantenir en conjunt 
el "no res" inicial.  
 
Podem precisar una mica més: per definició d’Univers, aquest ho inclou tot; no hi ha 
res, per tant, a fora: l’Univers no disposa de cap font externa d’on pugui obtenir cap 
cosa de cap mena; tot el que hi ha a l’Univers, doncs, ha de ser creat al seu mateix si. 
Però si l’Univers és autodefinit a partir del no-res, no pot tenir res sense la seva 
compensació corresponent, de manera que tot allò que hi aparegui hi pot aparèixer 
només perquè alguna altra cosa manté l’equilibri. Si alguna cosa aparegués sense la seva 
compensació implicaria la creació d’alguna cosa a partir del no res, és a dir que hi ha 
una font externa que proporciona la diferència entre el que hi havia abans i el que hi ha 
després; però aquesta font externa, per definició, està expressament exclosa. 
 

Primera aproximació 
El Postulat es pot expressar de manera més formal dient que 

L’Univers és un sistema de suma nul·la 
 
Però aquesta formulació requereix la definició prèvia dels conceptes de sistema (i els 
d’observador i entorn, que li estan associats) i de suma nul·la, que és el que segueix a 
continuació, i ens estendrem una mica sobre el concepte de sistema i els que se’n 
deriven (sobretot l’observador) perquè són elements cabdals del nostre model. 

Sistema, observador i entorn 

Definicions 
Anomenem sistema qualsevol part de l’Univers que un observador ha 
identificat com a tal. 
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L’observador d’un sistema és allò que identifica el sistema com a tal. 

 
Diem que un observador identifica un sistema quan es produeix un fet en la 
relació entre el observador i el sistema que modifica el comportament de 
l’observador 
 
L’entorn d’un sistema és la part de l’Univers que l’observador ha deixat a 
fora. 

Aquestes definicions van estretament lligades. Sistema, observador i entorn formen en 
realitat una unitat indissoluble, que és un els punts clau del nostre model. Es crea així 
una tríada del sistema, formada pel sistema, l’observador i l’entorn. No hi pot haver 
sistema sense la seva tríada.  

Identificació de sistemes 
A B201 es tracta amb detall aquesta relació; en resumim aquí les conclusions:  

Es poden identificar i definir sistemes abstractes, que no ocupen espai ni 
temps, però que també són una part de l’Univers, també tenen la seva 
tríada. 

 
Una manera d’identificar un sistema és aïllar-lo conceptualment de la resta 
de l’Univers, per tal de poder-ne parlar 

 
Cal advertir que la paraula "parlar" s’ha d’entendre en el sentit més ampli: no només 
parlar-ne verbalment i per escrit, sinó també internament, és a dir pensar-hi o, de 
manera més general, considerar-lo com un objecte amb el qual és possible interactuar 
d’alguna manera. Per això, en general i per simplicitat del llenguatge, usarem aquestes 
convencions, i distingirem entre definir un sistema i identificar-lo: 
 

Entendrem per "parlar" d’un sistema la possibilitat d’interactuar-hi de 
qualsevol manera, sigui física o intel·lectual. 

 
Entendrem per "definir" un sistema, identificar-lo i complir tota la resta de 
requisits que siguin necessaris per poder-ne parlar 

 
Identificar un sistema només és dir (o adonar-se) que existeix una cosa que 
l’observador considera un sistema. Definir-lo vol dir assignar-li un model. 

Definició de sistemes  
No és el mateix identificar un sistema que definir-lo. No tots els observadors que són 
capaços d’identificar un sistema poden definir-lo: per a això cal un grau mínim de 
complexitat en l’observador.  
 
La identificació d’un sistema comporta simplement la idea que "allà hi ha alguna cosa", 
sense més concreció. Però la definició del sistema és una cosa més complexa i depèn en 
molt bona part de la informació que l’observador té sobre el sistema i la manera com 
espera interactuar-hi. De fet, definir un sistema vol dir associar-li un model, encara que 
aquest model sigui provisional i es modifiqui amb el temps. Com que la definició del 
sistema depèn del model que en tingui l’observador, a partir d’una mateixa realitat física 
es poden definir molts sistemes diferents (v. el sistema "Montserrat" a B202) Això vol 
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dir que allò que l’observador espera obtenir del sistema forma part de la definició del 
sistema.  
 
És clar que hi ha moltes maneres de definir un sistema, perquè hi ha moltes maneres de 
parlar-ne. Això vol dir que així com el concepte de identificació és binari (l’observador 
identifica el sistema o no) en la definició hi ha graus. Un àliga i un conill (v. B201) 
s’han definit com a "presa" i "predador", respectivament però no han anat més enllà: no 
s’han interessat per la mútua biologia, per exemple. És una definició relativament 
simple, que implica una interacció (un diàleg) igualment simple: es tracta de caçar o no 
ser caçat; però aquesta simplicitat d’objectiu pot implicar dins seu elements (estratègies 
de caça i de fugida) força complicades. 

Models i definició de sistemes  
Quan un observador defineix un sistema, el que està fent és construir un model 
d’aquella part de l’Univers. Pot ser que en el procés de definició s’hi inclogui la 
construcció del model; el cas més extrem és quan ens preguntem què és això?: el model 
és justament “aquí hi ha alguna cosa, però no sé què és, com tractar-ho, què en puc 
esperar”. Sovint, la definició consisteix precisament a ajustar allò que s’observa a un 
model ja prèviament establert.  
 
Sigui com sigui, el model diu a l’observador quin comportament ha d’esperar del 
sistema, i és això que el fa intel·ligible. Un àliga espera que el conill definit com a presa 
corri fent ziga-zagues, s’amagui entre les herbes o fins i tot que es fiqui sota terra, però 
no espera que es posi a volar, perquè això no entra en el seu model. I com que el model 
és, en el fons, una simplificació, l’observador probablement prescindirà d’informació 
que té a l’abast però que no és rellevant per al seu model. Això vol dir que en definir el 
sistema i establir el model, l’observador fa una projecció d’aquella part de l’Univers 
(definirem formalment el concepte al capítol 4). 
 
Naturalment això no implica que el model sigui vàlid. Pot ser un model que no descrigui 
adequadament la realitat (i per tant podem obtenir resultats no previstos) o fins i tot pot 
ser un model que resulti lògicament contradictori per ell mateix; en qualsevol cas, és el 
model que té l’observador i el que guiarà el seu comportament. Òbviament, si es 
produeix un comportament no previst pel model, l’observador restarà perplex, en 
constatar-ne la no idoneïtat. 
 
Per això és poc freqüent observar coses molt diferents del que ja s’esperava: cal que es 
doni la doble circumstància que 1) la definició feta sigui compatible amb la nova 
informació i 2) l’observador s’hi fixi, malgrat que no cau dins de l’esfera dels seus 
interessos. A la Introducció ja n’hem vist dos exemples: el troglodita i el científic. 
 
Una cosa més, encara: tant l’àliga com el conill poden definir-se mútuament com a 
sistemes, però això no vol dir que cap dels dos sigui capaç de pensar en el concepte 
“Jo”. No es poden identificar (i menys definir-se) a si mateixos com a sistemes i per tant 
són observadors, però no són persones, tal com ho definirem al capítol 6. 

Elements del sistema 
En definir un sistema l’observador aïlla conceptualment una part de l’Univers per 
poder-ne parlar o interactuar. Per tant, no només cal dir a quina part de l’espaitemps ens 
referim (que pot no ser gaire precisa, o fins i tot no existir), amb la matèria i energia que 
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conté, sinó també de quina manera en parlarem. És a dir, cal definir com serà el 
llenguatge que usarem. I segons quin sigui el llenguatge usat, serà un sistema diferent, 
encara que es refereixi a la mateixa part de l’Univers.  

Anomenem elements del sistema aquells objectes o conceptes definits com a 
paraules del llenguatge que usarà l’observador en parlar del sistema.  

 

Sistemes i realitat 
Si es poden definir molts sistemes a partir d’una mateixa realitat, quin d’aquests 
sistemes és la realitat? Tots i cap. La realitat és única, i totes les definicions són 
correctes en el sentit que n’inclouen una part, i totes són incorrectes en el sentit que no 
la inclouen tota: es tracta de projeccions. No importa "com és la realitat" (si aquesta 
expressió té algun significat) sinó com la percep l’observador, la qual cosa està 
determinada pel model que té l’observador d’aquesta realitat; i un observador prou 
complex pot, com hem fet ara nosaltres, definir diversos sistemes (usar diversos models) 
per estudiar un mateix fragment de l’Univers; però això no vol dir que es puguin 
estudiar tots alhora: la complexitat del sistema que en resultaria és massa gran. 

La visió (projecció) que té un observador del sistema és sempre incompleta.  

Horitzó de realitat d’un observador 
Tot observador identifica un o més sistemes al llarg de la seva vida. Si aquest 
observador té alguna mena de memòria, per simple que sigui, conservarà alguna 
informació sobre els sistemes que ha definit, i aquestes informacions influiran en el seu 
comportament futur. Aleshores, sorgeix de manera natural el concepte d’horitzó:  

Anomenem horitzó de realitat d’un observador el conjunt d’informacions que 
conserva en la seva memòria sobre els sistemes que ha definit. 

 
Notem que aquestes informacions són les úniques que l’observador tindrà en compte a 
l’hora d’actuar: si hom ha definit un sistema, però no en conserva informació en la seva 
memòria (l’ha oblidat) ja no forma part del seu horitzó, i per tant no influirà en el seu 
comportament. Però l’existència del que hi ha fora de l’horitzó continua actuant sobre 
l’observador, encara que ell no ho sàpiga.  

Complexitat del sistema  

Aproximació al concepte 
Un cop hem definit el sistema, amb els elements que el componen, apareix de seguida 
una característica molt important que és inherent a la manera com l’hem definit: la 
complexitat del sistema. 
 
El concepte de complexitat és molt clar intuïtivament, però molt difícil de definir d’una 
manera rigorosa, i els especialistes no s’acaben de posar d’acord en una definició 
acceptada universalment. Per tant, usarem més aviat el concepte intuïtiu, i sense entrar 
en detalls massa tècnics, ni pretendre donar-ne una definició universal. Tanmateix a 
B203 hi ha una aproximació al concepte. 
 
Resumim les conclusions principals:  

 La variació de la complexitat d’un sistema depèn molt de les regles que el 
governen, i la complexitat apareix en els estadis intermedis. Un sistema amb 
molt poques regles (o cap) o un sistema amb moltes regles molt rígides, són 
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sistemes simples, que es caracteritzen per una mateixa cosa: l’equilibri. Són 
sistemes que no poden sortir del seu estat sense una intervenció externa. 

 La complexitat té comportament logarítmic: és habitual que en qualsevol 
definició matemàtica de la complexitat aparegui d’una o altra manera la 
funció logarítmica, tal com passa amb els conceptes d’entropia i 
d’informació. 

Sistemes encaixats  
Com hem vist, hi ha sistemes que formen part d’altres sistemes. És el que anomeno 
sistemes encaixats: 
 

Un sistema A és encaixat en un altre sistema B, si el mateix observador 
identifica A com a sistema i alhora defineix A com un element de B. 

 
Podem dir, doncs que el sistema A és encaixat en B o que B encaixa A.  
 
Aquest concepte es repetirà diverses vegades al llarg de l’exposició: el d’objectes 
encaixats, en aquest cas sistemes:  

Diem que un objecte A és encaixat dins d’un altre objecte B si A i B són 
objectes de la mateixa classe, i a més A forma part de B.  

 
En aquest cas, cal entendre la paraula "objecte" com un mot que es pot substituir pel que 
correspongui segons la classe d’objecte de què es tracti: el concepte ja s’ha usat per als 
objectes que hem anomenat sistemes; més endavant ho aplicarem també a nòduls 
d’informació, autòmats i persones. 

Nivells de descripció 
El concepte d’encaixament n’implica de manera natural un altre: el de nivells de 
descripció, que serà molt important en el Postulat metodològic.  
 
Tot i que la idea és molt simple i natural, no és fàcil definir-lo de manera prou precisa 
sense una explicació una mica llarga. Ho faré, doncs, per aproximacions successives: a 
B204 es detalla una primera aproximació, i aquestes són les idees principals:  

 Malgrat la seva unitat essencial, l’Univers es pot estudiar a diferents nivells de 
descripció 

 Els nivells es defineixen, sobretot, per l’ordre de magnitud de les unitats més 
útils per descriure eficaçment el sistema 

 Les característiques essencials que defineixen un nivell són el grau de detall i 
precisió amb què opera l’observador 

 Dins d’un mateix nivell de descripció hi ha diferents models, amb conceptes i 
regles de funcionament diferents, als quals anomenem "ciències". 

 Les regles i propietats de tots els models de cada nivell són compatibles amb les 
dels models dels nivells inferiors, però no se’n dedueixen necessàriament. 

Nivells i encaixament de sistemes  
A B204 es reflexiona sobre aquest concepte i els de complexitat i nivells de descripció. 
Aquestes són les conclusions:  

L’encaixament de sistemes implica un nivell de descripció superior, però no 
necessàriament més complexitat 
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Propietats emergents  
L’existència de nivells de descripció permet que una mateixa cosa pugui ser un sistema, 
o una part d’un altre sistema, segons el que interessi. I segons com sigui el nivell de 
descripció utilitzat, les propietats i característiques del sistema (o part del sistema) que 
ens interessaran seran diferents.  
 
Encara que les lleis que governen un sistema d’un nivell són les que permeten 
l’existència de les lleis del següent nivell superior, aquestes lleis no solen estar 
implícites de manera necessària en les del nivell inferior. Aquest fenomen s’anomena 
propietats emergents dels nivells de descripció, un concepte ben conegut per la Teoria 
de sistemes. 
 
Definint sistemes que corresponen a diferents nivells de descripció ens trobem amb 
propietats i lleis diferents i que són pròpies de cada nivell i no dels nivells inferiors ni 
dels superiors.  
 

Teorema de la realitat objectiva 
A B205 es discuteix a la llum del nostre model aquesta qüestió, que té importants 
conseqüències sobre el paper i significat de la Ciència. És curiós constatar com, a força 
de ser subjectiu, el nostre model admet l’existència d’una realitat objectiva: 

Enunciat del teorema 
Tota part de l’Univers, tard o d’hora, acaba essent com a mínim 
identificada com un element d’algun sistema  

 
Una manera alternativa d’enunciar el teorema seria aquesta:  
Tota part de l’Univers forma part de l’horitzó de realitat d’algun observador en 
un moment o altre.  

L’Univers observable 
Una conseqüència interessant d’aquest teorema és que el concepte d’Univers observable 
és subjectiu: no hi ha un "Univers observable" absolut, sinó que cal definir-lo en relació 
amb un observador (v. B206) 
 

Suma nul·la 

De què parlem quan parlem de suma nul·la  
L’altre concepte bàsic esmentat en el postulat és la suma nul·la. La sola paraula ja dóna 
una idea intuïtiva de què estem parlant: d’un sistema compensat on tot, d’una o altra 
manera està equilibrat: no necessàriament un a un, però sí almenys el conjunt. És 
evident que cal entendre la paraula “suma” en el seu sentit més general, i no només de 
mera suma aritmètica. Inclou tot allò que d’alguna manera permet agrupar diversos 
elements, magnituds o conceptes en un resultat únic.  
 
Una manera important de compensar (potser la que les resumeix totes, de fet) és la 
simetria, que per tant queda inclosa dins d’aquest concepte “suma”. Aquestes simetries 
poden ser merament geomètriques o de molts altres tipus. Sense ànim de ser massa 
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precís, diríem que la “suma” de què estem parlant es refereix a totes les operacions que 
són capaces de compensar d’alguna manera un fenomen qualsevol. A B207 es detalla 
més el concepte i es posen alguns exemples simples. 

Sumes no nul·les  
Evidentment, no totes les sumes són nul·les; dependrà justament de com hàgim definit 
el sistema objecte d’estudi que la suma pugui ser nul·la o no. La compensació existeix 
sempre en el conjunt de l’Univers, però de vegades no és dins del nostre camp d’estudi. 
Quan observem una magnitud constant (lleis de conservació), o quelcom que no apareix 
compensat per res més (asimetries), vol dir que allò que la compensa és fora de nostre 
camp d’estudi tal com l’hem definit.  

Asimetries: Matèria, gravetat i entropia 
Elevar el concepte de simetria a la categoria de principi fonamental obliga a justificar ni 
que sigui mínimament el perquè de les asimetries més notables que s’hagin observat, i 
en aquest cas n’hi ha dues de molt evidents: l’entropia i l’existència de la matèria però 
no d’antimatèria.  
 
L’entropia és una magnitud que segons la Termodinàmica creix sempre, i en parlarem 
més endavant, perquè ens cal que abans haguem vist el concepte d’informació (capítol 
3) i no hi podrem entrar a fons fins al postulat teleològic (capítol 5). Però a B208 es 
presenta una proposta sobre la matèria i l’antimatèria, que resulta generar una curiosa 
relació, també simètrica, entre la gravetat i l’electromagnetisme.  
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III: Postulat de dualitat 
 

Postulat de dualitat: 
L’Univers té dos aspectes, anomenats emagest i informació, que 
s’impliquen mútuament. 

 
Saber en la unitat la contraposició i en la contraposició la 
unitat: aquest és el saber absolut; i la ciència consisteix a 

conèixer aquesta unitat en tot el seu desenvolupament a 
través de si mateixa. (Hegel) 

Primera aproximació 

Conceptes clàssics de dualitat  
Des de sempre, la Humanitat ha tingut la intuïció de la dualitat, però, amb més o menys 
diferències, l’ha entès de dues maneres força diferents de com s’entén aquí, i que es 
discuteixen a B301: la dualitat “binària” (home/dona, dia/nit...) i l’“espiritual” 
(terrenal/diví, cos/esperit...).  
 
La idea que introdueix aquest Postulat s’inclou més aviat dins del marc de la segona, 
però no és ben bé ni una postura metafísica (dualitat d’origen radicalment diferent) ni 
tampoc netament materialista (la dualitat no existeix, és només química i neurociència).  

El nom de la cosa 
Reconec que he tingut serioses dificultats per triar els noms a donar als dos aspectes 
duals de què parla aquest Postulat. A final m’he decantat per un neologisme (emagest, 
que és un acrònim d’energia, matèria, geometria, espai i temps) i una paraula força 
neutra (informació) que —ho confesso— tampoc no em resulta del tot satisfactòria. Els 
dos conceptes, de fet, són molt subtils i, que jo sàpiga, mai no han estat introduïts en cap 
teoria científica tal com s’entenen aquí, almenys de manera expressa: per això he tingut 
tantes dificultats. A B302 hi ha algunes de les raons de la tria. 

La dualitat entre emagest i informació  
Aquesta dualitat entre els dos aspectes de l’Univers es pot exemplificar en diversos 
aspectes segons com es considerin. Aquí en tenim alguns: 

EMAGEST INFORMACIÓ 
Estructura Funcionament 
Elements Relacions 
Objectes Regles 

Maquinari Programari 
Suport Semàntica 
Estàtic Dinàmic 

Entropia Creativitat 
Conservació Decisió 
Realització Idea 

Resultat  Activitat 
Actiu 

comptable 
Passiu 

comptable 
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Les dues darreres files de la taula requereixen un petit comentari. El terme "Activitat" 
indica que les accions propiciades per la informació es reflecteixen en l’emagest, indicat 
per això com a "Resultat". Això suggereix que la informació és activa i l’emagest 
passiu, però no s’han usat aquestes paraules per no induir a error amb els termes 
comptables de la darrera línia, usats en la metàfora comptable de l’apèndix 1 
 
Observi’s que a la taula no hi ha altres associacions duals tradicionals com ara masculí / 
femení, superior / inferior o dia / nit que corresponen a la dualitat que hem anomenat 
binària i per tant estan fora de lloc. 

El concepte d’Emagest 

El neologisme Emagest  
Permeteu-me que presenti ara un neologisme: emagest.  
 

EMAGEST= Energia + MAtèria + Geometria + ESpai + Temps 
 
Quan es proposa un neologisme sempre cal dir què significa, i justificar-ne la necessitat 
explicant per què cal un neologisme i per què s’ha triat precisament aquesta paraula i no 
una altra. En aquesta secció donaré resposta a aquestes preguntes, començant per una 
aproximació a la primera (què significa), passarem ràpidament per la tercera (per què 
aquesta paraula) i un cop situada la qüestió podrem respondre la resta. 
 
Comencem per una definició provisional, que caldrà precisar molt més: Emagest és un 
substantiu que denomina allò de què està fet l’Univers. La paraula "emagest" està 
formada per les inicials dels cinc aspectes o elements que la conformen: Energia, 
MAtèria, Geometria, ESpai i Temps9. 
 
L’ordre de les lletres no és casual: tot i que els cinc conceptes es relacionen entre ells, 
l’ordre indicat és el que, de fet, permet entendre perquè l’emagest és un concepte 
unitari, i no simplement un conjunt de coses diferents. 
 
A B303 s’examina la qüestió amb més detall, començant per les relacions dos a dos dels 
conceptes simbolitzats per les lletres de la paraula. 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes relacions ens permeten arribar a una formulació sintètica del paper de 
l’emagest:  

l’emagest és la matèria primera de l’Univers. 
 

                                                 
9 Entre les llengües que conec poc o molt, aquest joc de sigles funciona també en castellà, francès i 
portuguès; si canviem l’adscripció de la lletra e també funciona en anglès i italià.  

Geometria Matèria Energia Espai Temps 

Fig. 3.1.-- Esquema conceptual de l’emagest 
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El concepte d’informació 
Ja he dit que la paraula Informació amb què he batejat aquesta part no em resulta del tot 
satisfactòria. La tria final és, doncs, parcial i no representa prou bé —almenys sense una 
explicació prèvia— el que es pretén anomenar. 
 
Atès que, pel que jo sé, el concepte és totalment nou, almenys en l’àmbit científic, 
potser hauria estat millor un neologisme, però després de crear el d’emagest m’ha 
semblat excessiu fer-ne un altre; a més, no tinc tan clar a partir de quines paraules o 
conceptes caldria formar-lo en aquest cas, de manera que he descartat aquesta opció. 
També he de confessar que no em veig capaç de donar-ne una definició tan precisa com 
he fet amb l’emagest, cosa que també ha ajudat en la decisió: el nom informació, tot i 
que insuficient, suggereix prou bé de què parlem. A B304 es perfila més el concepte i 
justifica aquesta conclusió:  

El que importa de les coses és el que signifiquen, no el que merament són. I 
el que signifiquen té molt a veure amb la geometria, però no és geometria. 

Emagest i informació  
Partim de l’aproximació informàtica. L’emagest juga en l’Univers el paper del 
maquinari. Cap ordinador ni cap sistema d’informació no pot existir sense un suport 
físic, representat pel maquinari; anàlogament, sense emagest, l’Univers no pot existir: 
l’emagest proporciona, en la seva forma de matèria i energia, els components necessaris 
per bastir-lo i alhora, amb el temps i espai que la matèria i l’energia impliquen a través 
de la geometria, constitueix el marc necessari per a la seva existència.  
 
Però tal com passa amb els ordinadors, el maquinari sol no és res. Ens falta encara allò 
que li dóna sentit, allò que fa que el conjunt sigui alguna cosa més que una mera 
agregació d’elements dispersos, el que seguint la imatge anterior seria "el programari" 
de l’Univers. Això és el que anomeno "informació". Sense la informació, l’emagest no 
seria res: de fet, no es pot imaginar un emagest que no tingui informació.  

Informació i complexitat  
La informació continguda en una part qualsevol de l’emagest té molt a veure amb la 
complexitat del sistema corresponent. En efecte, quan definim un sistema no només 
estem delimitant un tros de l’espai-temps amb tota la matèria i energia que conté, sinó 
que estem delimitant els elements del llenguatge que usarem per parlar-ne. Definir un 
sistema vol dir, també, dir de què volem parlar.  
 
La complexitat d’un sistema depèn del nombre d’elements que hi definim i del nombre i 
tipologia de les relacions hi hagi entre aquests elements (v. B302). Aquesta complexitat 
del sistema vol dir que és possible definir-hi més estats diferents, i per tant es poden 
definir més símbols que representin informacions diferents. Dit d’altra manera, la 
complexitat del sistema i la informació que conté estan estretament relacionades. 
 

Principi de la mútua implicació 
Hem arribat al punt en el que ja podem enunciar la segona part del postulat: el de la 
mútua implicació. 
 

Emagest i informació s’impliquen mútuament: un no pot existir sense l’altre 
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A B305 hi ha la prova d’aquest principi.  

Codificació de la informació 
L’existència d’informació associada a qualsevol fragment d’emagest és inevitable, des 
del moment que aquest emagest té una forma i unes magnituds mesurables; altra cosa és 
que sapiguem llegir-la, i fins i tot com la llegim. Existeix una equivalència entre la 
geometria de l’emagest i la informació que conté: això és el codi, el qual no té res a 
veure amb l’emagest de suport. Però des del moment que cada observador pot definir el 
sistema com li convingui, cada observador pot llegir el codi de maneres diferents segons 
sigui el seu model del sistema. Per posar un exemple trivial, comparem el significat de 
CAMA segons es llegeixi en català o en castellà. 
 
La interpretació de la informació no és inherent a l’emagest: la informació hi és, però no 
la pot llegir qualsevol: cal conèixer el codi, que és una cosa que no està continguda en 
l’emagest: tot plegat es pot resumir dient que tot codi es redueix a una convenció. Lewis 
Carroll ho palesa cruament en aquest fragment d’"Alícia a través del mirall":  

— Quan jo uso una paraula –va dir Humpty Dumpty – vol 
dir el que jo vull que vulgui dir, ni més ni menys 

— La qüestió –va replicar Alícia– és si es pot fer que les 
paraules signifiquin tantes coses 

— La qüestió –va tallar Humpty Dumpty– és saber qui 
mana... això és tot. 

Ciència, emagest i informació 

Distinció entre emagest i informació 
La Ciència tal com s’entén avui és essencialment l’estudi de l’emagest. Però com que 
emagest i informació s’impliquen mútuament, és inevitable tractar també amb la 
informació, i aquesta no distinció és una de les causes dels recels i reticències que ja 
hem comentat diverses vegades.  
 
Convé, per tant, distingir quina part de la ciència és estudi de l’emagest i quina és estudi 
de la informació, o almenys intentar-ho. A B306 hi ha diversos exemples introductoris.  

Principi de l’adimensionalitat 
A B307 s’estudia la qüestió des del punt de vista de la dimensionalitat de les magnituds 
i ens permet enunciar un principi general —que potser calgui afinar més—:  

L’estudi de la informació es fa principalment amb magnituds 
adimensionals; l’estudi teòric de l’emagest es fa sempre amb magnituds 
dimensionals. 

 
Afegim que en enginyeria, quan es tracta amb objectes que contenen quantitats grans 
d’emagest, ja apareixen magnituds adimensionals. Observem que sembla haver-hi una 
gradació des de l’adimensionalitat pura fins a la dimensionalitat pura:  

Aritmètica Adimensionalitat pura Matemàtiques 
Geometria Algunes magnituds dimensionals 
Informació Majoria de magnituds adimensionals Univers Emagest Dimensionalitat pura 
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Regles de la dimensionalitat 
Podem resumir el comportament de la dimensionalitat amb aquestes tres regles:  
Regla 1: Tant les magnituds dimensionals com les adimensionals es poden compondre 

amb altres de la mateixa naturalesa (que en les dimensionals s’expressen per les 
seves dimensions)  

Regla 2: L’operació de composició de les magnituds dimensionals és sempre la suma; la 
de les magnituds adimensionals pot ser la suma o altres operacions.  

Regla 3: La multiplicació i la divisió de magnituds dimensionals diferents donen noves 
magnituds dimensionals, però si les magnituds dividides són de les mateixes 
dimensions, el resultat és adimensional. En general, magnituds adimensionals 
diferents no es poden multiplicar. 

Resum 
De tot el que s’ha dit, crec que es poden treure amb certa seguretat aquestes 
conclusions:  
Primera: En la tasca pendent de separar l’estudi de la informació de l’estudi de 

l’emagest en disciplines diferents, tenim una pista significativa: si les magnituds 
adimensionals són importants en l’estudi del fenomen, és que pertany al món de 
la informació; si per contra les magnituds preponderants són dimensionals, és 
que pertany al món de l’emagest. 

Segona: Les magnituds tipus emagest són dimensionals i es comporten linealment; les 
magnituds tipus informació són adimensionals i generalment es comporten de 
manera no lineal. 

Tercera: Encara que, en virtut del principi de la mútua implicació (v. B305) per tot arreu 
se’ns apareixeran barrejades magnituds dels dos tipus, la seva major o menor 
importància i freqüència relatives ens donarà una indicació de si predomina la 
informació o l’emagest en el fenomen que estem estudiant.  

Quarta: Crec que es pot dir que a hores d’ara ja disposem de diverses branques de 
l’estudi de la informació força ben desenvolupades: la Mecànica ondulatòria, la 
Mecànica de fluids, la Física estadística i, naturalment, la Teoria de la 
informació i comunicacions. En aquest esquema, la Mecànica quàntica i la 
Macroeconomia serien dos models descriptius (no explicatius) del 
comportament de la informació a dos nivells de descripció molt diferents. 
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IV: Postulat geomètric 
 

Postulat geomètric: 
L’Univers s’expressa en llenguatge geomètric.  

 
La forma dóna l’ésser (Tomàs d’Aquino) 

De què parlem quan parlem de geometria 

Sofre i oxigen  
Comencem amb una pregunta aparentment estúpida: comparem trenta-dos grams de 
sofre amb trenta-dos grams d’oxigen. Quina diferència hi ha? La resposta és òbvia: 
moltíssimes. Des de l’aparença material fins als efectes sobre la salut si ens empassem 
el sofre o no inhalem l’oxigen, són coses absolutament diferents. 
 
Mirem-ho ara amb ulls de químic. En els dos casos trenta-dos grams és el que els 
químics anomenen una molècula-gram: abreviadament, un mol. Segons la llei 
d’Avogadro, un mol de qualsevol substància conté la mateixa quantitat de molècules, 
aproximadament un 6 seguit de 23 zeros. Cada molècula de sofre conté un únic àtom 
que, en la variant que constitueix més del 95% del sofre que hi ha, està format per un 
nucli amb 16 protons i 16 neutrons, envoltat dels corresponents 16 electrons. En canvi 
cada molècula d’oxigen conté dos àtoms cadascun dels quals, en la variant que forma el 
99% de l’oxigen que hi ha, està format per un nucli amb 8 protons i 8 neutrons, envoltat 
dels corresponents 8 electrons. 
 
És a dir, resulta que els 32 grams de sofre o els 32 grams d’oxigen contenen la mateixa 
quantitat de protons, electrons i neutrons. On és la diferència? Què és el que causa 
aquestes "moltíssimes" diferències que hem constatat al principi?  
 
La resposta és simple: la geometria. Segons com es distribueixen en l’espai aquests 
protons, neutrons i electrons tenim una cosa o altra. Si els protons i els neutrons 
s’ajunten en nuclis de 8+8 i cada dos d’aquests nuclis comparteixen 16 electrons tenim 
oxigen. Si s’ajunten en un sol nucli de 16+16 amb els mateixos 16 electrons al voltant, 
tenim sofre. Així de simple. 

Assaig de definició  
Geometria, aquí, s’ha d’entendre en sentit ampli, naturalment. Però no és gens senzill 
definir què vol dir això. Un bona manera d’aproximar-se a una definició és10:  

Geometria és l’estudi de la forma i de la mesura, i dels objectes susceptibles 
de tenir-ne 

 
Evidentment, això porta a preguntar què és la forma i què és la mesura. Partim del 
concepte de teoria matemàtica tal com l’hem definida al capítol 1:  

                                                 
10 Segur que aquestes definicions són millorables, però suposo que almenys per ara, ja ens hem entès. Ja 
se sap que les definicions més difícils són precisament les de les coses més elementals. Altres vindran i en 
faran unes definicions més rigoroses.  
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1. Una teoria geomètrica és qualsevol teoria matemàtica que en el seu conjunt 
de postulats inclogui almenys aquestes dues coses:  

 Una definició de figura  
 Quines condicions han de complir dues figures perquè siguin 

considerades equivalents 
2. Diem que dues figures són equivalents en un context determinat si es poden 

substituir una per l’altra sense que això alteri la resta. 
3. Anomenem mesura d’una figura qualsevol magnitud escalar que la teoria 

associï a tota figura. 
4. Anomenem mesures bàsiques aquelles que la teoria exigeix que siguin iguals 

per tal que dues figures puguin ser equivalents.  
5. Diem que dues figures tenen la mateixa forma si: 

 són equivalents, o bé 
 no són equivalents, però compleixen totes les condicions per ser 

equivalents, excepte una o més de les mesures bàsiques. 
 
Aquesta definició de geometria implica que qui la defineix (és a dir l’observador del 
sistema) construeix un model per treballar en un "context" determinat, en el qual hi ha el 
concepte de "figura" i el de "figures equivalents". 
 
Normalment, podem entendre la paraula "figura" en el seu sentit usual: un conjunt de 
punts de l’espai (o de l’espaitemps), però el concepte és generalitzable, i de fet veurem 
com aquesta generalització és precisament qui ens dóna la possibilitat d’aplicar 
eficaçment la paraula Geometria a la descripció de l’Univers.  

Figures equivalents  
La idea essencial del nostre concepte de Geometria és el de figures equivalents. La 
definició que hem donat abans és completament general, però a B401 s’aprofundeix 
més en el concepte i ens permet redefinir-la d’aquesta manera: 

Dues figures són equivalents si l’observador que defineix el sistema 
considera que contenen la mateixa informació.  

 
Això vol dir, simplement, que la definició del context que fa l’observador és la 
necessària per tractar la informació que li interessa. Aquesta idea d’equivalència, doncs, 
resulta ser subjectiva. Segons el model amb què l’observador estigui definint el sistema, 
hi haurà figures equivalents o no; i la geometria aplicable dependrà justament de si dues 
figures són o no equivalents.  

El llenguatge geomètric de l’Univers 

Geometria, emagest i informació 
Si la matèria i l’energia són dos estats de l’emagest i l’espai i el temps dues 
manifestacions seves, és lícit preguntar-se, encara que potser sense gaire esperances 
d’obtenir una resposta, quina és la naturalesa real de l’emagest?  
 
El postulat de dualitat, en el fons (però no només) diu que la naturalesa de l’emagest és 
geomètrica. La formulació precisa és: l’emagest és geometria. 
 
Però dir que l’emagest és geometria no vol dir que emagest sigui, simplement, una 
paraula diferent per anomenar la geometria (per a això no hauria calgut empescar-se el 
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mot). Tampoc no redueix l’emagest a una sola de les cinc coses a què ens hem referit 
per definir-lo. Vol dir que la geometria és la peça clau del concepte, la que ho relliga tot 
i li permet existir. Que sense la geometria no existirien ni la matèria ni l’energia, i 
tampoc l’espai ni el temps; però la Geometria és molt és que l’emagest. 
 
A la pregunta "com conserva la informació l’emagest?" la resposta només pot ser una: 
en forma geomètrica. Efectivament, si l’emagest és el suport de la informació, observem 
que al final sempre és la geometria que, a través d’unes equivalències més o menys 
convencionals, determina la informació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un text imprès no és res més, al capdavall, que un munt de papers tacats de tinta; és el 
fet que aquestes taques no tenen una forma arbitrària, sinó que responen a uns models 
concrets, i estan disposats en un cert ordre i no un altre, que fan que sigui informació i 
no mers gargots. Però forma i ordre són, en últim extrem, geometria. El mateix passa si 
parlem d’informació recollida en forma de partícules magnetitzades en la superfície 
d’un disc dur, d’una ona electromagnètica que transmet una emissió de ràdio, les ones 
sonores d’una veu o fins i tot el tsunami provocat per un terratrèmol submarí. Sempre és 
la forma (orientació del camp magnètic, longitud i amplitud de l’ona, etc.) el que diu 
quina és la informació que inclou l’emagest. Veiem, doncs, com la geometria torna a 
jugar un paper central en el model, ja que és el lloc per on emagest i informació es 
connecten. I la geometria és, en definitiva, matemàtica pura. Trobem altre cop la 
naturalesa purament matemàtica de tot plegat. 
 
Ara bé, tot i que la informació és el resultat de la configuració particular de l’emagest, 
aquesta configuració no és casual, sinó que té un sentit. Més encara: aquest sentit no 
està contingut en la forma concreta com l’emagest emmagatzema la informació (el 
codi). Tot codi té un sentit, però el sentit és extern al codi. Tot codi és una geometria i 
tota geometria pot ser interpretada com un codi. 
 
De la mateixa manera que la informació pot passar d’un suport a un altre inalterada, una 
mateixa configuració de l’emagest pot donar lloc a interpretacions diverses segons qui 
ho "llegeixi", ja que la informació a què equival un text escrit depèn de la informació 
prèvia del lector, que al capdavall és un observador que defineix un sistema a partir del 
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text que llegeix. És el cas típic de situacions molt generals en què fenòmens molt 
diferents responen a un model únic i un mateix esquema pot servir per a diverses 
lectures: un vector, per exemple, pot representar moltes diverses magnituds. O també el 
cas de les informacions ambivalents, polisèmiques, etc. Considerem, per exemple, la 
paraula “got” situada en un text escrit en català o en anglès.  
 
Tornem al principi de la mútua implicació: la informació no pot existir sense un suport 
emagest, però precisament perquè aquest emagest té una forma i una mesura, conté 
informació. És impossible imaginar un tros d’emagest que no contingui informació, 
precisament perquè té una geometria. Es pot dir, almenys en cert sentit, que la ciència 
s’ha dedicat fins ara a estudiar la geometria dels fenòmens, sense entrar (gaire) a avaluar 
el significat d’aquesta geometria. 

Projeccions 
En aquest món traïdor, / res no és veritat ni mentida;  

 tot és segons el color / del vidre amb què es mira. 
(Campoamor) 

Concepte de projecció 
Una mateixa realitat pot tenir aspectes molt diferents segons el punt de vista com 
l’observem, un fenomen que es dóna tant en nivells macroscòpics com microscòpics. 
D’això en dic projeccions de la realitat.  

Diem que un sistema A és una projecció d’una part de l’Univers B, si un 
observador ha definit el sistema A per interactuar amb B. 

 
El nom està manllevat, òbviament, del concepte geomètric de projecció, que és una 
manera de representar una figura ignorant-ne algunes característiques. El punt clau és 
que és el mateix observador qui determina la projecció en definir el sistema que vol 
observar. La realitat inclou totes les projeccions possibles, evidentment, però resulta 
massa complexa per poder-la estudiar, i per això la visió que té l’observador del sistema 
que defineix és necessàriament parcial i, per tant, incompleta. 

La projecció és definida pel mateix observador, en funció del model que té 
d’aquella part de l’Univers que vol estudiar 

Geometria, aritmètica i coneixement11 

Geometria i aritmètica  
No deixa de ser interessant (significatiu potser seria més exacte) que la geometria sigui, 
precisament, una branca de les matemàtiques. Tornem a redescobrir així el principi ja 
establert al postulat matemàtic: l’Univers és un objecte matemàtic, o el que és el mateix, 
la geometria és molt important en l’Univers. 
 
La geometria és, en cert sentit, la branca més primitiva de les matemàtiques, o almenys 
la primera part que un ésser viu —i fins i tot un no viu— pot assolir. A la Terra, una 
pedra cau avall i una agulla imantada s’orienta de Nord a Sud; les molècules d’un 
mineral formen cristalls i una planta marca una direcció amb les arrels per trobar aigua i 

                                                 
11 Uso la paraula “coneixement” amb el significat que se li dóna al capítol 5; però en una primera lectura 
es pot prendre sense gaire problemes amb el significat habitual. 
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una altra amb les branques per cercar la llum: en tots els casos són conceptes (direcció, 
sentit) geomètrics. El moviment d’un cos en l’espai defineix una trajectòria, és a dir una 
línia corba, que és altre cop un concepte geomètric, i un predador calcula la trajectòria 
òptima per encalçar la presa. Els exemples serien infinits. 
 
En canvi, l’aritmètica no pot existir sense una idea prèvia que és la de comptar: qui no 
hagi dit mai "un, dos, tres", mai no podrà imaginar la suma. I aquesta funció només està 
a l’abast d’uns éssers tan complexos com nosaltres, o gairebé .  

Els dos pilars de les matemàtiques 
Si deixem de banda els seus fonaments lògics, podem dir que les matemàtiques es basen 
en dos grans pilars: la Geometria i l’Aritmètica. A B402 hi ha un breu repàs històric de 
l’evolució de la Geometria i l’Aritmètica, que pot posar això en context. 
 
La Geometria parteix del concepte de punt; i amb dos punts es marca una direcció. 
L’Aritmètica parteix dels nombres naturals, i amb dos nombres naturals s’obté una 
suma. La Geometria i l’Aritmètica són l’estudi de tot el que es pot fer a partir d’aquests 
conceptes fonamentals; i a mesura que s’aprofundeix en el seu coneixement, els 
conceptes, els raonaments i les tècniques de notació es van sofisticant cada cop més.  
 
En el curs d’aquest procés, la Geometria troba les línies, les figures planes, els cossos 
tridimensionals i de més dimensions, i de cada una d’aquestes coses n’estudia propietats 
i estableix teoremes; el concepte de "figura" que hem usat per definir-la formalment és 
una generalització de tot això. Igualment, l’Aritmètica opera amb els nombres i 
n’amplia el concepte (enter, racional, transcendent, real, complex...) fins arribar als 
polinomis —que no són altra cosa que una manera compacta d’escriure un conjunt 
d’operacions aritmètiques— i molt més enllà: equacions, matrius, etcètera; tot això són 
objectes que representen nombres i les quatre operacions aritmètiques bàsiques. 
 
És clar que aquests dos processos no són independents del tot: no es pot fer Geometria 
sense recórrer, poc o molt a l’Aritmètica; la teoria de proporcions, per exemple. I no es 
pot fer Aritmètica sense un cert component geomètric: poc o molt, necessitem una 
representació gràfica per a la majoria de les coses.  

Per què preferim l’aritmètica?  
Siguem sincers: el que de veritat ens agrada quan fem matemàtiques és treballar amb 
polinomis, és a dir una manera sofisticada de fer aritmètica. Sabem bé com tractar-los i 
quan hem de calcular una funció no polinòmica, —les funcions trigonomètriques, per 
exemple— què fem? Desenvolupar-la en sèrie, és a dir transformar-la en un polinomi. 
 
La geometria no ens resulta tan amable. Molta gent, fins i tot experts matemàtics, 
procuren tenir-hi els mínims tractes directes possibles; els especialistes en topologia i en 
geometria de dimensió superior —els camps més avançats avui en la geometria— estan, 
relativament, més aïllats de la resta que els altres matemàtics. Des que Descartes va 
descobrir com transformar una línia geomètrica en equacions, hem desenvolupat un 
munt d’eines immensament poderoses per convertir qualsevol objecte geomètric en 
analític. Fins i tot, durant un temps es considerava poc rigorós usar gràfics. 
 
Per què passa això? Reconec que no tinc la resposta. És una mera casualitat, derivada 
del fet que l’invent de Descartes per “aritmetitzar” la geometria es va avançar a alguna 
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altra cosa que “geometritzés” l’aritmètica? No sembla probable: no se m’acut quina 
altra cosa podria ser aquesta i és altament improbable que a hores d’ara no la 
coneguéssim encara. Potser perquè la geometria que som capaços de visualitzar (i 
dibuixar) és relativament limitada? Potser és perquè el nostre cervell està més ben 
adaptat per a l’aritmètica que per a la geometria? Potser sí, però sembla una mica rar, 
tenint en compte que els nostres avantpassats (i tots els animals) poden fer geometria 
(orientar-se) i només nosaltres sabem comptar. Potser és perquè és precisament això el 
que ens distingeix dels animals? És una baula més del procés evolutiu, això?  
 
Una pregunta més fonamental encara: és possible arribar al mateix estadi de 
desenvolupament científic i tècnic que hem assolit, però per la via geomètrica en lloc de 
l’aritmètica? No sabria negar-ho, però tampoc no ho puc afirmar; certament ens 
resultaria una cosa força rara i per trobar-la hauríem de començar de zero altre cop. Però 
qui sap si una altra civilització a milers d’anys llum d’aquí no ho ha fet justament així. 

Geometria i coneixement  
Comparem la informació necessària per indicar un punt sobre una recta: és un problema 
que requereix infinita informació aritmètica (una rastellera potencialment infinita de 
decimals, suposant ja definits l’origen i la unitat) que es pot resoldre geomètricament 
només posant el dit en un lloc i dient "aquí". Malgrat els infinits decimals de π, dibuixar 
la circumferència i el diàmetre és la cosa més senzilla del món, 
 
Determinar la trajectòria d’un asteroide pot ser un càlcul (aritmètic) molt complicat, 
però l’asteroide no té cap problema: deixa actuar la geometria de l’Univers i prou. 
Calcular aritmèticament la cara que sortirà d’un dau és impossible, però al dau no li 
costa gens saber com ha de caure. I si acceptem que aquests processos són càlculs que 
fa l’Univers, és evident que aquests càlculs no són aritmètics, sinó geomètrics. No deixa 
de ser sorprenent que per crear coneixement sobre fets de naturalesa geomètrica haguem 
de recórrer a procediments que no ho són. 
 
Ens trobem així amb una paradoxa: les eines de què disposem per estudiar l’Univers són 
aritmètiques, però la realitat és geomètrica. Ens podem preguntar si ha de ser 
necessàriament així o és una limitació nostra. La geometria ens apareix pertot: des de 
les molècules òpticament actives de la química fins a la geometria implícita en la 
Relativitat o la Teoria de cordes, passant per la forma de tots els objectes i les propietats 
que se’n deriven.  
 
Si realment és així perquè ha de ser així i no pot ser d’altra manera, la pregunta 
pertinent és per què passa això. I un possible corol·lari seria aquest: si el coneixement 
només es pot generar aritmèticament malgrat la naturalesa geomètrica d’allò estudiat, i 
atès que el coneixement és informació (v. capítol 5) podem establir algun paral·lelisme 
amb el Postulat de dualitat? ¿Es pot dir que, així com la geometria és un element 
essencial de l’emagest, hi ha una relació anàloga entre l’aritmètica i la informació? 

Actituds  

Actituds geomètriques i actituds aritmètiques 
Reflexionar a partir de la diferència entre els procediments aritmètics i geomètrics m’ha 
portat a una idea que em sembla que hi està profundament i estretament relacionada. És 
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el que anomeno "actituds geomètriques" i "actituds aritmètiques". No en sé donar una 
definició precisa, però crec que amb uns exemples ja s’entendrà de què parlo. 
 
Una actitud geomètrica seria aquella que simplement deixa que les coses passin, mentre 
que una actitud aritmètica calcula el què i el perquè. En un llenguatge poc precís 
podríem dir que l’aritmètic planifica, mentre que el geomètric viu. Els animals, i en 
general tota la naturalesa actuen geomètricament; només els humans som capaços 
d’actuar aritmèticament; per tant, aquesta distinció es pot lligar fàcilment al procés de la 
hominització, cosa que ens porta directament al vell mite de "la innocència primordial". 
I crec que si aquesta distinció no és la mateixa que fa Nietzsche entre el que ell 
anomena el món dionisíac i el món apol·lini, s’hi assembla molt. 
 
Don’t worry, be happy seria, doncs, un eslògan molt característic d’una actitud 
geomètrica; capficar-se en com és l’Univers seria una actitud aritmètica. Preguntar-se si 
arribaran els diners a final de mes és una actitud aritmètica, mentre que agafar-los del 
calaix si els necessito és la corresponent actitud geomètrica; això no vol dir malgastar-
los, simplement vol dir no patir-hi: "Déu proveirà" seria un altre eslògan geomètric. 

Vies al coneixement 
Hi ha tota una branca de pensament humà que destaca justament pel contrari que la 
Ciència: afirma que només es pot conèixer l’Univers deixant de banda el pensament 
racional i, simplement, deixant-se anar, una actitud clarament geomètrica. Em refereixo, 
és clar, a les diferents formes de misticisme, entre les que el zen ocupa, al meu parer, 
una posició molt destacada. 
 
Aquesta manera d’acostar-se al coneixement és fora de la Ciència, perquè no respon als 
seus postulats; tanmateix això no la fa necessàriament invàlida i, ja que existeix, la 
Ciència es pot preguntar per la seva validesa i resultats. Segons sembla, el misticisme és 
una altra via cap al coneixement —no sé si alternativa o complementària— a la de la 
raó, és a dir la Ciència. Lamentablement aquesta via és estrictament privada, personal, i 
no em considero autoritzat per parlar-ne. Però si, com sembla, existeix una via mística 
al coneixement que no es basa en la raó, sinó en les emocions i els sentiments, ¿podem 
dir que aquesta és la via geomètrica, mentre que la de la Ciència és la via aritmètica?  

No-conclusió 
Potser aquest apartat sigui una extrapolació excessiva. Segurament és fàcil desqualificar 
el seu contingut des d’un punt de vista racional i científic; sens dubte és el que els 
escolàstics en deien un non sequitur, és a dir que no es pot deduir del que s’ha establert 
abans. Però, dit en el seu mateix llenguatge, he sentit la "necessitat geomètrica" 
d’incloure’l malgrat que aquest és un llibre "aritmètic".  
 
Crec que aquest és un vast camp per explorar i al capítol 8 m’hi aproximaré des d’un 
altre punt de vista. És un camp que em sembla tan fascinant com perillós: quan hi penso, 
tinc una sensació molt semblant al vertigen que hom sent quan s’acosta massa a un 
precipici. 
 
O sigui que val més que me’n mantingui prudentment allunyat i només l’assenyali, per 
si algun valent s’hi vol aventurar. 
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V: Postulat teleològic 
 

Postulat teleològic: 
L’Univers intenta completar la teoria derivada dels seus 
axiomes, la qual cosa defineix el sentit positiu del temps. 

 
Déu ens dóna les nous, però ens les dóna tancades... hem 

d’obrir-les. (Proverbi rus) 

Primera aproximació 

Dos grups de postulats  

Un advertiment previ 
A partir d’ara començarem a veure la dinàmica del conjunt, i per això mateix ens estem 
endinsant en els temes que la Ciència té prevenció a explorar, cosa que segurament 
contribuirà a fer el camí més incòmode, però també (espero) més fascinant. Entrem, 
doncs, en territori prohibit, o almenys perillós: si a la introducció deia que la Ciència té 
una por a superar, ara ens estem ficant directament a la gola del llop. Som-hi, doncs. 

Estructura del conjunt de postulats 
Els set postulats es poden dividir en dos grups força diferents: els quatre primers 
(matemàtic, de suma nul·la, de dualitat i geomètric) descriuen com és —o com sembla 
que és— l’Univers, mentre que els tres restants (teleològic, metodològic i egoista) 
descriuen com funciona. Es pot dir que hi ha uns Postulats estàtics —descriptius— i uns 
Postulats dinàmics —funcionals—.  
 
Comparant el model amb el disseny d’una màquina, diríem que fins ara hem vist el 
sistema estàtic —els plànols de les peces— i ara ens ocupem de la seva dinàmica: com 
encaixen les peces i com aquesta interrelació fa que la màquina funcioni. 
 
De fet, només amb un petit canvi de llenguatge podem dir que els quatre primers 
postulats conformen un "maquinari" (amb totes les cometes que calgui) i els tres 
següents un "programari" (amb les mateixes cometes) del sistema. Evidentment, cal 
relacionar tot això amb el Postulat de dualitat. Un altre bucle de raonament 
retroalimentat. Deixem-ho aquí. 

Els Postulats dinàmics 
Els tres Postulats que he anomenat dinàmics conformen una unitat que descriu el 
funcionament del conjunt: hi ha un objectiu (Postulat teleològic), una metodologia 
(Postulat metodològic) i una descripció general de com són els nòduls d’informació en 
què es basa la metodologia (Postulat egoista) 
 
També es pot dir que en el Postulat teleològic s’estableix què fa l’Univers; en el 
metodològic s’estableix com ho fa, i en el Postulat egoista mitjançant qui ho fa.  
 
I encara es pot dir que tots els processos de l’Univers es poden establir com a casos 
particulars de l’esquema determinat per l’objectiu, la metodologia general d’actuació, i 
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com són, en línies generals, els nòduls d’informació que són la clau de tot el 
funcionament,.  

Un objectiu per a l’Univers  
Hem de saber. Sabrem 

(David Hilbert) 
Per a què serveix definir uns axiomes d’una nova teoria matemàtica? Té sentit definir-
los i després deixar-los en un calaix, sense mirar d’extreure’n tots els teoremes possibles 
o veure que no resulta consistent? 
 
La resposta a aquesta pregunta és, evidentment, que no. La formulació d’uns axiomes 
comporta, gairebé es pot dir que exigeix, continuar explorant el camí iniciat. Per a bé 
(desenvolupament de la teoria) o per a mal (descobrir que no resulta consistent).  
 
Aquest postulat no fa res més que afirmar això mateix per a l’Univers. Si, segons el 
Postulat matemàtic, l’Univers és una teoria matemàtica que es pensa a si mateixa, el que 
resultaria estrany és que no prosseguís la tasca iniciada i no procurés desenvolupar totes 
les conseqüències que es puguin derivar dels axiomes inicials.  
 
Desenvolupar nous teoremes, assajar possibilitats de noves propietats, i en definitiva tot 
el treball que aquesta activitat comporta, vol dir incrementar la informació. L’increment 
constant de la informació és, doncs, la tendència natural de l’Univers, i això és el que 
defineix el sentit positiu del temps. 
 
Ara bé, no tota la informació serveix a aquest propòsit. De fet, només una petita part de 
la informació serveix. Hi ha molta informació que no implica un major coneixement de 
les propietats de l’Univers, sinó que simplement és necessària perquè l’Univers 
funcioni. Per això hem distingit entre la informació, en general, i el coneixement, que 
n’és aquella part que aporta resultats sobre com és i com funciona l’Univers, i que per 
tant tendeix al compliment de l’objectiu. 
 
Així doncs, la finalitat de l’Univers és completar tota la teoria derivada dels axiomes 
inicials. En un llenguatge poètic, quasi maçònic, podríem dir que la Gran Obra que 
realitza l’Univers és resoldre la Gran Equació. En el llenguatge de Teilhard, això seria 
avançar vers el Punt Omega. Un punt que, conceptualment, és a les antípodes de la mort 
tèrmica que vaticinen alguns models.  

Un objectiu inassolible  
El problema, si és que això és un problema, és que no existeix un Punt Omega. Gödel 
ens va ensenyar que l’objectiu és inassolible: si l’Univers és una teoria matemàtica 
consistent (malament rai, si no) que conté l’Aritmètica (cosa evident) és necessàriament 
incompleta. Sempre hi haurà sentències no decidibles que, si les incorporem com a nous 
axiomes, generen nous teoremes, però també noves sentències indecidibles. Això vol dir 
que  

és impossible arribar a desenvolupar totes les conseqüències derivades dels 
axiomes inicials de l’Univers.  

 
L’Univers, doncs, resulta ser un procés de millora contínua, obert en el temps, sense fi. 
A B501 s’extrapola aquesta idea per fer una conjectura sobre l’expansió de l’Univers, i 
a B502 hi ha un comentari sobre la relació i el paper de l’entropia i aquesta expansió en 



52 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

el nostre model. A B503 es presenta el que anomeno efecte palimpsest, que és un dels 
mecanismes que ajuda a explicar l’entropia a la vista del postulat teleològic. 

Temps i informació 
El dolor compta les hores, mentre que el plaer les oblida 

(Josep Mª Espinàs) 

Què és realment el temps?  
Arribem ara a un punt molt important del model: la naturalesa, el significat i el paper 
del temps, i com i per què hem de mesurar-lo.  
 
Una primera deducció immediata partir del postulat és que la fletxa del temps és la que 
marca la direcció en la qual creix la informació tendent al compliment de l’objectiu de 
l’Univers. Això ens en dóna una definició però no ens diu res sobre la mesura. 
 
La visió clàssica ens parla d’un temps universal, immutable, vàlid per a tothom. Newton 
i Kant van construir els seus sistemes de pensament sobre aquesta base: el temps és un 
marc fix dins del qual es desenvolupa el drama de l’Univers. Einstein va ser el primer a 
fer-nos reconsiderar aquesta visió estàtica: segons la Relativitat, dos observadors 
diferents mesuraran temps diferents en funció de llurs velocitats i de les masses que es 
trobin en les proximitats. Dit d’altra manera, el meu temps depèn de les meves 
circumstàncies. 
 
Però continua en peu la pregunta essencial: què és, realment, el temps més enllà d’una 
coordenada de l’espai quadridimensional de la Relativitat. Cap d’aquests autors no ens 
dóna una resposta satisfactòria: dir que és una dimensió de l’espaitemps no és gaire 
diferent de dir que és allò que mesurem amb un rellotge. Mirem-ho, doncs, d’una altra 
manera. 
 
Fa més de trenta anys vaig assistir a una jornada amb un vell lama tibetà; era home de 
poques paraules, segurament per naturalesa, però potser també perquè el seu anglès era 
més aviat precari. En el decurs de la jornada, algú li va fer la pregunta: "què és el 
temps?" i la seva resposta va ser molt breu: Time is change, i amb els anys he anat 
arribant al convenciment que, efectivament, el temps si no és el canvi mateix, almenys 
és la mesura del canvi. Canviem nosaltres i canvien les coses al nostre voltant; i de la 
consciència d’aquests canvis en diem que ha passat el temps. 
 
Si el temps només fos això, potser no ens caldria mesurar-lo; però aquests canvis 
inclouen moltes coses. Implica que les coses no es poden fer en qualsevol moment: no 
puc anar a caçar en qualsevol moment de l’any perquè els animals només surten del seu 
cau en moments determinats, i cal sembrar en una època determinada per poder collir en 
una altra, també ben determinada; potser ara no tinc gana, però tard o d’hora tornaré a 
tenir-ne, i aleshores cal que hi hagi menjar preparat, i per aconseguir-ho haurà calgut fer 
moltes coses abans, coses que consumeixen temps. Si vull quedar amb algú, cal fixar un 
lloc i hora (unes coordenades espacio-temporals); la geografia ens permet determinar el 
lloc perquè posa nom als llocs; però per posar nom als instants de temps ens cal alguna 
nomenclatura: "demà a la posta del sol " o "dilluns a les 15:34" són els noms de dos 
instants més o menys ben determinats. Per això necessitem mesurar-lo, per ordenar les 
nostres activitats socials: si vivim en societat ens cal mesurar el temps. 
 



53 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

Ara bé, com mesurar-lo? La primera condició per mesurar aquest "temps social" és 
òbvia: la mesura ha de ser vàlida per a tothom; per tant cal que es refereixi a canvis que 
són iguals per a tothom. Això és un rellotge, tant se val si és un rellotge atòmic o el cicle 
de les estacions: un sistema que canvia igual per a tothom. I aquesta és la convenció 
social del temps: un ritme de canvi igual per tothom. Però tots sabem que tenim també 
una altra mena de temps: el temps propi, personal de cadascú. 

Deformació del temps  
Què és l’eternitat? Deu minuts esperant que respongui la 

pantalla de l’ordinador (Anònim)  

Dues classes de temps 
Si ens creiem que el temps és simplement allò que es mesura amb un rellotge, resulta 
que el temps que mesuren els rellotges no sempre es comporta tal com ho percebem. "Ja 
és aquesta hora? Com m’ha volat el temps", diem. O viceversa: de vegades, el temps 
sembla que no passa mai. Podem arribar a dir, en una mateixa frase, que les hores 
costen de passar, però que els anys volen. 
 
A què es deu això? És un fenomen tan conegut, que fins i tot l’hi hem posat nom: 
distingim entre el "temps objectiu" (també dit "temps físic" o "de rellotge") i el " temps 
subjectiu " (o també "temps psicològic " o "interior"). Molt bé, però posar-hi un nom (o 
dos) no vol dir que ja ho sapiguem tot. Reflexionem-hi una mica més, i fem-nos algunes 
preguntes. 
 
La més evident és aquesta: la diferència entre un i altre és real, o és només una 
percepció? És a dir, el temps psicològic és una altra mena de temps o és simplement que 
la nostra percepció ens enganya?  
 
No és possible respondre ara aquesta pregunta; de moment, fem-ne una de més senzilla: 
què tenen en comú les situacions en què el temps psicològic i temps físic s’apropen més, 
i què tenen en comú les situacions on s’allunyen més? I dins d’aquestes, què fa que el 
temps psicològic sigui més llarg que el temps objectiu, i què fa que sigui més curt? Per 
tal de respondre millor aquesta pregunta, examinem un parell de casos particulars. 

El cas del bàsquet 
En el bàsquet (i molts altres esports) el temps de joc està fixat en funció d’un seguit de 
condicions establert pel reglament, de manera que no coincideix amb el temps objectiu: 
existeix un cronòmetre que s’engega i atura segons les coses que passen.  
 
En un partit igualat, els minuts, fins i tot segons, i especialment els darrers, costen molt 
de passar en temps objectiu. El darrer quart (10 minuts de temps de joc) pot durar 
fàcilment més de 20 minuts de rellotge. Quan el rellotge està aturat i resta un temps de 
l’ordre del minut, els entesos solen fer comentaris sobre quantes jugades és encara 
possible de fer; si el que resta són només segons, s’especula sobre la jugada que es pot 
fer i si el contrari tindrà encara temps de fer un contraatac. Fins i tot, amb només 
dècimes de segon al marcador, es planifiquen jugades i estratègies. 
 
Aquí hi ha doncs tres temps simultanis: el temps objectiu, el temps de joc que és un 
temps col·lectiu de tots els implicats en el partit (jugadors, àrbitres, entrenadors i 
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espectadors, tant si són a la pista com si el miren per TV), i el temps subjectiu de cada 
persona.  

El cas dels músics 
Un cas peculiar es dóna en determinades activitats que requereixen una atenció en 
comptar el temps de la manera més precisa possible. És un cas que té lloc en moltes 
situacions, per exemple en els músics d’una orquestra simfònica. 
 
Els músics han d’estar molt atents al tempo, que és un temps que marca el director amb 
la seva batuta, i pot variar al llarg de l’execució. És un temps subjectiu compartit per 
tots els membres d’aquesta unitat espiritual que formen l’orquestra i els que l’escolten, 
nascuda al voltant d’una partitura concreta.  
 
És interessant notar que l’ocupació dels músics implica un còmput precís i constant del 
temps (compassos), i malgrat això perden la noció del temps objectiu. És a dir, es perd 
la noció del temps objectiu si es fa alguna cosa interessant, i el fet que aquesta cosa 
impliqui comptar el temps no hi té res a veure. 

El temps que quadra 
Analitzem ara la coincidència dels dos temps. Quan és més exacta la nostra percepció 
del temps en relació al temps objectiu? No costa gaire adonar-se de quan podem fer-los 
coincidir:  

1. Som capaços de funcionar com un rellotge força precís, però sempre cal posar-hi 
atenció: no és una cosa espontània. Ajustar el temps psicològic i el temps 
objectiu requereix un esforç. 

2. Aquest esforç pot ser ajudat fent alguna cosa repetitiva, i que per tant té un ritme 
propi (comptar segons, compassos, passos, peces produïdes...) 

3. L’entrenament és fonamental. Si hi estem molt acostumats, el nostre cos ho pot 
fer d’esma, però si no cal que hi dediquem una atenció extrema. 

 
Observem que el fet que calgui un entrenament (o molta atenció) per fer-ho bé és un 
indici que això no és una cosa del tot "natural"; d’alguna manera és una actitud apresa.  

El temps que no passa 
Quan és que el temps costa de passar? Hi ha tres situacions aparentment diferents: 

1. Quan no tenim res a fer. Quan no hi ha altra cosa a fer que esperar que passi el 
temps. Aquestes situacions se solen descriure, molt encertadament, com a "hores 
buides", un concepte que ens servirà aviat. Aquesta buidor, que no és altra cosa 
que manca d’informació, provoca avorriment. 

2. Quan estem fent o ens passa alguna cosa desagradable o que no ens ve de gust.  
3. Quan estem esperant alguna cosa bona, que ens sembla que no arriba. 

El temps que vola 
Quan és que el temps passa volant? Aquí tenim dos casos:  

1. Quan estem ocupats fent una cosa molt absorbent: estem tan capficats en el que 
fem, que no ens adonem del pas del temps. Fixem-nos que aquest cas resumeix 
els contraris als casos 1 i 2 anteriors. 

2. Quan esperem un fet cert que no volem que arribi.  
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Hi ha una altra ocasió en què el temps psicològic conscient s’atura, en aquest cas 
completament: quan dormim. Però aquí no és el “nostre” temps qui compta: hem 
desconnectat la màquina de la consciència i nosaltres “no hi som”. És el nostre cos qui 
està reparant els danys soferts durant la vigília; la son té fases, que són mesures del 
temps psicològic del nostre cos, però obeeixen a un rellotge propi, no tenen cap relació 
amb el temps extern ni amb el de la nostra consciència. 
 
És possible reduir tot això a un sol cas general? A B504 hi ha una proposta de com 
podria ser un model descriptiu de la modificació del temps subjectiu en proporció al 
temps objectiu. A B505 i a B506 es presenta una proposta que podria explicar, a partir 
dels postulats del model, perquè el temps és irreversible i un dels possibles mecanismes 
per aconseguir-ho .  

El coneixement 
La ciència és el que saps, la filosofia el que no saps. 

(Bertrand Russell) 

Concepte i finalitat del coneixement  
Definim el coneixement d’aquesta manera:  

Coneixement és aquella part de la informació que tendeix al compliment de 
la finalitat de l’Univers expressada pel postulat teleològic. 

 
És a dir, el coneixement és aquella informació l’acumulació de la qual és l’objectiu de 
l’Univers. Per això l’ànsia de saber és universal. És un imperatiu de l’Univers sencer: 
nosaltres i tot el que hi ha a l’Univers som aquí per fer créixer el coneixement.  

Informació i coneixement  
Al principi tot estava barrejat; llavors va venir 

l’enteniment i va crear ordre. (Anaxàgores) 
No tota la informació que hi ha a l’Univers és coneixement; de fet, només n’és una 
petita part, i només en poden crear éssers prou complexos, dels quals pràcticament 
nosaltres som els únics que hi ha a la Terra; però per arribar a nosaltres cal una llarga 
evolució prèvia, que implica un increment constant de la informació. A B507 es 
comenta aquesta distinció i es donen les pautes per distingir una de l’altra.  

Creació de coneixement  
Per la ignorància ens equivoquem, i per les equivocacions 

aprenem. (Proverbi romà) 
Com es fa per crear coneixement? Al capítol 6 veurem la metodologia de l’Univers, 
però de moment podem fer-hi una aproximació mirant com han anat les coses a la Terra. 
A B508 se’n fa un repàs i aquestes són les conclusions, resumides: 
 
Per distingir el coneixement de la informació que no ho és, cal saber si al darrere hi ha 
una pregunta, i per això la humanitat té una tendència natural a fer-se preguntes, la qual 
cosa implica donar respostes, encertades o no. I aquestes respostes impliquen la creació 
d’una tecnologia, és a dir una manera d’aprofitar el coneixement en benefici propi. Les 
respostes fatalistes, que no permeten crear una tecnologia, solen ser rebutjades. 
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Durant mil·lennis aquestes respostes s’obtenien de maneres diverses, amb més o menys 
encert (coneixement precientífic); però des del Renaixement disposem del mètode 
científic (coneixement científic) que en permet la creació sistemàtica i molt més potent.  
 
En tot cas, fins i tot en el coneixement precientífic, el recurs a la raó ocupa sempre una 
posició destacada. A més, el progrés científic no comporta només progrés material, sinó 
que, sembla que necessàriament, comporta també el progrés moral 
 
Aquest és el paper de la Ciència, ara i aquí: si som aquí per conèixer l’Univers, l’eina 
que tenim és aquesta. I és la nostra responsabilitat usar-la com cal. 
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VI: Postulat metodològic 
 
Postulat metodològic: 

Existeix un mecanisme fonamental de funcionament de 
l’Univers, format per processos iteratius basats en autòmats, 
cadascun dels quals actua al seu nivell de descripció.  

 
Perquè pugui sorgir el possible, cal intentar una vegada i 

una altra l’impossible. (Hermann Hesse) 

Primera aproximació 
Sabem pel postulat anterior què pretén aconseguir l’Univers; ara veurem el com. El punt 
clau del postulat és que el funcionament de l’Univers, malgrat la seva immensa varietat, 
no és una col·lecció infinita de processos essencialment diferents, sinó que tot obeeix a 
una mateixa metodologia, amb una casuística infinita, això sí.  
 
Aquest Mecanisme fonamental està basat en dues idees de fons molt simples: 
multiplicitat d’opcions al principi, i competència entre aquestes opcions per seleccionar 
uns guanyadors. És a dir, màxima llibertat de creació a l’inici, i màxima competitivitat 
per sobreviure després. L’opció finalment seleccionada no és escollida per ningú, ni per 
les seves virtuts podríem dir-ne ètiques, sinó simplement per la seva capacitat 
d’imposar-se a les altres; tanmateix, com veurem aquest comportament aparentment cec 
acaba produint uns resultats ètics. 
 
Aquesta manera de procedir té a veure amb una propietat dels sistemes complexos, que 
és la seva impredictibilitat: no hi ha altra manera de saber què passarà que esperar que 
passi. Per tant, ja que no és possible saber quina de les alternatives inicials serà la 
millor, i de fet tampoc no és possible calcular com ha de ser la millor –pas previ a un 
hipotètic disseny–, la solució és la "tàctica de la perdigonada": provar tot el que es pugui 
i ja es veurà quina acaba resultant guanyadora. 
 
El mecanisme funciona per la interacció de nombrosos sistemes independents i alhora 
interrelacionats: cadascun actua d’acord amb els seus propis criteris (al postulat següent 
en direm "funció de benestar"), però interaccionen contínuament entre ells, limitant-se 
mútuament d’aquesta manera la capacitat d’acció. Aquests sistemes són els nòduls 
d’informació, l’actuació dels quals està regida per uns nous elements (els autòmats), que 
els permeten prendre decisions. 
 
Això no és res més que una formalització del que experimentem cada dia en les nostres 
vides: només cal considerar que cadascun de nosaltres és un d’aquests nòduls amb un 
autòmat a dins i veurem que funcionem exactament així. Totes les ciències, de 
l’astronomia a l’ecologia, passant per l’economia, la psicologia i tot el que es vulgui 
sempre responen a un mateix esquema: uns elements —siguin astres, éssers vius, agents 
econòmics, o desitjos i volicions— que interactuen i es limiten mútuament, i d’aquesta 
interacció surten uns resultats més o menys complexos; per tant no es tracta de res 
essencialment nou o sorprenent, en tot cas la novetat, si és que n’hi ha, resideix a 
generalitzar el concepte de les "relacions socials" a un paradigma universal, que regeix 
per a tots els sistemes de l’Univers.  
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Com es veu, en el fons la idea que hi ha rere aquest Postulat és de tot menys nova: els 
filòsofs, els sociòlegs i un munt d’altres especialistes han considerat, podríem dir que 
des de sempre, que el món funciona precisament així. 
 
Però abans de veure en detall el mecanisme, ens caldrà estudiar els elements que el fan 
funcionar: nòduls d’informació, autòmats i persones, cosa que exigirà una digressió una 
mica llarga, a la qual es dediquen les seccions següents. 
  

Nòduls d’informació 
No som més que remolins en un riu d’incessant corrent. 

No som matèria perdurable, sinó pautes que es perpetuen 
a si mateixes. (Norbert Wiener) 

Definició 
Un sistema és un nòdul d’informació (abreviadament, nòdul) si la quantitat 
d’informació que conté el seu emagest és relativament gran en comparació 
amb la que conté l’emagest que l’envolta.  

 
A B601 hi ha diverses precisions sobre aquest concepte i les seves implicacions, d’on es 
desprèn una conclusió, bastant òbvia, però molt important:  

Com més simples són els nòduls d’informació, menys informació contenen 
però alhora permeten un context més ampli i més graus de llibertat donen 
per usar-los com a part d’altres sistemes més grans (no necessàriament més 
complexos).  

 
Un corol·lari que es dedueix directament de la definició de nòdul d’informació i del 
Postulat teleològic és aquest:  

La informació tendeix sempre a créixer en el sentit positiu del temps i 
s’acumula en els nòduls d’informació.  

Nòduls col·lectius 
El concepte d’encaixament també és vàlid per als nòduls. Hi ha, doncs, nòduls que 
encaixen altres nòduls, que actuen a nivells de descripció diferents. Aquest encaixament 
de nòduls té efectes molt importants sobre el seu comportament, que es comenten a 
B602. Aquestes són, resumides, les conclusions:  
a) Els nòduls organitzats ho són justament perquè hi ha un nòdul d’un nivell de 

descripció superior que obté satisfacció dels seus objectius afavorint els dels 
nòduls encaixats que es comporten d’acord amb ells; i perjudica els que 
perjudiquen el conjunt. 

b) L’organització del nòdul col·lectiu és el que fa que les propietats emergents es puguin 
manifestar. En una bassa d’aigua no hi ha organització; per tant la bassa no té 
propietats emergents pròpies o si en té són molt poc potents. Un liquen, una 
empresa o nosaltres són sistemes amb organització creixent i per tant les 
propietats emergents són cada cop més i més complexes.  

c) Les propietats emergents noves (no "sumables") requereixen un nivell de coordinació 
superior que les que són merament (quasi) fractals. 
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Autòmats 

Definició d’autòmat  
El concepte d’autòmat és ben conegut en matemàtiques: 
 
Un autòmat és, matemàticament, qualsevol sistema caracteritzat per:  

1. Un conjunt de variables, anomenades entrades, el valor de les quals és fixat 
externament a l’autòmat 

2. Un conjunt de variables, anomenades sortides, el valor de les quals és 
determinat per l’autòmat 

3. Una funció de transferència que determina en cada instant el valor de les 
sortides en funció de les entrades 

Autòmats encaixats 
Un autòmat es defineix perquè té una funció de transferència, però no hi ha cap 
limitació sobre com és aquesta funció de transferència. Pot ser una funció analítica 
tradicional, o pot ser una seqüència d’instruccions que conformin un programa 
d’ordinador... o pot ser un altre autòmat o un conjunt d’autòmats. Per tant, un conjunt 
d’autòmats acoblats (una xarxa d’autòmats) constitueixen un altre autòmat. 
 
És a dir, que pot haver-hi autòmats encaixats: autòmats que formin part d’altres 
autòmats. Més encara, un mateix autòmat pot estar encaixat en molts autòmats alhora, 
els quals al seu torn poden estar encaixats en d’altres, i així indefinidament. D’aquesta 
manera, el comportament dels autòmats encaixats genera, com una propietat emergent, 
la funció de transferència de l’autòmat que els encaixa. 
 
Alhora, tot autòmat actua en un nivell de descripció que ve donat pel de les seves 
variables d’entrada i de sortida. 

La NKS (New Kind of Science) de Stephen Wolfram  
Els autòmats i les xarxes d’autòmats poden exhibir resultats i comportament 
immensament complexos. Per això el seu estudi és un camp de recerca molt actiu i que 
dóna moltes sorpreses. A B603 hi ha un resum del model NKS de Stephen Wolfram, les 
conclusions i resultats del qual usarem a bastament 

Autòmats i complexitat  
Distingirem dos tipus de complexitat pel que fa als autòmats: la complexitat interna i la 
complexitat externa:  

 Anomenem complexitat interna de l’autòmat la de la seva funció de 
transferència  

 Anomenem complexitat externa de l’autòmat la del seu comportament, 
observat des de fora.  

 
Tot i que sol haver-hi una relació entre una i altra, això no és necessàriament així: pot 
haver-hi autòmats amb una gran complexitat interna i una complexitat externa molt 
petita, i al revés. És un resultat ben conegut que autòmats simples poden generar 
comportaments complexos i a la inversa. 
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Com que la que compta a l’hora de determinar la relació d’un autòmat amb l’entorn és 
la complexitat externa, en general ens interessarà més aquesta que la interna. El que 
importa és què fa, no com arriba a la conclusió que ha de fer allò.  

Persones 

Nòduls passius i nòduls actius  
Distingirem dues classes de nòduls d’informació: passius i actius:  

 Un nòdul passiu és aquell que es limita a conservar la informació que 
conté durant un període de temps més o menys llarg. 

 Un nòdul actiu és el que és capaç de processar la informació que conté i 
per tant crear-ne de nova. 

 
Aquesta característica de crear nova informació ens permet establir una condició 
necessària però no suficient per caracteritzar un nòdul actiu: un nòdul actiu conté 
sempre al seu interior un autòmat capaç de processar la seva informació.  
 
Cal advertir que el sol fet que un nòdul contingui un autòmat no és suficient per 
qualificar-lo d’actiu: el concepte de "conservar la informació" no vol dir merament 
mantenir inalterat l’emagest que li fa de suport. Una pedra gravada amb petroglifs o un 
llibre són nòduls passius, que no contenen cap autòmat; però una base de dades 
informàtica amb un sistema de còpies de seguretat automatitzat també ho és, perquè fer 
còpies és una manera d’assegurar-ne el manteniment: en aquest cas, el nòdul conté un 
autòmat, però no processa la informació —és dir: no n’elabora de nova—, només la 
copia. 
 
Dit d’altra manera: un nòdul actiu conté sempre almenys un autòmat, però el fet que 
un nòdul contingui autòmats no el converteix per ell mateix en un nòdul actiu. 

Definició de persona  

Definició formal 
Una persona és un nòdul actiu prou complex per poder-se definir a si 
mateix com a sistema.  

Observacions sobre la definició 
Aquesta definició de persona és una mica diferent del que normalment se sol entendre 
amb aquesta paraula: per nosaltres, una persona és quelcom dotat de personalitat, 
definida com la consciència de si mateix. Això vol dir que tots els éssers humans són 
persones però també ho són coses que normalment no les hi consideraríem. Un nòdul 
actiu pot no ser una persona tal com l’hem definida, però això no vol dir que no sigui 
capaç de definir sistemes aliens a ell mateix. Recordem l’exemple ja vist (v. B201): un 
àliga que veu un conill, és un nòdul actiu que identifica un sistema i el defineix com una 
possible presa, però això no vol dir que sigui capaç de identificar-se a si mateixa. Un 
àliga, per tant, no és una persona: pot definir sistemes externs però no té la capacitat 
d’autoidentificar-se, i encara menys definir-se. Però, per posar un exemple obvi, la 
humanitat és un sistema capaç d’autodefinir-se, ergo és una persona. 
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Nivells de personalitat  
Qualsevol cosa, sigui de la naturalesa que sigui, és per a nosaltres una persona si i 
només si té consciència de si mateixa. Lògicament això obre la porta a preguntar-se per 
la personalitat de determinats sistemes com ara un formiguer o un ximpanzé. I 
evidentment cal admetre que hi ha gradacions: segur que un ximpanzé no té la mateixa 
consciència de si mateix que nosaltres, però potser sí que la té en certa mesura.  
 
Una manera de referir-nos a la capacitat d’autodefinir-se de les persones és parlar de la 
seva personalitat, que és la capacitat d’un nòdul de definir-se a si mateix. A B604 hi 
ha una breu introducció a aquest tema.  

Encaixament de persones  

Persones unitàries i persones col·lectives 
Hi ha persones que formen part d’altres persones. Seguint la mateixa lògica emprada 
pels sistemes i els autòmats els anomenarem persones encaixades.  

Diem que una persona està encaixada dins d’una altra persona si és un 
element d’aquesta darrera persona.  

 
Distingirem, doncs, dues classes de persones:  

Una persona col·lectiva és aquella que encaixa a altres persones 
Una persona unitària és la que no és col·lectiva. 

 
Atesa la seva importància, donarem noms especials a les persones unitàries i col·lectives:  

Anomenarem també organitzacions les persones col·lectives 
Anomenarem també individus les persones unitàries. 

Persones col·lectives 
Les organitzacions també tenen ànima. (Peter Drucker) 

Hi ha moltes classes de persones col·lectives clarament definides: religions, països, 
empreses, famílies, els parlants d'una llengua, un club de bridge o la mateixa ciència són 
plenament conscients d’elles mateixes; fins i tot ens hem inventat una figura legal per 
fer-ho explícit: la "personalitat jurídica". Hi ha tota una branca de la psicologia i la 
sociologia dedicada a l’estudi dels col·lectius: des de la psicologia de les organitzacions, 
fins a la psicologia de masses. Tot això són clarament persones amb una personalitat 
més o menys forta. Un conjunt de gent no és una persona, però pot transformar-s’hi i 
aleshores precisament perquè és una persona molt simple i amb poca personalitat 
(organització), és capaç d’actuar de manera molt primitiva i violenta: és el conegut 
fenomen del comportament dels éssers humans dins de la massa, on fan coses que mai 
no farien si estiguessin sols. 
 
Segons sembla, els humans som els únics individus en el nostre planeta. Ve a ser una 
situació anàloga al cas dels éssers vius: tots els éssers vius estan formats per cèl·lules, 
que al seu torn són també éssers vius, però una cèl·lula no està formada per altres éssers 
vius més petits.  

Multiplicitat d’encaixaments 
Igual com un element pot pertànyer a molts sistemes alhora, una mateixa persona pot 
formar part de moltes persones de diferents nivells alhora. I quan és així, tenim que una 
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mateixa persona actua en diferents persones alhora i en diferents nivells de descripció; 
és a dir, les mateixes accions tenen efectes simultàniament, en un sol acte, en moltes 
persones i sistemes alhora. 
 
Per exemple, mentre escric aquestes ratlles, jo actuo com a individu, atenent a les meves 
necessitats, desitjos i condicions; des del moment que estic fent ciència sóc un element 
que actua dins d'aquesta altra persona anomenada Ciència que pertany a un altre nivell 
de descripció, i, ja que ho escric en català, actuo alhora com un element del nòdul actiu 
(no persona) que és la llengua catalana i formo part de la persona que és el conjunt dels 
seus parlants. Com que ho escric amb ordinador i tinc un llum encès, consumeixo 
energia elèctrica: per tant formo part del nòdul actiu (no persona) de distribució 
elèctrica, però aquesta energia em serà carregada al seu dia en una factura i això em 
converteix en un element de la persona (ara sí) que anomenem "sistema econòmic". Tot 
això alhora, amb les mateixes accions, en el mateix moment i acte. D’aquesta manera, 
les accions de les persones creen una xarxa inextricablement complexa d’interaccions 
que generen, com a propietats emergents de cada sistema (persones incloses), les seves 
accions. 

Persones i complexitat 

Complexitat de les persones 
Tota persona és un nòdul d’informació actiu; per tant conté dins seu un o més autòmats, 
possiblement més o menys encaixats. De fet, ell mateix és un autòmat, probablement 
compost de molts altres autòmats encaixats. I tal com hem fet amb els autòmats cal 
distingir entre dos tipus de complexitat:  

 Anomenem complexitat interna de la persona la de la funció de 
transferència global dels autòmats que el componen. 

 Anomenem complexitat externa de la persona la del seu comportament, 
observat des de fora.  

 
Igual que en els autòmats (de fet és el mateix, i també es pot dir dels nòduls actius) sol 
haver-hi una relació entre una i altra, però no necessàriament: pot haver-hi persones 
amb una gran complexitat interna i una complexitat externa molt petita, i al revés. Tots 
coneixem casos de gent que acaba essent perfectament previsible malgrat que per 
arribar-hi fa unes consideracions absolutament complicades; i viceversa, persones que 
malgrat fer uns raonaments extremament simples (i de vegades precisament per això) 
acaben essent imprevisibles. 

Principi de Complexitat 
De l’observació es dedueix que hi ha una relació entre la complexitat interna dels nòduls 
i la seva naturalesa dinàmica: com més complex és un nòdul internament, més tendeix a 
ser actiu, i al revés els nòduls més simples tendeixen a ser passius. De la mateixa 
manera, els nòduls actius més complexos són les persones.  
 
Tal vegada es pot deduir d’això que la complexitat interna dels nòduls tendeix per se a 
crear autòmats capaços de processar informació, i que arribats a un cert nivell de 
complexitat, els autòmats adquireixen la capacitat d’autodefinir-se, cosa que d’altra 
banda sembla que s’apunta de fa temps pels teòrics. 
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Encaixament, complexitat i nivells de descripció 
Com passa en els altres casos, el concepte de persones encaixades no implica que la 
persona que encaixa una altra persona hagi de ser més complexa. No és així, ni pel que 
fa a la complexitat externa ni a la complexitat interna. De fet, és perfectament possible 
que una persona estigui encaixada en un sistema que no sigui una persona, ni tan sols un 
nòdul d’informació. El que sí que ocorre és que el nivell de descripció en què opera una 
persona és menor (més petit o detallat) que el nivell en què opera qualsevol sistema on 
està encaixat.  
 
Per exemple: vostè i jo som dues persones, que formem part d’un nòdul d’informació 
actiu anomenat biosfera, la qual forma part d’un altre nòdul anomenat planeta Terra (al 
qual la hipòtesi Gaia considera una persona) però que forma part d’un nòdul passiu 
anomenat Sistema solar. 

Creadors  

Definició de creador 
L’observador, quan defineix un sistema, pot aportar nous elements al conjunt de 
l’Univers:  

Diem que un observador és un creador quan defineix un sistema el model 
del qual inclou el fet que el sistema no està completament definit.  

Descobridors 
Un descobridor és un creador que defineix un sistema que ja forma part de 
l’horitzó de realitat d’algun altre observador. 

 
Observem que un descobridor està fent una definició del sistema que ell no coneix, però 
que algú altre ja ha definit abans. La diferència entre un descobridor i un creador "pur" 
és si la informació ja existia abans o no; però en tot cas és nova per a l’interessat.  

Mons creats 
Quan un creador actua, no només està definint un sistema. També està definint tot un 
munt de coses que es deriven de l’existència d’allò creat. Podem dir ben bé que ha creat 
un món:  

Tota creació implica l’existència d’un món creat, que és el sistema que 
inclou tot allò que es deriva de l’existència de la creació. 

 
A B605 hi ha més comentaris i exemples sobre els creadors i els mons creats.  

Nosce te ipsum 

Subjectivitat  
Ara ja disposem de prou elements per justificar el títol del llibre: l’Univers funciona 
subjectivament. Repassem breument els conceptes que ens duen a aquesta conclusió:  

 L'Univers és un sistema que s'estudia a si mateix  
 L’objectiu de l’Univers és crear coneixement, que és una part de la 

informació, el suport emagest de la qual són els nòduls d’informació 
 Els nòduls actius, i particularment les persones i encara més els creadors, són 

els motors en la creació d’informació i per tant de coneixement, i actuen en 
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funció del seu model, i en particular de la informació que tenen: l’Univers 
funciona sobre una base profundament subjectiva. 

 Però la visió subjectiva de cada nòdul està determinada per l’acció de tots els 
altres nòduls.  

 
La mecànica celest exemplifica perfectament aquest joc de miralls. Sigui A un cos 
celest, tant se val si és un asteroide, un planeta o tota una galàxia. La seva trajectòria 
(comportament) està determinada per la configuració de totes les masses de l’Univers 
amb la ponderació de la distància al quadrat (el seu punt de vista subjectiu); però la 
distància als altres cossos depèn de la trajectòria respectiva, que està determinada per un 
procediment anàleg, en el qual A juga també el seu paper. El comportament de cada cos 
depèn de la seva visió subjectiva de l’Univers des del lloc i moment on és, visió que en 
part és creada per ell mateix a través de la seva influència en la dels altres.  
 

Autoconeixement  
Però aquests nòduls tan simples són només el primer pas: la idea de l’Univers com un 
pensament que es pensa a si mateix es materialitza a través de nòduls capaços de pensar 
en ells mateixos. El procés d’autoconeixement de l’Univers implica la creació de 
persones, començant per nosaltres els humans (i els nostres equivalents en d’altres 
llocs), que van creant persones col·lectives cada vegada més àmplies i complexes. 
 
Es pot dir, seguint una idea ben establerta per diverses tradicions culturals, que 
cadascun de nosaltres és una visió, única i irrepetible, que l’Univers té d’ell mateix. 
Conèixer-se un mateix, doncs, és una manera de conèixer l’Univers, perquè és el mateix 
Univers qui s’autoestudia a través nostre. L’Univers funciona subjectivament, i aquesta 
és la manera que tenim de col·laborar en la seva finalitat, és un mandat que va més enllà 
dels individus, i que abasta també les persones col·lectives: nacions, religions, empreses, 
universitats, i en general organitzacions de tota mena. 
 
Una història zen diu que un monjo va preguntar al seu mestre "qui soc jo?", i el mestre 
li va respondre "qui ho pregunta?". El model diu que qui ho pregunta és l’Univers. Per 
dir-ho en paraules d’Alan Watts, cada un de nosaltres és l’Univers “joant” (del verb 
"joar"12). 

Iteracions 

Concepte d’iteració  
Juntament amb els d’autòmat i de nivell de descripció, el d’iteració és el tercer element 
que intervé en la descripció del Mecanisme fonamental. El concepte no és gens nou en 
matemàtiques: un procediment iteratiu és aquell que repeteix una i altra vegada les 
mateixes operacions amb dades cada cop més refinades, fins que s’arriba a una 
estabilitat: el resultat d’una nova iteració és el mateix que en la iteració anterior i per 
tant el resultat desitjat.  

                                                 
12 To I en la versió original anglesa 
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Algorismes genètics  
Els algorismes genètics formen una classe molt general d’algorismes de càlcul iteratiu, 
inspirats en la manera d’operar de la selecció natural. Nosaltres els usarem com a 
inspiració per explicar el funcionament del model; en realitat, el que fem és recórrer el 
camí invers: per definir-los hom s’ha inspirat en la naturalesa, i nosaltres els usarem 
com a idea base per explicar-la. A B606 s’expliquen amb un cert detall els conceptes 
principals.  
 
És sorprenent veure com un mètode que no fa altra cosa que combinar solucions a 
l’atzar acabi obtenint respostes bones a problemes difícils. El fet que els algorismes 
genètics funcionin, ultra ser una comprovació empírica de les lleis de Darwin, ens diu 
que hi ha alguna cosa molt profunda amagada dins d’aquesta idea tan simple. 

Les iteracions de l’Univers  

Idees bàsiques 
Generalitzar els conceptes dels algorismes genètics ens servirà de model per entendre 
com funciona la metodologia propugnada pel postulat metodològic, ja que els principis 
són els mateixos per bé que hi ha diferències importants. En primera aproximació, 
l’Univers es pot assimilar —si més no com a imatge útil— a un gran algorisme genètic 
on els diferents nòduls d’informació juguen el paper de les solucions assajades i preses 
en consideració a cada moment.  
 
Naturalment, segons el tipus de nòdul de què es tracti, el seu paper i funcionament serà 
molt diferent: els nòduls passius es limiten a conservar la informació que contenen, que 
és així a l’abast dels altres nòduls amb els que coincideixin en el temps i l’espai; els 
nòduls actius participen efectivament en el procés reproductiu, que no ha de ser 
necessàriament semblant al dels algorismes genètics (la reproducció sexual no és ni de 
bon tros l’única). En els nòduls actius més simples, sense la capacitat d’autodefinir-se, 
el procés de la informació no produeix coneixement en sentit estricte, sinó simple 
empirisme: tot i que es van descobrint "teoremes" de l’Univers, no hi ha per part dels 
propis nòduls una capacitat de reflexió, sinó només "comportaments apresos" que 
afavoreixen l’adaptació i per tant la capacitat de reproducció. Val a dir que aquests 
"comportaments apresos" no són necessàriament a nivell de l’exemplar biològic, sinó 
que poden aparèixer en qualsevol nivell de descripció, inclòs el molecular. És d’aquesta 
manera que la variabilitat genètica apareix com un element capaç de produir noves 
formes capaces d’avançar en el camí marcat pel postulat teleològic.  
 
Això torna a donar una altra visió del paper del temps en tot plegat i la necessitat que el 
sistema sigui, en conjunt, irreversible: si cada generació és millor que l’anterior —és a 
dir, que d’una o altra manera sap més coses de l’Univers— no té sentit tornar a una 
situació ja superada. En matemàtiques —i en ciència en general— les teories que han 
quedat descartades o superades no juguen cap paper, tret del merament històric; en 
l’Univers passa igual: els temps passats poden contenir informacions potencialment útils 
per al futur, però de cap manera és un estadi al que valgui la pena retornar. L’estudi de 
resultats anteriors pot servir de font d’inspiració per a noves teories, i recuperar velles 
idees pot ser interessant si es fa adequadament; però res més: el fet que Demòcrit parlés 
d’àtoms no vol dir que la seva teoria tingui, avui, cap valor científic. 
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En els nòduls actius prou complexos per esdevenir persones, aquesta activitat és molt 
potenciada i apareix per primer cop un element decisiu: la capacitat de reflexió. Això 
permet passar del simple empirisme pràctic a l’elaboració de teories —encertades o 
no— que faciliten l’aparició de tecnologies més avançades. Si fem un pas més i passem 
a l’estadi següent, el dels creadors, ja no és només reflexió, sinó generació d’informació 
genuïnament nova. D’aquesta manera el que fins ara era només informació empírica 
esdevé coneixement. 

En resum: els nòduls passius conserven la informació, els nòduls actius 
aprenen però no ho saben; les persones reflexionen i en són conscients, i els 
creadors generen informació completament nova.  

Multiplicitat i simultaneïtat d’iteracions 
En els algorismes genètics tots els elements són de la mateixa naturalesa i tenen el 
mateix ritme d’iteració: tots els elements són exemplars d’una mateixa "espècie": 
solucions del problema que es pretén resoldre i viuen el mateix temps.  
 
Comparativament, a l’Univers es podria dir que hi ha sempre una gran quantitat 
d’algorismes en funcionament, i cadascun té el seu ritme de canvis generacionals. No 
només cada espècie biològica té una "durada" per a cada generació, sinó que hi ha 
també molts altres processos de naturalesa diferent, —geològics, estel·lars, culturals... 
— cada un dels quals té també el seu ritme propi. A més, les generacions de la mateixa 
espècie es barregen i interactuen; el temps —entès com un comptador de generacions— 
és continu. Això és evident mirant els éssers vius: en els vegetals i molts animals hi ha 
uns períodes de zel o de reproducció, que provoquen una certa concordança en el 
moment del naixement, però la mort no és simultània; i això deixa de ser cert a mesura 
que s’avança en la línia evolutiva. Entre els humans no només coincideixen pares i fills 
sinó també avis i néts; fins i tot hi ha oncles i nebots que tenen gairebé la mateixa edat i 
cosins amb trenta o quaranta anys de diferència.  
 
En definitiva, una condició important del model és que:  

El procés és iteratiu, però no únic: hi ha sempre diverses iteracions en 
marxa de manera simultània, és a dir que no hi ha un comptador únic i 
universal de generacions. 

 
Però tots aquests processos no són independents, sinó que interactuen uns amb altres, 
jugant respectivament el paper d’entorn, i per tant els resultats d’un influeixen en el dels 
altres. Per exemple, un procés geològic que pot tenir un ritme de centenars de milers 
d’anys per iteració, pot produir en un moment donat un terratrèmol que destrossi una 
ciutat amb tot el que això implica sobre els seus habitants; i alhora provocar un tsunami 
que anorreï una petita illa deserta a molts milers de quilòmetres, i ofegui tots els animals 
terrestres que hi viuen. Per tant:  

Existeixen molts processos diferents amb ritmes de generació diferents, que 
interactuen entre ells, la qual cosa és una font de complexitat addicional per 
al conjunt del sistema.  

 
Aquesta interacció entre processos diferents és molt més complexa que en qualsevol 
algorisme que puguem imaginar i produeix una complexitat del sistema global molt més 
gran encara del que ja de per ells mateixos tenen cada un dels processos considerats per 
separat (v. l’ anti-Fourier a B615) 
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 Endogàmia 
La simultaneïtat de generacions comporta l’ endogàmia. Aquest paraula ens espanta 
bastant, però pot ser força innòcua, fins i tot una idea potent. Comencem per definir-lo 
bé:  

L’endogàmia és la interacció entre nòduls estretament relacionats segons els 
mateixos paràmetres de la interacció. 

 
A B607 es desenvolupa aquesta idea, la seva potència i paper en l’Univers.  

El temps, altre cop 
Ara ja estem en condicions de tornar sobre el temps, el seu significat i el seu paper, que 
ja hem tractat abans, però ens han quedat encara alguns serrells pendents, que es tracten 
amb detall a B608, B609 i B610, i que resumim breument aquí:  

Temps objectiu i temps subjectiu 
La distinció precisa entre temps objectiu i subjectiu consisteix simplement en dir que 
cada nòdul té el seu temps (subjectiu) i l’anomenat temps objectiu és el temps subjectiu 
que correspon al nòdul anomenat societat.  

El valor dels nòduls  
L’element decisiu del mecanisme usat per aconseguir l’evolució de l’Univers són els 
nòduls i, segons sembla, entre ells els que són persones, i els creadors entre les 
persones. Per tant, un factor que fa als nòduls valuosos per a l’Univers és la capacitat 
d’evolucionar, o almenys contribuir-hi. Segurament no és l’únic factor, però sí que deu 
ser si no el principal, un dels més importants.  

Necessitat de la mort  
Per tal que el mecanisme funcioni, és absolutament necessari que tots els nòduls 
d’informació, siguin del tipus que siguin, acabin desapareixent tard o d’hora:  

La metodologia de funcionament de l’Univers exigeix que tots els nòduls 
d’informació, i per tant tots els autòmats i totes les persones, sigui quin sigui 
el seu nivell de descripció, acabin desfent-se tard o d’hora. 

 
Així és, i així ha de ser si l’Univers no ha d’acabar escleròtic, incapaç d’evolucionar i 
complir el seu destí. I això ens aboca a uns problemes ètics completament nous que sens 
dubte seran (són?) els grans debats del segle XXI. 
 

El Mecanisme fonamental 
On no hi ha competència, hi ha incompetència. 

Principis del Mecanisme fonamental  
Ara que ja sabem què hem d’entendre pels processos iteratius de l’Univers, podem 
examinar com és cada iteració, és a dir quin és el mecanisme bàsic intern amb què 
funciona cada iteració.  
 
Aquest és el que anomeno Mecanisme fonamental. Per veure com és, només cal 
recordar que si l’Univers és un objecte matemàtic, és a dir una teoria matemàtica 
consistent, aquest Mecanisme fonamental ha de ser el mateix que s’aplica al 
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desenvolupament de les matemàtiques. I per trobar-ne la comprovació experimental n’hi 
ha prou de fixar-se en com funciona la natura: 
 

Existeix un Mecanisme fonamental que regeix el funcionament de cada iteració, 
el qual consta de tres passos, cada un amb uns principis propis:  

1. Inici:    Multiplicitat d’opcions 
2. Desenvolupament:  Competència pels recursos, dins de les regles 
3. Conclusió:   Supervivència dels més aptes.  

 
Analitzem amb una mica més de detall cada uns dels passos:  

 Inici: El primer pas de qualsevol iteració de qualsevol procés es 
caracteritza per l’existència d’una llibertat d’aparició de noves opcions 
(alternatives, exemplars, persones, hipòtesis o com se n’hagi de dir 
segons el cas que es tracti) tan gran com és possible. Com més gran sigui 
aquesta llibertat, i més opcions apareguin, més possibilitats hi ha que el 
resultat del procés sigui més satisfactori (entenent per satisfactori que 
ajudi en l’assoliment del postulat teleològic). 

 Desenvolupament: Les opcions creades competeixen entre elles per 
obtenir els recursos (emagest) necessaris per tal d’assolir l’objectiu 
d’imposar-se a les altres opcions; aquesta competència, però, no és 
totalment lliure: s’han de complir determinades regles, pròpies de cada 
procés.  

 Conclusió: Al final del procés i com a resultat d’aquesta competència, no 
totes les opcions generades a l’inici acaben sobrevivint; només les més 
adaptades a les condicions de l’entorn acaben aconseguint-ho. Les 
opcions que sobreviuen tenen més possibilitats de reproduir-se, és a dir 
de generar noves opcions per a la iteració següent. En termes darwinians 
en diríem la supervivència dels més aptes. Observem que les opcions que 
no aconsegueixen sobreviure fins al final també poden generar nous 
exemplars: per reproduir-se no és indispensable l’èxit, però sí que ho fa 
més dificultós. 

 
A B611 hi ha diversos exemples de com aquest mecanisme general s’aplica en 
contextos molt diferents, que aparentment no respondrien a un mateix esquema. Això 
ens permet observar algunes propietats del Mecanisme Fonamental:  

 A menys recursos disponibles, més competència, i més proporció de 
"perdedors".  

 El sistema, segons s’ha establert (v. B603) és en general no calculable: no es 
pot saber a priori quina opció és la bona; només es pot afirmar que com més 
opcions hi hagi a l’inici, més possibilitats de trobar-ne una de millor al final. 

 El Mecanisme fonamental genera molts perdedors, un paper desagraït a 
nivell individual, però no col·lectiu. Sense perdedors que no volien ser-ho, 
no hi ha competència que garanteixi que el guanyador és bo. (v. B614) 

 L’única "qualitat" de l’opció que és rellevant és la capacitat d’imposar-se 
segons les regles del cas. Des del nostre particular punt de vista, el resultat 
pot no semblar bo, perquè sovint tenim un concepte de "qualitat" de la 
solució que no és la que realment opera. (v. B706) 
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Aquest esquema permet veure el model de Feynman de la Mecànica quàntica sota una 
nova perspectiva, que potser no és altra cosa que l’aplicació del Mecanisme fonamental 
al món subatòmic (v.B612) 

Importància dels creadors  
Jo no he fracassat mil vegades abans d’inventar la 

bombeta: he descobert 999 maneres de com no s’ha de fer 
(Edison) 

El Mecanisme Fonamental, en el seu primer pas, actua segons el “mètode de la 
perdigonada”: al contrari del caçador de caça major que sap apuntar bé per encertar la 
presa amb un sol tret, la perdigonada fa una gran dispersió, confiant que un o altre 
perdigó encertarà. Però aquest és un mètode lent i car, i cal trobar la manera d’accelerar-
lo i fer-lo més econòmic. Per això, el propi Mecanisme fonamental s’encarrega de 
trobar formes que tendeixin a això, i en aquest punt la importància els creadors és 
decisiva: són els acceleradors de l’evolució. A B613 hi ha la reflexió completa. 

Elogi de la gasela coixa  
Quan al ramat hi ha una gasela coixa, totes les altres 

saben que si ve el lleó no els tocarà a elles.  
I quan el lleó veu que hi ha una gasela coixa al ramat, sap 

que avui menjarà. 
Un efecte col·lateral del Mecanisme fonamental és que genera perdedors, una figura que 
no ens resulta agradable. Tanmateix, són decisius en el model, tant o més que els 
creadors. Per això hi ha una àmplia reflexió sobre el seu paper B614, que es pot resumir 
així:  

Sense perdedors, no hi ha guanyadors, i sense guanyadors no s’avança. La 
figura de la gasela coixa és vital, imprescindible. Però tothom intenta evitar-
la, i la gràcia del joc és que tothom ho intenti.  

Gaseles que no són coixes, i viceversa  
Al país dels cecs, el borni és el rei  

(Dita popular catalana) 
Per ser perdedor (o guanyador) no importa tant el valor absolut d’una hipotètica 
“variable d’adaptació”, com la seva relació amb l’entorn immediat. Però això és un 
efecte local: el resultat conjunt és sempre, globalment, la millora dels supervivents. 
 
Se sol dir que només hi ha un guanyador, i tots els altres són perdedors, però no és cert. 
Guanyar o no depèn molt més dels objectius i expectatives, és a dir del model del joc 
que té cadascú, que de la sola classificació objectiva. Aquesta situació, en els humans 
s’ha sofisticat moltíssim, i hi pot haver molts guanyadors simultanis, encara que 
participin en el mateix joc.  
 
Hem de cercar llocs on no siguem gaseles coixes, i en això rau la clau del progrés humà. 
Els humans podem fer moltes coses, i cada un de nosaltres és bo en algunes coses i no 
tant en d’altres. Cadascú ha de saber triar en quins jocs pot guanyar i ha de mirar de 
guanyar en aquests; en aquells on sap que només té possibilitats de perdre, el millor que 
pot fer és, simplement, no competir-hi (si pot). 
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Cal revisar la nostra ètica? 
Aquestes reflexions em porten a plantejar fins a quin punt no ens caldria revisar la 
nostra ètica. N’hem fet un gra massa amb la necessitat de l’èxit? Hem anat massa lluny 
en el respecte a la vida? No hi ha guanyadors sense perdedors, i cal acceptar-ho: tots, en 
un moment o altre, en un o altre terreny, som gaseles coixes i potser cal admetre-ho amb 
més naturalitat.  
 
No pretenc donar-ne cap solució: només dic que aquest és un debat que s’haurà d’obrir, 
un dia o altre; però aquest no és el lloc. 

Principi de l’esgotament  
La millor manera d’evitar la mort de les neurones és 

utilitzar-les. (Grup d’Investigació de Neurologia 
Molecular de la Universitat de Lleida ) 

Una observació que es dedueix del comportament dels nòduls actius és el que anomeno 
Principi de l’esgotament, que es pot formular així:  

Tot nòdul actiu que ha de lluitar contra limitacions externes, tendeix a 
mantenir-se en més bona forma que els que no ho han de fer; i aquells que 
s’ha quedat sense adversaris o ja han assolit completament els seus 
objectius, tendeixen a la descomposició interna o a ser superats per altres 
alternatives noves contra les quals no estan preparats.  

 
Per provar degudament aquest principi, cal recórrer al Postulat egoista, però s’ha inclòs 
aquí per no trencar la visió de conjunt del mecanisme fonamental.  
 
En la fase de desenvolupament, les diferents opcions lluiten per imposar-se a la resta; 
aquesta lluita implica una competència en la qual cada opció (usualment alguna mena 
de nòdul actiu) procura encertar les seves decisions; aquí és on apareix la funció de 
benestar que es desenvolupa al capítol següent. 
 
L’observació de la naturalesa ens diu que mentre hi ha aquesta lluita, els nòduls 
tendeixen a ser més actius i eficients; això és lògic, perquè els menys eficients 
simplement desapareixen: la necessitat de no ser "gasela coixa" obliga a ser cada dia 
millor en alguna especialització. Molt sovint, aquesta lluita comporta una mena de 
perpetu empat en el qual cadascun dels nòduls en competència sobreviu durant molt de 
temps sense mai imposar-se del tot als altres. Ni els lleons han acabat amb les gaseles, 
ni les gaseles han esdevingut tan àgils que els lleons es morin de gana; el mateix passa 
entre empreses en competència o simplement repassant la història de les nacions. 
Mentre duri aquest empat, tots els nòduls en competència aniran millorant i 
evolucionant. 
 
Ara bé, què passa quan una de les opcions s’ha imposat totalment i ja no té enemics? 
Que en perdre la necessitat de la lluita es relaxa, i esdevé un monstre sense ambició. 
Aleshores poden passar dues coses:  

a) que apareguin nous competidors contra els que no està preparat i la seva 
pròpia relaxació el fa incapaç d’adaptar-se a les noves condicions i per tant acabi 
sucumbint més o menys ràpidament, o  
b) que sigui la seva pròpia descomposició interna la que propicia l’aparició de 
nous elements.  
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Els exemples d’aquest principi es compten per milers i en tots els camps. Per dir-ne 
només alguns, es poden esmentar, dins de la primera categoria, els exèrcits de Napoleó, 
invencibles a tot Europa, fins que es van trobar amb la guerrilla espanyola i l’hivern rus; 
o els casos d’IBM amb Microsoft o El Corte Inglés amb Inditex. En la segona categoria, 
hi ha el de la llengua llatina que, un cop assolit l’estatus d’única llengua de l’Imperi, i 
més tard de l’Església, s’extingeix per descomposició en les llegües romàniques, o 
l’imperi d’Alexandre el Gran, repartit entre els seus generals a la seva mort. 
 

L’hèlix universal  
No hi ha res nou sota el sol. (Eclesiastés) 

La idea que anomeno l’hèlix universal parteix del concepte d’un Univers iteratiu. Si el 
desenvolupament de l’Univers al llarg del temps es fonamenta en processos iteratius, és 
normal que es trobin certs paral·lelismes que es repeteixen al cap d’un cert temps La 
imatge de l’hèlix universal pretén representar precisament això: la presència de 
repetició, alhora semblant però diferent de la repetició anterior. La taula periòdica de 
Mendelèiev n’és una aplicació precursora. Atesa la seva naturalesa lateral respecte del 
model, no es presenta aquí, sinó a B615. 
 
La idea permet pensar en una metodologia d’anàlisi de la realitat que crec que pot 
acabar essent molt potent; però caldrà encara una fonamentació molt més rigorosa 
d'aquestes idees, i una definició més sistemàtica i precisa de la metodologia; és a dir que 
hi ha molta feina de sistematització a fer. Tanmateix, crec que la idea de l’hèlix 
universal pot tenir un gran paper, un cop degudament formalitzada i contrastada la 
metodologia.  

La hipòtesi del Multivers 
Hi ha altres móns, però són en aquest (Paul Éluard) 

Una teoria cosmològica que avui està força en voga entre els especialistes és la hipòtesi 
del Multivers, segons la qual hi ha molts universos com el nostre, amb lleis físiques 
diferents, molts dels quals no han resultat viables, però almenys un (el nostre) sí.  
 
A B616 examinem aquesta hipòtesi sota la llum del nostre model. Aquestes són les 
principals idees que s’hi poden trobar:  
 
La hipòtesi del Multivers és plenament compatible amb el nostre model; només cal 
adaptar-ne la terminologia: el que al nostre model hem anomenat Univers, amb 
majúscula, correspon al Multivers (únic) que conté molts universos amb minúscula (o 
sub-universos, si es vol dir així) entre ells el nostre. Plantejada així, la qüestió no sembla 
ser més que l’aplicació a l’escala més gran del Mecanisme Fonamental. En la hipòtesi 
del Multivers, el postulat teleològic no és només vàlid per al nostre univers, sinó per a 
tot l’Univers i per tant també per a tots els universos que el componen. Per tant, podem 
definir el concepte de viabilitat dels universos:  

Un univers és viable si és capaç d’evolucionar fins a generar coneixement 
 
Distingirem tres tipus d’univers, cada un més diferent i allunyat del nostre:  

 els universos quantitativament diferents (o universos de Planck) que segueixen 
les mateixes lleis físiques que el nostre, i només es diferencien pel valor de les 
constants fonamentals 
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 els universos físicament diferents (o universos d’Einstein) on les lleis de la física 
són diferents, però no les de la lògica  

 i els universos lògicament diferents (o universos de Hilbert-Lobatxevski) en els 
quals fins i tot les regles de la lògica són diferents de les nostres.  

 
Ara bé, el compliment del Postulat teleològic només és possible si els diferents 
universos, un cop han assolit la categoria de persones, amb consciència pròpia, 
col·laboren per crear un Nosaltres Universal. Es planteja, doncs, el problema del 
possible contacte entre universos. 
 
És clar que per a això falta molt i segurament aquesta tasca no ens està reservada a 
nosaltres els humans. Però nosaltres podem començar a treballar per posar-hi el nostre 
granet de sorra. 
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VII: Postulat egoista 
 

Postulat egoista: 
Tot nòdul d’informació utilitza sempre els graus de llibertat de 
què disposa per intentar optimitzar una funció de benestar, 
que li és pròpia.  

 
Sempre, per una necessitat de la naturalesa, tot ésser 

exerceix tot el poder de què disposa. ( Tucídides) 

Primera aproximació 

Relació amb el postulat metodològic  
En el postulat metodològic hem establert que l’Univers funciona en base a uns nòduls 
d’informació, que actuen d’una manera o altra gràcies a que contenen uns autòmats. 
Aquests autòmats tenen una funció de transferència, que és el que s’examina en aquest 
postulat. 
 
Aquí es postula que la funció de transferència global d’aquests autòmats intenta (la 
cursiva no és gratuïta) optimitzar una funció que he anomenat de benestar, i s’explora 
de manera genèrica com és aquesta funció de benestar. 

Decisions  
L’enunciat del postulat parla de com usa els graus de llibertat de què disposa cada 
nòdul; és a dir que ens diu com es regeix a l’hora de prendre decisions. Al capdavall, 
decidir és això: fixar, entre totes les opcions disponibles (graus de llibertat), el valor de 
les variables corresponents, o el que és igual, l’acció que farà. 
 
Per això, aquest postulat s’ocupa bàsicament del procés de presa de decisions, i veurem 
com la informació disponible resulta ser un element cabdal.  

El procés de càlcul  
Un detall important en l’enunciat del postulat és que no diu que s’optimitzi la funció de 
benestar, sinó només que ho intenta. Aquest matís és fonamental, perquè hi ha moltes 
raons per les quals la decisió final pot acabar no acomplint aquesta intenció. 
 
D’altra banda, el fet que la valoració de les diferents variables en la funció de benestar 
és diferent per a cada decisor, fa que els resultats puguin ser considerats de manera molt 
diversa per diferents nòduls. Això comporta una interessant reflexió sobre la manera 
com el comportament de cada decisor és percebut per propi interessat i pels altres, que, 
seguint la terminologia de Carlo Cipolla anomeno "teoria de l’estupidesa". 

La funció de benestar 

Característiques bàsiques  
Postulem que tot nòdul intenta optimitzar una funció de benestar pròpia. Una funció 
susceptible d’optimització, matemàticament ha de ser una funció real de moltes 
variables. Cal acceptar, doncs, que és possible definir (potser amb alguns graus de 
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llibertat) una certa escala numèrica que permeti mesurar el benestar de cada nòdul 
segons la seva pròpia percepció.  
 
D’altra banda, és evident que ha de ser una funció de moltes variables, ja que hi ha 
molts factors que hi intervenen. A més, almenys en el cas més general, les variables no 
intervenen en la funció només amb els valors actuals, sinó també amb els seus valors 
passats (records, costums) i futurs (expectatives). 
 
Queda finalment la forma de la funció. Evidentment es tracta d’una funció no lineal, 
plena de discontinuïtats, amb moltíssimes interaccions entre les variables, d’una manera 
tan complexa que avui per avui no podem ni albirar. Segurament deu ser, en la 
terminologia de Wolfram (v. B603), computacionalment irreductible. 
 
Sigui com sigui, és segur que es tracta d’una funció plena d’òptims locals13, la qual cosa 
vol dir que difícilment podríem trobar-ne l’òptim absolut, fins i tot si fóssim capaços de 
construir exactament la funció. 
 
Tal com hem definit la funció, té una crítica aparentment fàcil: si el benestar es pot 
reduir a una sola magnitud numèrica, la qual és funció d’un cert conjunt de variables, 
vol dir que d’una manera o altra existeix una possibilitat de compensar aquestes 
variables; és a dir que és possible respondre la pregunta de quants dies de vacances 
estaries disposat a sacrificar per no patir cap malaltia durant un any. O la tòpica 
pregunta de quants diners val el somriure d’un nen. La resposta és que, efectivament, és 
així, cosa que es justifica a B701. 

Variables de la funció 
És possible fer una llista de les variables que intervenen en la funció de benestar d’un 
nòdul qualsevol? Quines són, si és així? Segurament no és possible fer una llista 
exhaustiva, però sí de definir tres grans grups de variables amb validesa universal: 
físiques (o de conservació de l’emagest), materials (o d’increment de la informació) i 
morals (o de reforç positiu)14 .  
 

Variables físiques (o de conservació de l’emagest), que inclouen tot allò que 
tendeix al bon funcionament de l’emagest que permet l’existència i 
funcionament del nòdul.  
 
Variables materials (o d’increment de la informació) dins del qual podem 
distingir dos subgrups: les que tendeixen a l’increment de la informació 
disponible i les que tendeixen a l’increment dels graus de llibertat. 
 
Variables morals (o de reforç positiu) que inclouen tot allò que ens fa saber 
(o creure) que estem en el bon camí per aconseguir arribar allà on volem.  

 
A B702 es comenta més detalladament aquesta divisió, i a B703 s’analitza més 
detalladament el seu paper dins de la funció de benestar. 

                                                 
13 Gràficament, es pot dir que el cim d’una muntanya seria un òptim local, mentre que l’òptim absolut és 
el cim de l’Everest.  
14 Per cert, amb una clara correlació amb la trilogia de la saviesa popular: salut, diners i amor. 
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Variables, emagest i informació 
Una observació que més endavant serà important: aquests tres grups de variables tenen 
una relació creixent amb la informació i decreixent amb l’emagest:  

 Les variables físiques estan estretament relacionades amb l’emagest; de 
fet la seva finalitat és aquesta: mantenir l’emagest en bon estat.  

 Les variables materials conserven una important relació amb l’emagest, 
però ja no tant per ell mateix sinó com a suport de la informació; en 
realitat la seva finalitat és precisament incrementar la informació. 

 Les variables morals són informació quasi pura: totes es poden qualificar 
de fenòmens psicològics (sentiments) que existeixen únicament en la 
ment de qui els experimenta, i l’emagest de suport necessari és gairebé 
insignificant.  

Resum i conclusions 
La funció de benestar de cada nòdul és quelcom tremendament complex, probablement 
computacionalment irreductible (v. B603) on les variables juguen un paper molt diferent 
segons el nòdul, i que varia amb el temps per a un mateix nòdul. Encara que tots els 
nòduls del mateix tipus comparteixen unes característiques generals, són molt diferents 
entre ells, i evolucionen en el temps. 
 
Probablement cal un canvi molt significatiu en algunes de les eines matemàtiques i 
metodològiques disponibles per aproximar-nos-hi d’una manera adequada. En 
definitiva, estem molt lluny de poder començar a escatir tot plegat, si és que és possible 
fer-ho. 

El procés d’optimització 
De bones intencions, l’infern n’és ple.  

(Dita popular catalana) 
El procés pel qual un nòdul tria entre les opcions disponibles la que prefereix és una 
qüestió ben estudiada per des de diversos punts de vista per les diferents branques de la 
Teoria de la decisió. A B704 hi ha un breu comentari dels aspectes més importants i 
significatius per nosaltres, que es poden resumir en una conclusió que tots coneixem a 
bastament: malgrat que el decisor intenti sempre optimitzar la seva funció de benestar, 
hi ha moltes raons per les quals el resultat pot no ser satisfactori. 

Sobre l’estupidesa  
Deia un entès de Cardona: el que és ruc, n’és per estona.  

(Josep Carner) 
Un cop el decisor ha estudiat el cas, ha elegit l’acció que vol fer i l’ha duta a terme, 
apareix el resultat, potser amb un retard temporal més o menys gran. És aleshores quan 
es veuen els resultats reals i es comprova si la decisió ha estat més o menys encertada. 
 
Ens serà útil aquí una teoria sobre l’estupidesa del pensador italià Carlo Cipolla, que es 
presenta parcialment i resumida i s’adapta al nostre cas a B705. Un estúpid, segons 
Cipolla és aquell que perjudica als altres sense benefici (o fins i tot amb perjudici) per a 
ell mateix. Però igual com el benestar per a tercers només el poden jutjar els tercers, el 
benestar per a l’interessat només el pot jutjar el mateix interessat. Dit d’altra manera, les 
persones classificades com a estúpides reben aquesta classificació per part de les altres, 
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mai per elles mateixes. Tots som estúpids ocasionals, fins i tot per a nosaltres mateixos, 
però els que podem anomenar "estúpids sistemàtics" no ho són per a ells mateixos. 
 
Per això Carner pot afirmar que el que és ruc, n’és per estona: és perquè no se n’adona. 

Teorema de la col·laboració  
La generositat és un egoisme intel·ligent  

(Aristòtil) 

De l’egoisme als drets humans 
El model que estem presentant conté a primera vista una contradicció. ¿Com és possible 
que en un Univers on el postulat egoista és una regla fonamental, i per tant cadascú mira 
només per a ell, apareguin tot un seguit de coses com ara la col·laboració, la solidaritat, 
la pietat, la compassió, fins arribar a la Declaració Universal dels Drets Humans? En 
aquesta secció donarem resposta a aquesta pregunta que, com es veurà, no és en absolut 
una contradicció, sinó una propietat emergent del sistema. 

Conductes de col·laboració  
Comencem per la definició.  

Diem que un nòdul A té una conducta de col·laboració envers un altre nòdul 
B quan les accions d’A intenten millorar la funció de benestar de B. 

 
Amb aquesta definició, la pregunta es pot formular així: per què hi ha conductes de 
col·laboració en un Univers regit pel postulat egoista? La resposta a aquesta pregunta es 
pot dir de manera molt senzilla:  

Les conductes de col·laboració són estratègies que s’han demostrat eficaces 
per augmentar el benestar del propi nòdul, i que produeixen com a efecte 
secundari l’increment del benestar d’altres nòduls.  

 
A B706 hi ha una introducció a la qüestió, i en segueix un resum en els punts següents. 

Nòduls encaixats  
Una font de conductes de col·laboració entre nòduls és l’existència d’un altre nòdul de 
nivell superior que els encaixa, i obté la satisfacció de la seva funció de benestar gràcies 
a la col·laboració dels nòduls encaixats els quals són afavorits precisament per haver 
col·laborat. Els sistemes simbiòtics serien els exemples simples més clars que trobem a 
la naturalesa d’aquest cas. 

El dilema del presoner  
Si tu ets raonable, tot és raonable;  

si tu no ets raonable, res no serà raonable. 
L’anomenat “dilema del presoner” és una situació ben estudiada per la Teoria de jocs 
absolutament pertinent al nostre cas. El resum és molt senzill: hi ha dues estratègies, una 
de col·laboració en què tots tenen una pèrdua raonable si tothom la segueix; i una de no 
col·laboració. Si uns pocs no col·laboren obtenen un guany a costa de perjudicar la 
resta; però si ningú no col·labora, la pèrdua global és molt gran.  
 
La conclusió és que si no hi ha un nòdul superior que englobi tots els implicats, aquesta 
mena de situacions solen resoldre’s en una no-col·laboració generalitzada; l’experiència 
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en aquesta mena de situacions fa que apareguin aquests "nòduls de control", que 
afavoreixen el comportament de col·laboració dels nòduls encaixats. 

El llarg termini 
No es pot matar tot el que és gras 

Pa per avui, fam per demà 
 (Dites populars catalanes) 

El llarg termini és una font de conductes de col·laboració: la consciència que el que avui 
és el més fort, no ho serà sempre. Però això implica la consciència de l’existència del 
futur la qual cosa requereix un mínim de complexitat dels nòduls implicats.  

Conductes d’origen mixt 
Les dues raons apuntades per a l’aparició de les conductes de col·laboració (nòdul de 
nivell superior i consciència del futur) no són incompatibles; hi ha moltes situacions on 
la seva causa és una barreja de les dues. Sovint aquestes conductes d’origen mixt són les 
que més directament solem associar amb les millors virtuts humanes: la compassió, la 
pietat, la solidaritat, el perdó i similars. 

Potència dels arguments morals  
És interessant destacar en aquesta línia una conclusió important: la potència dels 
arguments que afecten directament les variables morals de la funció de benestar.  
 
Resumidament podríem dir que les coses no s’han de fer no per cap raó física ni 
material, sinó simplement perquè no està bé. Naturalment, aquestes estratègies 
necessiten també una compensació que afavoreixi el fort que accepta col·laborar: el 
reforç positiu que significa l’agraïment i el respecte de la gent perquè es tracta d’un 
ciutadà "com cal". 
 
Històricament es comprova que aquesta mena d'arguments han passat al primer lloc. 
Això ens permet tres reflexions.  

 Primera: com tots, aquests arguments han d’actuar d’alguna manera en la 
funció de benestar de qui ho fa, i hi actuen principalment (sovint únicament) 
a través de les variables morals. 

 Segona: els arguments i les variables morals estan basats molt més en la 
informació que en l’emagest. Que fer una cosa determinada "estigui 
malament" és informació pura, sense cap connotació d’emagest.  

 Tercera: aquesta mena d’arguments morals estan considerats "superiors" iens 
sembla que contribueixen la finalitat de l’Univers més que els basats en 
altres motius. 

Enunciat formal del Teorema 
Els nòduls poden presentar conductes de col·laboració per dos motius, no 
necessàriament excloents:  

a) perquè estan encaixats dins de nòduls de nivell superior, i les 
conductes de col·laboració augmenten la funció de benestar del nòdul 
superior, el qual al seu torn, afavoreix el benestar dels que 
col·laboren (i perjudica els que no ho fan) 
b) perquè el mateix nòdul considera que aquesta conducta afavoreix 
el seu benestar futur. 
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Aquest teorema comporta un corol·lari: 
La causa de llarg termini només es dóna en nòduls de prou complexitat, que 
hagin assolit l’estadi de persones.  

 
I també una altra observació:  

Les causes de les conductes de col·laboració basades en arguments 
d’informació sola (també dits morals) resulten ser superiors des del punt de 
vista teleològic de l’Univers.  

Valor del progrés material 

Supervivència i adaptació  
Des de Darwin sabem que a la naturalesa sobreviuen els organismes que millor 
s’adapten a l’entorn, però això només vol dir que estan més ben adaptats, sense cap altra 
connotació aparent, ni ètica ni moral ni, encara menys, finalista. La mera adaptació per a 
la supervivència no pressuposa que els resultants hagin de ser millors (si és que sabem 
què vol dir "millors") des del nostre punt de vista: és el que, sovint amb to despectiu, 
s’anomena "la llei de la selva". Vist així es pot dir, com Shakespeare li fa dir a Macbeth: 

La vida no és res més que una ombra que camina; un 
pobre actor, que gasta fums i consumeix el poc de temps 

que està en escena, i que després ja no se’l sent mai més; 
és un conte explicat per un dement, ple de soroll i fúria, i 

sense cap sentit(Macbeth, acte V escena  5a). 
 
Acceptar aquest raonament implica admetre que el joc evolutiu no porta enlloc, més 
enllà de la supervivència per la supervivència, i que la millor adaptació no implica altra 
cosa que la mera capacitat de supervivència. No deixa de ser curiós que un joc tan buit 
de sentit hagi acabat generant unes coses com nosaltres. 

Ètica de la supervivència  
El fet que els humans tinguem el coneixement de coses com ara la compassió, la pietat o 
els remordiments —que no té cap altra criatura— ens està dient que hi ha alguna cosa 
que ha canviat qualitativament. Però aquesta visió, sola, ignora que, comptat i debatut, 
només som un esglaó en l’evolució i no podem ser aliens al mecanisme general. 
 
La contradicció es produeix perquè es prescindeix del postulat teleològic. Tots els 
sistemes filosòfics (incloses les religions) han intentat suplir aquest buit d’una manera o 
altra, apel·lant sempre a "criteris superiors" a la pròpia naturalesa, sigui la divinitat o bé 
atorgant a aquestes coses una superioritat ètica o moral d’una manera bastant poc 
raonada al meu entendre.15  
 
La qüestió pertinent és, per tant: la sola capacitat de supervivència, té algun valor fora 
d’ella mateixa? Si acceptem el postulat teleològic la resposta és que sí: l’afirmació de 
Macbeth ja no és certa. El soroll i la fúria aparents ja no són l’essència de les coses, 
                                                 
15 Una experiència força interessant és demanar a un racionalista ateu que ens demostri a la llum de la raó 
(és a dir, preguntant-li sistemàticament “per què?”) les raons per les quals les consideracions ètiques són 
superiors a les materials, en especial tenint en compte l’ètica que observem en la naturalesa. Al menys per 
la meva experiència, no ho aconsegueixen mai, i acaben caient en raonaments circulars, o com a molt han 
d’acceptar que és un “axioma evident” (?). 
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només són l’escenari, aparença, el mecanisme que selecciona els millors, però no 
l’única cosa, ni la més fonamental. L’adaptació i la consegüent supervivència no és el fi; 
té un plus, un premi que va més enllà. En certa manera es reprodueix el que ja hem 
constatat per a les matemàtiques: un mer joc formal, on podem inventar els axiomes 
lliurement, sense altra condició que la consistència, resulta que és una excel·lent eina 
per entendre el món; doncs aquí és el mateix (crec que probablement són dos casos 
particulars d’una regla més general): la simple capacitat de supervivència resulta que 
acaba comportant un plus que va molt més enllà.  
 
Els postulats indiquen que les coses han d’anar en aquesta direcció: si es tracta de 
generar coneixement (postulat teleològic) i el mecanisme per aconseguir-ho és afavorir 
les espècies més capaces de sobreviure (o sigui perpetuar-se), o bé el mètode és 
ineficaç, o bé no en sabem veure el mecanisme de fons. Suposo que podem admetre 
sense dubtes que el més plausible és que es tracta del segon cas.  
 
Implícitament, ja admetem el valor de la supervivència quan manifestem el nostre 
respecte per la vida. La preocupació per la diversitat biològica, per la vida de tot ésser 
viu, el respecte a la vida humana són valors que van en aquest sentit, avui admesos de 
manera general (tret d’excepcions): considerem que la supervivència, no només dels 
humans sinó de les espècies, biològiques i culturals, és un valor a preservar per se. 
 
No sabem com ni per què, però el que ha de passar és necessàriament això: la capacitat 
de supervivència, per ella mateixa, comporta un plus en el sentit de la compleció de 
l’objectiu de l’Univers. 
 
A la B707 s’aprofundeix més en aquestes idees que comporten diverses conseqüències 
ètiques, socials i fins i tot polítiques. Aquestes són les conclusions més rellevants per al 
nostre model:  

 Encara que no sapiguem prou bé el perquè, el progrés material comporta 
també el progrés ètic. 

 El progrés material és un indicador que estem en la línia correcta: la millora 
de les condicions materials és una indicació que es va pel bon camí. És un 
fenomen semblant a la relació entre la bellesa i la veritat en matemàtiques.  

 Mai abans hi havia hagut tanta gent en condicions de fer aportacions a la 
finalitat de l’Univers, i això és causat justament pel progrés material. 

 Les empreses són nòduls col·lectius creats amb una funció de benestar 
basada quasi exclusivament en les variables materials (el benefici); doncs bé, 
cada dia les variables morals hi tenen un pes més gran. I ja hi ha 
organitzacions de tipus empresarial la finalitat de les quals no és el benefici.  

 
El resum final de tot plegat és que a partir de les variables materials, apareixen 
(emergeixen) les variables morals a través d’un procés que no entenem bé, de manera 
semblant a com les variables materials emergeixen de les físiques.  
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VIII: Explotació del model 

Presentació 
En aquest capítol aplicarem els resultats del model a diverses situacions que ens 
permetran veure’n la potència. En concret l’aplicarem a dos problemes clàssics de la 
Filosofia, com són el del bé i el mal i el de la llibertat, i també esbossarem una teoria de 
l’evolució dels sentits, derivada de la reflexió sobre les dues vies de coneixement, la 
qual cosa ens permetrà estendre els conceptes fins a una teoria general de l’evolució de 
l’Univers, basada en cinc evolucions (estel·lar, geològica, biològica, mòbil i cultural), 
alhora independents i parts d’una mateixa Gran Evolució. Això ens permetrà concloure 
amb una reflexió sobre el camí de l’Univers cap a l’autoconsciència. 

El bé i el mal 
Per Déu totes les coses són agradables i bones i correctes, 

però els homes mantenen que algunes són correctes i 
d’altres errades. (Heràclit) 

Res no és bo ni dolent, sinó que és el pensament el que ho 
fa així. (Hamlet) 

Introducció  
El problema del bé i el mal ha estat una preocupació dels filòsofs durant milers d’anys, i 
continua irresolt. Curiosament, el nostre model hi aporta una solució tan simple com 
donar una bona definició matemàtica.  
 
Probablement, l’arrel del problema és considerar que l’Univers (també es pot escriure 
Déu, l’Absolut o la Creació, segons el context) és essencialment i necessàriament bo. 
Això porta a una contradicció lògica: si l’Univers és bo per naturalesa, com pot ser que 
contingui el mal?  
 
Naturalment, no es pot acceptar això com una demostració per reducció a l’absurd i 
concloure que l’Univers és dolent de mena, que ultra resultar una conclusió més aviat 
depriment, comporta també la contradicció simètrica de l’anterior: si és dolent, com és 
que conté el bé? Em sembla bastant evident que aquest raonament conté dos errors:  

 Primer: ens hem entestat a creure que l’Univers ha de ser bo per força (el mateix 
es podria dir si la creença fos que l’Univers ha de ser dolent per força, però 
aquesta hipòtesi no ha tingut mai gaire seguidors) 

 Segon: no és cert que "bo" i "dolent" siguin contraris: es pot no ser ni una cosa 
ni l’altra, i també les dues coses alhora.  

 
La solució sembla tan òbvia que sembla mentida que encara continuï el debat: l’Univers 
no és ni bo ni dolent. Com a mínim Heràclit i Spinoza ja han proposat respostes 
semblants a aquesta solució, però no sembla que se’ls hagi fet gaire cas, i de la infinitat 
de cites de Shakespeare, aquesta de Hamlet és de les menys conegudes.  

Definicions  
Per bo entendré allò que certament coneixem que és útil 

per a nosaltres. Per dolent, per contra, entendré allò que 
sabem amb certesa que impedeix que posseïm algun bé. 

(Spinoza) 
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La idea que la funció de benestar dels nòduls d’informació és la "mesura" de la seva 
visió de l’entorn ens proporciona unes definicions quasi automàtiques del que vol dir 
"bo" i el que vol dir "dolent": 
  

Un nòdul d’informació considera bo allò que opina que tendeix a millorar la 
seva funció de benestar. 
 
Un nòdul d’informació considera dolent allò que opina que tendeix a 
empitjorar la seva funció de benestar. 

 
Evidentment, i per les mateixes raons esmentades en parlar del procés de decisió, un 
nòdul no pot saber si una cosa "és" bona o dolenta, només pot "opinar", amb el risc 
d’error corresponent, és clar.  
 

L’aparició del mal  
L’infern són els altres (J.P. Sartre) 

 
Si el mal prové del fet que els altres tenen funcions de benestar molt diferents de la 
pròpia vol dir que el bé, entès com a element comú, ha de provenir de la capacitat de 
tolerar aquestes diferències i, en la mesura del possible ser capaç d’entendre-les, és a dir 
de les conductes de col·laboració, basades en la comprensió mútua. Ara bé, perquè això 
sigui possible cal que cada observador tingui un nivell de complexitat suficient, ja que 
sense ell les conductes de col·laboració contradiuen la funció de benestar pròpia. El 
“bé” estable només es pot produir si tots dos estan disposats a fer unes cessions que 
considerin raonables a canvi d’obtenir de l’altra part unes cessions que aquest també 
consideri raonables.  
 
Això ens permet entendre perquè “el mal” apareix amb gran freqüència en estadis no 
prou desenvolupats. Per tal que dos nòduls es puguin entendre i col·laborar cal que tots 
dos ho entenguin així: si només un dels dos hi està disposat, es pot trobar o no una 
situació de raonable convivència, però si es dóna serà una situació inestable: tard o 
d’hora el més complex es cansarà de cedir sempre i es trencarà la situació: un 
considerarà que “el mal” és en la manca de col·laboració de l’altre, i aquest el 
considerarà en que el primer ha canviat i ja no l’ajuda (ja “no és bo”).   
 
Plantegem un model, molt simple, de la  situació: sigui p la probabilitat que un nòdul 
d’un cert conjunt tingui complexitat suficient per entendre la necessitat de col·laboració 
i entesa; la probabilitat que es produeixi l’entesa (és a dir el bé percebut per tots dos) és 
p2 ja que cal que tots dos ho compleixen. I aquesta probabilitat només és superior al 
50% si p > 70,7%. No cal dir que si en lloc de només dos nòduls en considerem 3, 4, ... 
n, la probabilitat total decreix molt ràpidament (per a n = 4, p > 84%, per exemple). Dit 
d’altra manera, si la capacitat d’entendre la necessitat d’entesa no és molt majoritària, el 
més probable és que acabi apareixent el mal. Sens dubte aquest model és fàcilment 
criticable per simplista —i probablement també per altres raons— però dóna una pista 
molt significativa del mecanisme de fons. 
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Reflexions sobre l’ètica  
Totes les teories són legítimes i cap no té importància. El 

que importa és el que se’n fa. ( J. L. Borges) 
A B801 s’explora amb més detall aquesta visió del problema, i se’n treuen diverses 
conseqüències ètiques. Aquestes són les conclusions principals:  
 

 No hi ha un Bé i un Mal absoluts: això són creacions de la ment, en funció 
dels nostres coneixements i interessos. No existeixen el Bé i el Mal (amb 
majúscules) sinó persones que tenen una funció de benestar amb una 
compensació de variables diferent de la nostra (i potser de la majoria). 

 Una conseqüència interessant d’això és que l’Univers, com a tal, és 
èticament neutre almenys en relació amb cadascun de nosaltres. L’única cosa 
que segur que és bona per a tot l’Univers —perquè coincideix amb la seva 
funció de benestar— és l’increment del coneixement. 

 La regla ètica clàssica "tracta als altres tal com tu voldries ser tractat" és 
només una aproximació; la regla bona seria "tracta als altres tal com ells 
volen ser tractats".  

 Independentment de l’opinió que tingui cadascú de l’actuació dels altres, 
tothom sempre intenta fer el bé, almenys des del seu punt de vista; són els 
altres que ho qualifiquen de dolent si això no coincideix amb el seu: és el 
mateix cas ja tractat en parlar sobre l’estupidesa. 

 Fer el que generalment es considera el Mal no és més que el resultat de la 
valoració de la pròpia funció de benestar: es fa el que es fa, simplement, 
perquè —a parer de qui ho fa— els beneficis superen els inconvenients, i per 
tant ho fa. Això és tot. 

El problema de la llibertat 
La llibertat humana augmenta a mesura que l’home 

accepta la raó com a guia i modera els seus desitjos. 
(Spinoza) 

Què és la llibertat?  
La llibertat és la possibilitat que té un nòdul de triar entre diferents opcions 
davant d’una situació determinada. 

 
Matemàticament, això succeeix quan un nòdul té diferents graus de llibertat per triar i 
per tant es troba en la necessitat de decidir: és a dir que les regles o equacions que 
regeixen el sistema donen més d’una solució possible. En la terminologia de la Teoria 
de la decisió, hi ha un conjunt d’alternatives possibles que conté més d’un element. 
Aleshores, el nòdul / decisor ha d’escollir16 una de les diferents alternatives de què 
disposa: això és la llibertat. 
 
Veurem a B802 algunes implicacions d’aquest concepte i quina és la veritable 
naturalesa de la llibertat i el seu paper en el model de l’Univers. El que segueix és un 
resum de les conclusions principals. 

                                                 
16 Sempre que hi ha més d’una opció, la decisió és obligada: "no fer res" ja és una decisió; és el que 
tècnicament es coneix com l’opció del statu quo, que és present en tota decisió.  
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És mesurable la llibertat?  
Si la llibertat és donada per la possibilitat de fixar diferents paràmetres, vol dir que és 
imaginable que es pugui arribar a definir una mètrica de la llibertat. Però la mesura de la 
llibertat resulta ser una qüestió subjectiva: 

Si la llibertat és mesurable, la seva mesura depèn més del decisor que de cap 
altra cosa. 

Llibertat i determinisme ingenu  
Hem establert al principi que l’Univers és determinista, la qual cosa sembla negar la 
possibilitat d’existència real de la llibertat. No és així, això és només la visió del 
determinisme ingenu, i aquesta visió es refuta amb un raonament semblant al que ja s’ha 
usat per tractar de l’atzar.  
 
La conclusió és que certament, si tot està determinat, tot seria conegut... si es pogués 
calcular. Però no es pot: només l’Univers sencer es pot calcular a si mateix, i per fer-ho 
necessita el tot el seu temps.  

La llibertat del passat  
Usualment se sol lligar el concepte de llibertat al futur: la llibertat és la que condiciona i 
influeix en el futur. Però aquest mateix concepte és aplicable també al passat: el passat 
també té la seva llibertat. 

Una altra visió de la llibertat  
L’estudi dels sistemes basats en autòmats, molt especialment NKS (v.B603) aporten una 
visió nova al problema. El principi d’irreductibilitat computacional ofereix un punt de 
vista molt interessant sobre el debat i la conclusió és que es poden "fabricar" sistemes 
lliures, igual com podem fabricar nombres aleatoris, amb mecanismes estrictament 
deterministes.  

Necessitat de la llibertat  
Imaginem un Univers on tots els nòduls acceptessin com a certa la visió del 
determinisme ingenu: la llibertat no existeix, és una il·lusió i en realitat ja està tot 
predeterminat des de l’inici. Què passaria? Doncs que no s’esforçarien a decidir bé: al 
capdavall, el que ha de passar, passarà inexorablement. És una visió fatalista que exclou 
tot estímul de millora; estem negant el principi fonamental del postulat egoista: els 
nòduls d’informació intenten sempre optimitzar la seva funció de benestar. 
 
El resultat seria desastrós: si tant és blanc com negre, i tothom pren les decisions sense 
solta ni volta —o, encara pitjor, decideixen no fer res en absolut—, eliminem la força 
creadora de l’Univers. El sistema funciona perquè els nòduls competeixen entre ells per 
aconseguir els recursos que els donin més possibilitats de supervivència. Dit d’altra 
manera, tot està muntat per fer que ens esforcem a decidir bé; aquest és en el fons el 
significat del Postulat metodològic. 
 
Per això la llibertat és innegociable. De vegades hi ha hagut col·lectius que, per la causa 
que sigui, han renunciat a esforçar-se: per fatalisme, per manca d’expectatives de futur, 
pel que sigui. Què ha passat? que si no han reaccionat aviat, la selecció natural els ha 
eliminat inexorablement. 
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Renunciar a decidir és renunciar a la pròpia complexitat, negar la finalitat mateixa de 
l’Univers. L’actitud de resignació, que tot és irrellevant i res no importa, és pròpia de les 
persones velles i decadents, que ja es troben a les portes de la mort. La renúncia a la 
llibertat és l’avantsala de la mort. Renunciar a la llibertat xoca frontalment amb la 
funció de benestar de l’Univers, i per això els nòduls que renuncien a lluitar, estan 
condemnats a desaparèixer ràpidament. 
 
Per què és així? Per què no es pot renunciar a la llibertat? El mateix determinisme 
ingenu ens dóna la resposta: perquè la llibertat és la força que fa avançar l’Univers. 
L’Univers és un immens ordinador que en cada moment està calculant quin és l’estat 
següent i el nostre esforç per decidir correctament és la nostra contribució a aquest 
càlcul. No usar la llibertat vol dir que no col·laborem al fi que estableix el Postulat 
teleològic i això ens converteix en uns elements inútils, prescindibles, si és que no som 
directament un ròssec. I l’efecte palimpsest (v. B503) eliminaria ràpidament els que es 
comportin així per aprofitar el seu emagest en coses potencialment més útils. Observem, 
i no és casual, que els qui més durada tenen són els nòduls més primitius: muntanyes, 
pedres... nòduls passius, que actuen de manera exclusivament geomètrica i seva la 
manera de contribuir al procés és conservar la informació; si nosaltres no usem la nostra 
llibertat estem renuciant a ser el que som i ho fem molt més malament: la nostra 
memòria és infinitament més curta que la d’una làpida. 
 
No ens podem escapar de la necessitat de decidir, encara que sembli que no siguem 
realment lliures per fer-ho. La decisió no està presa, perquè ningú no l’ha calculada 
encara. El fet que les solucions ja estiguin implícites en l’equació, no ens allibera de la 
necessitat de calcular-les. Encara que potser la llibertat no existeixi realment tal com 
l’hem entesa sempre, hem de decidir com si existís, perquè aquesta és la finalitat de 
l’Univers. 

Inconclusió  
La qüestió és prou complexa com per donar encara molt de si, i per això no en parlaré 
més, però crec que aquests descobriments obren una nova via d’estudi de la qüestió. No 
em sento autoritzat a concloure res definitiu ara com ara, però sí que em sembla possible 
donar dues conclusions parcials.  
 

 Primera: Sembla que la llibertat no és ben bé tal com l’hem entès durant 
segles, sinó una propietat emergent, anàloga a l’atzar, causada per la manca 
d’informació i de capacitat de càlcul i probablement, deu estar relacionada 
amb la irreductibilitat computacional dels autòmats que tots els nòduls prou 
complexos portem a dins.  

 Segona: Sigui com sigui, la llibertat és necessària. El postulat metodològic 
funciona precisament perquè tots els nòduls actuen com si, efectivament, la 
llibertat existís tal com l’hem entesa sempre. Renunciar a creure en la 
llibertat és renunciar al compliment del postulat teleològic, i per tant ens 
converteix en uns elements estranys, sobrers, a l’Univers que no tardarà a 
eliminar-nos d’una manera o altra. 

Vies de coneixement 
Hi ha rius metafísics, ella els neda com aquesta oreneta 
està nedant en l’aire (...) . Jo descric i defineixo i desitjo 

aquests rius... ella els neda. Jo els busco, els trobo, els 
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miro des del pont, ella els neda... I no ho sap, igual que 
l’oreneta. (Julio Cortázar. Rayuela) 

Els sentits i el coneixement  
Tota la informació que tenim sobre l’Univers prové, en última instància, dels sentits. 
Qualsevol raonament o hipòtesi que fem és elaborat a partir d’informacions sensibles, i 
quan volem examinar elements de la realitat que els nostres sentits no poden captar, 
construïm aparells que ho aconsegueixen: qualsevol aparell, sigui un microscopi, un 
amperímetre o un detector de radiació, tradueix una realitat no sensible a una altra que 
ho és. Sense la informació dels sentits no hi ha cap possibilitat de coneixement. D’altra 
banda, l’exigència del mètode científic de la comparació constant de la teoria amb la 
realitat exigeix l’ús permanent dels sentits, sols o ampliats pels aparells. Els sentits, 
doncs, ocupen un lloc fonamental en el progrés del coneixement.  
  
Tot això no és res de nou; ara voldria obrir una mica més el camp i presentar una 
proposta que crec que val la pena considerar, perquè dotaria de significat alguns 
aspectes de la ciència que normalment no se sap molt bé com tractar, probablement pel 
seu prejudici material-racionalista que ja hem comentat. 

Teoria dels sentits 

Introducció  
Construirem ara un model o teoria general dels sentits; el model és una generalització i 
alhora una formalització d’una teoria sobre uns sentits que vaig llegir fa més de trenta 
anys, segons la qual els humans tenim, a més dels sentits clàssics, uns altres dits 
"transcendents". Tot això es desenvolupa a B803, amb una reflexió a partir seu i una 
hipòtesi que permetria explicar, a partir d’aquesta teoria, perquè la bellesa ens atrau.  

Conceptes bàsics 
Comencem per les definicions bàsiques: 

Un sentit és qualsevol mecanisme pel qual un nòdul d’informació pot 
adquirir informació per identificar sistemes, i per tant interactuar-hi.  

Observem que d’aquesta definició se segueix que els sentits no són patrimoni només 
dels animals: qualsevol nòdul d’informació en té. Els sentits existeixen almenys a partir 
d’un cert nivell de descripció, i es desenvolupen progressivament fins arribar a l’estat 
actual. Aquesta teoria, almenys tal com es presenta aquí, no s’aplica a entitats com les 
partícules subatòmiques, potser perquè es tracta d’un nivell de descripció massa baix o 
potser perquè aquest model és encara insuficient; en tot cas, en aquests sistemes 
l’emagest i la informació estan tan íntimament mesclades que els és difícilment 
aplicable el concepte d’adquirir informació17. 
 
Dividirem els sentits en dues classes, relacionades amb el que s’ha dit al capítol 4 sobre 
les actituds geomètrica i aritmètica:  

Diem que un sentit és geomètric (o analògic) si el seu funcionament és 
continu, és a dir que utilitza magnituds contínues i respon de manera 
contínua a variacions contínues de l’entrada. 

 

                                                 
17 Pot ser la funció d’ona una descripció dels sentits en aquest cas? 
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Diem que un sentit és aritmètic (o digital) si el seu funcionament és discret, 
és a dir que les entrades són magnituds discretes o la seva resposta és 
discreta fins i tot a variacions contínues de l’entrada. 

 
Com en tot fenomen de tipus evolutiu, podem identificar diverses iteracions (o 
generacions18) de sentits. Examinem-les una per una.  

Primera generació: Gravitació i radiació 
Un cos que circuli per l’espai, sigui un planeta, un asteroide o una simple partícula de 
pols, és un nòdul d’informació que interacciona amb el seu entorn a través de dos 
mecanismes: la gravitació i la radiació que, d’acord amb la definició donada, són els 
seus sentits. 
 
Es pot discutir si cal afegir a aquests dos sentits l’electromagnetisme, que és una altra 
manera de captar informació i d’interactuar amb l’entorn. He optat pel criteri de deixar-
lo fora de l’esquema, perquè aquesta forma de relació juga un paper relativament menor 
en el cas dels cossos macroscòpics: gairebé tots són elèctricament neutres i no tenen 
camp magnètic. Probablement aquest sigui un residu d’un nivell encara més bàsic que 
es dóna en les partícules subatòmiques (junt amb les forces forta i feble) que només es 
manifesta en comptades ocasions o quan se’l força artificialment. És un criteri 
discutible, sens dubte, però de moment deixem-ho així; i si tan convé, es pot considerar 
inclòs dins de la radiació. 
 
La gravitació és, clarament, un sentit geomètric: la distribució de la massa de tot 
l’Univers defineix el comportament (trajectòria) del nòdul, el qual influeix en la resta de 
l’Univers gràcies a la seva massa. La Relativitat general ho diu ben clarament: la 
gravetat és geometria, i l’espai i el temps d’aquesta geometria són continus.  
 
La radiació, en canvi, és un sentit aritmètic, ja que l’energia que el cos pot rebre o 
emetre està discretitzada: no és possible una quantitat menor que el quantum. Aquesta 
radiació fa que el cos s’escalfi o es refredi, que és un tipus d’interacció amb l’entorn.  
 
Aquests serien els sentits més simples i en constitueixen la primera generació.  

Segona generació: Pressió, equilibri i temperatura 
Quan un nombre prou gran de cossos com els que hem vist en la primera generació 
s’ajunten i formen un nòdul més gran com una estrella, un planeta o un simple 
asteroide, la interrelació entre ells canvia.  
 
Ara, la relació geomètrica entre les pedres que formen el planeta ja no és la gravitació 
mútua, que esdevé irrellevant: la gravitació només intervé per mantenir-los tots units en 
un nòdul més gran, i el sentit actuant és la pressió: els objectes interactuen entre ells 
quan un empeny l’altre. Les masses de gas i plasma de l’estrella o els anticiclons i les 
borrasques s’empenyen i es desplacen mútuament, i una pedra que cau i topa amb una 
altra pot trencar-la o trencar-se; hi ha una interacció motivada perquè les pedres s’han 
identificat mútuament en topar. L’erosió és un altre efecte de la pressió, en aquest cas 
generada per l’aire o l’aigua i les partícules que porten. 

                                                 
18 He triat la paraula generació en clar paral·lelisme amb la terminologia usual en Informàtica. 
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En certes condicions es produeix un equilibri estàtic: les forces que unes pedres fan 
sobre els altres les mantenen en un equilibri, més o menys estable. La relació a través 
d’aquest sentit no produeix identificacions sobtades i violentes com la pressió, sinó una 
relació continuada que es pot acabar bé per una intervenció externa (detectada per la 
pressió) o bé perquè després de suportar el pes un temps prou llarg, la pedra de sota es 
trenqui per fatiga o altra causa. Observem que mentre dura la situació d’equilibri, pot 
passar que una força externa que podria fer tombar la pedra de sota si estigués sola, no 
ho fa precisament perquè la de dalt la subjecta amb el seu pes. Cal observar també que 
aquest sentit el tenen els objectes sòlids, com ara les pedres, però no els fluids, la qual 
cosa permet veure els objectes sòlids com un pas evolutiu amb relació als fluids: no 
només tenen un sentit extra, sinó que, tot i que no són capaços de crear informació, 
poden conservar la que tenen durant més temps. I podem observar que l’acció de 
l’entropia i l’efecte palimpsest (v. B503) s’obté justament mitjançant els sistemes fluids. 
 
Aquests dos nous sentits són causats per la gravetat del planeta, que ha evolucionat cap 
a dos nous tipus de relació: són, per tant, sentits geomètrics, encara que puguin 
ocasionar situacions de discontinuïtat, com ara el xoc entre dues pedres. 
 
Pel que fa als sentits aritmètics, apareix una forma de transmissió energètica que pot ser 
molt més potent que la radiació (que, com la gravitació, es manté, però té un paper 
menor): el contacte directe per convecció o transmissió; ho anomenarem sensibilitat a la 
temperatura (abreviadament, temperatura). Mitjançant aquest sentit, les masses d’aire i 
les roques s’escalfen (i poden arribar a fondre’s) i es refreden.  
 
Observem que els sentits de la primera generació no desapareixen en els nòduls que 
disposen dels d’aquesta segona, però tenen una importància menor. Aquesta és una 
característica que, com veurem, es mantindrà en totes les generacions: els sentits 
anteriors continuen vigents junt amb els nous que en són una evolució; una 
característica força general en tots els processos evolutius, com els biòlegs i fisiòlegs 
han posat de manifest reiteradament.  

Tercera generació: Química i fotosensibilitat 
Arribem al món dels éssers vius: des de l’aminoàcid primordial fins a les plantes. Els 
sentits geomètrics són aquí essencialment els mateixos que en la segona iteració (pressió 
i equilibri estàtic), tot i que s’han modificat els òrgans de percepció: ara hi ha una pell o 
membrana que aïlla un interior d’un exterior que és essencialment diferent. Aquesta 
membrana permet una reacció elàstica a la pressió: quan dues pedres xoquen amb 
violència, la més feble es trenca; ara pot no fer-se malbé cap dels dos elements en 
contacte. Ja no és una qüestió de pura resistència: es pot deformar fins a cert límit i 
recuperar-se més tard, una característica que els éssers vius comparteixen, per cert, amb 
les masses gasoses de l’atmosfera.  
 
Els sentits aritmètics sí que han variat molt. Els éssers vius són unes fàbriques 
químiques que intercanvien amb el seu entorn tota mena de substàncies: ho 
anomenarem sentit químic i és un sentit aritmètic, ja que l’existència d’una o altra 
substància ve donada pel fet que hi hagi o no una determinada molècula, que és un 
element discret. Evidentment, són els sentits geomètrics els qui permeten que les 
diferents substàncies es posin en contacte, i per tant aquest sentit té un cert component 
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geomètric també. És el sentit químic qui fa, per exemple, que les arrels dels arbres 
creixin en la direcció on hi ha nutrients i aigua. 
 
Al seu torn, la radiació ha evolucionat també en un sentit diferent: la capacitat de copsar 
la llum (fotosensibilitat), que és un sentit característic de les plantes i de molts 
microorganismes. Això és el que fa, per exemple, que els vegetals creixin amunt, que 
els gira-sols orientin la seva flor i que sigui possible la fotosíntesi.  

Quarta generació: Sentits animals 
En el regne animal apareix una nova generació, necessària per la seva capacitat de 
moure’s. És cert que hi ha animals com els musclos i les gorgònies que no es mouen i 
que molts éssers unicel·lulars es mouen, però la característica essencial dels animals és 
la mobilitat: els "animals immòbils" són els més primitius, propers encara a la generació 
anterior: de la mateixa manera no es pot comparar la mobilitat d’un virus o de les 
espores o les llavors amb la d’un cuc, i ja no diguem amb un ocell o un felí. 
 
Aquesta mobilitat implica que el simple equilibri estàtic ha d’evolucionar molt per tal 
de proporcionar informació sobre on és el terra: és el sentit de l’equilibri dinàmic tal 
com el coneixem nosaltres, que també és un sentit geomètric. 
 
Al seu torn, la pressió se sofistica molt i és capaç de distingir coses com ara la textura, 
la duresa, etcètera: és el sentit del tacte, per bé que en el llenguatge usual s’hi incloguin 
aquí també altres sentits de generacions anteriors, tals com la pressió o la temperatura. 
 
I una altra evolució de la pressió dóna lloc a la oïda mitjançant la creació de tots els 
mecanismes de l’orella interna, que és un sistema analògic detector de pressió molt 
sofisticat i sensible. 
 
Equilibri dinàmic, tacte i oïda són, doncs, els tres sentits geomètrics dels animals. Vist 
així, no deu ser casualitat que els òrgans de l’equilibri, els canals semicirculars, estiguin 
situats justament a l’orella interna.  
 
Per la seva banda, els sentits aritmètics evolucionen també: el sentit químic es divideix i 
especialitza en dos: l’olfacte per a les substàncies gasoses i el gust per les sòlides i 
líquides.  
 
També la fotosensibilitat es desenvolupa molt i dóna lloc a la vista. Observem que la 
vista no és només un sentit aritmètic pel fet de la quantització de energia, sinó que l’ull 
és, per ell mateix, una màquina digital: la imatge es forma a la retina per la resposta 
d’unes cèl·lules especialitzades, que actuen com a píxels en transmetre la seva 
informació al cervell. 
 
És interessant observar que la oïda, un sentit geomètric, és molt més sensible i ràpida 
que la vista, un sentit aritmètic. Mentre que podem captar sons de set octaves ben bones, 
amb la vista amb prou feines en copsem una; alhora, 24 imatges fixes per segon són 
suficients per donar a la vista la sensació de moviment mentre que un so digitalitzat ha 
de ser renovat milers de vegades per segon per enganyar l’oïda. Tot i que els 
especialistes diran si això és una mera qüestió accidental, o si és una qüestió evolutiva, 
em sembla probable que hi hagi també alguna causa més profunda, relacionada amb la 
seva naturalesa aritmètica i geomètrica tal com s’ha comentat al capítol 4. 
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És curiós constatar que els dos sentits superiors, la vista (aritmètic) i l’oïda (geomètric), 
són de naturalesa diferent. Ens podem preguntar si això és només per mantenir alguna 
mena d’equilibri entre els dos móns o té alguna altra conseqüència.  

Cinquena generació: Sentits humans 
I arribem als humans, amb tots els sentits anteriors ben desenvolupats i, segons la 
hipòtesi presentada a B803, amb uns altres sentits, que hem anomenat "humans". Aquí 
se’ns fa més difícil analitzar-ne la naturalesa i els límits i distingir el que és el sentit 
pròpiament dit dels seus efectes, justament perquè som a les fronteres del nostre 
desenvolupament. Això és especialment difícil pel que fa als sentits geomètrics19.  
 
Resumim aquí l’explicació donada a B803 sobre aquests sentits humans: 

 El sentit geomètric de la oïda s’hauria desenvolupat en tot el món dels 
sentiments, 

 El sentit del tacte (evolució de la pressió) dóna lloc al que he anomenat 
sociabilitat : la capacitat de relacionar-nos correctament uns amb altres. 
Podríem dir que aquest és el sentit de la convivència humana per excel·lència 
i en últim extrem remet a les normes socials, al civisme, a l’empatia i fins i 
tot a un món de conceptes com ara la solidaritat, la caritat, la compassió... 

 També l’equilibri ha evolucionat en la mateixa línia, i ha donat lloc al que 
anomeno el sentit de la proporció, de la compensació adequada entre les 
coses, que remet a conceptes com el seny, l’equitat, l’equanimitat o la 
justícia, que no per casualitat es representa amb una balança, un estri basat 
en l’equilibri. Anant més enllà, aquest sentit ens remet fins i tot a l’ètica. 

 Al seu torn, els sentits aritmètics haurien evolucionat: l’olfacte cap a la 
intuïció, i la vista cap al raonament. Observem que el comportament 
d’aquests dos sentits ja no és aritmètic sinó literalment digital: les idees es 
tenen o no es tenen (i són certes o falses), i el raonament es basa en la lògica 
de predicats, que és binària. 

 Al seu torn, el gust hauria evolucionat cap al plaer, que és essencialment 
aritmètic, ja que aquestes sensacions tenen molt a veure amb la presència o 
absència de determinades substàncies en el torrent sanguini, una 
característica clarament aritmètica. 

 
Fixem-nos com tots els sentits continuen essent geomètrics o aritmètics. Els sentiments, 
la sociabilitat i la proporció són geomètrics en el sentit que en cap d’ells les coses no 
són gaire estructurades, sinó que estan plenes de subtileses i situacions particulars. 
També cal observar que tots ells estan estretament relacionats amb les variables morals 
de la funció de benestar, una coincidència que no deu ser casualitat. 
 
Observem que el sentit del plaer, tot i ser aritmètic, té un fort component geomètric: 
podem fer una gradació de si unes coses ens agraden més que d’altres, gradacions que 
poden ser força complexes i subtils però no tenen gaire a veure amb la complexitat i 
subtilesa dels afers tractats pels sentits geomètrics20. Aquesta major complexitat es deu 
                                                 
19 No em fa res reconèixer que això pot ser una limitació meva, per tal com soc una persona amb un 
tarannà molt més "aritmètic" que "geomètric". 
20 ¿Podem dir que mentre la intuïció i el raonament són binaris, el plaer està associat als nombres naturals, 
i els sentits geomètrics als reals?  
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probablement a que aquest no és un sentit purament aritmètic: els sentits geomètrics han 
aportat també alguna cosa a aquest sentit (aritmètic), principalment l’equilibri (una cosa 
desproporcionada no dóna plaer) i en menor mesura el tacte i la oïda. No seria el primer 
cop que un sentit geomètric té influència sobre un d’aritmètic ni al revés: la pressió ja ha 
tingut un paper en la creació del sentit químic, i la sensibilitat a la temperatura l’ha 
tingut en el tacte. És mera casualitat que el nom que hem donat a la teorització del plaer 
(estètica) s’assembli tant a ètica? Potser és per això que el món geomètric dels 
sentiments, de l’ètica i de les relacions socials ens resulta tan difícil de copsar amb la 
raó: perquè són coses que pertanyen a móns diferents, que parteixen de principis 
completament diferents. Potser les matemàtiques necessàries no són aritmètiques, o 
potser l’aritmètica necessària és encara lluny dels nostres desenvolupaments. 
 
En qualsevol cas, ens trobem per primer cop amb uns sentits que són capaços d’aportar 
molta més informació "cap enfora" que "cap endins": disposar d’aquests sentits no 
només en aporta informació sobre l’entorn: ens permet actuar-hi com mai abans. 

Resum gràfic  
El gràfic de la figura 8.1 és un resum de l’evolució dels diferents sentits i la respectiva 
influència en el seu desenvolupament. Aquest esquema no pretén ser una explicació 
causal; simplement pretén reflectir com han evolucionat els sentits a mesura que els 
nòduls d’informació s’han anat complicant i adquirint complexitat per tal de dotar-los 
de noves maneres d’interrelacionar-se amb l’entorn, d’acord amb les noves necessitats. 
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El sentit dels nous sentits  
 

En la pedra, Déu dorm; en la planta, respira;  
en l’animal somia, i en l’home es desperta.  

(Dita popular alemanya)  

Sentits i evolució 
Si tot això no és només una especulació buida, una poca-soltada sense cap ni peus, tot 
plegat ha d’obeir a una raó. En un Univers determinista tot té una explicació i una 
finalitat. La pregunta pertinent, doncs, és aquesta: quin significat té aquesta nova 
generació de sentits, si és que en té cap?  
 
Crec que el model hi pot donar una resposta, senzilla i clara si partim del postulat 
teleològic: l’Univers vol explorar totes les conseqüències dels seus postulats. Això vol 
dir processar la informació disponible per crear-ne de nova, però per a això abans cal 
tenir-hi accés: aquesta seria la finalitat última de totes les generacions de sentits fins a la 
quarta generació (sentits animals). 
 
En nivells molt primitius de desenvolupament (primera i segona generació) no es pot fer 
coneixement: només mantenir la informació que el nòdul conté. No hi ha altra 
possibilitat de supervivència més que per la mera resistència. No cal altra informació 
que la que els sentits d’aquestes generacions poden proporcionar.  
 
A partir de cert moment —en l’estadi immediatament anterior a l’aparició de la vida— 
calen informacions més precises i variades: totes les formes vives necessiten els sentits 
químics: el pas de la segona a la tercera generació implica (o va inclòs en) el pas de la 
matèria inanimada a la matèria viva. Els éssers microscòpics i els vegetals en tenen prou 
amb els sentits, encara força simples, de la tercera generació; però els animals, per la 
seva mobilitat, necessiten més prestacions, i apareixen els de la quarta generació, 
singularment la vista i la oïda. Finalment, en el pas del món animal a l’humà, 
gradualment, van apareixent els de la cinquena, un procés que comença en els primats i 
acaba (per ara) en nosaltres.  
 
Podem observar que, per la seva naturalesa mateixa, els sentits de les diverses 
generacions van molt lligats a la funció de benestar dels nòduls corresponents. En la 
primera i segona generació, són nòduls passius, que simplement reaccionen de manera 
predeterminada, i no els calen sentits gaire sofisticats. En fer el pas a la matèria viva, els 
nòduls esdevenen actius, i els sentits de la tercera generació donen eines per tenir cura 
eficaçment de les variables físiques, de la mateixa manera que en els animals els sentits 
de la quarta generació els permeten ocupar-se de les variables materials i en la cinquena, 
de les variables morals. Podem dir, per tant, que els sentits sembla que sempre van un 
pas per davant del que els seus propietaris necessiten o són capaços de fer: disposen 
d’eines que poden fer més del que els cal, i per tant les limitacions amb què es trobin no 
vénen per aquest camí. O potser més aviat serveixen per indicar quin és el camí a seguir. 
I quan els nòduls evolucionen prou com per topar amb els límits dels sentits disponibles, 
n’apareix una nova generació que torna a situar-se un pas per davant. 
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Amb els sentits de les tres primeres generacions no hi ha possibilitat de generar 
coneixement, i només un cert empirisme amb la quarta. Els sentits corresponents a cada 
generació permeten una millor supervivència: en les dues primeres la durada s’obté 
només per la sola resistència física. Els vegetals poden adaptar-se a l’entorn i els 
animals poden modificar-lo, encara que només sigui movent-se. Però sense els sentits de 
la cinquena generació no és possible generar veritable coneixement. 

Utilitat dels sentits de 5a. generació 
Per què serveixen aquests sentits? Per poder processar adequadament les informacions 
proporcionades pels sentits anteriors. Un cop tenim la informació, què n’hem de fer? I 
com se sap que som en el bon camí? Els nous sentits s’ocupen de donar resposta a 
aquestes qüestions. 
 
Podem fins i tot posar-ho en relació amb el mètode científic: els sentits clàssics donen la 
informació experimental, tant la prèvia per elaborar una teoria, com la posterior de 
confirmació; els nous sentits proporcionen les vies per crear coneixement a partir 
d’aquestes informacions. 
 
Deia Newton que la bellesa en matemàtiques ve a ser com unes marques de Déu havia 
deixat per indicar-nos que anem pel bon camí. Crec que aquesta idea és perfectament 
generalitzable: la sensació plaent, la contemplació d’allò que trobem bell és la marca 
que anem bé. Deia Nietzsche que la lletjor és una refutació en ella mateixa: sense anar 
tan lluny, hi ha un consens tàcit a admetre que allò que ens resulta lleig, estrany o 
desagradable és probablement erroni o almenys necessita una revisió a fons21. El sentit 
del plaer, doncs, tindria per finalitat (no sé si principal, segurament no única) servir de 
"marca de qualitat" per indicar que anem pel bon camí, igual com el gust és un 
indicador de si allò és bo per menjar o no. 
 
Deia Hayek que "sense una teoria, els fets romanen silenciosos": un cop hem reunit la 
informació, cal fer-ne una interpretació. Però com es poden lligar els fets, sovint tan 
aparentment dispars? Quina pot ser la idea que ho relligui tot i li doni un sentit? Cal 
explorar un territori nou, però, per on començar? La intuïció —i la seva germana, la 
imaginació— és qui ens proporciona una resposta, encertada o no. Tots els grans 
descobriments científics, totes les grans teories se’ns apareixen sempre com una gran 
intuïció, un cop de geni del seu descobridor. Aquest seria el paper de la intuïció: 
proporcionar idees, bones o dolentes, com exigeix el primer pas del mecanisme 
fonamental. Diguem, de passada, que una intuïció fallida no és en absolut un fracàs, 
perquè encara que no hagi reeixit a dir-nos "com són" les coses, almenys ens ensenya 
"com no són", la qual cosa també és coneixement. La intuïció ens suggereix per on 
buscar, com l’olfacte suggereix als animals on trobar menjar, o fins i tot com el sentit 
químic diu a les plantes on hi ha humitat. Observem com, al igual que passa amb els 
sentits animals, els equivalents del gust i l’olfacte (el plaer i la intuïció) estan 
estretament relacionats: fins i tot abans d’elaborar cap hipòtesi, només amb les dades en 
brut, sovint ja podem dir si el conjunt "pinta bé" o no. 
 

                                                 
21 Aquesta és justament, en la meva opinió, la situació pel que fa a la interpretació de Copenhaguen de la 
Mecànica Quàntica (v. B109) 
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Una vegada trobada la "idea genial", cal posar-hi ordre. Aquesta és la feina de la raó: 
ordenar les dades segons les lleis del raonament, fer-les encaixar dins d’un tot coherent, 
quadrar les observacions... o al contrari, descobrir que la intuïció ens ha enganyat i allò 
que semblava prometedor era un camí sense sortida. Com diu Bertrand Russell, "la raó 
és una força que harmonitza i controla molt més que no crea". La raó és la gran eina per 
entendre l’Univers, com no podia ser d’altra manera tractant-se d’un Univers 
matemàtic. Però la raó no ens ensenya cap camí, només ens diu si el camí que seguim és 
bo o no, igual com la vista permet moure’s sense topar amb els obstacles, però no ens 
diu on hem d’anar. La raó ens permet extrapolar, generalitzar conceptes i aplicar idees a 
llocs molt diferents de l’original, igual com la vista permet fer un tour d’horizon per 
descobrir nous camins. 
 
Fins aquí el paper dels sentits aritmètics de cinquena generació. Examinem ara els 
geomètrics, la missió dels quals sembla que és complementar i alhora servir de 
contrapès o "control de qualitat" de l’acció dels aritmètics.  
 
La sociabilitat permet la col·laboració, pas previ al treball en equip i a la transmissió 
d’informació que permet el progrés del coneixement de generació en generació. La 
creació de persones col·lectives (organitzacions) necessita que els que les componen es 
relacionin, i com més harmoniosa sigui la relació, més eficaç serà: aquesta és la finalitat 
del sentit social. 
 
La proporció dóna una visió ètica de les coses: què està bé i què no. Va ser això i no 
altra cosa que va moure a molts dels científics que havien participat en el Projecte 
Manhattan per desenvolupar la bomba atòmica, a proposar, després de la guerra, no 
només la cancel·lació del projecte sinó que fins i tot se’n destruïssin tots els documents. 
La justícia, l’equitat, l’equilibri entre els diversos factors de qualsevol situació són 
elements indispensables per al bon funcionament de les coses. Observem com aquest 
sentit de la proporció és el que ens permet prendre decisions en relació a la nostra funció 
de benestar: sense ell no podríem saber si val la pena sacrificar una setmana de vacances 
per fer un curs d’anglès, per exemple: sense sentit de la proporció no hi ha decisió. 
 
Finalment, els sentiments aporten la consideració de les variables morals, ja que 
permeten la inclusió de la consideració de la funció de benestar de la majoria dins de la 
meva. Això implica l'aparició dels comportaments de col·laboració que creen la visió 
humanística que comporta el sentit del bé i del mal, la pietat, la compassió....  
 
Vist en conjunt, sembla que els sentits aritmètics sols, sense el contrapès dels sentits 
geomètrics, poden desbocar-se fàcilment i emprendre camins poc recomanables. És 
l’absència d’aquests sentits el que fa dir a Shakespeare que "el somni de la raó produeix 
monstres" i el responsable del consens que hi ha en que el progrés tècnic sol, sense unes 
consideracions ètiques que l’orientin, és un camí molt perillós. Sembla que la raó és 
necessària en aquest camí, però no pot anar tota sola, perquè corre el perill de desviar-se 
del camí correcte. Potser tot això té a veure amb la possibilitat de lliure creació de 
postulats inherent a la matemàtica? Vull dir: igual com qualsevol idea és vàlida com a 
postulat, però no tots els postulats són acceptables perquè poden generar una teoria no 
consistent, ¿hi ha aquí un mecanisme de control de la capacitat d’imaginar?. 
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Una via geomètrica al coneixement?  
Els humans hem emprès un camí aritmètic per a la creació de coneixement, la 
formalització del qual és el mètode científic. La pregunta que ens formulem ara és si 
aquest és l’únic camí possible o n’hi ha d’altres: si podem constatar l’existència de 
sentits aritmètics i geomètrics, bé podria haver-hi una via geomètrica, alternativa o 
potser complementària, a la nostra. Al capdavall, els dos sentits principals, la vista i 
l’oïda són de naturalesa diferent: aritmètic un i geomètric l’altre. I el mateix passa amb 
els de cinquena generació: el raonament és aritmètic, però els sentiments són 
geomètrics. Algunes de les funcions dels sentits geomètrics, especialment de el dels 
sentiments, semblen complementar d’una manera molt peculiar els resultats de la raó, 
igual com l’oïda complementa la vista. 
 
La pregunta, doncs, és pertinent: existeix una via geomètrica al coneixement, diferent de 
la via aritmètica del raonament i el mètode científic? No cal pensar gaire per trobar-nos 
amb una possible resposta afirmativa, que ja hem esmentat (v. capítol 4.) al parlar de les 
actituds geomètrica i aritmètica: la mística. 
 
Tots els místics de la història, en totes les tradicions culturals, coincideixen en una cosa: 
la profunda unitat amb l’Univers sencer que s’experimenta en aquestes situacions: 
sembla que existeix la possibilitat d’una comunió íntima amb la totalitat que no té res a 
veure amb la raó22. Però que existeixi el camí, i que alguns l’hagin transitat no és el 
mateix que disposar d’una metodologia per poder-lo utilitzar d’una manera tan general 
com fem ciència avui en dia. Al meu modest parer, qui més ha avançat en aquest camí 
és el budisme, i arriba al màxim conegut en el zen. 
 
No goso anar més enllà de plantejar la qüestió. Em veig incapaç de parlar-ne, però tinc 
el profund convenciment que aquí hi ha alguna cosa important23. Potser hi ajudin 
aquests versos:  

Difícils equacions són el camí 
i el fa el cometa, que ni sap sumar;  
l’harmonia amb el Cosmos és així: 

només escolta, i deixa’t anar.  

Les cinc evolucions 

Introducció 
La reflexió que hem fet sobre el significat i evolució dels sentits es pot ampliar fins a 
una visió del conjunt de l’evolució de l’Univers que, goso dir, resulta ara força natural.  
 
Deixant de banda detalls que poden necessitar revisió, crec que la descripció que 
segueix és, si més no, suggeridora d’una visió còsmica que no només és compatible amb 
el model axiomàtic presentat, sinó també amb altres visions procedents de molt diversos 
orígens, des de la mateixa ciència fins a diversos corrents filosòfics i fins i tot religiosos. 
 
D’ençà que Darwin formulà per primer cop la Teoria de l’evolució, el concepte d’un 
Univers evolutiu ha fet molt de camí. Avui dia, ningú científicament seriós nega que el 

                                                 
22 Pot ser una conseqüència de la unitat de l’Univers derivada del postulat matemàtic? 
23 Confio que es doni a aquesta afirmació el valor que té, venint com ve d’un racionalista convençut 
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concepte evolutiu és cabdal en el gran esquema de funcionament de l’Univers. Aquest 
esquema és plenament coincident amb el nostre model, basat justament en això, tal com 
ho estableix el postulat metodològic. 
 
El magne procés evolutiu de l’Univers es presenta dividit en cinc parts que no són 
processos evolutius diferents, sinó que es desenvolupen simultàniament i en paral·lel:  

 L’evolució estel·lar de l’Univers 
 L’evolució geològica de la Terra 
 L’evolució biològica de la Biosfera 
 L’evolució mòbil del Regne animal 
 L’evolució cultural de la Humanitat 

 
L’esquema de l’hèlix universal presentat a B615 ens permet veure cada una de les cinc 
evolucions com una hèlix pròpia, que alhora són cinc passos en una mateixa hèlix 
universal. Dit d’altra manera cada una d’elles es pot veure com una repetició de 
l’anterior a un nivell superior, la qual cosa ens permet especular amb el futur de la 
nostra evolució com a espècie.  
 
Cada una d’aquestes evolucions es desenvolupa dins del marc general de l’anterior, de 
manera que la primera seria l’evolució de l’Univers a gran escala, dins de la qual la 
Terra (i el sistema solar) és un element minúscul que segueix la seva pròpia evolució; i 
sobre la Terra es produeix una evolució biològica, que ben aviat es va dividir en dues 
branques diferents caracteritzades per la mobilitat; al seu torn, aquesta darrera ha donat 
lloc a l’espècie humana que fa la seva pròpia evolució de tipus cultural. Es tracta, doncs, 
de cinc hèlixs cadascuna de les quals es desenvolupa inclosa dins de l’altra.  

Evolució estel·lar  
L’evolució a gran escala de l’Univers és un procés clarament iteratiu, en el qual diverses 
generacions d’estrelles, amb els seus eventuals planetes, es formen i destrueixen i amb 
els materials resultants es formen novament altres estrelles i planetes. Els detalls del 
procés es troben a qualsevol bon text d’Astrofísica; ara només en destacarem els 
elements que són rellevants per a la nostra exposició. 
 
Poc després del Big Bang, la matèria de l’Univers era bàsicament hidrogen (i una mica 
d’heli) Aquesta matèria, empesa per la gravetat es va anar ajuntant al voltant de petites 
concentracions aleatòries de massa (i separant-se de l’antimatèria, si és correcta la 
hipòtesi presentada a B208). Un cert nombre d’aquestes concentracions es van anar 
ajuntant fins a formar una massa prou gran com perquè la pressió gravitatòria encengués 
l’estrella, potser amb alguns planetes de gas al seu voltant. Les altíssimes temperatures 
del forn nuclear de l’interior d’aquestes estrelles permeteren la creació d’elements més 
pesants que l’heli, que, en explotar l’estrella al final de la seva vida, es dispersaren i 
quan la gravetat els tornà a ajuntar per formar una segona generació d’estrelles (el Sol, 
entre elles) ja es formen amb materials més pesants i per tant donen lloc a planetes com 
la Terra que ja no estan compostos només de gas.  
 
Avui aquesta evolució continua, de manera que en tot moment moren estrelles i amb els 
seus materials se’n formen de noves, i així successivament.  
 
En els planetes de primera generació, compostos únicament de gas, ja hi havia masses 
gasoses (anticiclons i borrasques atmosfèriques) que interaccionaven entre elles per 
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contacte; en els planetes de segona generació, això s’estén també a masses sòlides o 
líquides diferents que interaccionen per contacte físic. D’aquesta manera apareixen al 
llarg d’aquesta evolució el que més endavant serà la segona generació de sentits.  
 
Observem que aquí la font d’acció bàsica és la gravetat i els nòduls d’informació 
implicats són, originalment, molt simples: petites concentracions de matèria en un lloc. 
Ara bé, a mesura que aquests nòduls creixen, es formen estructures més complexes. 
Alguns d’aquests nòduls, com ara les estrelles o els quàsars, poden arribar a tenir una 
complexitat interna notable. Tot i que es tracta de nòduls tan simples, ja es manifesten 
nòduls col·lectius, que encaixen a d’altres més simples: un sistema solar que inclou 
l’estrella i tots els seus planetes, per exemple.  
 
El resultat més important, però, és la generació d’un tipus de nòduls nous que permetran 
l’evolució geològica: els àtoms més pesants que l’heli. 
 
Tots els nòduls implicats són passius, i per tant no es pot parlar de la seva funció de 
benestar, però la interacció que es produeix entre ells per causa de la gravetat permet 
que ocasionalment puguin mostrar comportaments de gran complexitat (v. el problema 
dels tres cossos a B108) assimilables a una certa llibertat aparent, malgrat tractar-se de 
nòduls passius. 

Evolució geològica 
A partir d’ara només parlarem del planeta Terra. No sabem com deuen haver anat les 
coses en els milions i milions d’altres planetes, tot i que podem suposar que hi deu 
haver forts paral·lelismes, però només del nostre sabem del cert què ha passat. Els altres 
cossos del sistema solar tenen també la seva evolució geològica, però no sembla que 
hagin anat més enllà. 
 
L’evolució geològica correspon, doncs, a la història del nostre planeta, incloent-hi 
l’atmosfera. Els elements d’aquesta evolució són les plaques tectòniques i el substrat per 
damunt del qual es mouen, donant lloc a continents, volcans, serralades i tota mena 
d’accidents geogràfics; i també les diverses masses d’aire i aigua que es mouen per 
sobre seu, que ocasionen el clima i com a conseqüència de la seva interacció els rius, els 
llacs i els mars.  
 
Els mecanismes d’interacció entre tots aquests nòduls són força més complexos que en 
l’evolució estel·lar, i no sempre els coneixem prou bé. El càlcul de la seva evolució 
resulta molt difícil, i de vegades impossible: només cal veure l’estat actual de la ciència 
meteorològica, i la informació que tenim pel que fa al que passa a l’interior de la Terra 
és realment molt minsa. El moviment de totes aquestes masses, malgrat poder-se 
descriure per lleis deterministes, és habitualment caòtic, i pràcticament impossible de 
calcular, més enllà d’una antelació molt petita. 
 
Els nòduls implicats són també passius com en l’evolució estel·lar, però ara la interacció 
directa del contacte físic entre ells és l’element predominant: les pedres només es 
mouen perquè una altra les empeny, excepte quan cauen, responent a l’impuls 
gravitatori, més primitiu. El mateix és cert de les borrasques i els anticiclons i de les 
plaques tectòniques: el mecanisme d’interacció està regit per la mecànica newtoniana i 
cal el contacte físic per transmetre l’impuls. I si no hi ha prou impuls, hi ha equilibri. Els 
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sentits que tenen aquests nòduls per rebre i transmetre informació són els de la segona 
generació. 
 
Encara que els nòduls siguin passius i per tant sense una funció de benestar que guiï el 
seu comportament, la selecció afavoreix la durabilitat; per tant, tot i que en un sentit 
molt primitiu, podem dir que hi ha una pseudo-funció de benestar que només té en 
compte les variables estrictament físiques: manteniment (durada) de l’emagest.  
 
El resultat de tot plegat no és només que l’aire es mou i els continents també. Hi apareix 
una altra mena d’accions diferents, propiciades justament per aquest moviment: els 
àtoms de diferent naturalesa es barregen i apareix una interacció química, sobreposada a 
la mecànica que és la força bàsica en aquesta evolució. Igual com l’existència de 
planetes rocosos, amb continents i borrasques, és un resultat emergent de l’evolució 
estel·lar, l’aparició de molècules químiques és el resultat emergent de l’evolució 
geològica.  
 
Fixem-nos que fins ara els sentits aritmètics corresponents (radiació i sensibilitat 
tèrmica) han tingut un paper força secundari; però ara, la temperatura resulta ser un 
element cabdal: sense una temperatura adequada, moltes de les reaccions químiques 
causants de l’aparició de la vida no haurien estat possibles.  
 
De manera que la interacció química (el futur sentit químic) és una nova manera 
d’interrelacionar-se els nòduls que apareix al llarg d’aquesta evolució. I, al final, 
apareixen molècules prou complexes com per fer aparèixer un fenomen nou: la vida. 
Vida que es basa en un tipus molt peculiar de química: la química del carboni. 

Evolució biològica 
No cal ara repassar els detalls de l’evolució biològica, des dels primers aminoàcids fins 
a nosaltres: el procés bàsic ja està establert i és força clar, almenys en línies generals.  
 
En algun punt d’aquesta evolució, potser des de l’inici mateix, els nòduls deixen de ser 
passius: apareixen nòduls actius, que contenen autòmats, i als quals per tant ja és 
aplicable el principi egoista. Els bacteris es mouen si el medi és adequat, responent a 
uns impulsos químics molt determinats. Observem que la funció de benestar d’aquests 
nòduls està composta només per variables del tipus que hem dit físic, és a dir de 
manteniment en bones condicions de l’emagest: alimentació, reproducció, seguretat... 
 
El sentit químic, nascut en l’evolució geològica, ara és fonamental: tots els éssers vius 
són essencialment sistemes químics, que funcionen amb aquesta base i no cap altra. 
Aquestes reaccions necessiten unes condicions de temperatura per poder-se 
desenvolupar amb eficàcia i la sensibilitat tèrmica la proporciona. El contacte físic passa 
a ser, poc a poc, una font d’informació complementària (però no residual) que 
complementa els altres sentits. 
 
A mesura que l’evolució avança, els éssers unicel·lulars descobreixen els avantatges de 
la cooperació, apareixen els éssers pluricel·lulars i la simbiosi. En algun punt del procés 
probablement ja els seus primers estadis aquesta evolució es bifurca, en funció de la 
mobilitat: hi ha uns éssers que no es mouen de lloc i uns que sí; les plantes i els animals 
són els representants més coneguts de les dues categories. La mobilitat de les plantes es 
dóna només en el mecanisme reproductor, però les espores o llavors són portades pel 
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vent o pels animals; en cap cas es tracta d’una mobilitat voluntària. Mentrestant, amb la 
química i la fotosensibilitat n’hi ha prou per obtenir la informació que cada exemplar 
necessita de l’entorn: només cal saber on hi ha humitat, nutrients, llum... i aleshores les 
arrels o les branques s’orienten en aquesta direcció. Aquesta capacitat de les plantes 
d’orientar el moviment de branques i arrels segons les seves necessitats i les condicions 
de l’entorn, els dóna molts més graus de llibertat que no pas tenen les pedres o els 
anticiclons. 
 
La supervivència de l’espècie en aquestes condicions remet a l’eficàcia reproductora: la 
generositat amb què les plantes generen fruits, arrels, espores, llavors i la possibilitat 
que un simple esqueix generi una planta nova, són mecanismes usats a bastament. Tot 
això funciona sense problemes, simplement amb els sentits de la tercera generació. 

Evolució mòbil  
Per diverses raons ens hem acostumat a tractar l’evolució biològica com una sola cosa: 
la vida evoluciona de manera contínua amb mecanismes molt similars, però als efectes 
que ens interessen ara, cal distingir l’evolució animal de la resta. Els biòlegs diran fins a 
quin punt el naixement del Regne animal és posterior a tots els altres; probablement la 
separació evolutiva es devia produir molt aviat, però als nostres efectes és una evolució 
diferent.  
 
La velocitat d’evolució dels animals palesa que no és una evolució com la de les 
plantes. En els dos casos es tracta d’evolució biològica i per tant cada iteració és una 
generació; encara que hi ha força encavalcament, les generacions animals duren, en 
general, menys que les vegetals: hi ha plantes anuals i tortugues que viuen dos-cents 
anys, però no hi ha plantes que es neixin i es reprodueixin en un dia com les mosques ni 
animals que visquin milers d’anys com una olivera ni, encara menys, com un sequoia. 
 
Però això no és tot. El més important és que el pas al món animal comporta un canvi 
qualitatiu molt profund: la mobilitat. Els animals immòbils, com ara els coralls, són 
elements intermedis, que ocupen entre les dues evolucions un paper semblant al dels 
primats en la frontera entre els animals i els humans. 
 
La mobilitat ja és present en el món unicel·lular, i també en la reproducció de les 
plantes; però ara es tracta d’una mobilitat activa, no la merament causada per agents 
externs sobre els quals no es té cap control. És, a més, una mobilitat potencialment 
il·limitada, capaç d’estendre’s per tot el planeta. Això comporta diverses coses, entre 
elles la possibilitat de fugir dels predadors, els quals, per la mateixa raó són cada cop 
més àgils i ràpids. Apareix un concepte nou: el perill, l’amenaça i les estratègies de caça 
i de supervivència; és significatiu comparar com les herbes es deixen menjar pels 
herbívors, i com aquests mateixos herbívors fugen dels carnívors. 
 
Potser fins i tot podríem parlar d’una evolució paral·lela dels insectes, que es mantenen 
com a reserva per a una alternativa futura per si els mamífers ens acabem extingint. 
Se’ns fa rar, però la ciència ficció ha explorat aquest camí més d’una vegada24: ¿és 
possible que, en les condicions adequades, un formiguer evolucioni fins a esdevenir un 
ésser intel·ligent?  

                                                 
24 V. al capítol 6 el paper i la importància dels "creadors d’històries" en l’evolució 
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La mobilitat dels animals implica molt més que el simple fet de traslladar-se: implica 
l’existència d’estratègies de caça i de fugida, la creació de refugis i amagatalls o 
l’acumulació de menjar en una estació per a la següent. En definitiva, comencen a 
aparèixer les variables materials en la funció de benestar, variables que estan absents en 
les plantes: els cucs de terra excaven galeries, els ocells fan nius, els castors 
construeixen dics i les formigues apleguen aliments. Encara és un comportament 
instintiu, però la funció de benestar ja no és merament física: hi ha un component 
material que, en certa manera anticipa la capacitat de planificar, pròpia de la vida 
intel·ligent. Fins i tot es prefiguren algunes variables morals, en la cura que moltes 
espècies tenen pels seus fills, en el comportament social de les llopades, en els estols 
d’ocells i en l’organització complexa d’un formiguer. 
 
Tornem a la línia principal: aquesta mobilitat té les seves necessitats. Cal ser capaç de 
saltar sense caure, i durant el salt, el vol o la natació cal saber on és a dalt i on és a baix: 
cal un control de l’equilibri dinàmic i no merament estàtic. A més, cal informació a 
distància per poder tenir temps a reaccionar amb eficàcia i apareixen uns nous sentits 
caracteritzats precisament per aquesta funció: l’oïda i, més tard, la vista. Ara ja no és 
necessària la proximitat del contacte físic per saber com és l’entorn.  
 
En aquesta evolució ja ens trobem amb nòduls col·lectius d’una complexitat notable, 
capaços d’imposar-se als nòduls particulars que els componen: sistemes simbiòtics, 
colònies d’insectes o ocells que volen en estols, per esmentar-ne alguns, en ordre 
decreixent de prioritat del col·lectiu. La coincidència en el temps d’aquesta evolució 
amb l’anterior fa que les dues estiguin estretament relacionades, començant pel paper de 
l’herba com a origen de la cadena tròfica. Alguns d’aquests nòduls col·lectius, com ara 
l’ecosistema format per totes les espècies vegetals i animals d’un bosc, poden adquirir 
una complexitat enorme; i com és habitual en aquestes situacions, aquest nòdul 
col·lectiu preserva les seves pròpies variables físiques de la funció de benestar (durada, 
extensió..) afavorint els interessos dels seus components: s’arriba així a una situació 
d’equilibri entre el bosc i els seus components, en benefici mutu. 
 
La mobilitat dels animals dóna un nombre més gran de graus de llibertat; això implica la 
necessitat d’augmentar la capacitat de càlcul, cosa que fa aparèixer els primers 
comportaments amb aparença d’intel·ligència. No ho és pròpiament, però els animals ja 
prenen decisions; la famosa història de l’ase de Buridan que es va morir de gana dubtant 
entre dos munts de fenc idèntics situats a la mateixa distància és això: una història 
inventada per un filòsof. Mai cap ase no s’ha mort de gana per una situació com 
aquesta. 
 
Com ha passat en les altres evolucions, també en aquest cas el comportament cada cop 
més complex dels nòduls, genera un nou tipus de fenomen que serà decisiu més 
endavant: la capacitat d’autodefinir-se, és a dir la personalització. 
 
A poc a poc, també van emergint els sentits de la cinquena generació: poc o molt el 
plaer, la intuïció i els sentiments ja són presents en els primats (a la frontera entre 
l’evolució animal i la cultural) i potser en molts mamífers, però els sentits social, de 
proporció i el raciocini, cent per cent humans, ja devien ser presents en molts dels 
homínids. 
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I arribem així a l’aparició d’una nova característica que sorgeix d’aquesta evolució, però 
que origina una història completament diferent: la humanitat. 

Evolució cultural 
L’evolució humana és essencialment cultural. Les necessitats d’estricta supervivència 
van perdent protagonisme i en el seu lloc apareixen les preocupacions de tipus cultural: 
l’evolució de les idees és la força emergent en aquesta evolució, i el producte resultant 
són els diversos sistemes filosòfics i religiosos, la ciència i la tecnologia. 
 
Els nòduls humans són persones individuals, clarament dotats d’autoconsciència i 
apareixen uns nòduls col·lectius, també persones, de gran complexitat i força: pobles, 
tribus, nacions, esglésies, religions, estats, empreses... La vida dels éssers humans està 
tan condicionada per un munt de nòduls col·lectius (organitzacions), que en molts 
aspectes es pot dir que són ells els grans protagonistes d’aquesta evolució. 
 
En totes les persones, tant els individus com les organitzacions, la funció de benestar es 
sofistica moltíssim: no només les variables morals s’afegeixen poc a poc a les físiques i 
les materials25, sinó que a més totes elles intervenen per primer cop de manera explícita 
amb els seus valors passats (records) i futurs (expectatives). Aquesta gran complexitat i 
autoconsciència dels nòduls els fa ser plenament conscients de la llibertat de què 
disposen. A més, a mesura que l’evolució avança, els nòduls adquireixen més 
complexitat i apareix una nova propietat de les persones: la de ser creadors. 
 
El resultat de l’activitat humana és un coneixement cada dia millor de l’Univers, 
coneixement que no només ens permet entendre’l cada cop millor, sinó que també ens 
permet aprofitar-ne les propietats per incrementar el nostre benestar (tecnologia). 
Podem dir que no és fins a aquesta evolució quan realment l’Univers comença a 
acomplir la seva finalitat establerta pel Postulat teleològic. 

Síntesi: la Gran Evolució  

Independència de les evolucions 
La descripció que hem fet de les cinc evolucions (estel·lar, geològica, biològica, mòbil i 
cultural) no és res de nou, tret de l’adaptació al nostre llenguatge de fets ben coneguts i, 
potser, la selecció dels aspectes destacats. Cada una de les cinc evolucions pot ser 
examinada a la llum del model de l’hèlix universal per detectar-hi les regularitats en la 
repetició.  
 
Aquestes cinc evolucions descriuen la història del que ha passat i passa en el nostre 
entorn més immediat: l’evolució estel·lar és universal, però les altres quatre es 
desenvolupen al nostre planeta. Cada cos celest, sigui estrella, planeta, satèl·lit o 
cometa, té la seva pròpia història i per tant la seva pròpia evolució geològica, en 
paral·lel amb la de la Terra. I en cada un d’ells hi pot haver aparegut o no l’evolució 
biològica i possiblement l’evolució mòbil; i segurament en alguns llocs remots hi deu 
haver una evolució cultural, que es pot assemblar o no a la nostra. 
 

                                                 
25 Per al cas de les organitzacions i en particular les empreses, v. B706, lliçons de la crisi 
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Cada evolució segueix el seu curs i no s’atura pas pel fet que n’hagin aparegut de noves. 
Les estrelles, amb els seus estols de planetes, continuen formant-se i morint. I en cada 
una d’elles els fets es continuen produint de manera més o menys cíclica, amb els temps 
i els ritmes que pertoca a cada una.  
 
L’evolució geològica de la Terra continua, i hi ha terratrèmols, apareixen nous volcans i 
el clima canvia com ho ha fet des de fa milions d’anys. Evidentment, la presència dels 
éssers vius i molt especialment la humana influeix poc o molt en aquesta evolució, però 
bàsicament segueix el seu curs.  
 
El mateix es pot dir de l’evolució biològica i la mòbil, tot i que aquestes estan més 
relacionades entre elles i fortament influïdes per la presència humana: des de la 
ramaderia i l’agricultura fins a la medicina o la construcció, moltes de les activitats 
humanes deixen la seva petja biològica. Malgrat la intervenció humana —i sovint 
precisament per això— les espècies apareixen i desapareixen, tot seguint uns ritmes i 
temps propis. Les actuals tendències ecologistes, tot i que de sentit contrari a les 
actuacions de fa cent o cent cinquanta anys, són una altra manera d’expressar la voluntat 
humana d’influir en el medi ambient. 
 
I, no cal dir-ho, l’evolució cultural humana continua endavant.  
 
Podem, doncs imaginar aquestes cinc hèlixs com cinc grans columnes, iniciades en 
moments diferents, però que es desenvolupen paral·leles, interaccionant unes amb les 
altres, però cada una amb les seves pròpies característiques.  

Relació entre les evolucions 
També podem veure aquestes evolucions com a passos d’un mateix procés. Cada una de 
les cinc evolucions pot ser vista com un pas més, una volta de rosca més en una gran 
hèlix tendent a l’acompliment —si més no en aquest nostre racó de món— del designi 
de l’Univers.  
 
Aquestes evolucions són iteracions del tipus que a B615 hem anomenat simultani: un 
cop engegada la nova evolució, l’anterior no s’atura, sinó que continua; però com que 
els ritmes de cada una són molt diferents (cada vegada més ràpida, com correspon al fet 
que cada una conté més informació que l’anterior) sembla com si l’evolució més lenta 
s’aturés en relació a la següent. Com que el seu ritme és incomparablement més lent, 
per a l’evolució següent és el marc pràcticament immutable dins del qual es 
desenvolupa. Alhora, també adquireix un caràcter que podríem anomenar "de reserva": 
l’evolució estel·lar crea nous planetes on eventualment es pugui acabar desenvolupant la 
intel·ligència, la Terra evoluciona i si mai s’extingís la vida en naixeria de nova, les 
plantes continuen evolucionant i qui sap si podrien arribar a substituir els animals si 
s’extingissin; i l’evolució mòbil continua per poder repoblar el planeta altre cop si 
nosaltres ens acabem exterminant26. És a dir, que apareix clarament el punt 1 del 
mecanisme fonamental: deixar sempre oberta la porta a la màxima varietat 
d’oportunitats, que ja competiran després entre elles, si s’escau. 
 

                                                 
26 "El planeta dels simis" és una metàfora perfecta d’aquesta idea. Aquest podria ser "el pla B" de la Terra 
si nosaltres acabem fent una estupidesa còsmica. I potser els insectes, el "pla C" si també fallés això. 
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Els paral·lelismes entre les cinc evolucions ja han estat comentats abans en parlar de 
cada una d’elles, però és posant-les en un quadre sinòptic quan es posen de manifest 
més clarament, així com també les diferències —sempre en el sentit de l’increment de la 
informació— que hi ha a cada pas en relació amb l’anterior (v. figura 8.2) 

La sisena evolució 
Hi haurà una sisena evolució? Jo crec que sí. El model ho diu: si hi ha una gran hèlix, el 
més normal és que tard o d’hora acabi donant una altra volta. Potser passaran milers 
d’anys o més aviat únicament alguns segles (el temps s’està accelerant, v. capítol 5) 
però hi acabarà essent. Goso fins i tot especular que això serà més aviat d’hora que tard: 
els nostres ritmes biològics ja estan començant a resultar massa lents en comparació a la 
velocitat d’avenç de la ciència i la tecnologia.  
 
Probablement sorgirà com una continuació de l’evolució humana, la qual potser 
continuarà de manera independent, però ocupant ja un paper secundari, o tal vegada ens 
extingirem com ho van fer els homínids. També pot ser que no sigui pròpiament una 
sisena evolució, sinó només un canvi qualitatiu en l’evolució cultural humana: una cosa 
similar al que passa en l’evolució biològica amb el "tall" entre animals i plantes.  
 
Altra cosa és com serà aquesta sisena evolució: aquí no es pot fer res més que especular. 
Seguint els paral·lelismes que la taula de la figura 8.2 ens suggereix, probablement la 
força motor bàsica serà de tipus cultural o científic, els nòduls objecte d’evolució seran 
persones creadores, potser col·lectius, i no em sembla forassenyat pensar que siguin 
alguna mena de simbionts entre humans i màquines.27 Les variables morals seran la base 
de la seva funció de benestar i apareixerà un nou tipus de variables avui desconegut, 
potser relacionades amb fenòmens de tipus místic. Tot i que continuaran disposant dels 
cinc sentits animals, la seva manera principal d’interrelacionar-se amb l’entorn seran els 
sentits humans de la 5a. generació i apareixeran uns sentits de sisena generació que els 
resultaran tan estranys, fascinants i desconeguts com ho són els de la cinquena per a 
nosaltres.  
 
Les matemàtiques continuaran creixent, apareixeran nous teoremes i noves conjectures 
per a nosaltres inimaginables, i problemes que ens semblen irresolubles seran exercicis 
per a nens d’escola elemental. Moltes coses que a nosaltres ens semblen importants 
hauran passat al calaix dels mals endreços i l’efecte palimpsest els haurà fet oblidar.  
 
No sembla absurd pensar que serà en aquesta sisena evolució que s’establirà contacte 
amb altres intel·ligències per començar a crear un "nosaltres" còsmic, pas previ 
indispensable per a la personalització de l’Univers.  
 
O no. L’Univers és infinitament complex i mai no se sap què pot passar.

                                                 
27 Encara això que ens sembli ciència ficció, no hi estem tan lluny ja avui: qui no duu al damunt una o 
altra pròtesi, encara que només sigui una dent postissa, unes ulleres o un marcapassos? I qui pot moure’s 
sense dur un mòbil a la butxaca? Quin paper tindrà Internet (o el seu successor) en la societat d’aquí a 
cent anys? I veient els joves d’avui, "enganxats" permanentment al mòbil, no costa gaire d’imaginar 
persones amb una connexió permanent implantada des del naixement. 



103 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

 
 
 

Propietats \ Evolució 1.- Estel·lar 2.- Geològica 3.- Biològica 4.- Mòbil 5.- Cultural 
inicial Gravetat Mecànica newtoniana Química Vida Economia Força 

motor emergent Mecànica newtoniana Química Vida Economia Moral 
Propietats emergents Àtoms pesants Química del carboni Mobilitat Personalitat Ciència, tecnologia 

tipus  Passius Passius Actius Actius Persones 
inicials Estrelles, planetes... Pl. tectòniques, 

atmosfera, mars, rius... 
Virus, bacteris, 
plantes... 

Insectes, aus, 
mamífers... 

Humans i 
organitzacions 

Nòduls 

emergents Planetes rocosos Molècules vives Animals Homínids, societats Creadors 
var. inicials Cap Cap Físiques Físiques Materials Funció de 

benestar var. emergents Cap Físiques Físiques Materials Morals 
inicials 1a. generació 2a. generació 3a. generació 4a. generació 5a. generació Sentits 
emergents 2a. generació 3a. generació 4a. generació 5a. generació ? 

Llibertat dels sistemes  
Aparença ocasional de 
llibertat: alguns 
sistemes complexos  

Aparença usual de 
llibertat: sistemes 
habitualment caòtics 

Llibertat restringida: 
alguns graus de 
llibertat  

Llibertat àmplia: 
molts graus de 
llibertat 

Llibertat moral: 
consciència de la 
llibertat 

 
Fig. 8.2.- Quadre comparatiu de les cinc evolucions 
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L’Univers autoconscient 
Si nosaltres fóssim els únics habitants de l’Univers... 

 quin malbaratament d’espai! (Carl Sagan) 

La consciència de les matemàtiques  
Al capítol 1 hem establert que les matemàtiques són un joc formal que permet l’estudi 
teòric i l’aplicació als fenòmens reals d’una gran quantitat de teories; la qual cosa 
permet establir models matemàtics per a l’estudi de qualsevol element de la realitat i en 
particular de les pròpies matemàtiques. Les matemàtiques són una ciència que és capaç 
d’estudiar-se a ella mateixa. Podem extrapolar aquest estudi fins a l’autoconsciència?  
 
D’altra banda hem postulat que l’Univers és un objecte matemàtic (és a dir, que té 
naturalesa matemàtica) i per tant totes les propietats i característiques de les 
matemàtiques li han de ser aplicables. En certa forma, atès que l’Univers ho conté tot, 
podem dir que Univers i Matemàtiques són la mateixa cosa, i per tant comparteixen les 
mateixes propietats. En un llenguatge més matemàtic (encara que resulti insòlit) potser 
es podria dir que l’Univers és un cas particular de les matemàtiques. O potser al revés. 
O qui sap si només són dues iteracions de l’hèlix universal. 
 
Ara bé, aquesta correspondència de propietats no ha de ser necessàriament en la forma 
que avui entenem les matemàtiques; el nostre coneixement n’és molt limitat. Ens falta 
molt per arribar a conèixer tot l’Univers i encara més per conèixer-lo del tot; només cal 
recordar les conclusions de Wolfram a NKS (v.B603). Per tant només podem extrapolar 
les propietats conegudes si volem especular sobre com és l’Univers i esperar que 
l’extrapolació sigui més o menys correcta. 

La consciència de l’Univers 

Consciència i personalitat 
És conscient l’Univers de si mateix? En el nostre llenguatge aquesta pregunta equival a 
dir si l’Univers és una persona, i, si és el cas, quina mena de persona és.  
 
És clar que si l’Univers ha de ser conscient de si mateix, ha de ser una persona 
col·lectiva, i n’ha de ser a través d’uns elements que li donin aquesta consciència, entre 
els quals nosaltres devem ocupar un lloc o altre. Però una cosa és que existeixin 
persones conscients aïllades, i una altra cosa és que aquestes "illes de consciència" 
formin una consciència col·lectiva. Una consciència col·lectiva exigeix que les persones 
que la formen es comuniquin entre ells d’una o altra manera. 
 
Sabem que l’Univers és capaç d’autoestudiar-se: la prova és que jo he escrit aquest 
llibre i vostè, lector el llegeix; i tots dos formem part de l’Univers el qual, segons es 
desprèn del Postulat matemàtic, actua de forma unitària. D’alguna manera, aquesta 
interacció entre vostè i jo és un dels molts mecanismes que fa servir l’Univers per 
estudiar-se. Vol dir això que l’Univers n’és conscient? No ens aventurem més enllà del 
que és prudent, i tornem al que ja hem dit: l’Univers conté éssers que l’estudien, i com 
que aquests éssers són part de l’Univers, és obvi que l’Univers s’estudia a si mateix, en 
sigui conscient o no (i signifiqui el que signifiqui "ser-ne conscient"). 
 



 

105 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

Atès que l’Univers conté persones com vostè i jo que tenim consciència individual i ens 
entretenim a discutir aquestes qüestions, crec que es pot dir que poc o molt l’Univers és 
una persona; però això no vol dir que tingui un grau de personalitat gaire gran. Encara 
que totes les persones de la Terra que pensen sobre aquestes coses estiguin connectades, 
la Terra i tot el que conté és molt poqueta cosa per creure que és suficient per fer tot 
l’Univers conscient d’ell mateix.  

Altres intel·ligències 
Ara com ara no tenim indicis que fenòmens semblants a nosaltres es donin enlloc més; 
però això no és cap prova d’inexistència: algunes estimacions sobre el nombre de 
civilitzacions que hi pot haver semblants a la nostra, només en la nostra galàxia, donen 
fins a unes deu mil; això sí, separades per una distància mitjana no inferior als tres mil 
anys llum. I si mirem més enllà, els milions i milions de galàxies que hi ha fan creure 
que és molt improbable que no existeixi un cert nombre, probablement gran, de 
civilitzacions més o menys avançades. El primer pas del Mecanisme fonamental indica 
que experiments semblants a nosaltres n’hi ha d’haver molts, probablement milions.  
 
Però encara que n’hi hagin milions, no ens comuniquem; i així és impossible crear una 
consciència compartida que doni lloc, com a propietat emergent, a una consciència 
global: les persones formades per altres persones necessiten de la comunicació entre 
aquestes per ser-ho. 

Hi ha hagut prou temps? 
Segons els models actuals de l’evolució de l’Univers, la primera generació d’estrelles 
estava formada únicament d’hidrogen i heli, i és en el seu interior on es van formar els 
àtoms més pesants que, en escampar-se al final de la vida de l’estrella, possibiliten la 
creació de planetes rocosos al voltant de les estrelles de segona generació. Dit d’altra 
manera, no és possible que hi hagi vida (ja no diguem intel·ligència, almenys com 
nosaltres la coneixem) si no és en una estrella de la segona generació. 
 
Repassem les dades numèriques: l’Univers té una edat estimada en uns 13,8 milers de 
milions d’anys, i el Sol uns 4,5 milers de milions; i abans de la formació del Sol cal que 
hi hagi hagut estrelles de primera generació que hagin explotat després de seguir tot el 
seu procés. És a dir, que el temps per arribar fins a nosaltres és més aviat justet. No fa 
gaire que l’Univers ha començat, des d’aquest punt de vista.  
 
Prenguem la nostra pròpia història com a referència (no en tenim d’altra) i siguem 
optimistes: suposem que els grecs del segle de Pèricles haguessin arribat a definir el 
mètode científic, cosa de la qual no van estar tan lluny. Això vol dir que el Renaixement 
i amb ell tota la història del progrés científic s’hauria avançat dos mil anys si fa no fa. El 
nivell tecnològic actual s’hauria assolit més o menys a l’època de Jesucrist, i seria 
aleshores quan s’haurien enviat els primers senyals radioelèctrics a l’espai. Ara bé, la 
distància mitjana entre dues civilitzacions, segons les estimacions ja esmentades, és de 
l’ordre de tres mil anys llum; dit d’altra manera, encara falten uns quants segles perquè 
puguin arribar fins a nosaltres els primers senyals d’una altra civilització. No tenim 
notícies dels nostres veïns còsmics, simplement perquè no hi ha hagut prou temps. 
 
És clar que això pressuposa que la història de la Terra s’ha repetit fil per randa en aquest 
altre planeta hipotètic: tota aquesta comparació es desmuntaria només que una estrella 
sigui un milió d’anys més vella que el Sol (un 0,02%) o que el meteorit que va acabar 
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amb els dinosaures hagués passat de llarg o tantes altres coses: la complexitat del 
sistema i les diferències de ritme entre les diferents evolucions fan pràcticament 
impossible cap estimació raonable. 

La closca de l’ou 
El punt primer del Mecanisme fonamental és una raó més que referma l’argument ja dit: 
l’Univers deu fer arreu molts i molts intents per estudiar-se. Intents que potser no 
s’assemblen gens a nosaltres, que poden estar més o menys avançats, que potser en unes 
coses ens superen de llarg i potser en altres som nosaltres qui els superem. L’únic que 
sembla clar és que en conjunt l’Univers està tot just començant la seva tasca, i queda 
molt per fer: res no impedeix pensar que d’aquí a un temps, no sé si milions d’anys, 
milers o només segles, es podrà —no em pregunteu com— comunicar-se amb altres 
civilitzacions per anar creant aquest "nosaltres" còsmic, necessari per crear la 
consciència de l’Univers. 
 
Des d’aquest punt de vista, el malbaratament d’espai de què parlava Sagan té una 
explicació i un significat: és la nostra protecció contra interferències prematures, igual 
com la duresa de la closca de l’ou protegeix dels agents externs els delicats processos 
que tenen lloc a dins. Arribat el dia, els pollets hauran de lluitar per la supervivència 
com tot ésser viu, però no abans d’hora. 
 
Sabem bé què passa quan una civilització que no ha assolit un nivell ètic suficient es 
troba amb una altra tecnològicament més endarrerida: només cal repassar la història 
d’Amèrica en els segles XVI i XVII (i fins ben entrat el XIX si parlem de l’Amèrica del 
Nord) o la colonització europea de l’Àfrica al segle XIX. Només a l’Àsia les 
civilitzacions autòctones van poder perviure, especialment a la Xina i la Índia, però és 
que es tractava d’unes civilitzacions d’un nivell de desenvolupament comparable a 
l’europea: no tecnològicament, però sí en molts altres aspectes, i en alguns clarament 
superiors. Aquest no és un fenomen rar, en biologia passa el mateix: quan una espècie 
nova arriba a un territori, o bé el colonitza i destrueix les espècies anteriors, o bé és 
anihilada per elles, segons qui sigui més feble o menys adaptada; però si tenen un nivell 
semblant cada una trobarà el seu nínxol ecològic i es produirà un nou equilibri. 
 
El Mecanisme fonamental imposa que hi hagi moltes civilitzacions a l’Univers que 
intentin complir el postulat teleològic; arribat el moment hauran de competir entre elles 
per veure quina és la que millor ho fa, però aquesta competència no pot ser prematura: 
segurament cal que totes hagin arribat abans a un nivell ètic que permeti que la trobada 
s’assembli més a un congrés científic que a una guerra.  

Per això estem tan separats uns dels altres: perquè no sigui fàcil trobar-se. 
 
Vol dir això que el Mecanisme fonamental no s’aplica en aquest cas? Evidentment que 
no; només s’aplica de manera diferent: recordem que cada cas té les seves pròpies regles 
de competència. En el món biològic, i no diguem ja en el geològic, el coneixement que 
es crea és pràcticament nul, de manera que el que preval és la reutilització de l’emagest 
per crear nous nòduls, més complexos i amb més capacitat de supervivència; però en el 
nostre cas (i en el dels nostres homòlegs de les estrelles) la quantitat de coneixement 
creada ja no es pot menystenir: la competència ja no pot ser una simple lluita per la 
supervivència, sinó que més aviat s’ha d’assemblar a una controvèrsia, com les que 
tenien els antics grecs a l’àgora o les que es produeixen a cada congrés científic que se 
celebra: és una competència entre idees i la que surt triomfant és la que més 
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coneixement aporta. Sovint, aquesta idea triomfant no és cap de les que hi havia a 
l’entrada, sinó una síntesi de moltes d’elles. Ja no es pot simplement destruir una 
civilització en nom del progrés: ara el progrés és sumar, no substituir. Potser els nostres 
casos d’Amèrica i Àfrica tinguin també el seu significat: potser són la lliçó que ens calia 
aprendre. Potser els segles que van del XVI al XIX van ser suficients perquè els colons 
anglesos de l’Índia sabessin veure-hi uns valors que els missioners espanyols d’Amèrica 
que no van saber veure, posem per cas, en l’imperi Inca. 

Conclusió 
Nosaltres sols som massa poca cosa per dir que l’Univers és autoconscient gràcies a 
nosaltres; necessitem altres interlocutors que, per ara, no sabem si hi són, i si n’hi ha, no 
ens comuniquem, de manera que no hi podem interactuar per crear cap mena de 
consciència global. Però segons les dades disponibles no sembla que hi hagi hagut gaire 
temps per fer avançar la tasca de l’Univers, i tots plegats estem encara massa tendres per 
poder començar a competir entre nosaltres de manera fructífera.  
 
Tot sembla indicar que l’Univers està tot just començant la tasca que li suposa el 
postulat teleològic. 
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IX: Per acabar... 

Resum 
Tot i la complexitat del model, intentaré fer un resum sintètic de les idees principals:  

1. L’Univers és una teoria matemàtica (que se suposa) consistent, la qual intenta 
obtenir totes les conclusions possibles del seus axiomes.  

2. Aquest desenvolupament és el que marca la fletxa del temps, i atès que 
l’objectiu és inassolible, l’Univers és un procés obert, sense fi. 

3. L'Univers és un sistema autodefinit, i (per tant?) de suma nul·la: tot el que conté 
es compensa mútuament. 

4. L’Univers té dos aspectes que s’impliquen mútuament: l’emagest i la 
informació, que de manera molt esquemàtica, es poden associar als conceptes 
del maquinari i el programari de l’Univers. 

5. La primera matèria de què està fet l’Univers és l’emagest: un complex format 
per la matèria i l’energia, les quals defineixen una geometria de l’espai-temps, 
que és al seu torn el marc necessari per a l’existència de la matèria i l’energia. 

6. La informació necessita un suport d’emagest per existir, i s’hi codifica en forma 
geomètrica; tanmateix, la informació (significat) és independent de la geometria.  

7. El coneixement és aquella part de la informació que serveix a la finalitat de 
l’Univers, i la seva capacitat de generar-ne és la condició de viabilitat de 
l’Univers. 

8. Per aconseguir la seva finalitat, l’Univers utilitza un Mecanisme fonamental 
(Mecanisme Fonamental) el qual opera, amb les adaptacions corresponents, en 
tots els processos de tots els nivells de descripció. 

9. El Mecanisme fonamental està basat en iteracions successives de prova i error, 
els actors de les quals són uns nòduls d’informació, cada vegada més grans i 
complexos, que han passat per diferents etapes evolutives : passius, actius, 
persones i creadors. 

10. Els nòduls actius i posteriors són uns autòmats (en el sentit matemàtic del terme) 
amb la seva funció de transferència, aquí anomenada funció de benestar, única 
per a cada nòdul. 

11. Les variables de la funció de benestar es poden classificar en tres grups: físiques, 
materials i morals, que són evolutivament successius i que tenen una relació 
creixent amb la informació i decreixent amb l’emagest. 

12. El fet que els nòduls siguin els actors dels quals es val l’Univers per obtenir la 
seva finalitat fa que l’Univers sigui essencialment subjectiu; alhora, atès que tot 
el que hi ha a l’Univers acaba essent identificat tard o d’hora per algun nòdul, 
existeix una realitat objectiva. 

Nosce Te Ipsum 
El model, finalment, és profundament subjectiu: l‘Univers intenta comprendre’s a si 
mateix i ho fa a través de la visió, única i irrepetible, que en té cadascun de nosaltres.  
 
Però cada observador, des d’una simple pedra fins a l’organització més complexa, té 
una visió pròpia de l’Univers i actua només en funció d’aquesta visió i la informació 
que conté. D’aquesta manera, el model implica que el propi coneixement és el 
coneixement de l’Univers: cada un de nosaltres (i cada una de les persones col·lectives 
de què formem part) és un d’aquests nòduls en el racó de món on vivim, i per tant un 
dels infinits miralls on l’Univers es mira a si mateix per intentar conèixer-se.  
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Conèixer-nos a nosaltres mateixos és conèixer l’Univers i viceversa i som aquí per a 
això. Nosce te ipsum és, doncs, el mandat essencial que, tanmateix, en cada un de 
nosaltres adopta una forma i unes característiques diferents, personals i irrepetibles. La 
vella fórmula grega resulta ser així el motor de l’Univers: conèixer-se un mateix és 
l’imperatiu bàsic, perquè vol dir conèixer l’Univers; i conèixer l’Univers és conèixer-se 
un mateix. 

I tot això, per què? 
Al llarg de tot el llibre, ha anat traient el nas d’una manera més o menys subreptícia, una 
qüestió: si tot això és així, per què és així? Quina raó hi ha perquè l’objectiu de 
l’Univers sigui el que diu el postulat teleològic? Si existeixen uns postulats bàsics, per 
què han de ser aquests i no uns altres? 
 
Per molt natural i intuïtiva que sigui la pregunta, no vol dir que sigui fàcil de respondre. 
Equival a un problema filosòfic clàssic (i irresolt): per què existeix el que existeix, 
essent que no se’ns apareix cap raó necessària per la qual hagi d’existir?  
 
La resposta correcta dins del model és simple: això és un postulat, i s’accepta o no 
s’accepta. Parafrasejant Groucho Marx diríem: aquests són els meus postulats, i si no li 
agraden, n’hi ha d’altres. La pregunta correcta, doncs, no seria "per què?" sinó 
"funciona?" 
 
Però ara que ja som al final de l’exposició, podríem dir que "fora de temps", no em 
resisteixo a la temptació de donar-hi una resposta, tot i que probablement és portar les 
coses una mica més enllà del que seria raonable. La resposta pot ser convincent o no, 
però quedi almenys constància que no s’ha defugit la qüestió. 
 
Anirem a trobar la resposta en la mitologia hindú. En aquesta mitologia, Brahma és la 
divinitat creadora, que representa el Tot; en el context de les religions comparades, es 
pot associar al Déu suprem de cada religió, tot i que no sempre amb les mateixes 
característiques. Segons aquest mite, el món és com un gran teatre, on Brahma és alhora 
l’autor de l’obra, l’actor, l’espectador, el tramoista i el teatre mateix. Una descripció que 
s’adiu molt amb el nostre model i ens permet associar-lo bastant bé al que hem definit 
com l’Univers. Doncs bé, aleshores algú pregunta:  
— I per què Brahma fa tot això? 
 
La resposta sempre m’ha semblat deliciosa:  
— Això només ho sap Brahma... si és que ho sap 
 
Goso demanar-me si el que està fent Brahma no és precisament mirar de trobar la 
resposta a aquesta pregunta. 
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I: Postulat matemàtic 
 

Postulat matemàtic: 
L’Univers és un objecte matemàtic 

 

B101.- Definició de matemàtiques 

L’estat de la qüestió  
Comencem pel més senzill: la definició que en dóna el Diccionari de l’IEC: "Ciència 
que tracta de la quantitat i de la forma", una definició que per als nostres propòsits 
resulta insuficient (o potser no tant? tornarem sobre això diverses vegades). Una 
definició més convincent és que les Matemàtiques són "un ampli camp d’estudi on 
s’examinen les propietats i interaccions d’objectes idealitzats"28.  
 
Quan s’estudia el concepte de matemàtiques en si (i no merament les diferents teories 
matemàtiques) se sol parlar de metamatemàtiques, o teoria de la demostració (proof 
theory), definida com "la branca de la lògica que estudia la combinació i l’aplicació dels 
símbols matemàtics" o també com "l’estudi de les matemàtiques i del raonament 
matemàtic en un sentit general i abstracte. En lloc d’estudiar els objectes d’una teoria 
matemàtica particular, s’examinen les teories matemàtiques com a tals, especialment en 
relació amb la seva estructura lògica i es concentra principalment en la forma com els 
teoremes es dedueixen a partir dels axiomes".  
 
Però la teoria de la demostració és també una teoria matemàtica i per tant en forma part, 
de manera que ens trobem amb una situació força incòmoda: la definició inclou allò que 
és definit. Aquesta és una consideració molt important sobre la qual tornarem més 
endavant. 
 
Segons les definicions anteriors, podem considerar també les matemàtiques com una 
branca de la lògica, o fins i tot una altra manera d’anomenar-la. Però la lògica és 
definida com "l’estudi matemàtic formal dels mètodes, l’estructura i la validesa de la 
deducció matemàtica i de la demostració". O sigui, si les matemàtiques són una branca 
de la lògica i la lògica és l’estudi matemàtic del que sigui, ja hi tornem a ser. 
 
Altre cop ens trobem amb la mateixa dificultat: estem donant voltes en cercle. Potser 
per això, Bertrand Russell en va donar una definició irònica: la matemàtica és "aquella 
matèria en què mai no sabem de què estem parlant ni si el que estem dient és veritat". 
Tot i l’evident atzagaiada, conté més veritat de la que sembla a primera vista, i hi 
tornarem més endavant.  

                                                 
28 Totes les cites entre cometes d’aquesta secció han estat traduïdes de Wolfram 
(http://mathworld.wolfram.com/) consultada a 8/2/07 
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Conceptes previs per a la definició  
Vist que no sembla haver-hi una definició directa prou bona, provem de fer la nostra, 
que es troba a la Part A. Però per precisar-la bé, cal definir uns quants conceptes previs: 
 

a) Sentència: Una sentència és una frase gramaticalment correcta que afirma o 
nega alguna cosa. 

 
b) Postulat del Terç exclòs: Es postula (sense demostració, per tant) que tota 

sentència, situada en un context determinat, es classifica en una i només una 
d’aquestes dues categories: la de les sentències certes (o verdaderes) i la de les 
sentències falses.29 Anomenem valor de veritat de la sentència a la classificació 
que li correspon. 
 
Cal advertir aquí algunes coses: 
Primera: la classificació no és absoluta; segons el context (teoria) on s’expressi, 

una mateixa frase pot ser una sentència certa, una sentència falsa o no ser 
una sentència. Per exemple, "els angles de qualsevol triangle sumen 180º" 
és una sentència certa en un context anomenat "geometria euclidiana", és 
una sentència falsa en el context d’altres geometries, i no és una sentència 
en el context de la teoria de nombres, perquè usa conceptes (angles, 
triangles, graus) no definits en aquest context: usa paraules que no volen 
dir res (diríem que no són al diccionari) i per tant no és una frase 
gramaticalment correcta. 

Segona: el valor de veritat d’una sentència és un atribut només de la sentència i 
del context on s’expressa, i no depèn del coneixement que en tinguem: una 
sentència és certa o falsa, independentment de si ho sabem o no; hi ha 
sentències (hipòtesis, conjectures) de les quals "encara" no en sabem el seu 
valor, i fins i tot hi ha sentències de les quals sabem que no el sabrem mai 
(sentències indecidibles); però això no les fa certes o falses (v. lletra e). 

Tercera: el valor de veritat d’una sentència és invariable, mentre no es canviï el 
context; una sentència com "ahir vaig menjar pollastre" serà certa o falsa 
segons el dia que es digui; però "ahir" no és un objecte, sinó una 
referència, i dir-ho un dia o altre canvia el context (en aquest cas temporal) 
i és per això que uns dies és certa i uns altres no. 

Quarta: una paradoxa és una sentència que és contradictòria amb ella mateixa 
(com ara "aquesta sentència és falsa"); tot i que ens avancem en la línia de 
presentació dels conceptes (v més endavant, lletra k), assignarem a tota 
paradoxa la categoria de falsa, atès que acceptar-la com a premissa porta a 
contradicció i per tant a una teoria falsa. 

  
c) Regla de raonament: Anomenem regla de raonament a qualsevol algorisme o 

procediment que ens digui com construir una nova sentència, anomenada 
conclusió, a partir d’una o més sentències prèvies anomenades premisses. A 
l’aplicació d’una d’aquestes regles en diem deducció.  

 
                                                 
29 No sé fins a quin punt es pot considerar pertinent la cita, però sempre m’ha impressionat la intuïció de 
la Bíblia quan descriu els dos primers actes de la Creació en termes de lògica binària: "Al principi, Déu va 
crear el cel i la terra" (Gèn 1;1) (...) "Déu digué: Que existeixi la llum. I la llum va existir. Déu veié que la 
llum era bona, i separà la llum de les tenebres." Gèn. 1;3 
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d) Regla de raonament vàlida: Diem que una regla de raonament és vàlida si n’hem 
postulat la propietat següent: aplicada correctament a unes premisses totes elles 
certes, la conclusió també ho és. Pot semblar a primera vista que la negació no 
s’ajusta a aquesta propietat, però no és així: si "a" és una sentència certa, podem 
formar la sentència "no-a és una sentència falsa", la qual és certa.  

 
e) Sentències possiblement certes: Són sentències de les quals no podem assegurar 

que siguin falses: 
Una hipòtesi és una sentència a la qual hem atribuït provisionalment la 

categoria de certa, però estem disposats a canviar-ne l’atribució.  
Una conjectura és una hipòtesi de la que tenim un convenciment bastant 

gran (però no total) que és certa. 
Una sentència indecidible és una sentència de la qual no és possible 

deduir el valor de veritat. 
 
f) Sentències primàries: Són sentències la veritat de les quals s’accepta sense 

objecció. N’hi ha de dos tipus: 
Una definició és una sentència certa que assigna un valor (concepte) a 

una paraula, i ens habilita per usar-la en sentències posteriors, com 
una fórmula abreviada per expressar el concepte. 

Un postulat és una sentència a la qual s’atribueix arbitràriament la 
categoria de certa.  

 
g) Teoria: Una teoria és el conjunt de totes les sentències certes que es poden 

deduir a partir d’un conjunt de sentències primàries utilitzant un conjunt donat 
de regles de raonament vàlides. Aquestes sentències certes de la teoria 
s’anomenen teoremes. 

Observem que els postulats han d’anar necessàriament darrere d’alguna 
de les definicions (definicions primàries), ja que aquestes ens diuen 
quines són les paraules del llenguatge, i els postulats afirmen coses 
sobre aquestes paraules. A més hi ha altres definicions (definicions 
secundàries) que van apareixent en el curs del desenvolupament de 
la teoria, com a fórmules per "condensar" alguns conceptes. Així en 
Teoria de nombres, la definició del concepte "nombre natural" seria 
primària, però la de "nombre primer" seria secundària. En 
qualsevol cas, definicions i postulats són les úniques sentències 
(almenys dins de la teoria) la veritat de les quals no es pot discutir. 

 
h) Axiomes d’una teoria: Englobarem sota en nom d’axiomes de la teoria les 

definicions primàries, els postulats i les regles de raonament vàlides que hem 
usat per construir-la30. 

 
i) Teoremes i demostracions: Les sentències certes que es dedueixen a partir d’un 

conjunt d’axiomes són anomenades teoremes. Una seqüència de deduccions que 

                                                 
30 Aquesta definició d’axioma no és l’habitual, que se sol prendre com a sinònim del que aquí anomenem 
postulat; però en la pràctica, quan es parla d’axiomes d’una teoria s’està pensant explícitament o no, en 
això. Més encara, si s’han d’admetre forçosament com a sentències certes les definicions primàries i els 
postulats, i com a vàlides les regles de raonament, el conjunt és "indiscutit, admès per tothom", que és 
com defineix el DIEC el concepte d’axioma. 
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porti des dels axiomes fins a un teorema concret constitueix una demostració 
d’aquest teorema. Anomenarem construcció d’una teoria al procés de trobar i 
demostrar els teoremes de la teoria; la construcció estarà acabada si ja s’han 
demostrat tots els seus teoremes i el resultat de la construcció (acabada o no) 
d’una teoria seria, doncs, el conjunt de tres coses: uns axiomes, els teoremes que 
se’n dedueixen i les seves demostracions.  

 
j) Consistència d’una teoria: Les teories, anàlogament a les sentències, es 

classifiquen en consistents i no consistents; la classificació depèn del principi de 
consistència (o de contradicció): una teoria és falsa (o no consistent o 
contradictòria) si conté com a teoremes dues sentències que siguin una la 
negació de l’altra; i és certa (o consistent o no contradictòria) si no conté cap 
parell de sentències així. 

 
k) Postulat de consistència de les teories: Es postula que només tenen interès les 

teories consistents, i per tant l’objectiu últim és trobar i construir teories 
consistents i demostrar la no consistència de les falses; d’aquesta manera, el 
principi de contradicció esdevé un "control de qualitat" de la teoria i per tant del 
conjunt d’axiomes. Com que el conjunt dels axiomes d’una teoria inclou de 
forma implícita tots els seus teoremes, és lícit modificar-lo per tal que la teoria 
superi la prova de la consistència. Això ens permet afirmar (v. lletra b) que les 
paradoxes són sentències falses, des del moment que acceptar-les com a 
postulats condueix a una teoria que conté contradicció. 

 
l) Aplicació d’una teoria: Anomenem aplicació d’una teoria qualsevol associació 

dels conceptes definits en la teoria amb objectes de la realitat, tot fent la hipòtesi 
que els postulats i teoremes de la teoria seran, mutatis mutandis, aplicables als 
corresponents objectes de la realitat. Entenem aquí per realitat qualsevol font de 
conceptes externa a la teoria que s’aplica. Per descomptat, una mateixa teoria pot 
tenir diverses aplicacions. 

 
m) Problema: Anomenem problema una frase interrogativa (directa o indirecta), 

gramaticalment correcta i formulada en el context d’una teoria o d’una de les 
seves aplicacions, que exigeix com a resposta o bé un teorema de la teoria 
(problema teòric) o bé el resultat de l’aplicació d’un teorema als objectes de la 
realitat (problema pràctic). El teorema o l’aplicació que dóna resposta a la 
pregunta és la solució del problema, i el procés de deducció per trobar-lo 
s’anomena resolució del problema. 

 
n) Model: Una aplicació és vàlida (o correcta) si els resultats dels problemes 

pràctics corresponen suficientment al que s’observa en la realitat. Aleshores, si 
l’aplicació és vàlida, podem considerar-la acceptada com a aproximació vàlida a 
la realitat i es converteix en un model31.  

 
La paraula "suficientment" indica que aquest procés de validació i acceptació pot 
ser més o menys flexible, ja que per diverses raons aquesta correspondència molt 
rarament —per no dir mai— serà del tot exacta; en general, l’acceptació o no 

                                                 
31 Sovint al que aquí hem anomenat aplicació també se’n diu model; s’accepta aleshores que hi poden 
haver models no vàlids o incorrectes i els que superen la prova se’n diu models vàlids o eficaços.  
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d’una aplicació dependrà del grau de precisió que exigim a la correspondència. 
La idea que "a igual causa, igual efecte" se sol citar com una de les premisses 
bàsiques de la ciència, però en realitat no és certa o com a mínim és una 
idealització: seria més correcte dir que "si les circumstàncies en què s’ha fet 
l’experiment són prou similars, el resultat hauria de ser força semblant". 
Evidentment des del moment que usem quantificadors qualitatius com ara 
"prou", "força", "massa" o "gaire" ja no estem fent matemàtiques en sentit 
estricte. Ve en aquest punt molt a tomb recordar una frase d’Albert Einstein: "En 
la mesura en què les matemàtiques es refereixen a la realitat, no són certes. I en 
la mesura en què són certes, no es refereixen a la realitat".  
 
Distingirem dues classes de models:  

Models descriptius són els que reprodueixen amb prou aproximació 
algunes o totes les correlacions observades i permeten fer càlculs pràctics 
però no donen raó dels motius pels que aquests càlculs funcionen 
Models explicatius són els que a més expliquen els fenòmens a partir de 
les hipòtesis de la teoria. 

 
Per exemple, les lleis de Kepler o la sèrie de Balmer serien dos exemples de 
models descriptius, i la llei de gravitació de Newton i els nivells d’energia de 
Bohr els corresponents models explicatius.  

 
o) Explotació del model: Un cop creat el model, anomenem explotació del model la 

seva utilització mitjançant la resolució de problemes per fer prediccions sobre el 
comportament dels objectes de la realitat. Observem que en tant que aquesta 
explotació forneix nous resultats susceptibles de ser confrontats amb la realitat, 
implica un procés constant de validació de l’aplicació de la teoria. Però aquesta 
correspondència mai no és del tot exacta per diverses causes, començant per la 
impossibilitat de fer mesures amb precisió infinita i també perquè uns models 
inclouen detalls o aspectes que altres no inclouen. Podem tenir, per tant, 
diferents models que es refereixin a la mateixa realitat, amb diferents graus de 
precisió, i que siguin adequats per a alguns problemes però no per a altres. 

 

B102.- Alguns comentaris sobre la definició 

Lògiques no binàries  
És lícit preguntar-se, a la vista del que s’ha dit, en quin lloc queden les lògiques no 
binàries, que no apareixen a la definició. La resposta és molt simple: les lògiques no 
binàries són teories que inclouen entre els seus postulats un que afirma que el valor de 
veritat té més de dos valors. Són per tant teories matemàtiques, però no són les 
matemàtiques. Recordem que les sentències que formen aquestes teories són binàries: 
per exemple, les afirmacions de la teoria de la lògica fuzzy, no tenen un valor de veritat 
entre 0 i 1 (és a dir, no són afirmacions fuzzy) sinó que són certes o falses. I el mateix 
passa amb la resta de casos. 
 
Hi ha un parell d’objeccions clàssiques que pretenen demostrar que la lògica binària és 
insuficient per resoldre tots els casos: les afirmacions que no són del tot certes ni del tot 
falses i les sentències contingents. Explorem-les breument. 
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Comencem per les primeres, amb un exemple clàssic (valdria igual qualsevol altre): una 
ovella que té el cap dins de la cleda i la cua a fora, és dins o fora de la cleda? Hi ha 
almenys tres possibles respostes que són coherents amb la nostra definició:  
 

1. Depèn de com definim què vol dir "dins" i què vol dir "fora". Per exemple, si 
diem que l’ovella és dins quan hi ha més àtoms de l’ovella a la part interior del 
pla geomètric definit pel centre del gruix de la porta i en cas contrari és a fora, 
només cal saber si hi ha més ovella dins o fora, encara que a la pràctica no 
siguem capaços de determinar-ho: recordem que el valor de veritat de la 
sentència és independent del nostre coneixement! 

2. També podem dir que "dins" vol dir que és tota a dins i per tant no seria a dins. 
Si, a més, diem que "fora" vol dir que és tota a fora, aleshores tant la sentència 
"l’ovella és dins" com "l’ovella és fora" serien falses; és clar que això implica 
que aquestes dues frases no són una la negació de l’altra, però això no té perquè 
ser cap problema: el problema ve de suposar que "fora" és el contrari de "dins" i 
no ser coherent amb la definició  

3. Encara hi ha una altra possibilitat: acceptar que la frase "l’ovella és dins" no 
compleix el postulat del terç exclòs. Aleshores, no és una sentència matemàtica, 
sinó una frase que es pot usar en altres contextos, però no en matemàtiques. 
 

Aquesta tercera possibilitat pot sorprendre a primer cop d’ull, però no té res d’estrany: 
simplement es deriva d’acceptar que els conceptes "fora" i "dins" només s’apliquen a 
objectes prou petits com per poder ser assimilats a un punt. Observem que per poder 
definir aquesta situació presumptament conflictiva, hi hem hagut de recórrer de manera 
auxiliar: el cap és dins i la cua és fora, hem dit. És a dir, una ovella no és un objecte 
prou petit com perquè se li pugui aplicar el concepte d’"objecte puntual" necessari per 
poder definir si és "dins" o "fora". Dit d’altra manera, la frase que es proposa no és 
vàlida en el context que es proposa, és a dir, no és una sentència. 
 
Pel que fa a les sentències contingents, del tipus "demà plourà", suposant que estigui 
prou ben definit què vol dir "demà" i "plourà" (on? a quina hora? quina quantitat 
mínima cal?), la qüestió és simple: com que la veritat de les sentències no depèn de si 
ho sabem o no, simplement, haurem d’esperar a demà per saber si la sentència és certa o 
no. Hom sol objectar que aleshores la sentència esdevé automàticament necessària (si és 
certa) o impossible (si és falsa); molt bé, i què? 
 
En tots dos casos, estem davant de frases que funcionen en altres contextos diferents de 
la lògica clàssica de predicats, però no en aquest context. Això no és cap problema, 
especialment si tenim en compte que els sistemes lògics que permeten treballar-hi... 
estan basats en la lògica de predicats! 

Regles de raonament no habituals  
La definició donada de matemàtiques admet la possibilitat de proposar regles de 
raonament vàlides diferents de les usuals, amb la mateixa llibertat com proposem 
postulats diferents. És cert que usualment no s’expliciten les regles de raonament que es 
poden emprar en la construcció d’una teoria, perquè s’assumeix que són les habituals; 
però no veig per què ens hem d’obligar a mantenir-les, mentre les noves no ens portin a 
contradiccions. 
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Els grecs van ser els primers a definir un conjunt de regles de raonament i de postulats 
per a l’Aritmètica i la Geometria, i durant 2.500 anys hem treballat amb aquestes regles 
i encara hi treballem. Pot ser que aquestes siguin les úniques possibles, però no sembla 
raonable tancar la porta a la possibilitat d’altres sistemes: al capdavall, l’explosió de les 
matemàtiques es va produir justament quan es va admetre la possibilitat que el cinquè 
postulat d’Euclides no era l’única veritat que tenia sentit. Per què no ha de passar una 
cosa semblant amb els vells sil·logismes de la lògica clàssica? Fins ara s’han mantingut 
intactes, i com a màxim n’hem fet adaptacions a llenguatges i contextos diferents com 
ara l’àlgebra de Boole, la teoria de conjunts o la lògica d’interruptors; per què negar la 
possibilitat de provar amb altres alternatives? 
 
Malgrat que aquest camí és encara a les beceroles, no sembla que hagi de ser impossible 
construir sistemes de raonament alternatius, que puguin portar a resultats igualment 
vàlids. Podria ser, però, que al final tots els sistemes alternatius acabin essent tributaris 
del sistema habitual, tal com les lògiques no binàries ho són de la lògica binària.  
 
No he volgut deixar tancada la possibilitat d’altres conjunts de regles de raonament 
vàlides, precisament per no limitar l’abast de la definició. Existeixen, aquests sistemes? 
La veritat és que no ho sé. Potser sí, i encara no els hem trobat. O potser sí, però no en 
el nostre Univers: potser usar un altre conjunt de regles de raonament defineixi un 
Univers diferent. O... 
 
Ja sé que sona molt estrany dir que potser hi ha altres maneres vàlides de raonar, però 
segurament sonava igual d’estrany dir que hi ha alternatives al postulat de les paral·leles 
d’Euclides abans que Lobatxevski es posés a treballar seriosament en el problema. 
Aquest aspecte es tracta a fons al capítol 6, dins de la hipòtesi del Multivers. 
 
Potser estem començant a topar amb els límits de les possibilitats de les regles de 
raonament habituals, i ens cal començar a pensar en una nova definició del que vol dir 
raonar i què considerem un raonament vàlid, especialment pel que fa a què acceptem 
com a demostració matemàtica vàlida. Però per parlar d’això ens calen encara moltes 
coses i hem de deixar-ho per a més endavant (v. B603)  

Recurrència i autoreferència  
En la definició donada de matemàtiques hem seguit de manera rigorosa el procediment 
que hem exigit per construir una teoria: un conjunt de definicions, primàries o no, uns 
postulats i unes regles de raonament vàlides que, encara que no ho hem dit, serien les 
del raonament clàssic. És a dir, estem en condicions de començar a deduir teoremes i 
bastir una teoria, que abastaria... totes les matemàtiques! Podem dir aleshores que les 
matemàtiques són una teoria matemàtica. 
 
Apareix aquí una característica que ja hem esmentat abans i que és a l’arrel de moltes de 
les dificultats de la qüestió: les matemàtiques així definides estudien totes les teories 
que es poden construir amb uns postulats i unes regles donades; però entre elles hi ha 
també les pròpies matemàtiques. És a dir, que les matemàtiques són una ciència que 
s’estudia a si mateixa, cosa que no passa amb cap altra ciència32. Això produeix una 

                                                 
32 Es pot objectar que això també passa amb altres branques del saber, com ara la literatura (la crítica 
literària és també literatura), o la biologia (els biòlegs són criatures biològiques), però la situació no és, ni 
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incomoditat important, perquè les regles usuals de raonament exigeixen que no hi hagi 
cadenes de raonament circulars, i en particular que el que és definit no entri en la 
definició. 
 
És per aquest motiu que es parla de "metamatemàtiques" per referir-se a aquestes coses, 
però això no deixa de ser donar-li un nom diferent per tranquil·litzar les consciències. Si 
per estudiar les matemàtiques en si hem d’usar mètodes i terminologia matemàtica, 
estem fent matemàtiques, en diguem com en diguem.  
 
Per evitar els esculls que presenta tot plegat, ha calgut desenvolupar un conjunt de 
conceptes i tècniques de raonament molt subtils com ara els conceptes de recursivitat o 
autoreferència. I és per això que no hem abordat aquesta qüestió directament sinó a 
través d’uns conceptes previs que ens han acabat portant altre cop al punt de partida.  

B103.- Les matemàtiques i la realitat 

Potència i limitació de les matemàtiques  
El procés de deducció racional –és a dir, les matemàtiques– és una eina immensament 
potent; però alhora té unes limitacions molt clares. Vegem-ho amb una mica de detall. 
 
Comencem per les bones notícies: la possibilitat de construir teories coherents a partir 
d’un joc d’axiomes qualsevol vol dir que no hi ha límits a la imaginació en quant a 
aquestes condicions. Per dir-ho així, les matemàtiques "es poden atrevir a tot". Sigui 
quin sigui el joc d’axiomes, per estrany, insòlit o agosarat que sigui, es pot estudiar. I si 
no porta a contradiccions, es converteix en una teoria matemàtica amb tots els honors, 
en peu d’igualtat amb qualsevol altra.... i a la que pràcticament sempre s’acaba trobant 
tard o d’hora una aplicació. De fet, vist el que ha passat al llarg de la història, podem 
fins i tot conjecturar que tota teoria vàlida té sempre alguna aplicació, malgrat que 
tinguem un cert nombre de teories de les quals "encara" no en coneguem cap (i val a dir 
que es poden passar segles en aquesta situació). En realitat això seria una conseqüència 
molt lògica del postulat que estem comentant. 

El teorema de Gödel 
La característica autorecurrent de les matemàtiques permet obtenir resultats com el 
teorema de Gödel que, si es miren bé, resulten francament increïbles. Ja és gros que les 
matemàtiques s’incloguin a si mateixes com a objecte d’estudi, però que fins i tot 
permetin definir on són els seus límits és realment impressionant. 
 
El camp de les matemàtiques és en principi il·limitat en quant a les possibilitats 
d’exploració. Però Gödel ens va ensenyar que alhora té també una limitació molt clara: 
tota teoria no contradictòria (és a dir vàlida) que contingui els principis de l’aritmètica (i 
l’Univers, per definició, els conté) és incompleta. Per tant mai no podrem esgotar per 
simple deducció totes les possibilitats d’un joc d’axiomes donat; i si hi afegim com a 
nous postulats les conjectures que considerem prou verificades, sempre apareixeran 
nous teoremes indemostrables. 
 

                                                                                                                                               
de lluny, la mateixa: la crítica literària no crea les obres que critica, i els biòlegs no poden decidir com 
serà la seva biologia. 
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Val la pena assenyalar com el joc de la deducció racional pot arribar a resultats que 
semblaria inversemblant que es puguin obtenir: demostrar, més enllà de tot dubte 
racional, que qualsevol teoria coherent és incompleta és una fita que sembla, a priori, 
inabastable. La sola existència del Teorema de Gödel és un indici que les matemàtiques 
i el seu sistema de raonament són probablement molt més que un mer instrument útil 
per estudiar l’Univers. 

Dues paraules sobre sentències indecidibles 
Una sentència indecidible (dins d’una teoria donada) és aquella que mai no es podrà 
provar si és certa o falsa a partir dels axiomes de la teoria.  
 
Cal observar que si una sentència és indecidible, mai no sabrem amb seguretat que ho 
és: una sentència per a la qual no hàgim trobat cap demostració però tampoc cap 
contraexemple, no sabem si és indecidible o no. Dit d’altra manera: en tota hipòtesi no 
provada ni refutada no sabem si és un teorema per al que no hem trobat demostració, si 
hi ha un contraexemple que encara no hem trobat, o bé si és realment indecidible. És 
clar que com més hi treballem sense trobar cap contraexemple, més creïble és que sigui 
certa (i per això les passem a la categoria de conjectures), però sense una demostració 
rigorosa mai no ho podrem saber del cert. 
 
Observem que el fet que una sentència sigui indecidible implica que és certa. En efecte, 
suposem una sentència indecidible que sigui falsa: si tenim una afirmació que no falla 
en cap cas, és que no és falsa. Per tant, la hipotètica sentència indecidible falsa té 
almenys un cas en què falla, és a dir que existeix almenys un contraexemple. I, si hi ha 
un contraexemple, en principi és possible trobar-lo, amb la qual cosa hauríem provat 
que és falsa, contra la hipòtesi que era indecidible. 
 
La conclusió sembla un joc de paraules, però no ho és: 

Si "a" és una sentència indecidible, la sentència "a és indecidible" és indecidible. 
 
I un corol·lari: no és possible provar que una sentència indecidible ho és, perquè 
aleshores hauriem provat que és certa, contra la hipòtesi que és indecidible. 

B104.- Fonamentació de les matemàtiques 

El joc del per què 
Tots els que han tingut fills petits saben que cap allà als tres o quatre anys passen per 
una època que pot acabar resultant molt irritant per als adults que els envolten. 
Descobreixen la potència de l’expressió "per què?" i l’apliquen sistemàticament a 
qualsevol cosa, fins que al pobre adult que tenen al davant en aquell moment acaba 
dient "perquè sí" o "perquè ho dic jo" o una cosa semblant.  
 
També en Ciència arriba un moment que només podem dir "no ho sabem encara" 
(resposta científica) o bé "perquè Déu Nostre Senyor ho va fer així" (resposta religiosa) 
Però les tres respostes no són qualitativament diferents: hem topat amb els límits de 
l’explicació. 
 
En matemàtiques passa el mateix: si volem demostrar un teorema, partim d’altres 
sentències i, si cal demostrar-les, n’haurem de prendre d’altres i així successivament 
fins que arribem als axiomes de partida, i aleshores simplement diem que es postula 
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així, la qual cosa no és més que una versió elaborada de la resposta que segons els 
educadors no és bo de dir als nens: "és així perquè ho dic jo, i prou". 

Les regles del joc 
En definitiva, doncs, qualsevol construcció matemàtica no deixa de ser un gegant amb 
els peus de fang. Tota aquesta fantàstica teoria s’aguanta simplement en unes quantes 
(més aviat poques) sentències que algú ha establert, sense demostració de cap mena i 
sense necessitat que ningú se les cregui, les trobi enraonades o simplement plausibles.  
 
Resulta, però, que aquest joc que, ben mirat, no deixa de tenir un punt d’absurd, és una 
meravellosa eina per conèixer i explicar (si se’n pot dir així) el món que ens envolta i, si 
hem de fer cas al que ha passat fins ara, tota teoria matemàtica acaba tenint una 
aplicació al món real.  
 
L’exemple més clar i famós de la història de les matemàtiques és el naixement de les 
geometries no euclidianes. Tothom "sap" i "és evident" que per un punt exterior a una 
recta només hi pot passar una altra recta paral·lela a la primera i que sigui en el mateix 
pla: si en volem dibuixar una segona o "cau" cap a una banda o "cau" cap a l’altra. Això 
ho va establir Euclides al segle V aC com el cinquè dels seus postulats. Tothom ho 
trobava evident, però alhora a tothom li semblava que una propietat tan elaborada (en 
comparació amb els altres quatre postulats anteriors) havia de ser un teorema i per tant 
se li havia de trobar una demostració a partir dels altres postulats del mateix Euclides, i 
durant més de dos mil anys centenars de matemàtics es van dedicar a cercar una 
demostració, sense èxit. És interessant parar esment en dos noms: Saccheri i Gauss. 
 
Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733) era un jesuïta que va mirar de demostrar-ho 
per reducció a l’absurd: què passa si suposem que no és cert? Sacchieri esperava poder 
arribar a una contradicció i demostrar així el teorema. Negar el postulat equival a dir 
que els angles d’un triangle sumen més o menys de 180º Aviat va veure que si sumen 
més, les línies rectes han de ser finites, i per tant contradeia un altre postulat (també 
"evident") d’Euclides: les línies rectes són infinites. Però què passa si sumen menys? 
Doncs que no passa res. Simplement, emergeix una altra geometria diferent, 
perfectament lògica i coherent. Tan terrible era trobar això, que el bon Saccheri es va 
espantar i va dir que hi havia una contradicció on no n’hi havia: "la hipòtesi de l’angle 
agut és absolutament falsa perquè repugna a la natura de les línies rectes", una afirmació 
molt poc matemàtica. El cas era salvar Euclides (i qui sap si ell mateix de la foguera). 
 
Més de cent anys més tard, Carl Friederich Gauss, un dels matemàtics més grans de la 
Història, també es va interessar pel problema, i va avançar força en aquest camí sense 
trobar-se amb cap contradicció. Tan sorprenent li resultava això, que no va gosar 
publicar els seus resultats, malgrat ser ja prou reputat per poder presentar les teories més 
agosarades sense por de ser ridiculitzat. Això sí, diuen que en veure com altres 
(Lobatxevski i Janos Bolyai) s’enduien la glòria de descobrir unes noves geometries, no 
va adoptar una actitud precisament esportiva. Ningú no és perfecte. 
 
I arribem al 1829, quan Nikolai Ivànovitx Lobatxevski va prescindir de pors i va 
publicar el primer article presentant una geometria no euclidiana, la qual cosa, diuen, li 
va valer l’enemistat de Gauss. Lobatxevski reprodueix la línia de pensament de 
Saccheri, però no es va aturar pel fet que les línies rectes hagin de ser finites: si cal que 
ho siguin, acceptem-ho; al capdavall, els meridians i els paral·lels de la Terra són 
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cercles que a petita escala ens semblen rectes. Així va descobrir l’anomenada geometria 
esfèrica, d’indubtable aplicació a la navegació. I pel que fa l’altre cas, ni tan sols calia 
aquesta restricció: la geometria hiperbòlica té alguns aspectes sorprenents, però és 
perfectament lògica i coherent i les seves rectes són infinitament llargues. Sense el 
treball de Lobatxevski —passant més tard per Lorentz i Minkovski— Einstein no hauria 
pogut desenvolupar la Teoria de la relativitat. 

B105.- Teoremes de consistència i incompletitud  

Teorema de consistència de l’Univers  
Si l’Univers és un objecte matemàtic, quina mena d’objecte és? Raonem: hem postulat 
que només tenen interès les teories consistents. Hem dit que l’interès d’una teoria rau en 
la possibilitat d’aplicar-la a la realitat, ço és, a una part de l’Univers. I això és justament 
perquè l’Univers té naturalesa matemàtica. Per tant hi ha correspondència entre la teoria 
que s’aplica i la part de l’Univers on s’aplica, i això ha de ser vàlid també si la teoria 
que es vol aplicar es refereix a la totalitat de l’Univers; en conseqüència, l’Univers 
postula de si mateix que és una teoria consistent. Ara bé, la consistència d’una teoria no 
es pot provar des de la mateixa teoria, de manera que no podem afirmar rotundament 
que l’Univers sigui consistent: l’únic que es pot dir és que fins ara no s’ha trobat que no 
ho sigui; i si mai es troba alguna inconsistència significarà la fi de l’Univers. Per tant hi 
ha dues possibilitats:  

a) L’Univers és, efectivament, una teoria consistent 
b) No ho és, però per ara no s’ha trobat cap inconsistència; de manera que mentre 

no es trobi es pot tractar com a consistent; i si mai s’hi troba, ja no importarà 
perquè serà la fi de l’Univers 

 
No cal dir que a la vista del que ha passat, sembla força probable que la bona sigui 
l’alternativa a. En resum, podem dir que  

l’Univers és una teoria matemàtica (provisionalment) consistent 
 
El parèntesi s’ha posat perquè l’adverbi és necessari en rigor, però en la pràctica el 
podem suprimir. O és consistent o res no importa. 

Teorema d’incompletitud de l’Univers  
Si l’Univers és una teoria consistent i és evident que conté l’Aritmètica, el teorema de 
Gödel ens diu que ha de ser incomplet; és a dir que hi ha sentències indecidibles, la 
veracitat o falsedat de les quals no es pot demostrar. La conclusió és clara:  

L’Univers és una teoria matemàtica incompleta 

B106.- L’Univers unitari  

La intuïció de la unitat  
La unitat de l’Univers és una idea molt antiga. Des de sempre, la intuïció que tot està 
connectat amb tot ha estat present en totes les filosofies i religions. Més recentment, i 
des del camp purament científic, les modernes teories de la Física, singularment la 
Mecànica quàntica, insisteixen en la profunda interconnexió de tot l’Univers. Tot i que 
evidentment això no constitueix cap demostració, la intuïció, especialment quan és tan 
antiga i tan universal, ha de ser considerada un indici molt poderós en el sentit que per 
aquest camí hi ha d’haver alguna cosa certa. Al capítol 8 es veurà que això és, 
probablement, més que una conjectura. 
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I, efectivament, així és: la unitat de l’Univers és una conseqüència immediata el Postulat 
matemàtic. Les Matemàtiques són un tot unitari i en conseqüència, l’Univers també ho 
és. Repassarem breument aquesta identificació.  

Unitat de les matemàtiques  
Les Matemàtiques són una construcció unitària: tot està lògicament connectat amb tot. 
Una sola contradicció en qualsevol punt genera de manera immediata un efecte dòmino 
que enderroca no només la teoria afectada, sinó un munt d’altres teories. La preocupació 
dels matemàtics per fonamentar rigorosament fins i tot les coses més simples és una 
conseqüència d’aquesta necessitat33.  
 
Tots els conceptes matemàtics estan lligats d’una o altra manera; sovint les teories es 
redescobreixen com a casos particulars una de l’altra o d’una teoria més general. Es pot 
subdividir el conjunt a efectes d’estudi, però no com a estructura lògica coherent. 

La unitat de l’Univers  
Que l’Univers ha de ser també un tot unitari és una conseqüència immediata de la seva 
naturalesa matemàtica. Si l’Univers és una teoria consistent, no pot contenir cap 
contradicció i per tant qualsevol element està connectat, directament o indirecta amb 
qualsevol altre. Això no només lliga amb la intuïció tradicional, sinó que és plenament 
coherent amb les troballes més recents de moltes altres branques de la ciència: molt 
especialment de la Física, però també de la Medecina, l’Economia, la Psicologia...  
 
La formulació precisa del teorema és:  

L’Univers actua de manera unitària: tot està connectat amb tot. 
 
Alguns usen la paraula holístic per indicar aquesta característica de l’Univers; és una 
terminologia que no usarem, però perfectament vàlida ja que significa el mateix: tot 
l’Univers es reflecteix en cadascuna de les seves parts. Això es posa especialment de 
manifest quan l’estudiem a una escala molt petita, d’aquí els problemes d’interpretació 
que apareixen en la Mecànica quàntica, i que comentarem més endavant (v. B109) 
 
La unitat última de l’Univers implica la no-localitat. Els fenòmens no es produeixen de 
manera aïllada, sinó que formen part d’un tot unitari, de manera que tot influeix en tot. 
Com que l’Univers no pot contenir contradicció, està prohibit tot allò que en pugui 
provocar una, tant se val com estiguin de lluny les dues parts que entrarien en 
contradicció. Els mecanismes pels quals això passi poden ser infinitament complexos i 
impossibles de calcular, però hi són i funcionen d’alguna manera. 

B107.- Determinisme de les matemàtiques  
El resultat de qualsevol problema matemàtic és sempre determinista: sigui un nombre, 
una figura, una funció o qualsevol altre objecte matemàtic, el resultat és sempre 
determinista. Pot ser que la solució no sigui única, però aleshores és un conjunt ben 
determinat de solucions. No hi ha atzar. 
 

                                                 
33 És impressionant saber que, als seus Principia Mathematica, Russell i Whitehead necessiten uns quants 
centenars de pàgines de rigorosa lògica per arribar a demostrar que 1 + 1 = 2 
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La Teoria de probabilitats i totes les seves derivacions —Estadística, sistemes 
estocàstics, etc.— constitueixen una branca molt important de les matemàtiques que 
permet tractar les situacions on intervé l’atzar: permeten utilitzar el concepte de 
probabilitat i calcular les probabilitats de determinades situacions o esdeveniments. Però 
els seus resultats són sempre deterministes; si dos esdeveniments independents tenen 
probabilitats p i q, la probabilitat que s’esdevinguin alhora és pq i no qualsevol altre 
valor. La interpretació d’aquest nombre anomenat probabilitat com la "facilitat" que 
s’esdevingui una o altra cosa, forma part de l’aplicació de la teoria, però no és la teoria. 

B108.- Conseqüències del determinisme 

Determinisme ingenu 
Atès que les matemàtiques són deterministes, l’Univers, en tant que objecte matemàtic, 
ha de ser determinista en el sentit que tot el que conté és el resultat d’un càlcul que té 
una (o més) solucions precises.  
 
El determinisme no és gaire popular entre els científics ni els filòsofs. Si en el fons 
l’atzar no existeix, vol dir que tot està predeterminat? No hi ha "res a fer", més que 
seguir el que inexorablement ens marquen unes equacions neutres i impersonals? La 
idea resulta, certament, força pertorbadora, però la conclusió que en un Univers 
determinista no hi ha lloc per a coses com ara la llibertat i la creativitat és una visió 
simplista del determinisme. No podrem arribar a contradir del tot aquesta conclusió fins 
al final del llibre, però ja podem començar a desfer aquesta visió del determinisme, que 
goso qualificar d’ingenu. 
 
Recordem, abans de tot, una consideració: el rigor científic ens obliga a acceptar les 
conseqüències tal com les marca el model, independentment que ens agradin o no. Si el 
model és vàlid i diu que l’Univers és determinista, ho és i prou. Només la confrontació 
dels resultats amb l’observació pot refutar el model, no la incomoditat espiritual que ens 
produeixi. 
 
Laplace va expressar molt precisament la idea subjacent al determinisme ingenu, quan 
va dir que "una intel·ligència que, per a un instant donat, conegués totes les forces de 
què és animada la natura i la posició de tots els cossos que la componen, i que estigués 
prou dotada per sotmetre totes aquestes dades a l’anàlisi matemàtica podria abraçar en 
una mateixa fórmula els moviments dels cossos més grans de l’Univers i també l’àtom 
més lleuger. Res no li seria incert i l’avenir, com el passat, serien presents als seus ulls". 
Malgrat que el llenguatge es refereix exclusivament a la mecànica newtoniana, expressa 
molt bé el fatalisme inherent a aquesta visió del món: "tot l’avenir i tot el passat serien 
presents als seus ulls”. 
 
Les conseqüències que es deriven d’aquesta visió ingènua del determinisme no són 
gaire agradables: on queden coses tan importants per a nosaltres com la llibertat, el 
lliure albir, la creativitat o l’atzar? No existeixen, realment? Són només il·lusions? Com 
queda el paper de l’atzar en l’aparició de les mutacions, tan decisives en la Teoria de 
l’evolució? I, és clar, on queda l’atzar irreductible que proposa la interpretació de 
Copenhaguen de la Mecànica quàntica?  
 
Estudiar aquestes preguntes ens portarà bastant lluny, i per tant hem d’ajornar-ne les 
respostes, que no trobarem plenament fins que estudiem el darrer postulat. Però encara 
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que no puguem donar la resposta completa, ja podem fer algunes consideracions en 
aquest camí.  

Determinista no vol dir calculable  
Una primera conclusió del determinisme ingenu que cal eliminar és que pel fet que un 
fenomen sigui determinista se’n pot calcular el resultat. Ben al contrari, determinista no 
implica calculable. 
 
Hi ha molts exemples de problemes deterministes, però que no són calculables, i un 
exemple ben conegut és la predicció meteorològica: en teoria, els models de què 
disposem permeten fer una predicció perfecta del comportament de l’atmosfera i per 
tant fer una predicció 100% precisa del temps que farà. Però tots sabem que no és així, i 
per diverses raons: no tenim totes les dades, i les que tenim no tenen precisió infinita, el 
comportament de les molècules d’aire és continu, etc. El resultat és que el model només 
permet fer càlculs amb raonable precisió durant un temps relativament curt: dos o tres 
dies a tot estirar.  

El problema dels tres cossos 
El problema dels tres cossos és l’exemple històricament pioner en establir la distinció 
entre determinisme i calculabilitat; ens hi entretindrem una mica perquè més endavant 
ens serà útil. Breument descrit és: les lleis de Kepler regeixen el moviment d’un planeta 
al voltant del Sol, o de la Lluna al voltant de la Terra i la llei de la gravitació universal 
de Newton en va donar les raons. Però Kepler es referia a només dos cossos, no a tres o 
més: en aquest cas el sistema és inestable i impossible de calcular; les solucions 
divergeixen infinitament per a valors molt propers de les condicions inicials: malgrat 
que el sistema és totalment determinista, no se’n pot calcular l’evolució a llarg termini. 
 
És interessant anotar que si un planeta orbita al voltant de dues estrelles, pot resultar 
expulsat del sistema, però mentre això no passi, pot fer un nombre qualsevol d’òrbites al 
voltant de la primera, una altra quantitat al voltant de l’altra, i així successivament. Dit 
d’altra manera, "sembla" que el planeta orbita lliurement al voltant d’una o altra estrella 
segons li abelleix.  

Causes de la no-calculabilitat  
Això es deu a diverses causes: apareixen fenòmens com ara l’anomenat efecte 
papallona (una petita variació en les dades implica grans canvis a llarg termini) i el caos 
determinista (la pèrdua de precisió pels arrodoniments dels càlculs provoca diferències 
cada cop mes grans). 
 
Hi ha diverses branques matemàtiques dedicades a l’estudi d’aquests fenòmens: teories 
del caos, de catàstrofes, d’errors, de les fractals, dels sistemes no lineals, etc. Totes elles 
porten a una mateixa conclusió: és impossible saber el comportament a llarg termini 
d’un sistema prou complex, encara que les lleis que el governen siguin deterministes i 
les coneguem perfectament.  
 
Una darrera observació, encara: és impossible fer una mesura amb infinites xifres 
decimals, però aquella part de l’Univers on prenem la mesura sí que la té: una molècula 
d’aire té la velocitat que té, i la té amb tots els decimals; dit d’altra manera, ella és en si 
mateixa una mesura exacta que està disponible per a ser usada pel gran ordinador que és 
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la realitat. Tornarem sobre aquesta idea diverses vegades, i ens portarà a observacions 
força sorprenents.  

Què vol dir calculable, en realitat? 
Imaginem un giny que, en llençar una moneda, mesurés totes les dades necessàries amb 
una precisió tan gran com fes falta, de manera que pogués calcular exactament si sortirà 
cara o creu... però que trigués una hora a fer els càlculs. Diríem que el sistema realment 
calcula el resultat del llançament?  
 
Quan diem calculable, en realitat volem dir predictible. Calculable vol dir que puc saber 
què passarà abans que passi. Els eclipsis són calculables perquè podem saber quan n’hi 
haurà un, molts anys abans que passi; el sistema per saber què farà la moneda, no ho és. 
 
Tornem ara a Laplace. No ho diu amb totes les lletres, però és clar que quan parla 
"d’una intel·ligència capaç de sotmetre les dades a l’anàlisi matemàtica" està pensant en 
Déu o alguna cosa bastant similar; d’alguna forma està fent una afirmació religiosa. 
 
Nosaltres no anirem tan lluny: donem per bona l’afirmació i prenguem-nos-la al peu de 
la lletra. La pregunta és: com hauria de ser aquesta "intel·ligència" capaç de fer aquestes 
coses? En un llenguatge del segle XXI hem de pensar en alguna mena de hiper-ultra-
súper-ordinador; doncs bé, com hauria de ser aquest ordinador? 
 
La quantitat d’informació que es necessitaria seria immensa; llegim Laplace: totes les 
forces (que són magnituds vectorials, i per tant calen tres dades per a cadascuna) i les 
posicions de totes les partícules (tres dades per a cada una altre cop). I fer els càlculs 
pertinents amb tota aquesta immensitat d’informació. I totes les mesures amb tots els 
decimals i sense perdre precisió pels arrodoniments en fer els càlculs. Però això és 
impossible: on és la memòria capaç d’emmagatzemar-la? Si per a cada partícula de 
l’Univers calen sis coordenades, no hi ha prou matèria a l’Univers per emmagatzemar-
ho! I ja no diguem la capacitat de càlcul necessària. A més caldria que la precisió tant de 
les condicions inicials com dels càlculs fos infinita, cosa que sabem que és impossible. 
Ras i curt: aquest hipotètic hiper-ultra-súper-ordinador no cap dins de l’Univers. 
 
Per si tot això fos poc, encara hem de recordar que no es pot trossejar el problema 
impunement: l’Univers funciona de manera unitària i no es pot ignorar una part per 
calcular-ne una altra, tret que acceptem un cert grau de variació per l’efecte de l’entorn, 
cosa que justament és el que es pretén eliminar. 
 
La conclusió, doncs, és evident: determinisme no implica calculabilitat. El fet que 
l’Univers sigui determinista no vol dir que se’n pugui calcular l’evolució, de manera 
que el somni de Laplace és això, un somni. L’única manera de calcular l’evolució de 
l’Univers és esperar a veure’n l’evolució, perquè l’únic ordinador capaç de calcular-ho 
és el propi Univers sencer... i prenent-se el seu temps. És a dir, l’única manera de saber 
l’evolució de l’Univers és deixar-lo evolucionar. Podríem dir que l’únic mapa possible 
és el mapa a escala 1:1; però, és clar, això no és un mapa. 
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B109.- El paper de la Mecànica quàntica  

Introducció  

Potència de la Mecànica quàntica  
No hi ha dubte que la Mecànica quàntica (MQ) és, avui per avui, el millor model de què 
disposem per descriure l’Univers a nivell subatòmic. Les seves prediccions teòriques 
s’han comprovat experimentalment fins a uns nivells de precisió insuperats, i trobem les 
seves aplicacions pràctiques en dotzenes d’aparells que ens envolten diàriament. Per 
aquest cantó és inatacable: es tracta d’una de les teories més sòlides i potents —si no la 
que més— mai construïdes per la ciència.  
 
Però segons la interpretació de la Mecànica quàntica que avui és més usual, 
l’anomenada interpretació de Copenhaguen, l’atzar és un element essencial de 
l’Univers. Per tant, s’oposa frontalment al concepte d’un Univers determinista que hem 
vist a B107 i B108. És evident per tant que no es pot presentar un postulat com el que 
estem comentant sense veure fins a quin punt un i altre model són compatibles i, si no 
ho són, explicar el perquè i com es poden conciliar les dues posicions. I això és el que 
farem en aquesta secció, començant per la pregunta més elemental de totes: 

Què és la MQ en realitat?  
La resposta a aquesta pregunta és molt senzilla, però comporta unes conseqüències molt 
complexes. D’una manera prou simple però correcta es pot dir que la MQ és una teoria 
de la Física, basada en un aparell matemàtic molt complex que descriu el comportament 
observat de l’Univers a una escala ultramicroscòpica. Per ser acceptada com a vàlida, la 
MQ, com tota teoria científica, ha hagut de superar la prova de la realitat, és a dir que la 
translació als conceptes físics observables, s’ha de correspondre plenament al que 
prediu la teoria. I sens dubte la MQ ha superat la prova més que de llarg. 
 
És hora ara de recordar una cosa bastant simple: la MQ és una construcció matemàtica 
abstracta que funciona perfectament, però la interpretació dels seus resultats no és dins 
de la teoria, sinó que és una cosa nostra.  

Els problemes de la MQ 
Els problemes apareixen quan cal traslladar els resultats matemàtics als conceptes 
usuals, observables o no, per tal d’entendre què vol dir en realitat el model. I aquí és on 
apareixen els problemes: apareix un munt de conceptes que no ens resulten gens 
intuïtius, fins i tot sovint estan en flagrant contradicció amb la nostra experiència i la 
nostra intuïció. 
 
Certament, no hi ha cap raó "científica" —i ho poso entre cometes amb plena 
consciència34— per dir que el fet que ens resulti estranya, o fins i tot ens sigui 
incomprensible, faci falsa una teoria o la seva interpretació. Al capdavall, el nostre 
cervell és el resultat d’una evolució que s’ha fet en unes condicions on els conceptes de 
la MQ no hi són d’aplicació: per què ens haurien de resultar naturals?  

                                                 
34 Encara que sigui avançar esdeveniments, al final del llibre es veurà força clar que el fet que una teoria 
resulti contrària a la intuïció, és en certa manera, una refutació per ella mateixa, igual com la bellesa 
d’una demostració matemàtica es considera habitualment signe que molt probablement és correcta  
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Però si acceptem això, estem negant el punt de partida tradicional de la Ciència, com ho 
va ser abans de la Filosofia; altrament, hauríem d’arribar (com ja han fet alguns) a la 
conclusió que l’Univers conté coses que no es poden entendre completament.  
 
En aquestes condicions, ens podem preguntar fins a quin punt un model com aquest 
serveix les tres coses que hem dit que permet la Ciència: descriure, entendre i utilitzar el 
funcionament del món. És clar que la MQ descriu a la perfecció els fenòmens de què 
tracta, i és clar també que permet utilitzar aquesta descripció, ja que hi ha tot un munt de 
dispositius pràctics basats en ella. Però... entendre? És evident que no: si un model no 
s’entén és que no serveix per entendre el món. Aleshores hi ha dues possibilitats: o bé el 
món (o almenys aquella part) està fora de la nostra capacitat de comprensió, o bé estem 
davant d’un model descriptiu, però no explicatiu (v. B101): serveix per fer càlculs i 
tecnologia, però no per entendre: sabem que funcionen però no sabem per què: són 
receptes empíriques, no tan lluny de la màgia. 
 
Si el món és comprensible (i això forma part del nostre model, com es dedueix del 
Postulat teleològic, v. capítol 5) o bé la MQ és només un model descriptiu, però no 
explicatiu, o bé cal fer-ne una altra interpretació. I com veurem més endavant, la MQ sí 
que permet entendre l’Univers, però per a això calen uns plantejaments que encara no 
hem fet.  

El problema de la mesura 
Resumits a la darrera essència, els problemes de la MQ es redueixen a l’anomenat 
problema de la mesura: què és una mesura i quin significat tenen els seus resultats. 
 
El concepte tradicional de mesura vol dir adquirir informació d’una propietat que allò 
mesurat té per ell mateix, tant si la mesurem com si no. Per exemple, per saber quant fa 
de llarg una taula, n’hi ha prou a posar-hi una cinta mètrica al costat i veure fins a quin 
lloc de la graduació arriba: posem que fa 1,20 metres; aquesta propietat la té la taula des 
que va sortir de fàbrica i la tindrà mentre existeixi (o fins que la serrin). 
 
La Teoria de la relativitat d’Einstein va posar parcialment en quarantena aquesta idea. 
Segons aquesta Teoria, la magnitud mesurada existeix independentment de si s’observa 
o no, però l’observador que la fa obtindrà resultats diferents segons en quines 
condicions es trobi, en particular segons la velocitat amb què es mogui respecte de la 
taula. Observem que aquí no es parla de quant mesura la taula, sinó quina lectura en farà 
l’observador, un detall molt important i ens serà de gran utilitat recordar. 
 
La MQ va més enllà i afirma que tot sistema físic queda descrit per una funció d’ona, un 
objecte matemàtic que suposadament descriu la màxima informació possible que conté 
el sistema mentre es mantingui en el que s’anomena un estat pur, és a dir sense 
interactuar amb res. Si ningú l’observa, el sistema evolucionarà de manera determinista; 
és a dir, que seria perfectament predictible cap a on aniria el sistema (suposant que fos 
calculable, v. B108) Però si algú, sigui dins o fora del sistema, intenta fer-hi alguna 
mesura, interacciona amb ell i en canvia l’estat de manera impredictible; això vol dir 
que la funció d’ona del sistema canvia (junt amb la de l’observador) i aquest canvi és 
impredictible. Per això, el resultat que s’obtindrà en fer una mesura no està determinat. 
La funció d’ona només ens diu quins són els resultats possibles i les seves probabilitats, 
però res més. Això és el que diu el formalisme. Res més.  
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La interpretació de Copenhaguen  

La interpretació 
El fet que segons la MQ una mesura no tingui un sol resultat és una conseqüència força 
sorprenent que des del primer moment va ocasionar un gran debat entre els físics (avui 
encara no resolt) i que ha donat lloc a les diferents interpretacions de la MQ.  
 
La interpretació més usual és anomenada "de Copenhaguen" perquè va ser liderada per 
Niels Bohr, que hi residia. Aquesta interpretació introdueix l’atzar com un element 
essencial i irreductible de l’Univers. Segons aquesta interpretació els elements de 
realitat, per dir-ho a la manera d’Einstein, no tenen unes propietats definides sinó que es 
defineixen en mesurar-les, i els valors que s’obtindran no estan determinats; l’únic que 
està determinat és el conjunt de valors que es poden obtenir en la mesura, amb la seva 
corresponent distribució de probabilitat. Això implica que l’Univers és, en últim extrem, 
atzarós. La impossibilitat de predir una mesura és simplement, conseqüència de la 
naturalesa intrínsecament aleatòria de l’Univers. 
 
Com que després de feta la mesura només hi ha un resultat possible vol dir que la funció 
d’ona, que descrivia el sistema en estat pur i donava les probabilitats dels diferents 
resultats, ha col·lapsat cap al valor observat en el moment de produir-se la mesura. 

Les conseqüències  
Examinem ara breument les conseqüències de la interpretació de Copenhaguen. 
 
Comencem per la idea bàsica: què diu realment la funció d’ona? Segons la regla de 
Born, el quadrat del mòdul de la funció d’ona s’ha d’interpretar com una funció de 
densitat de la probabilitat; és a dir que la probabilitat de trobar la partícula en un interval 
és la integral d’aquest quadrat entre els dos extrems de l’interval. Però la probabilitat de 
què: que hi sigui, que ens la hi trobem si hi mirem, o que, diguem, s’hi manifesti? Ens la 
hi trobem perquè hi era o per alguna altra raó?  
 
Si és la probabilitat de trobar-la si hi mirem, vol dir que si no mirem, aquesta 
probabilitat és zero; aleshores, si no mirem enlloc, la probabilitat és zero a tot arreu. No 
és enlloc, la partícula, doncs? 35 I si no és enlloc, podem dir que existeix? L’existència 
de la partícula depèn de si la mira algú o no? Si no és així, on és, si ningú no la mira? hi 
ha algun mecanisme que fa que la trobem en l’interval mirat o és pur atzar inexplicable 
que es manifesti? Com "tria" la partícula manifestar-se o no? Molt estrany, tot plegat. 
Crec que l’única manera que tot plegat tingui algun sentit és suposar que la partícula és 
en algun lloc desconegut, justament el que més enèrgicament rebutgen els partidaris de 
la interpretació de Copenhaguen. Però això és avançar esdeveniments. 
 
Aquestes qüestions ens menen a una de les coses més estranyes que es donen a nivell 
teòric: el col·lapse de la funció d’ona. Com que cal postular que una partícula no té cap 
posició determinada fins que se l’observa, l’únic que tenim mentrestant és una funció 

                                                 
35 Això em recorda la "demostració" probabilística (i tramposa) que una esfera tangent a un pla no el toca 
en cap punt: com que només hi ha un punt on toca i hi ha infinits punts al pla, la probabilitat és zero en 
tots els punts (!). Aquesta és la mena de coses que em fan dir que aquesta interpretació no és bella en 
absolut. 
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d’ona que dóna la seva probabilitat en cada punt de l’espai i del temps, sigui el que sigui 
aquesta probabilitat. Bé, acceptem-ho. Però és clar, quan algú fa una observació, se la 
troba en un lloc determinat. Què se n’ha fet de l’ona, aleshores? Doncs que aquesta 
funció "ha col·lapsat" (!) a la posició observada, amb la imprecisió que el principi 
d’incertesa exigeix, certament. Per cert, al revés del que succeeix amb altres 
interpretacions de la MQ, en la de Copenhaguen aquest col·lapse no és un resultat de la 
teoria, sinó que ha de ser postulat.  
 
Continuem. Com és lògic, aquest col·lapse no és universal: si jo he fet l’observació, la 
funció ha col·lapsat per a mi, però no per al meu veí, que no l’ha feta ni té notícia que jo 
l’hagi feta. Més encara: si el meu veí sap que jo he fet una mesura però no en sap el 
resultat, sap que la funció d’ona ha col·lapsat, però no pas per a ell, que ha de continuar 
treballant amb la funció d’ona mentre jo no li comuniqui el resultat de la meva mesura. 
O sigui que tot plegat depèn de la informació que tenim. Aquest és un punt important 
sobre el qual caldrà tornar més endavant. De moment simplement constatem que aquest 
col·lapse només depèn de la informació de què disposa l’observador.  
 
La primera i més evident de les sorpreses que proporciona és el trencament del principi 
de causalitat. Les coses poden succeir amb una certa probabilitat sense cap causa ni raó 
aparent; simplement hi ha unes probabilitats que poden donar un o altre resultat sense 
més. La veritat és que això permet eliminar la "gran qüestió" del que en paraules del 
clàssic seria la causa causarum, i ens podem imaginar un Univers que no té cap raó per 
existir. Però sembla un preu molt alt a pagar per resoldre aquest dilema, sobretot quan 
res al nostre voltant no ens fa pensar que l’Univers funcioni així. Més encara, si no hi ha 
el principi de causalitat... té gaire sentit que continuem fent ciència? 
 
Però els partidaris de la interpretació de Copenhaguen tenen ben assumit que les coses 
no són com sembla que són. El món microscòpic que en resulta no només és 
incomprensible, sinó fins i tot inimaginable. La formulació matemàtica funciona pel que 
fa als resultats, però res més, i cada vegada que se n’intenta fer divulgació, s’ha 
d’acabar advertint que les imatges que s’estan usant són simplificacions, que les coses 
no són exactament així, i que tot plegat no és ben bé el que sembla. 
 
Naturalment es pot argumentar que la nostra ment no està capacitada per tractar amb els 
conceptes de la Mecànica quàntica perquè és el resultat d’un procés evolutiu, on les 
característiques més afavorides són les necessàries per a la supervivència, i entre elles 
no hi ha aquesta mena de coses. El raonament és vàlid, però resulta com a mínim 
sorprenent que hi hagi una fractura tan gran entre la realitat quotidiana i la seva 
estructura més profunda. Al llarg de la història, els nous coneixements científics han 
produït moltes idees noves i estranyes, però mai no han estat tan radicalment 
inimaginables. Semblaria més natural que els nous conceptes fossin una extensió que 
puguem entendre encara que no siguem capaços d’imaginar-la: una cosa com ara la 
geometria en quatre dimensions, que ens resulta una extensió natural de la geometria 
plana i de la de l’espai, encara que no puguem imaginar-la gràficament. 
 
Si a nivell microscòpic les coses succeeixen per un atzar irreductible, per què no han de 
passar també a nivell macroscòpic? És a dir, per què aquest atzar no es manifesta a 
nivell macro? L’explicació rep el nom de “decoherència quàntica”: un efecte de la 
funció d’ona que prova la impossibilitat de mantenir l’entrellaçament en objectes macro 
perquè interactuen amb la resta de l’Univers. És a dir, quan hi ha un gran nombre de 
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partícules implicades, com per definició passa a nivell macro, és impossible mantenir 
“el secret”. Això per a nosaltres, no ha de resultar sorprenent: és, simplement, un efecte 
de l’Univers unitari (v. B106). 
 
Una altra conseqüència òbvia, més qualitativa que quantitativa —més aviat filosòfica 
que científica si us agrada més aquest llenguatge— és, anant encara més enllà, per què 
les lleis de la natura han de ser immutables, si al capdavall no hi ha causalitat? Què ens 
garanteix que aquest mateix atzar irreductible no ens canviarà les regles del joc 
qualsevol dia? I per tant té gaire sentit que continuem fent ciència? 
 
Abans de continuar discutint tot això, farem una petita excursió per aplegar unes 
quantes reflexions que ens serviran per tornar a mirar el conjunt amb uns altres ulls. 

Algunes reflexions 

Existeixen les probabilitats a la naturalesa?  
Cal que ens aturem una mica sobre el concepte de probabilitat i el seu significat per 
copsar fins a quin punt tot plegat no és gaire consistent.  
 
Una primera sorpresa: quan cerquem definicions rigoroses de probabilitat més enllà del 
clàssic — i simplista— "casos favorables dividit per casos possibles", ens trobem o bé 
amb definicions absolutament abstractes (una sigma-àlgebra sobre l’espai de resultats) 
que en el fons no són més que postulats d’una teoria als quals no cal demanar cap sentit 
real, o bé amb uns circumloquis sobre coses com ara la propensió de les coses a succeir, 
tan llargs com buits de contingut real i que al final acaben dient el mateix que la 
definició clàssica i simplista amb paraules diferents. Haurem de fer, doncs, el nostre 
propi camí. 
 
En la realitat no n’hi ha, de probabilitats. El que hi ha són diferents resultats potencials, 
dels quals només un esdevindrà real. I mentre no s’esdevé (o no se sap si s’ha 
esdevingut) només es pot dir que pot passar això o allò i dir si és (o creiem que és) més 
o menys “fàcil” que esdevingui real (és a dir, que s’observi) el resultat A o el resultat B. 
Això és la probabilitat: un índex que descriu el que pot passar, no el que passa, ha passat 
o passarà. La probabilitat és una magnitud adimensional que quantifica la facilitat (o la 
creença que tenim sobre la facilitat) amb què pot esdevenir real una o altra cosa, tant se 
val si tenim raons objectives per creure-ho, o és només perquè opinem així. 
 
L’experiència universitària de molts anys m’ha ensenyat que els alumnes no habituats a 
treballar amb probabilitats, encara que en coneguin els principis i les lleis teòriques, 
sovint es troben amb dificultats per copsar el vertader significat dels conceptes associats 
al de probabilitat. Una moneda no cau meitat de cara, meitat de creu: cau de cara o de 
creu, i mentre no hagi caigut, només es pot dir que és igual de fàcil (probable) que passi 
una cosa que l’altra.  
 
Un exemple que uso per fer entendre què són la probabilitat i l’esperança matemàtica 
als alumnes no habituats a aquests conceptes és el següent: Si es juguen mil euros a cara 
o creu, el valor esperat és zero; però quina és la probabilitat que després de tirar la 
moneda una sola vegada es guanyin zero euros? És nul·la, és clar: o se’n guanyaran mil 
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o se’n perdran mil, però mai el resultat no pot ser zero. Si fem moltes tirades potser 
acabem amb un resultat zero, o no36, però a condició que el nombre de tirades sigui 
parell; si el nombre de tirades és imparell, el resultat real mai no serà zero. És a dir, 
l’esperança matemàtica és una mitjana, inassolible en la pràctica si no és per repetició. I 
sovint és totalment impossible d’obtenir. No és un resultat real, tot i que es pot fer servir 
com a indicador per a les nostres decisions. 
 
Igualment, un electró es pot trobar en qualsevol lloc del seu orbital, però no és en tots 
alhora; per tant l’orbital no és l’electró, ni tan sols és una trajectòria, que permetria 
calcular la posició en funció del temps: només és una distribució de probabilitats que 
diu on és més fàcil trobar-lo si se l’hi busca.  
 
La probabilitat, doncs, no és res: és només una opinió. I atès que aquestes reflexions 
afecten el concepte de probabilitat, també afecten tots els conceptes als quals es doni 
una interpretació probabilística.  

El gat de Schrödinger 
La poca comprensibilitat dels conceptes de la MQ derivats de la interpretació de 
Copenhaguen ha fet sospitar sempre que potser hi havia alguna cosa que no acabava de 
rutllar. El mateix Schrödinger, uns dels pares de la teoria, va proposar el famós 
experiment del gat per indicar que alguna cosa no anava del tot bé.  
 
El raonament és bàsicament aquest37: es fica un gat viu dins d’una capsa junt amb un 
mecanisme que el matarà quan un àtom radioactiu es desintegri; l’instant en què això 
passi és per definició un instant aleatori. Es tanca la capsa i quan al cap d’un temps es 
torni a obrir pot ser que es trobi el gat viu o pot ser que se’l trobi mort; per tant, mentre 
la capsa està tancada el gat està en un estat imbricat (entangled) en el qual és alhora viu 
i mort, això sí amb una probabilitat determinada, que depèn del temps transcorregut des 
que es va tancar la capsa. La paradoxa que Schrödinger va assenyalar és que quan obrim 
la capsa el gat només pot ser viu o mort, però mentrestant el gat és viu i mort alhora, 
una cosa més aviat estranya.  
 
En realitat, això no és veritat per a un gat: si es fiquen milers de gats dins de milers de 
capses, se’n trobaran posem un 70% de vius i un 30% de morts, però cadascun dels gats 
serà 100% viu o serà 100% mort.  

L’opinió del gat 
El problema és que es passa per alt un punt de vista molt important, com és el del 
mateix gat: el que jo en dic l’opinió del gat. Si assumim que el gat és capaç de saber si 
és viu o mort, llavors la pregunta és què n’opina el gat d’això: en tot moment el gat sap 
si és viu o no, de manera que mai no està mig viu i mig mort. És com pensar en un amic 
de qui no en sabem res de fa molt de temps: és viu o és mort? s’ha casat o continua 

                                                 
36 De fet, aquest resultat exacte és relativament poc probable: amb només 6 tirades, la seva probabilitat és 
només del 31%. I com més tirades es facin, més acusada és la diferència: amb 50 tirades la probabilitat 
d’empat és només 11% 
37 Quedi clar que es tracta d’un experiment mental, i que mai cap gat real ha estat sotmès a aital 
experiment. Una de les notícies (serioses) més divertides que recordo va ser que no sé quina organització 
animalista volia organitzar una campanya de protesta contra Schrödinger per crueltat amb els animals... 
més de setanta anys després que proposés la idea, i quan ja en feia més de quaranta que havia mort! 
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solter? té fills? Encara treballa al mateix lloc o ha canviat de feina? Jo no ho sé, però el 
meu amic sí. O sigui que la imbricació és una qüestió d’informació i prou. Amb 
llenguatge filosòfic es diria que el gat és potencialment viu i mort, i el que fa que un i 
només un dels resultats potencials esdevingui acte és tenir prou informació. 
 
Aquest concepte de l’opinió del gat serà important i ens sortirà diverses vegades al llarg 
del model; es pot definir formalment així:  

La descripció del sistema feta des del punt de vista del propi sistema 
 
Això ni exigeix ni implica una realitat independent de tot observador: només cal un 
observador situat en unes condicions ben definides, que percebrà una realitat 
determinada per aquestes mateixes condicions. En aquest cas –si no es vol recórrer al 
gat mateix– un experimentador que tingui una càmera de TV dins de la caixa ens dirà en 
qualsevol moment quin és l’estat del gat... si li ho preguntem. Una vegada més, la 
imatge que cada observador té de la realitat depèn només de la seva informació. 
 

El significat de la probabilitat 
Ara bé, el fet que cada gat sigui 100% viu o 100% mort, no impedeix de tractar amb el 
“valor esperat” de la vida del gat, mentre no es tingui tota la informació: suposar que el 
gat és x viu i 1-x mort pot funcionar numèricament, perquè al capdavall és l’esperança 
matemàtica de la vida del gat. Però no és la realitat, només la imatge que en tenim amb 
la informació disponible. Naturalment, com que el que importa és l’observador, tant li fa 
si el gat és viu o no, perquè l’observador ni ho sap ni ho pot saber, de manera que no pot 
fer res millor que treballar amb el valor esperat i les probabilitats. Això és 
operativament correcte, però res més. 
 
Aclarim una mica més tota aquesta qüestió amb un altre experiment mental. Llencem un 
dau dins del seu gobelet, de manera que no es vegi quin és el resultat. Quin és el valor 
del dau mentre no s’alci el gobelet? La MQ diria que el dau té sis estats imbricats, amb 
probabilitats 1/6 per a cada un. Mirat de més a prop, hi ha dues situacions diferents i 
consecutives en el temps: mentre el dau encara es mou i quan ja s’ha aturat.  
 
Mentre el dau es mou, el resultat no està determinat encara: es tracta d’un cas de caos 
determinista on no es podria calcular el resultat encara que es tinguessin totes les 
mesures (que no es tenen). Per tant, resultat no determinat equival a dir que no se sap 
quin serà el resultat i per tant només es pot parlar de probabilitats. En aquest moment, la 
probabilitat que acabi sortint un as és 1/6.  
 
Un cop el dau s’ha aturat, la informació que es té sobre el resultat és equivalent, però no 
idèntica: el que ara cal dir és que la probabilitat que hagi sortit un as és 1/6. És a dir, el 
significat de la probabilitat és diferent, encara que operativament es poden confondre 
perquè al capdavall la informació disponible és equivalent, tot i que no sigui la mateixa.  
 
Aquest experiment del dau té una diferència amb el del gat. En el cas del gat se sap que 
al principi era viu, i la incertesa és que no se sap si ha canviat d’estat o no, i per tant 
tampoc no se sap en quin moment ha canviat, si és que ho ha fet. En el cas del dau, se 
sap positivament que hi ha un canvi d’estat (el dau s’atura) i fins i tot se’n pot conèixer 
el moment (se sent que deixa de fer soroll) però no se sap quin és l’estat final. El dau 
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continua “imbricat” i operativament es pot treballar amb probabilitats exactament igual. 
El fet que hom aposti abans o després que el dau s’hagi aturat és irrellevant. 
 
També aquí, però, es pot preguntar per l’opinió del gat. Si la taula és de vidre, puc 
ajupir-m’hi a sota i mirar quina cara del dau hi ha al davall. I si sé quina cara hi ha a 
sota, puc calcular quina hi ha al damunt. O sigui que la meva mesura “determina” la 
mesura que farà qualsevol observador que aixequi el gobelet i miri. No és això el mateix 
que una correlació quàntica? 
 
Un parell d’anotacions sobre l’exemple del dau, que ara resulten trivials però prendran 
tot el significat a partir del quart Postulat:  

Primera.- Hem dit que és indiferent apostar abans o després que el dau s’aturi. 
Això només és cert si no es pot mirar a sota la taula; si es pot mirar, l’aposta s’ha 
de fer abans que s’aturi, no després: el que és lícit de fer i el que no ho és depèn 
de la informació disponible, la qual depèn al seu torn dels mitjans que hi hagi 
disponibles per fer les mesures. 
 
Segona.- Encara que es pugui mirar per sota la taula, no servirà de res si no se 
sap quina és la distribució dels punts en les cares del dau: les deduccions que es 
puguin fer depenen de la informació prèvia, que és de naturalesa geomètrica.  

La història de dos electrons 
Aquest experiment del dau està molt relacionat amb un altre que se sol explicar per fer 
entendre aquesta qüestió dels estats entrellaçats. Diu així: preparem dos electrons de 
manera tinguin un spin oposat, un amunt i l’altre avall; com que no sabem quin és quin, 
tots dos es troben en un estat “entrellaçat” 50% amunt i 50% avall i mentre no es faci 
cap mesura de l’spin, tots dos electrons tenen un estat que és meitat amunt, meitat avall.  
 
A continuació se separen a una distància prou gran i aleshores hom determina quin spin 
té un d’ells; en fer la mesura, l’electró mesurat “tria” quin és el seu spin, i 
automàticament se sabrà quin spin trobarà qualsevol altre experimentador que llegeixi 
l’spin de l’altre. Això resulta força sorprenent, perquè si els dos electrons estan prou 
separats perquè no sigui possible transmetre informació de la primera mesura a la 
segona (recordem que la Relativitat prohibeix que res viatgi a més velocitat que la llum) 
com sap el segon electró quina possibilitat ha triat el primer? Una bona font de 
maldecaps, certament. 

Les sabates quàntiques 
Repetim ara l’experiment, només que amb uns objectes menys glamurosos: un parell de 
sabates. Fiquem les dues sabates en dues capses externament idèntiques, una sabata a 
cada capsa, sense que ningú no sàpiga quina sabata hi ha a cada una i segellem les dues 
capses de manera que sigui impossible saber abans d’hora quina sabata conté cada capsa 
(o el que és el mateix, on és cada sabata). Aleshores donem les dues capses a dues 
persones i ningú no sap qui té la del peu dret i qui té la del peu esquerre. Aquestes dues 
persones amb les seves capses se’n van lluny, tant que no es poden comunicar de cap 
manera, amb unes instruccions molt concretes: en una dia i hora determinats, tots dos 
obriran la seva capsa simultàniament, de manera que sigui impossible que el resultat 
obtingut per un influeixi en el resultat de l’altre.  
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Finalment, arribat el dia i hora assenyalats, tots dos obren la seva capsa i cadascun d’ells 
sabrà instantàniament què es trobarà el qui obri l’altra, tant si ho ha fet al moment 
convingut, com si ho ha fet abans o després: ho faci quan ho faci i on ho faci, tant si és 
possible comunicar-s’hi com si no, el resultat serà el mateix.  
 
Encara que sembli mentida, per a la interpretació de Copenhaguen explicar aquest fet 
tan simple requereix un seguit de raonaments llarg i complicadíssim. Per què? Doncs 
perquè com que no sabem a quina capsa s’ha ficat la sabata del peu dret, cada una de les 
capses conté una sabata que és alhora del peu dret i del peu esquerre, i és quan obrim la 
capsa que la sabata "tria" el peu i, justament, ho fan triant peus diferents. No seria més 
fàcil suposar que la sabata és una o altra, encara que no sabem quina? Res de connexió a 
distància en el moment de l’observació: simplement dues manifestacions d’un únic fet 
previ, cosa que explica per què no hi ha necessitat de transmetre informació entre elles. 
 
Tot això és bastant trivial, i potser la sorpresa és que hom insisteixi a no veure-ho així. 
Al capítol 2, quan parlem sobre què és un observador i com es comporta, hi tornarem i 
tindran una rellevància important. 

El debat 

Necessitat de les interpretacions  
Les dificultats que hi ha amb els conceptes de la interpretació de Copenhaguen van 
originar una famosa —i encara no resolta— controvèrsia sobre com s’han d’interpretar 
els resultats. Un seguit de científics de primera categoria, encapçalats per algú tan poc 
sospitós com Einstein, en propugnava una interpretació diferent.  
 
Cal ara recordar que tot plegat no és pas res inherent al formalisme matemàtic de la 
Mecànica quàntica, sinó una interpretació. El més interessant de tot és que en totes les 
interpretacions, el formalisme matemàtic és el mateix, només varia el significat que es 
dóna a determinats conceptes matemàtics. Usualment, el debat al voltant de qualsevol 
teoria ha seguit el camí invers: tothom està d’acord en com s’han d’interpretar els 
conceptes matemàtics que hi intervenen perquè s’han definit justament així, traslladant a 
conceptes matemàtics magnituds observades en la realitat, i el debat rau a saber si 
representa prou aproximadament la realitat. En el cas de la MQ, en canvi, la 
coincidència amb els resultats observacionals ha estat fora de dubte des del primer 
moment, i la qüestió és saber com s’han de traslladar els resultats del formalisme 
matemàtic a la realitat experimental. Per això hi ha hagut des de bon començament 
diverses interpretacions. Avui, malgrat que la de Copenhaguen és la més estesa, 
l’inventari d’interpretacions que estan sobre la taula pot arribar ben bé a les deu o dotze: 
senyal inequívoc que estem lluny d’haver resolt el problema.  
 
Algunes d’aquestes interpretacions, com la de Copenhaguen, accepten que el món és 
intrínsecament aleatori i d’altres no; algunes consideren que la funció d’ona és una 
realitat física i d’altres no, i el concepte que s’associa al seu col·lapse és diferent; 
algunes accepten que l’Univers té una sola història, i d’altres no. El paper de 
l’observador també varia d’una a altra, i algunes accepten l’existència de variables 
ocultes (en parlarem a l’apartat següent) i d’altres no.  
 
Farem un ràpid recorregut per algunes de les idees que apareixen en algunes d’elles 
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(moltes es poden considerar mescles o variants d’altres) abans d’entrar a tractar la 
proposta que crec més encertada, i que encaixa perfectament amb el nostre model. 

Interpretacions estadístiques  
Ja al 1926 Max Born, un dels pares de la teoria, va proposar que tot plegat no s’havia 
d’entendre més que en un sentit estadístic: les probabilitats són merament estadístiques, 
no pas reals; la funció d’ona no és cap objecte físic, sinó la manera que tenim de 
descriure l’estadística. En definitiva, acceptava que la MQ és només un model 
descriptiu, no explicatiu.  
 
En aquesta mateixa línia (o força similar) s’han desenvolupat altres interpretacions, 
totes les quals tenen en comú la insistència en una interpretació estadística dels resultats, 
una mica a l’estil com la Termodinàmica entén els efectes macroscòpics com l’efecte 
estadístic dels moviments, més elementals, de les molècules del gas.  

Bifurcacions 
A la dècada dels 1950 Hugh Everett va proposar una altra línia d’interpretació, segons 
la qual tots els resultats possibles es donen en la realitat; a cada mesura que es fa es 
produeix una bifurcació que genera realitats diferents, de manera que a cada un dels 
Universos creats així, hi ha una còpia de nosaltres que només veu aquell resultat que 
correspon al seu Univers.  
 
Aquesta interpretació (i altres més o menys relacionades) impliquen un fenomen força 
singular: l’anomenat "suïcidi quàntic". Imaginem que un hom s’apunta al cap amb una 
pistola perquè es vol suïcidar; cada vegada que prem el gallet, hi ha una probabilitat que 
la pistola no funcioni, de manera que al primer intent, una còpia morirà, i una altra 
sobreviurà; aquesta segona còpia torna a prémer el gallet i altre cop una còpia mor i una 
altra viu. Com que el procés es repeteix indefinidament, hi ha infinites còpies que 
moren, però sempre n’hi ha una que viu, de manera que en realitat el suïcida no 
aconsegueix mai el seu propòsit. Curiós, si més no. 
 
S’han fet altres interpretacions amb variants més o menys imaginatives sobre aquesta 
mateixa idea de les bifurcacions de la realitat. En unes són els observadors qui d’una o 
altra manera decideixen quin és el resultat, en d’altres és la pròpia consistència de 
l’Univers qui fa que es produeixi un o altre resultat... 

Feynman 
Richard Feynman va proposar una interpretació segons la qual, malgrat que no hi ha 
Universos múltiples, tots els resultats són reals, i les probabilitats que descriu la MQ 
representen en realitat uns factors de ponderació de la realitat. Segons aquest model, el 
que passa és que succeeixen alhora totes les coses que poden succeir, i el que veiem és 
la suma de totes elles, amb una ponderació donada per les probabilitats quàntiques. Dit 
d’una altra manera: quan observem una partícula en un lloc i al cap d’un temps 
l’observem en un altre, mentrestant ha fet totes les trajectòries possibles, i el que veiem 
és la suma ponderada de totes aquestes trajectòries. És a dir que el gat mor i sobreviu 
alhora en tots els instants amb certa probabilitat i el resultat que observem és la suma 
d’aquestes infinites morts i supervivències. A primera vista sembla una idea igual 
d’extravagant, però potser no ho és tant; haurem d’esperar al Mecanisme fonamental del 
capítol 6 per veure-ho.  
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Variables ocultes i localitat 

Concepte de variables ocultes  
La interpretació de Copenhaguen de la Mecànica quàntica, va trobar des de bon 
començament opositors importants, començant pel mateix Einstein.  
 
Einstein va fer nombroses aportacions a la MQ, però no acceptava algunes de les seves 
conseqüències i interpretacions, com ara la manca de causalitat determinista i 
l’afirmació que una mateixa partícula subatòmica pot ser en molts llocs alhora; i també 
fou el primer d’adonar-se d’algunes de les conseqüències més exòtiques de 
l’entrellaçament. El punt bàsic de desacord, però, era la pèrdua de la causalitat, i per tant 
del determinisme: "Déu no juga a daus", va dir resumint emfàticament la seva posició38. 
 
Una de les idees que defensava Einstein (i molts altres) és que en realitat la MQ no és 
un model complet (en el nostre llenguatge en diríem que no és un model explicatiu, sinó 
descriptiu). Si la MQ no és completa, vol dir que existeix una realitat desconeguda, les 
magnituds de les quals s’anomenen variables ocultes, que explicaria els resultats de 
forma determinista: existiria una realitat més fonamental, determinista, però 
desconeguda.  
 
L’existència de variables ocultes significaria que hi ha una causa calculable del resultat i 
per tant sí que es podria predir el resultat si sabéssim com fer-ho: vénen a ser 
l’equivalent de l’observador de Laplace capaç de calcular tot el passat i tot el futur. Si 
les coneguéssim podríem explicar d’una manera completa el funcionament real dels 
sistemes quàntics i les probabilitats calculades en serien només un resum o una 
conseqüència. És el nostre desconeixement de les variables ocultes el que ens impedeix 
anar més enllà de les probabilitats; l’atzar de la Mecànica quàntica seria així, una 
demostració de la nostra ignorància d’algunes de les dades. 

La proposta EPR 
En un article del 1935, Einstein, Podolski i Rosen varen proposar un raonament 
(anomenat des d’aleshores EPR) per comprovar experimentalment si la Mecànica 
quàntica era o no una descripció completa de la realitat i si existeixen o no variables 
ocultes. 
 
El model EPR es basava en tres axiomes: realisme, validesa de la inferència inductiva i 
separabilitat (o localitat):  

 Realisme vol dir que les regularitats apreciades en els fenòmens observats són 
causades per alguna realitat física, la existència de la qual és independent de 
l’observador. 

 Validesa de la inferència inductiva vol dir que aquesta manera de raonar és una 
forma de raonament vàlida i que es pot aplicar sempre: si un fenomen es presenta 
amb regularitat, en dedueixo que sempre es donarà i si no ho fa és que hi ha alguna 
causa que ho impedeix. Aquest principi és el que dóna sentit als experiments, ja que 
sense ell no hi hauria manera de treure’n conclusions vàlides. 

 Finalment, la localitat (o separabilitat) vol dir que res no es pot propagar més de 
pressa que la llum. 

                                                 
38 I Bohr li va respondre "deixa de dir-li a Déu el que ha de fer " 
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Tres hipòtesis força simples, comprensibles fins i tot per a un llec en Física. 
 
El raonament d’EPR era força tècnic i es basava en un experiment mental, imaginari. 
Però no només obria la porta a una interpretació alternativa de la Mecànica quàntica, 
sinó que permetia imaginar la possibilitat —quan la tecnologia ho permetés— de fer un 
experiment real per decidir d’una vegada quina de les dues interpretacions era la bona. 

La desigualtat de Bell  
Al 1964 John Bell va establir un teorema que permetia per primer cop pensar en un 
experiment real per decidir si EPR tenien raó o no. Dit de manera breu, si efectivament 
existeixen unes variables ocultes locals, determinat valor experimental hauria de ser 
menor que 2; i si no, és que aquestes variables no existeixen. 
 
La gràcia del treball de Bell és que permetia dissenyar experiments reals, factibles, per 
mesurar aquest valor, és a dir que donava una via pràctica, experimental, per resoldre la 
controvèrsia. I, en efecte, a partir dels anys 1980 s’han fet múltiples experiments per 
veure si aquest valor predit per Bell es complia o no. Els resultats són aclaparadors: amb 
variacions més o menys grans s’han obtingut valors de l’ordre de 30 i fins i tot 
superiors; en tot cas molt per sobre del 2 exigit per la desigualtat de Bell.  
 
La conclusió és indiscutible: no hi ha variables ocultes locals, cosa que s’ha utilitzat 
com la prova que, efectivament, la interpretació de Copenhaguen és la correcta, que les 
variables ocultes no existeixen i que en definitiva el determinisme és un somni 
impossible: l’Univers, en la seva estructura més íntima, conté l’atzar. 
 
Però això no és cert: efectivament, EPR estaven equivocats, però no de la manera que 
volen els defensors de la interpretació estàndard. Els resultats experimentals demostren 
sense cap dubte que el model EPR no és vàlid: hi ha alguna cosa que falla. Però això no 
vol dir que falli tot el model. De fet, si eliminem la condició de localitat, continua 
funcionant perfectament. 
 
L’únic que es prova amb la violació39 de la desigualtat de Bell és que si existeixen les 
variables ocultes, són de naturalesa no local; dit d’altra manera, EPR s’equivocaven en 
creure en una realitat oculta (determinista) local, però res no impedeix que existeixi una 
realitat determinista no local. La violació de la desigualtat de Bell no implica que no 
existeixin variables ocultes; el que implica és que si existeixen són no locals.  
 
Sens dubte, el preu a pagar és car per a un científic d’avui en dia: la velocitat de la llum, 
un límit universal tan lluminosament (si se’m permet l’expressió) establert per Einstein, 
resulta que ja no és un límit tan universal, almenys si parlem d’informació. I aquí està, 
al meu entendre, el quid de la qüestió. Però ho haurem de deixar per més endavant. 

La interpretació de De Broglie-Bohm  
Als anys 1950, abans que Bell formulés la seva desigualtat, David Bohm ja va 
demostrar (de fet la idea ja era implícita en l’article EPR) que si existeixen les variables 
ocultes, han de ser de naturalesa no local; és a dir que si l’atzar no és la descripció 

                                                 
39 Amb la paraula "violació" es designa el fet que la desigualtat no es compleix: el valor observat no és 
menor que 2. 
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última de l’Univers, aquest ha de tenir un funcionament unitari. Dit d’altra manera, 
Bohm va proposar una interpretació alternativa a la de Copenhaguen, determinista però 
no local. Justament el que hem deduït del nostre Postulat matemàtic a B106, B107 i 
B108: l’Univers és unitari i determinista. 
 
Bohm va partir d’una idea ja expressada per Louis de Broglie del 1927, segons la qual 
la funció d’ona que guia el comportament de les partícules depèn de la configuració 
sencera de l’Univers. El resultat que observem no depèn només de la mesura que fem, 
sinó de l’estat de tot l’Univers en el moment que la fem, en particular de la configuració 
de les partícules de l’aparell de mesura quan es fa la medició. Aleshores, el col·lapse de 
la funció d’ona apareix de manera natural com a resultat del procés de mesura, en lloc 
de necessitar un postulat especial com passa en la interpretació de Copenhaguen. 
 
Tot i que el treball de Bell va ser inspirat pel de David Bohm, la desigualtat de Bell 
podria ser una dificultat per a aquesta interpretació, segons com es miri. Els resultats 
experimentals demostren que no existeixen teories de variables ocultes locals 
compatibles amb la mecànica quàntica. Així la interpretació de Bohm està condemnada 
a eliminar el principi de localitat o el d’objectivitat física (de realisme, en l’article EPR). 
La interpretació de Bohm opta per conservar l’objectivitat física i acceptar la no 
localitat: la velocitat de qualsevol partícula depèn del valor de la funció d’ona, la qual 
depèn al seu torn de la configuració global de la totalitat de l’Univers, i de fet els 
experiments fets prenent la desigualtat de Bell com a punt de partida no fan més que 
confirmar que la interpretació de Bohm és, efectivament, una possible alternativa a la de 
Copenhaguen. Dit d’altra manera, la interpretació de Bohm roman intacta. 
 
La teoria de de Broglie–Bohm expressa d’una manera explícita la no localitat que 
apareix en la física quàntica, encara que això estigui en contradicció amb la Teoria de la 
relativitat convencional. Però recordem que Einstein va establir que la velocitat de la 
llum és un límit a la velocitat... de tot allò que tingui massa.  

Reflexions finals  

Per què entestar-se en les probabilitats? 
Així les coses, la pregunta és òbvia: per què entestar-se en les probabilitats? Com és que 
la interpretació de Copenhaguen és tan popular malgrat els resultats tan poc intuïtius, i 
en canvi la de Bohm, tan senzilla i raonable, no? Per què tants articles i llibres de 
divulgació expliquen la interpretació de Copenhaguen com a indiscutida? El més natural 
—i el més coherent amb una postura honestament científica— seria dir que hi ha dues 
opcions i que la qüestió roman oberta, encara que hom sigui partidari d’una o altra40. 
 
Però no. Hi ha dotzenes de llibres i articles publicats que insisteixen que els experiments 
derivats de la desigualtat de Bell "demostren" que la interpretació probabilística és la 
correcta. Naturalment, els articles seriosos deixen sempre la porta oberta —no es pot fer 
altra cosa—, però sovint aquesta porta oberta és més aviat a la lletra petita que no al 
títol. Fins i tot es dóna més preeminència a interpretacions imaginatives del tipus 

                                                 
40 Sembla que el fet que Bohm tingués problemes amb el Comitè d’Activitats Antiamericanes del senador 
McCarthy no va ajudar, precisament, a que la seva teoria tingués una difusió adequada. 
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Universos múltiples que a la de Bohm. Sembla com si la MQ hagués de ser 
necessàriament una cosa rara, incomprensible. 

L’anti-determinisme 
Crec que aquestes conclusions són més el resultat d’una pressió (goso dir ideològica) 
per desterrar el determinisme, que un resultat científic. Penso que tot plegat és el resultat 
d’una presa de posició a priori: davant l’alternativa es prefereixen l’atzar i la no 
causalitat a la no localitat i el determinisme. Opino que aquesta tria respon, de forma 
més o menys conscient, a tres causes: una, s’acaba la cadena de preguntes; dues, no cal 
admetre una derrota; i tres, es resolen els problemes psicològics que planteja el 
determinisme ingenu. Permeteu-me comentar-les breument. 
 
Primera: s’acaba la cadena de preguntes (v.B104, el joc del per què) Si en algun 
moment s’acaben les causes per les que passen les coses, la no causalitat allibera de la 
necessitat de respondre a la pregunta per la causa de totes les causes: quin descans per a 
la ciència no haver de respondre mai més a preguntes incòmodes sobre Déu! Ep! consti 
que no estic dient que s’hagi de ficar Déu com un element d’estudi dins de la Ciència, 
com tampoc no pretenc demostrar ni que Déu existeix ni que no existeix. El que dic és 
que no és tan fàcil treure-se’l de sobre41. 
 
Segona: un problema de la no localitat és que implica que no es pot calcular res 
exactament, per molt que la realitat sigui determinista i causal: la posició d’una partícula 
depèn de la configuració sencera de l’Univers i per això no es pot saber a priori. 
Aleshores, l’atzar irreductible és com una mena d’autoexcusa per no poder arribar a una 
explicació completa de la realitat: és com dir "no puc calcular on és la partícula perquè 
de fet no és enlloc; només puc oferir unes probabilitats" en lloc d’admetre humilment 
que no es pot calcular exactament i que ningú no podrà fer-ho mai. Davant d’aquesta 
constatació es prefereix creure que les probabilitats que es poden calcular són la realitat 
final, que no pas haver d’admetre que mai no podrem fer els càlculs deterministes. 
 
És clar que aquesta conclusió és bastant descoratjadora almenys a primera vista. En 
certa manera cal admetre la derrota de la ment humana: podríem arribar a saber com 
funciona, però mai no podrem fer prediccions. Però per a Copenhague la "culpa" no és 
d’una limitació nostra sinó de l’Univers, que està fet així, ves què hi farem!. Sota aquest 
punt de vista, el principi d’indeterminació de Heisenberg apareix com una incertesa 
irreductible de la naturalesa en lloc de ser simplement un límit a la informació que 
podem arribar a tenir.42 Ara com ara, hem de treballar amb probabilitats per fer càlculs 
operatius, i segurament sempre ho haurem de fer, però no perquè el món sigui així, sinó 
per les limitacions, nostres i de qualsevol cosa que no sigui l’Univers sencer. 
 
I tercera: ja hem comentat (v. B108) el neguit filosòfic i fins i tot religiós que produeix 
el model determinista, almenys en la interpretació ingènua que hem comentat. No és 
estrany doncs que, quan la formulació matemàtica de la Mecànica quàntica va obrir una 
porta a l’atzar com un dels components essencials de tota descripció de l’Univers, la 
majoria dels filòsofs —i dels científics al darrere— s’hi llancessin amb entusiasme: això 
obria la possibilitat a l’existència d’accions no obligades, i amb elles recuperar 
                                                 
41 Aquí hi juga un paper important la por, ja comentada repetidament, que la Ciència necessita superar. 
42 Un cop tractat el concepte d’informació (v. capítol 3) aquesta frase adquirirà un sentit bastant més gran 
del que probablement li sembla ara al lector. V. B307 per a una explicació detallada 
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l’anhelada llibertat que Laplace semblava haver desterrat de la ciència. Llibertat que 
implica també altres coses com ara la creativitat, les mutacions evolutives, la 
responsabilitat dels propis actes i un llarg etcètera. 

El preu que cal pagar 
Els beneficis d’aquesta interpretació són grans, sens dubte, però quin és el preu a pagar? 
Un món incomprensible si no és a través d’un formulisme matemàtic complicadíssim 
que poques persones al món estan en condicions d’entendre, una explicació dels 
fonaments del món en absoluta contradicció amb l’experiència quotidiana i una 
inseguretat de si tot plegat té algun sentit. Una mena de "buit existencial", per dir-ho en 
paraules filosòfiques. 
 
Hi ha encara un altre preu a pagar de naturalesa també psicològica però estretament 
relacionat amb quelcom tan profundament arrelat en la ciència com són les 
matemàtiques: la bellesa. Encara que ningú no sàpiga definir exactament què s’ha 
d’entendre per bellesa en matemàtiques, tots els matemàtics de tots els temps estan 
d’acord en que la bellesa d’una demostració o d’un raonament és un indici que hom està 
en el bon camí. En paraules de Newton és com si Nostre Senyor ens hagués anat deixant 
pistes per fer-nos saber que no anem errats. Doncs bé, el que emergeix de la 
interpretació de Copenhaguen no és una teoria bella. És abstrusa, incomprensible, rara, 
gens intuïtiva (per no dir contra intuïtiva) i, en definitiva, lletja. Llegir-ne els 
raonaments no produeix de cap manera els sentiments que es tenen quan es llegeix una 
demostració matemàtica bella. No produeix aquella sensació de meravella, que tot 
quadra perfectament, i que no hi pot haver res millor. 
 
En molts aspectes trobo que el to general dels raonaments d’aquesta concepció sona de 
manera bastant similar als que a finals del XIX es feien amb la teoria de l’èter, fins que 
la Relativitat d’Einstein el va desterrar de la ciència: artificis per ficar una realitat 
tossuda dins d’una caixa que no li escau. Les preguntes sense resposta s’acumulen: Per 
què les probabilitats no poden ser explicades? Què vol dir exactament que una magnitud 
no té cap valor fins que se’n fa una mesura? Per què la naturalesa tria una de les 
diferents opcions i no l’altra? Com "sap" la naturalesa quantes vegades s’ha donat un 
resultat, de manera que ha de triar un o altre resultat per tal que la freqüència dels 
experiments s’adigui amb la probabilitat predita? Què vol dir que hi ha una funció d’ona 
que "col·lapsa" quan es fa un experiment? Si el col·lapse és un fenomen físic real, per 
què aquest col·lapse no és universal, sinó que depèn de la informació que hom tingui? 
 
Però sobretot el que fa que la interpretació de Copenhague s’aparti del corrent de 
pensament general de la Humanitat és un detall no científic en el sentit estricte, però que 
segurament el lector apreciarà al final del llibre. És l’oblit d’un detall molt important: la 
intuïció de la unicitat del món ha estat present en totes les filosofies de totes les cultures 
des que en tenim notícia. 

Conclusió  
Abans de treure’n la conclusió de tot plegat cal recordar un parell de coses: 
 

1. Una característica de la MQ que no s’havia donat mai abans en la història de la 
Ciència: no és un aparell matemàtic creat per descriure una realitat observada, 
sinó un model que funciona pel que fa als resultats però no sabem a quin 
element de la realitat corresponen les seves variables. Dit d’altra manera: 
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Schrödinger no va “crear” la funció d’ona com una manera de modelitzar una 
magnitud observada, sinó que va trobar una formulació que dóna resultats 
coherents amb l’experiència però ningú no sabia (no sap?) què és en realitat.  

 
2. Gairebé tot depèn de la informació que tenim: la funció d’ona està col·lapsada o 

no segons el que sabem; fins i tot, encara que sapiguem que algú altre ha fet la 
mesura però no ens ha comunicat el resultat, continua sense col·lapsar per a 
nosaltres.   

 
Caldrà esperar al Postulat de dualitat (capítol 3) per explicar totes les conseqüències 
d’això, però ja podem anunciar la idea principal:  
 

La MQ no descriu “el que és” la realitat física, sinó “el que en podem saber”. 
 
En realitat, això ha passat sempre amb totes les teories físiques, però mai no ha estat un 
problema perquè la diferència entre una i altra cosa és insignificant. Però ara ja no és 
així: ens trobem massa a prop del nivell fonamental per poder-nos permetre aquests 
luxes.  No podem saber res més enllà de les probabilitats perquè és impossible tenir tota 
la informació i encara menys tractar-la: com hem dit al final de B108, els mapes a 
escala 1:1 no existeixen.  
 
En definitiva, la interpretació que sorgeix del nostre model és aquesta:  

1. La realitat física de l’Univers és determinista, però també unitària i precisament 
per això no la podrem conèixer mai exactament (v. B106, B107 i B018). 

2. Per conèixer l’estat de determinades variables cal fer mesures i interactuar amb 
la realitat, la qual cosa implica modificar l’estat del sistema; això no és 
important a nivell macro perquè l’efecte de la interacció és irrellevant, però a 
nivell subatòmic ja no és així. 

3. La funció d’ona no descriu la realitat determinista subjacent, sinó la informació 
que en podem obtenir. Les probabilitats quàntiques o la indeterminació de 
Heisenberg no són realitats físiques, sinó que expressen les limitacions de la 
informació que podem obtenir de la realitat física. En termes del llenguatge que 
definirem al capítol 3, la MQ té molt més a veure amb la informació que amb 
l’emagest. 

 
Això vol dir que la interpretació més satisfactòria és la de Bohm i només cal afegir el 
postulat de Dualitat (cap 3) per tenir el quadre complet. Resumint:  
 
La MQ és un model descriptiu de la informació que podem tenir sobre la realitat; i 

no pot ser explicatiu perquè l’únic model explicatiu possible és l’Univers sencer. 
 
Aquesta conclusió és coherent amb el model que es presenta en aquest llibre i, sobretot, 
en resulta un model molt més senzill i fàcil d’explicar fins i tot per a qui no tingui els 
coneixements matemàtics suficients. Com deia Einstein, no pots dir que entens de 
veritat una cosa fins que no ets capaç d’explicar-la a la teva àvia: totes les àvies del món 
entendrien la història del parell de sabates que no sabem a quina capsa són; quantes 
entendrien que les capses contenen unes sabates d’un peu no determinat?  
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II: Postulat de suma nul·la 
 

Postulat de suma nul·la: 
Tot el que hi ha a l’Univers es compensa mútuament. 

 

B201.- Conceptes de sistema i observador 

Identificació de sistemes 
Un detall que potser passi desapercebut sobre la definició de sistema: una mateixa part 
de l’Univers identificada per dos observadors diferents, són en principi dos sistemes 
diferents. Evidentment, si aquests dos observadors es comuniquen les seves 
identificacions i es posen d’acord, pot acabar essent el mateix sistema per a tots dos, 
però això requereix una comunicació entre els observadors. 

Què pot ser i què no pot ser un observador? 
És clar que un observador és quelcom que pot ser identificat com a sistema, però per a 
això caldrà algú que l’identifiqui. O sigui, un observador pot no ser un sistema. Posem 
un exemple per aprofundir-hi una mica. 
 
Un àliga que vola en cercles mirant de trobar alguna cosa per caçar veu un conill 
(l’identifica) i el defineix com una possible presa. Ja tenim un observador (l’àliga) i un 
sistema (el conill). El punt essencial és que pel fet que l’àliga ha identificat el conill i 
l’ha definit com una possible presa, canvia el seu comportament: ara ja no vola en 
cercles, sinó que seguirà una estratègia de captura. Si el conill no s’adona de la 
presència de l’àliga, no l’haurà identificat i per tant, l’àliga —que és l’observador que 
ha definit el sistema "conill"— no és un sistema, ja que ningú no l’ha identificat. És a 
dir: l’observador que defineix el sistema "conill" no és un sistema. 
 
Però probablement la situació no serà aquesta: el conill també veurà (identificarà) 
l’àliga i a continuació el definirà com a possible predador; per tant ja no vagarejarà 
cercant arrels per rosegar, sinó que iniciarà una estratègia de fugida. Tots dos han 
identificat una part de l’Univers, separant-la de la resta per “parlar-ne” a la seva manera. 
I tots dos han canviat el seu comportament en conseqüència. Com que les accions que 
faran a partir d’ara estaran relacionades, podem dir que “parlen” en el sentit que ho hem 
definit; tant l’un com l’altre no només han identificat el sistema, sinó que l’han definit i 
actuen en conseqüència. En llenguatge hegelià, la condició necessària i suficient perquè 
s’estableixi una relació dialèctica entre dos observadors és que s’identifiquin 
mútuament. 

La tríada del sistema 
No hi ha sistema sense algú que l’identifiqui, conscientment o no: si existeix un sistema, 
és perquè algú ha dit que ho és. En altres paraules: per identificar un sistema (i ja no 
diguem definir-lo) cal un agent que determini què s’hi inclou i què no. I aquest agent és 
el que anomenem observador. Com que l’Univers és unitari, l’observador el “retalla” i 
defineix un “dins” (el sistema) i un “fora” (l’entorn): l’observador, alhora que defineix 
el sistema defineix també l’entorn. Són tres coses que van indissolublement lligades pel 
fet mateix d’identificar o definir el sistema, i per això ho anomenem la tríada del 



 

143 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

sistema. No és possible l’existència d’un sistema sense que hi hagi tota la tríada: 
observador, sistema i entorn. El concepte de sistema no implica només la part de 
l’Univers que hem separat de la resta, sinó que implica tota la tríada i totes les seves 
interconnexions. 

Identificació i definició de sistemes  
No és el mateix identificar un sistema que definir-lo. Identificar un sistema vol dir 
adonar-se que hi ha quelcom definible com a sistema. Definir-lo vol dir assignar-li un 
model que ens dirà el comportament que cal seguir. Evidentment, no hi ha definició 
sense identificació prèvia: no es pot definir un sistema que no s’ha identificat, però sí 
que es pot simplement identificar un sistema sense definir-lo encara que l’observador 
sigui capaç de fer-ho. Per al vianant que travessa el carrer en verd, un cotxe aturat al 
semàfor és pràcticament irrellevant. Identificar un sistema, sense definir-lo, sovint 
comporta que el canvi de comportament associat consisteix en deixar les coses com 
estan (statu quo). 
 
Sigui una persona que va pel mateix carrer que jo. Si va per l’altra vorera, és probable 
que ni tan sols l’identifiqui com a sistema: per a mi és com si no existís; però si va per la 
mateixa vorera que jo, inconscientment l’identificaré: interferirà la seva trajectòria amb 
la meva? Si calculo que acabarem topant, el definiré, però la meva definició serà encara 
més simple que la de l’àliga o el conill: simplement desviaré una mica la meva 
trajectòria i si l’altra persona també ho fa i cap al costat adequat la interacció (definició) 
serà mínima, gairebé es pot dir que no n’hi ha. Però encara que tots dos vulguem 
apartar-nos, pot passar que acabem amb aquella interacció força ridícula que tots dos 
acabem situats a un pam l’un de l’altre, mentre ens apartem alhora cap al mateix cantó i 
ens fem nosa mútuament. És una interacció força estreta, però passatgera, perquè està 
basada en un equilibri inestable, i s’haurà acabat tan bon punt es trenqui. 
 
Una altra manera d’expressar aquests conceptes seria aquesta: que un observador 
identifiqui un sistema vol dir que el percep amb els seus sentits, mentre que per definir-
lo cal que a més disposi d’un model que li permet estudiar-lo (parlar-ne) 43.  

Elements del sistema 
La definició dels elements d’un sistema lliga d’una forma bastant subtil amb el concepte 
de definició secundària vist abans (v. B101. f, g): les definicions amplien el vocabulari 
disponible per al llenguatge, cosa que ens permet "comprimir" un concepte complex en 
un sol mot, de la mateixa manera que definir quelcom com a element d’un sistema, ens 
permet ignorar la seva complexitat interna, que esdevé així irrellevant per a nosaltres. 
 
A B202 hi ha un exemple, que he anomenat “el sistema Montserrat”, de com es poden 
definir sistemes completament diferents a partir d’una mateixa part de l’Univers.  

B202.- El sistema "Montserrat" 
Posem que vull definir un sistema al qual anomenaré "Montserrat". És evident que amb 
només el nom no hem fet pràcticament res: he identificat el sistema (“hi ha alguna cosa 
que anomeno Montserrat”) però no l’he definit. Suposant que el nom triat tingui alguna 

                                                 
43 Aquesta expressió d’aquests conceptes adquirirà una dimensió més general en parlar dels sentits (v. 
Teoria dels sentits al capítol 8) 
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cosa a veure amb el seu contingut (és una hipòtesi, perquè jo no ho he dit), hom pot 
deduir (més aviat imaginar) que potser parlaré d’una persona (probablement una dona) 
que es digui així, o d’una família que dugui aquest cognom, o d’una illa del Carib, o 
d’una muntanya de Catalunya, o potser fins i tot d’un recull de poemes de Mossèn 
Cinto; observem que el que es pot deduir del nom depèn de la informació prèvia que es 
tingui dels possibles significats de la paraula. Així doncs, el primer que cal fer per 
definir el sistema és dir de què va, fixar-ne els límits espacio-temporals: diguem que és 
la muntanya.  
 
Ara ja sabem l’espai on és el sistema: es poden donar les coordenades geogràfiques del 
perímetre del massís i un geòleg ens en podrà dir l’antiguitat, i podem estimar (o 
especular) sobre quant de temps pot durar encara. Ja hem fixat els límits 
espaciotemporals del sistema, però si la interacció que pretenem és una mica complexa, 
continuem sense saber de què volem parlar, perquè el massís muntanyós es pot tractar 
des de molts punts de vista. 
 
Una primera possibilitat és estudiar-lo com un sistema geològic. Aleshores, els elements 
del sistema seran els pics i els congostos, els tipus de roca, les coves, el subsòl, els 
rierols, etcètera.  
 
També hi ha la possibilitat que es vulgui definir-lo com un ecosistema per estudiar-ne la 
fauna i la flora. Aquí, interessarà parlar de les diferents espècies de plantes i animals 
que hi ha, fortament influïdes tant per la geologia com per la pressió humana. En aquest 
sistema el clima (temperatures, humitat...) serà un element important que pot tenir una 
relació molt secundària (o cap) amb altres enfocaments. 
 
La muntanya es pot entendre també com a element esportiu: les seves característiques 
geològiques el fan un lloc únic al món de l’escalada, i ara els elements del sistema seran 
els pics, les parets, les vies d’accés amb el grau de dificultat de cada una, les 
expedicions que s’hi han fet, etcètera. Aquí el clima pot tenir certa importància per 
determinar la millor època de l’any per pujar-hi. 
 
Una altra manera d’estudiar-ho és com un assentament humà: la gent que hi viu 
permanentment és una comunitat de monjos benedictins, amb una història, una relació 
de noms, unes regles i per tant un sistema sociològic molt determinat. Aquests monjos 
hostatgen durant el curs escolar una colla de nens cantaires (l’escolania) i per tant hi ha 
una escola. A més de la població permanent, la muntanya rep anualment molta gent que 
hi va de visita o fins i tot a passar-hi uns dies. Tot això ha fet que hi hagi un conjunt de 
vies d’accés (camins, carreteres, el cremallera, l’aeri) que depenen i alhora condicionen 
els moviments de tota aquesta gent. El llenguatge amb què parlem des d’aquest punt de 
vista és completament diferent.  
 
Molt relacionada amb aquesta darrera definició del sistema n’hi ha una altra: com un 
equipament turístic. Parlaré ara de pernoctacions, de demanda dels mitjans de transport, 
de capacitat de les carreteres d’accés i dels pàrquings, de restaurants i de botigues de 
records. La població estable de la muntanya (els monjos) seran en aquest enfocament 
una dada poc significativa o potser fins i tot irrellevant. Però sí que ho serà, per 
exemple, l’horari de misses. 
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És clar que encara hi ha una altra possibilitat: la muntanya és, en si, una unitat 
econòmica: hi ha una demanda i una oferta (és a dir un mercat) d’accés, de consum, uns 
intercanvis econòmics, que inclouen restaurants, botigues de records, donacions al 
monestir, i tot un seguit d’elements que en cap altre enfocament no tenia sentit. 
 
Un altre possible enfocament seria específicament religiós: es tracta d’un monestir 
catòlic, amb un complex d’edificis central i un grapat d’ermites disseminades per la 
muntanya, amb els seus frares ermitans, i tot plegat amb una història, uns ritus, uns 
elements espirituals i un munt d’elements simbòlics, entre els quals el principal és una 
imatge concreta de la Mare de Déu, coneguda com la Moreneta. 
 
Evidentment, hi ha l’enfocament artístic i cultural: la imatge de la Moreneta com a 
escultura romànica, les peces que es guarden al museu, el treball intel·lectual dels 
monjos al llarg dels segles, etc. La música serà un element important i l’escolania tindrà 
un paper rellevant, però ja no com a escola, sinó com a cor infantil. 
 
I encara es pot definir un altre sistema, de naturalesa simbòlica: Montserrat té, per als 
catalans, un significat i un simbolisme especials, que fan de la mera silueta de la 
muntanya un element identificatiu propi. Per tant, hi ha en aquest sistema elements de 
tipus polític, emocional, històric i sociològic específics, que van en l’espai molt més 
enllà dels límits geogràfics del massís. La imatge de la Moreneta és un element simbòlic 
cabdal del sistema, que en els altres enfocaments juga un paper més o menys secundari 
o fins i tot nul. I és també en aquest sistema on el llibre de Mossèn Cinto hi té també un 
paper, com l’hi té el fet que moltes dones a Catalunya portin el nom de Montserrat. 
 
Tot això són sistemes diferents que es poden definir al voltant d’una mateixa realitat 
física: la muntanya de Montserrat i tot el que hi ha dins. Evidentment, una part dels 
elements que apareguin en un sistema poden també aparèixer en altres, però és clar que 
la seva importància serà diversa segons l’enfocament (o sigui: el sistema) que definim.  

B203.- Complexitat del sistema  

Aproximació al concepte 
Provisionalment, ens aproximarem al concepte de complexitat d’aquesta manera:  

 Cada element del sistema pot assolir, al llarg del temps, un cert conjunt d’estats, 
la determinació dels quals va implícita en la pròpia definició de l’element, i per 
tant del sistema. 

 Anomenem microestat del sistema a cada un dels conjunts d’estats que poden 
presentar simultàniament tots els elements del sistema  

 Anomenem macroestat del sistema a cada un dels conjunts de microestats del 
sistema que considerem equivalents per a la nostra definició del sistema44 

 En general, els elements estan relacionats entre ells d’alguna forma, de manera 
que l’estat de cadascun dels elements influeix en el nombre d’estats assolibles 
simultàniament pels altres elements; per exemple si un element pot estar en els 
estats A, B i C i un altre en els estats a, b i c però existeix una regla que diu que 

                                                 
44 Observem que si considerem que cada microestat és una figura, la definició dels macroestats implica 
definir una geometria del sistema (v. Cap.4) 
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no poden ser a la mateixa lletra, llavors el sistema es pot trobar en els 
microestats Ab, Ba o Ca, però no en Aa, Bb ni Cc. 

 La complexitat del sistema és una mesura de la influència que les regles de 
funcionament del sistema atorguen a cada element per provocar un canvi del 
macroestat del sistema quan canvia el seu estat.  

Variació de la complexitat 
La complexitat és una magnitud que varia entre dos extrems per als quals la complexitat 
és zero:  
 
Imaginem un sistema totalment desordenat, en què cada element funciona de manera 
autònoma sense cap connexió amb els altres elements. Per situar-nos, prenem com a 
exemple la pantalla d’una televisió (analògica) sense cap canal sintonitzat: el que es veu 
se sol conèixer com a "neu" i tècnicament se’n diu soroll blanc. En aquest cas, cada 
píxel de la pantalla (els elements del sistema) varia d’estat (llum o foscor) sense que 
aquest canvi produeixi cap efecte en el píxel veí. El sistema és completament aleatori i 
el macroestat no varia: sempre és "neu". La complexitat és zero: cada píxel és 
independent i no influeix per a res en els veïns; el sistema no pot canviar de macroestat 
fins que no es produeixi un esdeveniment extern (retorna el senyal o apaguem el 
televisor) que faci variar radicalment la situació.  
 
Ara, partint d’aquest cas extrem, imaginem sistemes en què progressivament vagin 
augmentant les relacions entre els elements del sistema. Cada vegada, a mesura que 
augmenta la relació, la complexitat és més gran, ja que cada element influeix en la resta, 
i apareixen patrons de conducta que fan el resultat més complicat de descriure (és a dir, 
més complex). Continuant amb la idea de la pantalla de televisió, si la imatge es veu, 
però no del tot bé (és a dir encara hi ha neu o dobles imatges o "ballen" els colors) els 
píxels veïns segueixen essent relativament independents, però no del tot: altrament no es 
podrien identificar els fenòmens indicats.  
 
Arriba un moment en què el nombre de relacions entre els diferents elements és prou 
gran com perquè el sistema pugui oferir patrons d’una complicació extraordinària, però 
sense que encara sigui totalment predictible. És el moment en què el sistema pot exhibir 
una màxima complexitat. En la nostra pantalla de TV probablement correspondria a una 
seqüència d’imatges més o menys psicodèliques, amb colors i formes que van canviant 
en el temps, suaument però contínua. Molts programes protectors de pantalla 
d’ordinador són així i és curiós que aquesta mena d’imatges ens produeixin una 
fascinació especial, hipnòtica, que fa que no puguem deixar de mirar-les fàcilment. 
 
Si les relacions entre els elements van creixent encara més, cada cop les limitacions del 
sistema són més i més grans, i cada vegada és més predictible el seu comportament; la 
informació que ens proporciona és cada vegada menor, fins arribar a l’extrem: una foto 
fixa. Cap element del sistema no es mou, el macroestat és sempre el mateix, perquè els 
microestats tampoc no varien. Si un píxel adopta un aspecte diferent del que li pertoca 
segons l’entorn, no és anunci de cap canvi, sinó de mal funcionament d’aquell píxel 
concret. Els condicionants de les múltiples relacions entre els elements són tan grans, 
que el sistema ja està totalment ordenat i la seva complexitat és zero altre cop.  
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Complexitat i regles 
La variació de la complexitat que hem descrit mostra com depèn fortament de les regles 
que governen el sistema. Un sistema molt simple, amb poques regles (o cap) és un 
sistema completament desordenat (d’entropia màxima) que no aporta cap informació i 
té complexitat nul·la. En l’altre extrem, un sistema amb tantes regles i tan rígides que no 
sigui capaç de variar d’estat, és un sistema fossilitzat, sense capacitat d’evolució ni de 
canvi, amb un ordre màxim (entropia mínima) i aporta una informació limitada: és la 
que és i prou. Els dos extrems es caracteritzen per una mateixa cosa: l’equilibri. Són 
sistemes que probablement són incapaços de canviar per ells mateixos, i no poden sortir 
del seu estat sense una intervenció externa.  
 
La complexitat apareix en els estats intermedis: sistemes prou lligats per regles com 
perquè no siguin un desgavell total, però tampoc no n’hi ha tantes ni són tan rígides que 
no permetin una evolució. La complexitat, doncs, està estretament relacionada amb el 
desequilibri. Els sistemes amb una gran complexitat són sistemes lluny de l’equilibri. 

Comportament logarítmic de la complexitat 
El nombre de relacions existents entre els macroestats, i encara més entre els elements, 
creix de manera exponencial amb el seu nombre, especialment considerant que no 
només s’han de tenir en compte les relacions entre els macroestats de dos en dos, sinó 
també de tres en tres, de quatre en quatre etcètera. Per aquesta raó, és habitual que en 
qualsevol definició matemàtica de la complexitat aparegui d’una o altra manera la 
funció logarítmica, tal com passa amb els conceptes d’entropia i d’informació. I és 
natural que sigui així, perquè aquest tres conceptes estan molt estretament lligats. 

B204.- Encaixament, nivells de descripció i propietats 
emergents 

Aproximació al concepte 
La definició d’un sistema implica determinar els seus elements, que és tant com dir el 
llenguatge que utilitzarem, i que és bàsicament el mateix llenguatge que s’ha usat en 
definir-lo. Al seu torn, els elements d’un sistema poden ser considerats com a sistemes 
en ells mateixos, la qual cosa permet definir sistemes que són elements d’altres sistemes 
Per exemple: 1) una pedra (com a sòlid rígid amb massa), 2) la seva composició 
mineralògica, 3) la composició química dels diferents minerals, 4) l’estructura 
molecular de les diferents substàncies presents, 5) l’organització atòmica de les seves 
molècules, 6) l’estructura del nucli i els orbitals dels electrons en els diferents àtoms, i 
7) les partícules subatòmiques que composen els protons, neutrons i electrons; tot això 
són diferents nivells de descripció a partir d’una mateixa part de l’Univers, que tenen 
poc a veure un amb altre. 
 
Evidentment, el procés també funciona cap amunt: "rebaixar" un sistema a la categoria 
d’element dins d’un altre sistema equival a pujar un nivell en la descripció. El paisatge 
on és la pedra, el continent o illa on es troba, la Terra, el Sistema solar, la Via Làctia, el 
Grup local, etcètera. 
 
A cada nivell així definit li correspon un ordre de magnitud de les unitats emprades, és a 
dir que el nivell d’un sistema es pot classificar segons l’extensió dels conceptes usats 
per definir-lo: podem definir els sistemes a estudiar amb diferents paràmetres, i segons 
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com siguin aquests paràmetres estarem descrivint aquella part de l’Univers amb un grau 
de detall i de precisió diferents. Detall i precisió són dues de les característiques que 
distingeixen uns nivells dels altres. 

Observador i nivells de descripció 
La qüestió és que en definir un sistema (o simplement identificar-lo) cal determinar quin 
és el nivell i tipus de relació que hi establirem. En els observadors més simples, això té 
molt a veure amb la pròpia naturalesa de l’observador: l’àguila identificarà el conill com 
un tot, i no podrà entrar en la seva biologia ni en les relacions del conill amb la resta de 
l’ecosistema del qual ella mateixa en forma part, i la ciència que usarà és la cinemàtica: 
l’únic que l’interessa és saber la trajectòria òptima d’intersecció per capturar-lo. De la 
mateixa manera un meteorit que entri en relació gravitatòria amb la Terra, no 
identificarà res mes que un objecte amb una gran massa, i s’hi relacionarà amb la 
mecànica gravitatòria newtoniana. En canvi, un enzim que circula pel torrent sanguini 
només podrà identificar sistemes formats per molècules orgàniques com ara proteïnes o 
similars i usarà les regles de l’enllaç estereoquímic.  
 
Evidentment, aquests observadors tan simples no saben quin és el nom que hem donat a 
la ciència que els correspon, però sí que n’utilitzen els conceptes: l’àliga calcularà 
trajectòries, el meteorit simplement les executarà i l’enzim enllaçarà o no amb una 
molècula en funció de la geometria de tots dos.  
 
Quan l’observador és més complex (com ara nosaltres) la cosa canvia. A B202 hem vist 
com a partir d’una mateixa part de l’Univers (el sistema Montserrat) es poden definir 
molts sistemes, que obeeixen a models diferents. Però a més podem fer-ho amb nivells 
de detall molt diferents: estudiar les propietats mecàniques d’una roca no és el mateix 
que estudiar-ne la composició química, ni que estudiar el comportament dels electrons 
en els àtoms que la formen.  
 
De manera similar, un metge, un psicòleg i un sociòleg tractaran la mateixa realitat (una 
persona física concreta) amb les mateixes unitats de mesura (en un mateix nivell) però 
amb lleis i models diferents. Fins i tot, dins d’un mateix camp, un cardiòleg i un 
traumatòleg observaran el mateix pacient (definiran sistemes) des de punts de vista 
diferents. Els camps de coneixement de tots els esmentats pertanyen al mateix nivell de 
descripció, però afecten propietats diferents. 
 
Aquest és el concepte exacte de nivells de descripció: es pot parlar d’un mateix sistema 
amb molt diferents graus de detall i ordres de magnitud, i dins de cada nivell, des de 
punts de vista diferents. 

Ordres de magnitud 
La característica més important (però no decisiva) en la definició dels nivells és l’ordre 
de magnitud de les unitats emprades. Per entendre’ns: no és el mateix si la unitat natural 
de longitud del sistema és l’any-llum que si és el quilòmetre o el nanòmetre; com 
tampoc no és igual un sistema on el temps es mesuri naturalment en milions d’anys, 
dies, minuts o mil·lisegons. Cada nivell implica un grau de detall i precisió diferent, i 
per tant les unitats han de ser les adequades per al que es vol fer. 
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Per tant, es pot dir que a diferents nivells corresponen unitats diferents; els nivells estan 
definits per la quantitat (ordre de magnitud) d’espai i temps que es pren. I és clar que el 
mateix passa amb les altres magnituds: energia, massa, càrrega elèctrica... 

Unitat i nivells de descripció 
Es dóna en la realitat una circumstància que podem titllar de molt afortunada: encara 
que l’Univers funciona de manera unitària, no cal prendre’l tot per explicar o descriure 
com funciona una part, o si no exigim massa precisió. Aquesta propietat de l’Univers és 
la que el fa intel·ligible. És clar que això no és per casualitat, sinó una conseqüència del 
postulat metodològic, però ara com ara només estem en condicions de constatar el fet. 
 
El concepte de sistema que estem tractant té sentit justament perquè és possible aïllar 
parts de l’Univers per poder-ne parlar, és a dir interactuar-hi, i en particular estudiar-les. 
Els nivells de descripció són la materialització d’aquest fenomen: podem descobrir el 
funcionament de l’Univers gràcies a que podem definir sistemes de diferents nivells. 
Definir un sistema (o simplement identificar-lo) implica determinar el nivell al qual 
treballarem. 

Valor intrínsec dels nivells: propietats emergents  
Encara que al definir un sistema hem "tallat" un munt d’enllaços entre el sistema i 
l’entorn, la gràcia de tot plegat és que el que en resulta és explicable i comprensible per 
ell mateix, i és observant i descrivint el comportament dels elements del sistema d’on 
neixen les lleis físiques. Evidentment, això no és estrictament cert, perquè els efectes de 
l’entorn influeixen poc o molt en el resultat, de manera que les mesures —encara que 
poguéssim fer-les amb infinita precisió— mai no seran exactament iguals a la predicció 
teòrica, però aquesta diferència és prou petita per poder-la ignorar per als propòsits per 
als quals s’ha definit el sistema. 
 
Per això, el concepte de nivells de descripció és vital per a la ciència i per al nostre 
model. El fet que sigui possible definir-los fa que es pugui dotar cada un d’un corpus 
teòric i pràctic, definit per unes propietats que són intrínseques del nivell i de res més.  
 
Aquestes lleis no donen tots els detalls, però són prou exactes per poder-lo entendre i 
fer-ne una tecnologia, és a dir, usar-les en benefici nostre. 
 
Corol·lari: l’Univers, en general, no té estructura fractal. Alguns nivells diferents poden 
tenir lleis més o menys similars i fins i tot compartir-ne alguna, però són essencialment 
diferents. El fractal és una aproximació teòrica a la realitat, com el continu. 
 
Evidentment les propietats dels diferents nivells no són completament independents; 
existeix entre elles una relació, però aquesta relació no és lògicament necessària: les 
propietats del nivell superior no es dedueixen de les del nivell inferior. Són compatibles, 
però no les impliquen: d’això en diem propietats emergents. 

Encaixament i complexitat 
Pot semblar a primera vista que el concepte de sistemes encaixats implica que el sistema 
que encaixa a un altre ha de ser més complex. Pot ser així, però no necessàriament.  
 
La complexitat d’un sistema depèn de la interrelació entre els seus elements; per tant, 
aquesta complexitat del sistema "encaixador" no té perquè tenir res a veure amb la 
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complexitat dels sistemes que hi són encaixats. Per exemple, una persona és un sistema 
molt complex; un petit grup de persones sol ser un sistema social complex, però potser 
no tant com cada una de les persones que el formen. I una massa de mil persones pot ser 
un sistema d’un comportament molt simple. 

Relació i independència entre nivells  
És cert que les regles de funcionament de cada nivell depenen del que passa al nivell 
inferior, però això no vol dir que les regles es puguin deduir de manera diguem-ne 
analítica en tots els casos. Per això podem identificar dues classes de propietats 
emergents dels sistemes:  
 

Diem que una propietat emergent del sistema és fractal si és essencialment 
igual a alguna de les propietats dels elements que el componen, i diem que 
una propietat emergent del sistema és no fractal si és essencialment diferent 
de totes les propietats dels elements que el componen. 

 
De l’experiència sembla que es dedueix un regla bastant general45:  

Existeix una relació entre la complexitat interna del sistema i l’aparició de 
propietats emergents: en els sistemes amb molt poca complexitat no 
apareixen propietats emergents; els de complexitat mitjana poden exhibir 
només propietats emergents fractals, i només a partir d’un determinat 
nivell de complexitat poden aparèixer propietats emergents no fractals. 

 
Cal observar, però, que aquesta relació no és automàtica: pot haver-hi sistemes amb una 
gran complexitat interna, que tanmateix només exhibeixin una petita complexitat 
externa i propietats emergents fractals. 
 
També cal tenir en compte que la complexitat interna de què parlem és la del sistema 
col·lectiu, no dels sistemes que el formen: si un conjunt de sistemes de gran complexitat 
té un comportament col·lectiu simple, o fins i tot no en té cap d’específic, el conjunt no 
té propietats emergents: és el cas de les persones que viatgen juntes al metro a l’hora 
punta, per exemple.  
 
Ara com ara no podem anar més enllà i ens hem d’acontentar a assenyalar la possibilitat 
que sigui necessari un canvi de paradigma en l’estudi del comportament dels sistemes 
complexos. 

Encaixament i nivells de descripció 
El que sí ocorre és que el nivell de descripció en què opera qualsevol sistema és menor 
(més petit o detallat) que el nivell en què opera qualsevol sistema en el qual està 
encaixat. Això es deriva de la pròpia definició: si un sistema forma part d’un altre 
sistema és perquè és considerat un element d’aquest, i per tant, per definició, el sistema 
que l’encaixa actua a un nivell de descripció més elevat. Per tant, 

L’encaixament de sistemes implica un nivell de descripció superior, però no 
necessàriament més complexitat 

                                                 
45 És possible que la teoria de sistemes ho hagi demostrat, però ho ignoro 
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Ciències i nivells  
Dins d’un mateix nivell (fins i tot en el mateix tros de l’Univers, v. B202 el sistema 
Montserrat) podem definir sistemes que obeeixen a regles de funcionament diferents. 
Per continuar amb l’exemple, tots els sistemes allí descrits comparteixen el mateix ordre 
de magnitud de les unitats, però obeeixen a regles completament diferents.  
 
Dins d’un mateix nivell, per tant, hi ha diferents grups de regles que obeeixen a 
descripcions diferents. Aquestes descripcions generen uns models que en principi tenen 
poc a veure els uns amb els altres; i a cadascun d’aquests diferents models li correspon 
un camp d’estudi científic específic, i és per això que els hem batejat amb un nom i en 
diem que és una ciència diferent. Per tant, dins de cada nivell existeixen unes 
subdivisions, anomenades ciències, no caracteritzades per la magnitud sinó per usar 
diferents models.  

B205.- Teorema de la realitat objectiva 

La realitat, objectiva o subjectiva? 
La qüestió de si la realitat és objectiva o només subjectiva, és una vella discussió 
filosòfica irresolta, que té importants conseqüències sobre el paper i significat de la 
Ciència. És important, doncs, veure quines conseqüències té el nostre model sobre la 
qüestió.  

El problema en el nostre model 
El nostre model adopta una postura en certa manera encara més radicalment subjectiva 
que la Mecànica quàntica, la qual, de manera potser paradoxal, porta a la conclusió que 
sí que existeix una cosa que ben bé podem anomenar realitat objectiva.  
 
Partim de la definició de sistema: un sistema no existeix sense un observador que 
l’identifiqui. Es tracta, per tant, d’una postura radicalment subjectiva: sense observador 
no hi ha sistema i si no hi ha sistema no hi ha res ni ningú que en pugui "parlar" de cap 
manera (recordem aquí que "parlar" equival a interactuar). 
 
Ara bé, tal com hem definit el concepte d’observador, que ja no té perquè ser un humà, 
ni tan sols un aparell de laboratori, qualsevol part de l’Univers acaba essent sempre 
identificada per un observador o altre; és a dir que sempre acaba esdevenint un element 
de la realitat ja que interactua amb alguna altra cosa.  
 
I si tota part de l’Univers acaba formant part almenys d’un sistema (o essent ella 
mateixa un sistema) ben bé podem dir que tot allò que hi ha a l’Univers hi és 
independentment de si un humà l’observa o no, justament la definició tradicional de 
"realitat objectiva". 

Enunciat i prova del teorema 
Tota part de l’Univers, tard o d’hora, acaba essent com a mínim 
identificada com un element d’algun sistema  

 
Per provar el teorema només cal recordar que l’Univers és unitari. Si, directament o 
indirecta, tot està connectat amb tot, vol dir que qualsevol part de l’Univers abans o 
després ha d’interactuar amb alguna altra part; és a dir que és identificada.  
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Recordem què vol dir "identificar" un sistema: que un observador canvia el seu 
comportament com a conseqüència d’aquesta identificació. Evidentment, pot haver-hi 
una relació molt més estreta: l’observador pot definir el sistema i interactuar de manera 
molt més complexa que la d’una simple identificació. I és inimaginable que una part de 
l’Univers no interactuï d’una o altra manera amb alguna altra part. 
 
Un fotó pot viatjar durant milers o milions d’anys per l’espai sense interactuar amb 
ningú, però si al final acaba ficant-se per l’objectiu d’un telescopi serà identificat pel 
telescopi (o més precisament pel sensor que conté) i al cap d’un temps un altre 
observador molt més complex, un astrònom, el tornarà a identificar a partir del que veu 
a la imatge. 
 
És clar que no tots els fotons acaben així: un altre toparà amb un meteorit, que 
l’absorbirà, emetrà un altre fotó potser de menor energia i s’escalfarà una mica: això és 
interactuar, és a dir identificar-lo. Fins i tot si només topa amb un àtom d’hidrogen, es 
produirà una interacció: potser l’ionitzi o potser només s’exciti l’electró a un altre 
nivell. En tot cas, hi ha una interacció.  
 
Però això no és tot: d’on han sortit tots aquests fotons? D’una estrella que, com a 
conseqüència d’haver-los emès, perd una mica de massa i es refreda: ja hi ha interactuat. 
 
Fins i tot els elements sense existència material (el que al capítol 3 en direm informació) 
interactuen sempre amb algú altre: un personatge d’una novel·la que mai no llegirà 
ningú, ha estat definit per l’autor, que hi ha interactuat molt estretament, i això pot tenir 
efectes importants en el seu comportament futur. El mateix es pot dir de la informació 
continguda en els estrats geològics d’una falla: són conseqüència que els sediments 
s’han plegat d’una manera i no d’una altra per efecte d’unes forces geològiques 
determinades; i el terreny es comportarà de manera diferent segons com siguin aquests 
estrats sota l’efecte de les mateixes forces milions d’anys mes tard. Mentrestant, segons 
com siguin aquests estrats, al damunt hi pot créixer una vegetació esponerosa o ser un 
desert de sorra o una rocalla on només hi puguin viure determinats tipus de plantes: tot 
això són observadors que interactuen amb aquest objecte i la informació que conté. 
 
En definitiva, no és possible imaginar una part de l’Univers que no hagi interactuat amb 
alguna altra ja des del mateix moment del seu naixement, i després com a mínim en el 
moment de la seva fi. Per això tot allò que hi ha a l’Univers és identificat, en un o altre 
moment almenys una vegada per algun observador. 
 
Per tant, si tot és identificat, tot té un o altre efecte sobre el seu entorn, i de retruc sobre 
tot l’Univers en virtut de la seva naturalesa unitària. És a dir que, segons la definició 
clàssica, tot "existeix objectivament" ho observi o no algú (humà). 

Horitzó de realitat  
És clar que si una part de l’Univers no és identificada per cap observador humà aquesta 
part de l’Univers no formarà part de la realitat subjectiva de cap humà; de fet, no forma 
part de la realitat subjectiva de cap dels possibles observadors que no l’han identificat. 
Però aquesta és una altra història, molt diferent. 
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En el fons, aquesta idea és la mateixa ja esmentada en definir el concepte d’horitzó de 
realitat d’un observador. Allò que no forma part de l’horitzó d’un observador és, per a 
ell, com si no existís, ja que no la té en compte per al seu comportament; però això no 
vol dir que no existeixi, que interactuï amb la resta de l’Univers i tard o d’hora pugui 
acabar afectant l’observador, entrant aleshores (potser de manera indirecta) dins del seu 
horitzó. 
 
Una manera alternativa d’enunciar el teorema seria, doncs, aquesta:  

Tota part de l’Univers forma part de l’horitzó de realitat d’algun 
observador en un moment o altre.  

B206.- Univers observable  

Definició d’Univers observable 
L’expansió de l’Univers implica que les galàxies prou llunyanes s’allunyen amb una 
velocitat superior a la de la llum, la qual cosa comporta que mai no podran interactuar 
directament amb nosaltres: parlem així d’un Univers observable. Definim-lo tal com ens 
permet fer-ho el Teorema de la realitat objectiva:  

Anomenem Univers observable per a un observador O aquella part de 
l’Univers amb la qual O pot interactuar.  

Subjectivitat de l’Univers observable 
L’Univers observable d’O és una esfera amb centre a O. Però que una part de l’Univers 
no sigui observable per O no vol dir que altres observadors no hi puguin interactuar, 
alguns dels quals formaran part de l’Univers observable per O i altres no (v. Fig. B206) 
la qual cosa obre la possibilitat (teòrica, si més no) d’obtenir informació, a través de 
tercers, de coses situades més enllà del radi de l’Univers observable. 

 
Fig. B206: Encara que X no sigui observable per a un observador O, sí que ho és per a 
altres observadors, els quals poden ser dins (O') o fora (O") de l’Univers observable per 
O. D’aquesta manera, O podria obtenir informació sobre X a través de O’. 

B207.- Suma nul·la 

De què parlem quan parlem de suma nul·la  
L’altre concepte bàsic esmentat en el postulat, la suma nul·la, és bastant fàcil de definir: 
tot ha d’estar compensat d’una o altra manera.  
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Per posar un exemple senzill: suposem que tenim una biga immòbil; això vol dir que 
totes les forces que hi actuen es compensen les unes amb les altres; tant la suma 
vectorial de les forces com dels seus parells donen suma zero. Si se li aplica una nova 
força, això haurà de ser compensat d’una o altra manera: o bé la biga es mourà o bé 
apareixeran altres forces que la compensaran, però en tot cas el fenomen resta 
compensat.  
 
La Física coneix moltes sumes nul·les, des del principi d’acció i reacció fins a la 
simetria CPT de les lleis físiques, passant per la neutralitat elèctrica de l’Univers o la 
creació i anihilació de la matèria. 

Lleis de conservació i asimetries  
De vegades, la suma nul·la es manifesta sota l’aparença de lleis de conservació o 
d’asimetries que semblen contradir aquest principi. El que passa en realitat és que tal 
com hem definit el sistema objecte d’estudi la compensació en queda a fora.  
 
Per posar només un exemple senzill, la frase “l’energia no es crea ni es destrueix, només 
es transforma” ha estat al frontispici de la Física durant segles. Però això va deixar de 
ser cert quan Einstein va escriure per primer cop la seva famosa equació E = mc2. Ara ja 
es pot crear i destruir l’energia, a canvi, això sí, de fer variar la massa de la manera 
adequada. Ara tenim una nova llei de conservació: “la matèria-energia no es crea ni es 
destrueix, només es transforma”.  
 
En definitiva, que hi hagi una llei de conservació de qualsevol magnitud només vol dir 
que el sistema definit no inclou res capaç de compensar una eventual variació de la 
magnitud en qüestió, la qual, per tant s’ha de conservar. Aquest és el sentit de les lleis 
de conservació. 
 
Una cosa similar ocorre amb els fenòmens asimètrics. Si tot està compensat d’alguna 
manera, el fet que observem quelcom sense compensació vol dir que tal com hem 
definit el sistema objecte d’estudi, allò que ho compensa en queda fora.  
 
Hi ha en Física dues asimetries molt evidents que cal justificar ni que sigui 
mínimament: l’entropia, que és una magnitud que segons la Termodinàmica creix 
sempre, i l’existència de la matèria —o més ben dit la no existència d’antimatèria—. De 
la primera en parlarem més endavant (v.B502) perquè ens cal que abans hàgim vist el 
concepte d’informació (capítol 3) i el postulat teleològic (capítol 5). A B208 parlarem 
de la matèria i l’antimatèria.  

B208.- Matèria, antimatèria i gravetat  

Matèria i simetria 
Segons els models actualment acceptats, la matèria i l’antimatèria es poden crear 
simultàniament del no-res: apareixen simultàniament dues partícules, que tenen unes 
propietats totalment simètriques; per això es parla de partícules i les seves corresponents 
antipartícules. Si una partícula i la seva antipartícula tornen a coincidir, s’anihilen 
mútuament i es manté sempre l’equilibri.  
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Si les partícules i les antipartícules segueixen un camí diferent, poden “viure” les unes 
sense les altres i agrupar-se amb altres partícules o antipartícules, respectivament, i 
formar àtoms, i molècules, etc. Apareixen així dues classes de matèria: la matèria 
ordinària de què estem fets tots nosaltres, i una altra anomenada antimatèria. Quan 
qualsevol fracció de matèria i una d’antimatèria entren en contacte es produeix 
l’anihilació de la menys nombrosa i d’una quantitat equivalent de l’altra. Tot plegat, 
com es veu, és un cas clar de simetria: és exactament el comportament que caldria 
esperar a partir del Postulat de suma nul·la.  

On és l’antimatèria? 
Però tot al nostre voltant és només matèria. Nosaltres, la Terra i com a mínim tot el 
sistema solar només poden existir si tot plegat només està format per matèria, ja que 
altrament desapareixeria ràpidament. On és, doncs, l’antimatèria corresponent? 
 
S’han formulat diverses teories per explicar aquesta asimetria. Entre altres hipòtesis, 
s’ha suposat que en els inicis de l’Univers potser l’equilibri entre matèria i antimatèria 
es va trencar per alguna raó, i la matèria actual és la diferència entre les dues 
"creacions" i també que en un instant determinat hi va haver una sobtada expansió de 
l’Univers durant la qual no regien les lleis físiques actuals. Totes aquestes hipòtesis 
resulten més aviat poc satisfactòries, perquè no hi ha cap indici de com podria haver 
passat això: fan més aviat la sensació de ser explicacions ad hoc que no pas teories 
convincents. 

Una hipòtesi amb simetria 
Es molt més lògic és suposar que l’antimatèria corresponent a la matèria que coneixem 
existeix, però es troba en algun lloc molt allunyat de l’espai, en galàxies llunyanes, 
semblants a les nostres, però formades íntegrament d’antimatèria.  
 
Abans de continuar explorant aquesta possibilitat, val la pena recordar que, amb 
excepció d’uns pocs molt propers, tot el que sabem dels cossos celests ho sabem 
únicament perquè ho hem deduït de la llum que ens n’arriba. Però aquesta llum no conté 
informació sobre si l’origen està format per matèria o per antimatèria: dit d’altra manera 
és perfectament possible que un cert nombre de les galàxies que tenim catalogades i 
estudiades siguin realment "antigalàxies".  
 
Aquesta hipòtesi sembla força raonable, però continua en peu la pregunta de com és que 
si les parelles de partícules es creen juntes, es van poder separar tant com per acabar 
formant galàxies de signe contrari. Crec que es pot oferir una resposta, precisament 
aplicant el postulat de simetria. 

Explorant la gravetat  
La gravetat és la força preeminent quan parlem dels moviments a gran escala, com és el 
cas. Recordem breument les seves característiques: és una força que es regeix per la llei 
de gravitació universal de Newton, que diu que dos cossos materials qualssevol de 
massa m i m’ separats per una distància d s’atrauen amb una força definida per: 
  

F = G m m’ / d2 
on G és la Constant de gravitació universal, una de les constants fonamentals de la 
Física. Aquesta força és sempre atractiva: siguin quins siguin els materials de què 
estiguin formats els dos cossos, sempre s’atrauen. Això és el que sabem. I si això és 
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així, encara es reforça més la pregunta de com és possible que la matèria i l’antimatèria 
se separessin tant.  
 
Especulem ara una mica, a la llum del nostre Postulat. En primer lloc sobta l’asimetria 
de la teoria: per què la gravetat és sempre atractiva? Seguint el mètode general per 
explicar les asimetries, cal suposar que no hem observat mai una gravetat repulsiva 
perquè no hem estat mai en les condicions adequades. I això pot voler dir que no hem 
observat mai com es comporta la gravetat amb l’antimatèria. A hores d’ara, ningú no 
sap com és la gravetat de l’antimatèria; no hi ha cap evidència experimental i estem 
molt lluny de poder-ho fer: per experimentar amb la gravetat calen cossos molt massius, 
i ara com ara (i potser per sempre) no hem aconseguit reunir un quantitat d’antimatèria 
que arribi ni a un gram de massa. 
 
Hem dit que potser algunes de les galàxies que observem en l’espai siguin 
d’antimatèria, i és obvi que en elles la gravetat és també atractiva, ja que el seu 
comportament observat no difereix de les galàxies "materials". La gravetat, doncs, seria 
també atractiva si els dos cossos implicats són d’antimatèria. Però què passa si un dels 
cossos és de matèria i l’altre d’antimatèria? El postulat de simetria suggereix que 
aleshores la gravetat actuï repulsivament. D’aquesta manera, la matèria i l’antimatèria 
tendirien a separar-se i per tant es redueixen les probabilitats d’anihilament mutu.  
 
Imaginem un electró, amb un positró i un protó en les proximitats. Com que són 
partícules amb càrrega, la gravetat és irrellevant, i mana la força electromagnètica, molt 
més poderosa; totes tres tenen la mateixa càrrega, però l’electró té càrrega negativa, i les 
altres dues positiva, de manera aquestes es repel·leixen entre elles i atrauen l’electró, el 
qual anirà cap a la que tingui més a prop. Suposem que és el protó: aleshores es forma 
un àtom d’hidrogen, una estructura elèctricament neutra, a qui ja no afecta la càrrega del 
positró, però sí la seva gravetat, que hem suposat repulsiva i, per tant, se n’allunya. 
 
La majoria de les parelles de partícules que es van crear immediatament després del big 
bang, es devien tornar a destruir, tant per la petita distància a què es trobaven, com pel 
fet que les partícules amb càrrega, com ara l’electró i el positró, eren atretes per la força 
electromagnètica. D’aquesta manera, la gran majoria de la matèria i l’antimatèria que es 
va crear, va tornar a desaparèixer; però una petita part —una de cada deu milions, 
segons sembla— va sobreviure. Cal observar que tot allò que no tingui càrrega elèctrica 
ja no està sotmès a l’atracció electromagnètica: les partícules amb massa però sense 
càrrega com els neutrons, o les estructures elèctricament neutres formades per partícules 
amb càrrega com ara un àtom d’hidrogen, per exemple, no són afectades per la força 
electromagnètica, però sí per la gravetat. I la gravetat d’aquests elements elèctricament 
neutres faria que es repel·lís tot allò que sigui matèria de signe contrari i s’atragués tot 
allò que sigui del mateix tipus, fins i tot si una de les partícules té càrrega, però l’altra 
no. D’aquesta manera s’afavoriria la separació entre una i altra classe de matèria de 
manera relativament ràpida. 

Fotons i gravetat 
Falta encara, per completar el quadre, dir com actuaria la gravetat sobre aquelles coses, 
com ara el fotó, que no són ni matèria ni antimatèria. És un fet previst per la Relativitat 
General i observat a bastament tant en laboratori com en observacions astronòmiques 
que, tot i que el fotó sigui una partícula sense massa, els cossos amb una gran massa 
com ara les estrelles o tota una galàxia, són capaços de desviar la llum i que aquesta 
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desviació és sempre atractiva. Hi ha aquí una asimetria? Crec que no. El quid és que el 
fotó és una partícula i alhora la seva pròpia antipartícula. Dit d’altra manera: no és que 
el fotó no sigui matèria ni antimatèria, sinó que és les dues coses alhora. I si és així, 
només cal suposar que es comporta en cada moment com allò que té més a prop. És a 
dir: si es troba prop d’una gran quantitat de matèria, es comporta com la matèria 
(atractivament) i si es troba prop d’una gran quantitat d’antimatèria, es comporta com 
l’antimatèria (atractivament també). Per això, si ens arriba un fotó procedent d’una 
galàxia llunyana no només és exactament igual si la galàxia original és de matèria o 
d’antimatèria, sinó que es comporta en el seu camí exactament igual si ha passat prop 
d’una galàxia de matèria o d’una d’antimatèria.  

Gravetat i electromagnetisme 
Aquest esquema no tan sols manté el principi de simetria pel que fa a la matèria, i també 
pel que fa a la gravetat, sinó que a més introdueix un interessant paral·lelisme entre el 
comportament de la gravetat i de l’electromagnetisme. 
 
La força electromagnètica i la gravetat són dues de les quatre forces fonamentals de 
l’Univers. Durant molt de temps, els teòrics han intentat unificar aquestes quatre forces 
en un esquema unitari; sense èxit, però no del tot. De fet, s’han pogut unificar tres de les 
quatre, però la gravetat s’hi ha resistit sempre. Però ara tenim una altra visió del 
comportament d’aquestes forces que potser hi pot ajudar. La força electromagnètica pot 
ser tant atractiva com repulsiva, i es regeix per una llei que és formalment idèntica a la 
de la gravetat, l’anomenada llei de Coulomb:  

F = k q q’ / d2 
 
Aquesta expressió és matemàticament idèntica a la de Newton, només canviant la massa 
dels dos cossos m i m’ per la seva càrrega elèctrica q i q’ i, per descomptat, amb un 
valor diferent de la constant que se sol representar per la lletra k.  
 
Aquest no és l’únic paral·lelisme que hi ha: la força electromagnètica és atractiva si les 
dues càrregues són de signe contrari, i repulsiva si són del mateix signe. En el cas de la 
gravitació, tal com hem proposat, seria justament al revés: és atractiva si les dues 
masses són del mateix "signe" i repulsiva si són de "signes" diferents.  
 
Observem que si una força pot ser atractiva o repulsiva segons els signes dels elements 
implicats, només hi ha dues possibilitats: o es comporta atractivament per als elements 
iguals i repulsivament per als diferents (com hem suposat per a la gravetat) o bé es 
comporta repulsivament per als elements iguals i atractivament per als diferents (com 
l’electromagnetisme) Més encara; els cossos elèctricament neutres no són afectats per la 
força electromagnètica, mentre que hem suposat que en el cas de la gravetat els cossos 
neutres com el fotó sí que són afectats i es comporten segons la naturalesa de l’altre cos. 
Resulta així que la gravetat i electromagnetisme serien una mena de "contrapartida" 
mútua, que junts mantenen en un cert sentit la "suma" nul·la. Un altre i inesperat resultat 
coherent amb el principi de simetria. 

El valor de les constants 
Hem dit que el valor de les dues constants és molt diferent, però això no és del tot cert. 
Les dues constants no són magnituds adimensionals, sinó que seu valor numèric depèn 
de les unitats de mesura emprades. Si usem les nostres unitats de mesura habituals, els 
valors són molt diferents, però al capdavall les unitats no són més que una convenció. 
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De fet, existeix un sistema d’unitats, anomenat unitats de Planck46, en què les dues 
constants (entre d’altres) valen 1. Per tant, el fet que se’ns apareguin com dues forces de 
magnituds molt diferents és només el resultat del nostre particular (i subjectiu) punt de 
vista. Depèn de la informació que tenim i fem servir més usualment, i no té per què tenir 
res a veure amb la naturalesa profunda de l’Univers 

                                                 
46 Per a una explicació més completa, v.B616 
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III: Postulat de dualitat 
 

Postulat de dualitat: 
L’Univers té dos aspectes, anomenats emagest i informació, que 
s’impliquen mútuament. 

B301.- Conceptes clàssics de dualitat  

Dualitat binària 
Des de sempre, la Humanitat ha tingut la intuïció de la dualitat: el concepte que no es 
pot comprendre res sense el seu contrari. Aquest concepte binari té molt a veure amb el 
que hem establert al Postulat matemàtic sobre el principi del terç exclòs, i ha donat lloc 
a una llista clàssica de parelles: bo/dolent, dia/nit, cert/fals, home/dona, a dalt/a baix, 
etcètera.  

Dualitat espiritual 
El que ara ens interessa va en la línia d’una d’aquestes parelles, la que en podríem dir 
"espiritual", tot i que té notables diferències amb la concepció tradicional.  
 
Aquest concepte de dualitat ha nascut de la constatació que existeix una fractura clara, 
almenys aparentment, entre l’ésser humà i la resta de la natura. La capacitat de 
raonament, els sentiments, les emocions i tot el que tradicionalment s’ha associat al món 
dit espiritual, ha fet pensar que existia una dualitat explícita entre una i altra cosa. 
D’aquí han nascut conceptes duals començant pels de cos i ànima, amb totes les 
conseqüències i derivacions que al llarg dels segles hi han anat posant al damunt 
religions i filòsofs. 
 
Els moderns avenços en els terrenys neurològic i bioquímic han provocat una certa 
tendència a intentar superar aquest tipus de dualitat, reduint-la a un joc merament 
neuroquímic. Dit de manera abreujada i un pèl barroera, cada emoció i cada sentiment 
és produïda per una substància determinada emesa per una glàndula concreta, que 
respon a uns certs estímuls, i el pensament no seria altra cosa que el resultat d’un 
algorisme molt complicat que executen les neurones.  
 
La idea que introdueix aquest Postulat s’inclou dins d’aquest marc, però no és ben bé ni 
una postura (dualitat d’origen radicalment diferent) ni l’altra (la dualitat no existeix, és 
només química i neurociència).  

B302.- El nom de la cosa  
Per resoldre la dificultat de nomenar les parts que confirmen aquesta dualitat, m’he 
decantat per un neologisme (emagest) i una paraula força neutra (informació) que —ho 
confesso— tampoc no em resulta del tot satisfactòria. Per fer una breu introducció al 
problema començarem resseguint breument la història de la dualitat que hem anomenat 
espiritual, i ens fixarem en els noms que tradicionalment s’han donat als dos aspectes 
duals.  
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Cos / esperit seria la més usual, però també podem parlar de món físic, terrenal o mortal 
en oposició al món espiritual, transcendent o diví. Res d’això ens és útil, perquè 
pressuposen un origen diferent d’una i altra part, que justament és el que es nega en el 
Postulat. Però tampoc no es tracta d’entrar en el joc merament "material" (si val aquí la 
paraula) de les reaccions bioquímiques sense altre significat. Tampoc no és això.  
 
Una primera aproximació al problema la podem trobar en la terminologia de Descartes: 
res extensa i res cogitans: allò que ocupa un espai, i allò que pensa. Durant un temps 
vaig estar temptat de fer servir aquesta terminologia, però finalment l’he descartada per 
diverses raons. L’avantatge —important— d’aquesta nomenclatura és que anomena els 
dos aspectes "cosa" (res) i per tant les posa en peu d’igualtat. Però té altres 
inconvenients que invaliden aquest avantatge, i de llarg.  
 
Com es veurà, dins del concepte emagest s’hi inclou el que en Física s’anomena 
l’espaitemps. I anomenar res extensa (és a dir allò que ocupa un espai) a una cosa que 
inclou el concepte d’espai dins d’ella mateixa, resulta com a mínim xocant. Tanmateix, 
la dificultat més gran per a aquesta terminologia ve per la part de la res cogitans: 
certament parlo d’allò que pensa (i més coses), però Descartes fa servir aquest concepte 
poc menys que com un equivalent d’ànima: continua pressuposant que té un origen 
essencialment diferent de la res extensa, i per tant, no s’ajusta en absolut al concepte; 
recordem que les dues coses, segons diu el Postulat, s’impliquen mútuament. 
 
Que jo sàpiga, Hegel és qui s’hi aproxima millor, quan diu que l’absolut és una cosa 
dinàmica: el procés pel qual natura i esperit són dues cares d’una mateixa moneda, i és a 
través d’aquest procés dialèctic que l’absolut es fa conscient de si mateix en la 
consciència humana. No és que això sigui exactament el mateix model que propugno, 
però s’hi assembla força; és clar que per adonar-nos de la similitud i les diferències 
d’aquesta darrera part ens caldrà arribar fins al darrer Postulat. 
 
La millor aproximació als conceptes la trobem en la terminologia informàtica, que parla 
de maquinari i programari. De fet, és d’aquí on va sorgir inicialment la idea, i crec que 
el concepte no és, en el fons, res més que una generalització. Explicaré una anècdota 
personal per introduir el concepte.  
 
Era cap als inicis de la dècada del 1970. En aquella època es feien uns cursets que en 
dèiem "informàtica bàsica", per explicar els conceptes elementals dels ordinadors a gent 
que no n’havia vist mai cap. Jo n’era el professor d’un i un alumne em va fer aquesta 
pregunta: "Entenc bé què és el maquinari, però què coi és el programari en realitat?" 
Evidentment demanava una resposta diferent de l’estereotipada —el conjunt de tots els 
programes— i se’m va ocórrer aquesta: "Imagina un ordinador funcionant. Treu-li tot el 
maquinari, treu-li el corrent elèctric que l’alimenta, treu-li la sala on és47 i treu-li 
l’operador que el fa anar. El que et queda és el programari".  
 
No sé si em va entendre gaire, però almenys per a mi allò va ser decisiu: això que en 
diem informació, en si, no és res físic. És una cosa que se superposa al món físic, però 
que és diferent; tot i que no per això té un origen diferent. 
 
                                                 
47 En aquella època els ordinadors eren unes maquinotes enormes, instal·lades en una sala amb aire 
condicionat i que necessitaven una persona fent-les anar. 
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En definitiva, es pot dir, amb certa tolerància per al llenguatge, que si l’emagest és el 
maquinari de l’Univers, la informació n’és el programari. 

B303.- El concepte d’Emagest 

El neologisme Emagest  

Energia i matèria 
Una de les conseqüències més conegudes de la Teoria de la Relativitat és l’equivalència 
entre massa i energia; l’equació d’Einstein, E = mc2, a més de ser probablement la més 
popular de tota la Física, ens dóna la quantificació d’aquesta equivalència. Els físics 
teòrics entenen les dues coses com una de sola, raó per la qual li han donat un nom, 
matèria-energia. 
  
L’equivalència està, doncs ben establerta i, potser de manera una mica abusiva es pot dir 
que tractar amb una o altra cosa és equivalent a un canvi d’estat, tal com l’aigua passa 
de gel a aigua líquida o viceversa. En aquesta visió de les coses, la matèria i l’energia 
són dos estats diferents d’una mateixa cosa: l’emagest. Però l’emagest inclou més coses. 

Espai i temps 
A l’altre extrem de la cadena de conceptes de l’emagest hi ha l’espai i el temps. És 
també una idea ben establerta en la Física actual: no hi ha un espai i un temps separats, 
sinó que l’Univers és un continu d’espai-temps, un espai matemàtic en quatre 
dimensions (o potser més48). Ens hem acostumat tant a parlar de les dues coses com una 
de sola, almenys a certs nivells, que ja no crec que ningú discuteixi que de fet són 
aspectes d’una sola cosa: un espai quadridimensional (en el sentit matemàtic, però 
també físic), on cada dimensió és independent de les altres. Espai i temps no són 
transmutables entre ells com energia i matèria, sinó manifestacions diverses d’una sola 
cosa: l’emagest. 
 
Aquest espaitemps proporciona el marc on es desenvolupa tot l’Univers: dit a la manera 
de Kant, seria la condició a priori per a l’existència de l’Univers. L’Univers no pot 
existir sense un marc espaciotemporal; però l’Univers és un sistema autodefinit que ho 
inclou tot i, per tant, el marc mateix. 

Geometria 
Tenim, doncs, per una banda que matèria i energia són dos estats d’una mateixa cosa i 
per l’altra que l’espai i el temps són dues manifestacions també d’una mateixa cosa. Es 
postula que aquestes dues coses són la mateixa (l’emagest) però ens cal encara el nexe 
d’unió, que és la geometria49. 
 

                                                 
48 Algunes teories postulen l’existència de més de quatre dimensions; el nombre més gran que conec 
correspon a la Teoria de Supercordes que postula un Univers amb 26 dimensions, de les quals només les 
quatre habituals estan desenrotllades i és per això que no percebem les altres 22. En qualsevol cas, això 
no és més que un detall menor per a la nostra exposició: totes elles s’inclourien dins d’aquest aspecte de 
l’emagest. 
49 Cal advertir que el concepte de geometria tal com aquí l’entenem té un abast més ampli del que és 
habitual i es precisarà al capítol 4. Però de moment es pot seguir el raonament considerant el concepte en 
el sentit ampli que els matemàtics l’entenen usualment avui. 
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La relació entre la matèria i la geometria de l’espai està també establerta per la 
Relativitat General. La geometria de l’Univers està definida per la distribució de la 
massa, que és tant com dir de la matèria i de l’energia; i aquesta geometria es descriu 
mitjançant unes coordenades d’espai i de temps. Al seu torn, aquesta geometria influeix 
en el comportament de la massa i l’energia: en fixa les trajectòries, determina (en 
llenguatge no relativista) les forces que hi actuen i en definitiva (ara sí, en llenguatge 
relativista) fixa la seva història en l’espai-temps. 
 
Ens trobem, doncs, amb una mútua alimentació entre matèria-energia i espai-temps a 
través de la geometria: la distribució de la matèria i de l’energia determina una 
geometria de l’espai-temps, la qual determina els canvis (moviments) en aquesta 
mateixa distribució de matèria i energia, distribució que, en canviar, modifica la 
geometria de l’espaitemps, i així indefinidament.  
 
La geometria, per tant, no és només una configuració de l’espai-temps, sinó una 
manifestació directa de la matèria i l’energia, a la vegada definida per elles i que alhora 
determina la seva vida. Tenim dues coses que una determina l’altra i l’altra determina la 
primera; és lícit preguntar-se si no podem dir que són dues manifestacions d’una 
mateixa cosa. La meva resposta és que sí: energia, matèria i geometria de l’espai-temps 
són una sola i mateixa cosa: això que he batejat com a l’emagest. 
 
Val la pena observar que la teoria més avançada de què disposem actualment per 
explicar la matèria, la Teoria de cordes, ja no és com fins no fa gaire una teoria que 
descompon les partícules en altres de més petites, sinó que és essencialment geomètrica. 

L’emagest, matèria primera de l’Univers  
Si l’emagest és tota la matèria i tota l’energia, i l’espai i el temps són les seves 
manifestacions, podem dir que "tot és emagest"? 
 
La resposta és sí i no; a més de l’emagest hi ha una altra cosa, que és l’altre aspecte de 
la dualitat, el que he anomenat "informació". Analitzar i justificar això ens portarà molt 
lluny però de moment deixem-ho en que la informació és indissociable de l’emagest: 
com veurem, informació i emagest s’impliquen mútuament. Ara bé, pres d’una manera 
relativament simple, i fins i tot diria que prenent el punt de vista de la Ciència almenys 
fins a principis del segle XX es podria dir que sí. Tot el que és físic —en un sentit que 
podríem anomenar clàssic— és emagest, perquè tot està fet d’emagest. És a dir, que 

l’emagest és la matèria primera de l’Univers. 

B304.- Aproximacions a una definició d’informació 
Possiblement perquè és un camp poc treballat per la ciència com a tal, almenys que jo 
sàpiga, no em sento capaç de donar una definició més o menys formal del concepte. 
Assajaré una primera aproximació i confio que poc a poc, a mesura que es desenvolupi, 
el lector se’n farà una idea més precisa. 
 
Per descomptat, el concepte d’informació, tal com s’usa aquí, inclou la definició de 
Shannon tal i com l’usa la Teoria de la informació. Parlem per tant de bits i 
probabilitats, però també de molt més que d’això. Parlem de significat, de decisió, de 
finalitats, de preferències, de psicologia, de sociologia, d’etologia i fins i tot —almenys 
en un cert sentit— d’opinions. 
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Potser permetin aproximar-nos una mica més al concepte, aquestes (no) definicions:  
 
Primera: Cap a la primera meitat del segle XX, quan el futbol no era considerat encara 

un fenomen sociològic, la gent a qui no agradava el descrivia, de forma 
despectiva, com "vint-i-dos adults en calça curta corrent darrere una pilota".  

Segona: Devia ser a meitats de la dècada del 1980, que vaig llegir en un article de Josep 
Maria Espinàs aquesta definició irònica: "llegir és passar-se un munt d’hores 
mirant uns papers tacats de tinta"50.  

Tercera: En certa ocasió, per treure’m de sobre un aficionat a l’excursionisme que 
insistia massa en que l’acompanyés a no sé on, se’m va ocórrer etzibar-li: "el 
muntanyisme consisteix a caminar hores i hores, fins i tot dies, carregat com un 
ruc, i tot per arribar a un lloc on l’única cosa que es pot fer és tornar enrere"51.  

 
Què tenen en comú aquestes tres "definicions"? Totes tres es poden considerar correctes 
en el sentit que descriuen bé el fenomen, però és evident que hi falta alguna cosa.  
 
Els futbolistes no corren darrere la pilota sense més: duen samarretes de colors diferents 
i els que la duen d’un color volen que la pilota vagi cap a la dreta, mentre que els de 
l’altre color volen que vagi cap a l’esquerra. Una primera distinció, per cert, de caràcter 
geomètric. 
 
Qui llegeix no mira simplement papers tacats. Les taques no són arbitràries: tenen una 
forma determinada, i estan posades en un ordre precís. Geometria, altre cop.  
 
Finalment, el muntanyenc no fa tot el que fa perquè sí. El pic que vol escalar (o la cova 
on vol baixar) té una cota diferent del seu voltant: una vegada més, geometria.  
 
A totes tres definicions hi ha, doncs, un element geomètric essencial. O més ben dit, el 
que falta a totes tres definicions es pot descriure en termes geomètrics. Però tampoc no 
és la geometria el realment essencial. El veritablement decisiu és que certes coses, que 
es poden expressar geomètricament, tenen un significat. En el llenguatge que estem 
construint, aquestes tres "definicions" descriuen bé l’emagest, però obliden la 
informació. I el resultat, és clar, és grotesc 

B305.- Principi de la mútua implicació 
Emagest i informació s’impliquen mútuament: un no pot existir sense l’altre 

 
Dir que la informació no pot existir sense un suport d’emagest que la representi no és 
res de nou. Tota informació està emmagatzemada en un suport el qual, segons es veurà 
al Postulat geomètric, la codifica de forma geomètrica. Si hi ha informació, hi ha una 
porció d’emagest que li serveix de suport. 
 

                                                 
50 Tinc una estimació especial per aquesta pseudo-definició, perquè va ser en llegir-la que vaig copsar per 
primer cop el concepte de Informació tal com l’estic descrivint. I trenta anys després, encara no he sabut 
traduir-ho en una definició formal. 
51 Cal lloar l’esperit esportiu de l’interessat, perquè en contra del que seria lògic, encara em saluda quan 
em veu. Això sí, mai més m’ha fet cap proposta per anar d’excursió. 
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L’altra meitat de la implicació tampoc no és res gaire nou. Tota porció d’emagest 
emmagatzema informació, d’una o altra manera, i sovint més d’una. L’existència 
d’emagest implica una forma, és a dir una geometria i per tant conté informació.  
 
Suposem, per exemple, un pergamí antic. És, evidentment, un tros d’emagest. Quina 
informació conté? En primer lloc, la més evident: el text que hi ha escrit, codificat 
segons la gramàtica d’un idioma determinat, posem el llatí. El primer nivell de lectura 
seria saber què hi diu: un decret reial, un inventari... Però el text diu més: les paraules 
concretes i els girs gramaticals donen informacions addicionals al contingut del text; per 
això pot resultar altament interessant estudiar el text, ni que sigui conegut a bastament, 
com ara un fragment de la Bíblia. 
 
Si només fos així, un cop transcrit el text ja podríem llençar el pergamí, cosa que 
evidentment no passa. Per què? Perquè hi ha altres informacions, codificades d’altra 
manera. La paleogafia i la cal·ligrafia donen pistes als especialistes per saber l’època i el 
lloc on va ser escrit. També les taques, estrips i altres desperfectes parlen als 
especialistes. L’anàlisi química de la tinta pot dir també altres coses igualment 
interessants. O el lloc on es va trobar. I moltes altres coses. 
 
Així doncs, ni pot existir informació sense emagest, ni pot existir emagest que no 
contingui informació. El fet que no es pugui deixar de comunicar amb el llenguatge 
corporal és un altre cas d’informació inevitable adherida a qualsevol tros d’emagest. 
Emagest i informació s’impliquen mútuament. 

B306.- Distinció entre emagest i informació 

Introducció 
Malgrat que informació i emagest sempre van indissolublement units, és clar que no tots 
els fenòmens naturals barregen les dues coses en la mateixa proporció, i tal com 
veurem, els fenòmens on hi ha una quantitat comparativament més gran d’informació 
respecte a l’emagest tenen un comportament que és essencialment diferent d’aquells on 
la proporció és la inversa.  
 
Dit d’altra manera, no és el mateix estudiar fenòmens "tipus emagest" que fenòmens 
"tipus informació" i cal esbrinar quines són les diferències essencials entre uns i altres 
per tal de veure fins a quin punt les metodologies de treball han de ser adaptades a una o 
altra situació. Cal, doncs, saber identificar-los per poder distingir els mètodes a utilitzar 
en el seu estudi, cosa que planteja dues preguntes:  

1. Existeixen diferències significatives entre els fenòmens "tipus emagest" i els 
"tipus informació" que comportin diferències conceptuals, de model o 
metodològiques en el seu estudi?  

2. Com saber de quin tipus és un fenomen donat? Com distingir el que és "estudi 
de l’emagest" del que és "estudi de la informació"?  

 
Naturalment, aquesta no és una separació nítida, per tal com sempre hi ha una mescla de 
les dues; però, en la fase inicial que estem, convé aprendre a distingir el més clarament 
possible almenys els extrems, i ja veurem més tard com es combinen una i altra en 
l’estudi dels fenòmens reals. 
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Aquesta és una qüestió nova, perquè fins ara no s’havia proposat mai aquesta distinció; 
podem dir que fins ara la Ciència sempre ha considerat que està estudiant l’emagest, i ha 
ignorat que la informació té el paper cabdal que li assigna el nostre model; tanmateix, 
com veurem, la Ciència ja disposa de diverses teories i eines per a l’estudi dels 
fenòmens tipus informació, però en no ser conscient de la diferència fonamental que 
implicaven, no ha donat la importància deguda a les notables diferències que hi ha entre 
aquestes eines i teories i la resta.  
 
Anem, doncs, una mica a les palpentes en aquest terreny. Comencem fent un breu repàs 
de diverses disciplines per mirar d’esbrinar quina relació tenen i arribarem a establir una 
guia que ens pot ajudar a partionar una i altra cosa.  

Ones i partícules 

Dualitat ona-partícula 
Una de les primeres sorpreses que es van trobar els físics quan fa cent anys van 
començar a estudiar el que ara en diem sistemes quàntics és el que De Broglie va 
formular com la dualitat ona-partícula: tota partícula és també una ona i viceversa. 
 
Tant les ones com les partícules són ben conegudes per la Física clàssica, però molt 
diferents, de manera que aquesta afirmació resultava bastant inconcebible: com és 
possible que dues descripcions de la realitat tan diferents, fins i tot incompatibles, 
puguin correspondre a un mateix objecte? Per això, aquesta dualitat va resultar molt 
sorprenent i encara avui no s’entén massa bé què és, més enllà d’una formulació 
matemàtica que funciona. 
 
Crec que el nostre model pot presentar una explicació satisfactòria d’aquesta aparent 
incongruència, però per a això ens caldrà una petita digressió.  

Ones i partícules clàssiques 
En la Física clàssica, una partícula és un objecte puntual (és a dir, prou petit per poder-
lo considerar com un punt geomètric), dotat d’una massa, que ocupa en cada moment un 
lloc en l’espai, i que té una velocitat, i eventualment pot estar sotmès a l’acció d’unes 
forces; en virtut d’aquestes forces, la velocitat pot variar i per tant en cada instant tindrà 
un posició en l’espai, és a dir una trajectòria que podem modelitzar com una funció 
matemàtica del temps. Si la velocitat de la partícula és molt gran, en lloc de les 
equacions de la Física newtoniana haurem d’usar les de la Relativitat, però la situació és 
bàsicament la mateixa. Això permet calcular la trajectòria de qualsevol objecte a qui es 
pugui aplicar aquest model, siguin bales de canó, cotxes, bigues o naus intergalàctiques. 
 
D’altra banda, qualsevol text de Física elemental defineix una ona material com una 
pertorbació que es propaga en un medi52. Una de les coses més importants d’aquest 
concepte és que el desplaçament de l’ona no és el mateix que el de les molècules del 
material per on es propaga: les ones del mar, el so o l’oscil·lació de les molles es mouen 
a una velocitat i d’una manera diferent a com ho fan les molècules d’aigua, aire o ferro, 
respectivament. Com a cas més extrem, el corrent elèctric es propaga per un cable de 

                                                 
52 Deixo ara de banda, intencionadament, les ones electromagnètiques que es desplacen en el buit, però 
estan formades precisament per fotons, que són partícules subatòmiques. 
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coure a la velocitat de la llum, però els electrons que ho possibiliten, a penes es mouen 
uns quants centímetres per segon. Aquesta característica de les ones fa que presentin 
unes propietats i fenòmens completament diferents de les partícules, com ara la 
difracció, la interferència i altres. 
 
En els tres segles que van de Newton a Einstein, gairebé tots els objectes de què 
s’ocupava la Física es podien classificar sense problemes en un dels dos móns: o bé eren 
partícules o agregacions de partícules, o bé eren ones de diferents tipus. Només la llum 
semblava no tenir una classificació clara a aquest respecte: Newton va dir que un raig de 
llum era en realitat un feix de partícules molt petites (ara en diem fotons), però Huygens 
va demostrar que la llum responia als fenòmens ondulatoris. Aquesta segona descripció 
era molt més útil perquè va permetre el desenvolupament de l’òptica, de manera que a 
efectes pràctics es considerava com una ona, tot i que el debat teòric va quedar més o 
menys en un empat. 
 
Per això resulta tan sorprenent l’afirmació de De Broglie: com pot ser que coses tan 
diferents resultin ser el mateix? Si una ona i una partícula són el mateix, per què no 
presenten els mateixos fenòmens? Per què una bala de canó no es pot difractar? On és la 
partícula que correspon a les ones d’un llac?  

Ones i partícules quàntiques 
En el món quàntic les coses resulten ser diferents: un mateix element (posem un electró) 
es manifestarà de maneres diferents segons com se l’observi: si el faig passar a través 
d’una xarxa de difracció, es manifestarà com una ona; si el faig impactar contra una 
làmina de metall, es manifestarà com a partícula. Fixem-nos que l’electró no es 
manifesta espontàniament d’una o altra manera, sinó que és l’observador, en escollir 
com hi interactuarà, qui tria com vol que es manifesti. I això depèn del que en sap, del 
que n’espera i del que pretén: en definitiva de la seva informació prèvia sobre el 
sistema, és a dir del seu model. El fet que els resultats siguin tan diferents, fins al punt 
que s’obtenen dues magnituds que són incompatibles segons la física clàssica, palesa 
alguns fenòmens importants per al nostre model:  

 Que un objecte es manifesti com una ona o com una partícula depèn d’una 
decisió de l’observador que és la projecció que en fa. Segons la projecció triada 
veurem una cosa o una altra: un cilindre es pot veure com un rectangle o com 
un cercle segons si el mirem de costat o per sota. En aquest cas, si esperem 
veure trajectòries i energia en acció, veurem partícules, si esperem veure 
patrons d’interferència veurem ones. 

 El que puguem observar una ona o una partícula segons la projecció escollida 
vol dir que l’objecte real és més complex, amb una descripció que no encaixa en 
les nostres visions habituals, tal com un cilindre és més que un rectangle o un 
cercle. Tot plegat remet al Postulat geomètric: en el fons tot és geometria.  

 El fet que ones i partícules siguin entitats incompatibles en el món macroscòpic 
és a causa de les propietats emergents del sistema que, precisament perquè és 
macroscòpic, ja no permeten l’observació de la geometria de fons. És una idea 
relacionada amb els conceptes de nivells de descripció i les corresponents 
propietats emergents. 

La dualitat en la Física clàssica 
Comencem revisant les definicions clàssiques d’ona i partícula. Una partícula té massa 
(matèria), ocupa un lloc (espai) en cada moment (temps) i la seva velocitat i la seva 
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massa la doten d’una energia; i la relació entre totes aquestes magnituds es pot expressar 
mitjançant una funció geomètrica. Té, doncs, tots els atributs de l’emagest. Les 
partícules són objectes que corresponen a l’emagest i l’estudi del seu comportament, 
sigui newtonià o sigui relativista, és estudi de l’emagest. Els conceptes de força o de 
trajectòria corresponen al món dels objectes emagest. 
 
En canvi, una ona és una pertorbació: no té massa per ella mateixa. L’observació de 
l’ona sorgeix de l’observació del comportament conjunt d’una gran quantitat de 
partícules. No és res material per ella mateixa, no és una partícula sinó una propietat 
emergent del conjunt de les partícules53. Una ona és un objecte d’informació i l’estudi 
del seu comportament no és l’estudi de l’emagest, sinó que correspon a l’estudi de la 
informació. La difracció, la interferència i en general tots els fenòmens associats a les 
ones, són fenòmens del món de la informació, no del món de l’emagest. 
 
Naturalment, tota partícula (que és emagest) porta associada una informació (massa, 
velocitat..) i tota ona (que és informació) té un suport material (l’aire, l’aigua, el ferro de 
la molla..) Observem que estudiar el comportament d’una partícula equival a estudiar la 
variació de la informació que conté (posició, velocitat...) mentre que l’estudi de les ones 
no equival a l’estudi de les partícules que són el seu emagest, sinó del seu 
comportament conjunt. La mecànica ondulatòria, igual que la física estadística i la 
termodinàmica, no estudien les partícules una a una sinó el resultat del seu 
comportament conjunt: aquestes disciplines no són estudi de l’emagest, sinó de la 
informació. 

La dualitat a escala Micro 
En la Física clàssica, l’estudi d’una i altra cosa són incompatibles perquè el nombre de 
partícules implicades en els fenòmens d’informació és molt gran. Però quan anem a 
l’escala ultramicroscòpica de les partícules quàntiques, ja no és així. Un electró és una 
única partícula que també és informació. Dit d’altra manera, l’emagest que dóna suport 
a l’ona ja no és una gran quantitat de partícules, sinó una sola; ara l’ona ja no està 
formada per un gran nombre de partícules, sinó per una sola, o si es vol veure així la 
informació que conté la partícula és tan petita que és indistingible de la pròpia partícula.  
 
Un diapasó és una imatge que pot servir per entendre-ho millor: podem estudiar el 
moviment dels braços (emagest) o bé estudiar l’ona sonora que produeix; són dos 
fenòmens diferents, però alhora el mateix. Segons com estudiem el diapasó tindrem 
també dues descripcions diferents: si només el "mirem" veurem un metall que vibra i 
tindrem emagest; si només l’"escoltem" tindrem una ona sonora i tindrem informació. 
Observem que podem decidir què ens interessa del diapasó triant el sentit amb què 
l’observem, que és el mateix que dir triant la projecció que ens n’interessa. Aquest 
exemple ens proporciona un punt de connexió entre ambdues descripcions: l’ona que 
genera el diapasó depèn de les propietats mecàniques del metall i de la seva geometria, i 
es pot estudiar mitjançant la teoria de l’elasticitat, que és una de les connexions que hi 
ha, en el món macroscòpic, entre el món de la informació i el de l’emagest.54 

                                                 
53 Observem que el mateix es pot dir de conceptes termodinàmics com la pressió i la temperatura. 
54 Segur que caldria una delimitació molt més precisa del món que estudia l’emagest i el que estudia la 
informació, però això ens portaria molt lluny del nostre propòsit. A B307 hi donarem una altra mirada. 
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Economia: la informació en estat (quasi) pur 

Introducció 
L’economia, i els seus conceptes més importants, la riquesa i els diners, són elements 
que, tant per la seva definició com per la seva evolució, mostren de manera molt clara el 
funcionament de la informació. Crec que l’extrema dificultat d’obtenir models fiables 
del seu comportament prové bàsicament del fet que la Ciència, fins ara, no ha tingut en 
compte els principis pels quals es regeix la informació tal com l’entenem aquí. Estic 
convençut que el lligam entre informació i economia és un dels punts clau per a un 
desenvolupament d’una teoria de la informació a partir d’aquest paradigma. 
 
Fem-ne un breu repàs històric per veure com és això. En origen hi havia l’economia de 
troc: hom intercanviava un bé per un altre. Per tal de poder-se realitzar l’intercanvi, cal 
que sigui considerat beneficiós o almenys equitatiu per les dues parts.55 Les dues parts 
reben una "riquesa" que consideren equivalent, o superior a la que donen. Observem 
que pot passar que totes dues parts es considerin beneficiades per l’acord: tots dos 
valoren allò que reben com a superior a allò que donen, la qual cosa vol dir que el valor 
de la cosa donada o rebuda no és objectiu, sinó funció de paràmetres propis (al capítol 7 
en direm la seva contribució a la funció de benestar). 
 
Aquesta riquesa o valor no depèn de la quantitat d’emagest implicada, sinó d’altres 
coses: mig quilo de safrà pot ser més valuós que una vaca, per exemple. Hi ha tot un 
corpus teòric en economia sobre el valor de les coses, i no hi entrarem aquí: deixem-ho 
en que cada un li dóna un valor a les coses, fixat per la raó que sigui. 

Els símbols de la riquesa  
Això obre la porta a la creació de símbols que tenen valor per convenció, no pas per la 
seva utilitat. Els diamants, per exemple, tenen un valor útil (són la substància més dura 
que es coneix), però el seu valor és molt superior. Per què? Perquè s’ha convingut així. 
La seva bellesa, el joc de la llum... el que sigui. El cas és que un petit diamant pot ser 
bescanviat per moltes altres coses molt més grans i molt valuoses. L’exemple per 
excel·lència d’això és l’or, naturalment. Les propietats físiques de l’or no el fan un 
metall especialment útil ni interessant, tecnològicament parlant; en aquest sentit és 
encara menys interessant que un diamant. Ni tan sols és el metall menys abundant a la 
Terra. Però hem convingut en que és molt valuós: és un símbol, és a dir informació. No 
paguem per l’emagest, sinó per la informació que conté. 
 
Això obre el camí per al pas següent: la creació de monedes, que permeten l’ús del 
diner, una manera molt pràctica d’equilibrar els intercanvis: simplement es torna el 
canvi necessari per fer equivalents les dues parts del tracte. Inicialment, una moneda 
tenia el valor del metall amb què estava feta, però des del moment que ja no és un 
objecte amb un valor per ell mateix, sinó que és un símbol, es pot començar a jugar amb 
la informació. Els primers intents en aquest sentit, bastant barroers, van consistir a 
rebaixar la llei del metall, la qual cosa era en principi una estafa; però amb el temps s’ha 
superat aquest estadi amb l’invent del paper moneda, el valor material del qual és 

                                                 
55 De vegades, l’intercanvi és entre uns objectes i informació, que pot implicar justament que no hi hagi 
un ulterior intercanvi: la víctima no li dóna diners a l’atracador perquè en rebi res equivalent a canvi, sinó 
per evitar una ganivetada. 



 

169 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

insignificant. Per què acceptem i conservem amb tanta cura uns trossos de paper gens 
higiènics, sovint bruts i rebregats, que qui sap per quantes mans han passat i en quins 
llocs han estat? Pel seu simbolisme, és a dir per la informació que porten. 

Economia i informació  
Avui dia, aquest procés de "depuració" ha arribat al punt que el suport material del diner 
és mínim, gairebé ni existeix. Cobrem la nòmina mitjançant una transferència a un 
compte bancari; en aquest mateix compte ens carreguen els rebuts de l’aigua, la llum i 
un munt de coses més. Quan comprem una cosa, ho paguem fent passar una targeta de 
plàstic per una ranura o, simplement, pitjant unes tecles d’un telèfon mòbil. 
 
La riquesa, a més, ja no és merament material: també són drets, el de la propietat en 
primer lloc, i molt singularment la propietat de la terra. Poder dir "això és meu" és un 
dret que és riquesa per ell mateix, ja que genera la possibilitat d’obtenir més riquesa a 
partir seu. Però aquest dret no té altre suport material que un paper que al seu dia va 
signar un notari. 
 
La propietat ja no és només d’objectes materials: hi ha la propietat intel·lectual, que és 
propietat sobre idees; i es pot ser propietari d’una part de nòduls d’informació (v. 
capítol 5), és a dir es pot tenir accions d’una empresa. Fins i tot es compren i venen béns 
que no existeixen, com és cas dels mercats de futurs i, en la màxima sofisticació, es 
compren i en venen opcions sobre la futura cotització d’unes accions. 
 
El resultat de tot això és que la quantitat de riquesa existent és cada dia més i més gran. 
L’expansió de l’economia és un fet constatat des de sempre per tots els experts: cada dia 
hi ha més riquesa, encara que el suport material sigui cada vegada menor. En certa 
ocasió vaig sentir dir que de totes les transaccions mundials, només el 3% correspon a 
un intercanvi de béns materials; sigui exacta o no la dada, és evident que les coses no 
poden anar gaire lluny d’això56. Deixant de banda els llocs afectats per una guerra —un 
fenomen temporal al capdavall— i alguns racons molt concrets de l’Àfrica57, pocs 
pobres hi ha avui al món que no visquin en unes condicions materials superiors a les que 
tenia la majoria de la gent a l’edat mitjana; i això que la població mundial s’ha 
multiplicat per molt. 
 
De tant en tant, hi ha crisis: la quantitat de riquesa merament simbòlica és tan gran que 
la distància entre el valor que es dóna als objectes i aquests mateixos objectes es fa 
insostenible; en la nostra terminologia diríem que hi ha tanta informació que l’emagest 
disponible ja no és capaç de suportar-la. Aleshores, el sistema es torna inestable i esclata 
la bombolla: l’economia recula i part de la riquesa creada es destrueix per tal de 
reajustar els paràmetres d’un sistema que havia entrat en una via inadequada; i un cop 
les coses es ressituen, el sistema torna a seguir el camí del creixement, i torna a 
començar el cicle. Observem que en aquesta crisi es produeix la destrucció d’una part 
de la riquesa simbòlica: molta gent s’arruïna sense que això impliqui que la riquesa 
perduda sigui aprofitada per un altre, és a dir s’esborra informació, la qual cosa és una 
                                                 
56 Això era abans de la crisi; avui aquest percentatge ha de ser major, però en tot cas relativament petit. 
57 Seria un tema interessant de debat, però massa llarg, analitzar per què això passa en aquests llocs tan 
concrets; sense entrar en detalls, a més de la climatologia —important, sens dubte, però en cap cas 
decisiu— les raons són bàsicament culturals, és a dir producte d’un estadi de la informació menys 
desenvolupat. 
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forma del que anomenarem efecte palimpsest (v. B503) I, dit sigui de passada, aquest 
"esborrar informació" és una de les fonts principals de l’increment de l’entropia que 
imposa el Segon principi de la Termodinàmica (v. B502). 
 
El suport material de la riquesa continua existint: ja sabem que la informació no pot 
existir sense un suport d’emagest; però aquest suport és cada vegada més i més 
insignificant comparat amb allò que representa. Un super-ric ja no té cofres plens 
d’objectes d’or a casa seva. Ara té un munt de comptes bancaris, accions i propietats, 
tots ells representats per configuracions de bits als ordinadors dels bancs o del registre 
de la propietat. Les escriptures notarials encara conserven un prestigi com a testimonis 
que permeten provar la propietat de les coses, però a la pràctica el que compta és la 
inscripció registral, que està informatitzada, naturalment. 

Comportament logarítmic  
Un altre efecte del diner és que tendeix sempre a acumular-se: "diner crida diner". Com 
més diners es té, més fàcil és fer-ne més. De fet, el comportament del diner no és lineal, 
sinó logarítmic. Un miler d’euros pot ser molt important per a un assalariat, però 
l’empresa on treballa presenta els seus comptes en milions d’euros. Per això, un ric 
gastarà en una fotesa el que per a un que no ho és representa una fortuna.  
 
Comparar euros amb euros, desvinculant les xifres de l’ordre de magnitud de les que hi 
ha en l’entorn, és molt suggestiu políticament, però és un error de perspectiva. De fet, 
aquesta perspectiva és la base de la filantropia; la filantropia neix quan hom s’adona que 
amb el que costa un cafè en un restaurant de luxe, altres poden menjar cada dia durant 
una setmana. Dit d’altra manera, el valor que cadascú li dóna a una quantitat 
determinada de diners no depèn del seu nombre absolut, sinó dels que ja té. Això 
comporta conclusions interessants, que alguns qualificarien de paradoxes però no ho són 
en absolut. 
 
Ja als començaments del desenvolupament de la teoria de jocs, Daniel Bernoulli va 
establir que la utilitat dels diners no es podia mesurar simplement en unitats monetàries, 
sinó pel seu logaritme. Posteriorment, s’han creat una gran quantitat d’altres models, 
però sempre basats en la mateixa idea: quan parlem d’utilitats, els diners no es poden 
sumar linealment. Un exemple clàssic, crec que del mateix Bernouilli: s’ofereix a dues 
persones A i B la possibilitat de repartir-se 100.000 euros amb l’única condició que es 
posin d’acord en la manera com se’ls repartiran; si no es posen d’acord, cap dels dos no 
rebrà res. A primer cop d’ull, la resposta sembla evident: meitat i meitat i tots contents. 
Passa, però, que A ja té 100.000 euros, mentre que B només en té 10.000, o sigui que 
per a B 50.000 euros signifiquen multiplicar la seva riquesa per 5, mentre que per a A 
només és un augment del 50% . En conseqüència, a A li costarà molt menys renunciar a 
la seva part per forçar B a acceptar una rebaixa, i a la vegada, B estarà també prou 
content si en lloc de multiplicar la seva riquesa per 5 "només" la multiplica per 3, de 
manera que segur que l’acord serà més favorable a A. Segons el model de Bernoulli 
l’acord es produirà en el punt on tots dos percebin que el seu guany és el mateix, és a dir 
on l’increment percentual de la seva riquesa sigui igual; per tant, el repartiment "just" 
(en la terminologia de Bernouilli, avui políticament no correcta; avui parlaríem de "punt 
d’equilibri") seria el següent: com que la fortuna d’A és 10 vegades la de B, s’ha 
d’endur 10 vegades més que B: aproximadament 90.909 euros contra 9.090; d’aquesta 
manera tots dos augmenten la seva riquesa en el mateix percentatge (un 90,9%).  
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Aquest resultat pot semblar sorprenent, però representa força correctament la capacitat 
negociadora que tots dos tenen. Segurament en un cas real les coses no anirien 
exactament així, per diverses raons: potser no tots dos saben exactament quina és la 
força de l’altre, o hi pot haver elements extramonetaris, com ara voluntat d’agradar, 
favors deguts, compra de favors futurs, escrúpols morals o ganes de fer la punyeta. 
Sigui com sigui, és un model força encertat almenys com a primera aproximació. 

Transitorietat 
Una altra característica del sistema econòmic és que els grans nòduls de diner no duren 
per sempre: les grans fortunes es desfan en unes poques generacions i se’n creen de 
noves recombinant la riquesa que les velles han perdut. La riquesa global creix, però no 
s’acumula sempre als mateixos llocs (tot i que de vegades el procés sigui tan lent que a 
ulls de la vida humana no sembli així). Com que a llarg termini la riquesa global sempre 
creix, les noves fortunes són més grans i s’expressen per mitjans i de maneres més 
complexes que les anteriors. 
 
Observat en perspectiva, aquest procés històric segueix rigorosament les lleis de la 
informació: no existeix sense un suport d’emagest, tendeix a créixer sempre, i a 
acumular-se en nòduls cada vegada més complexos (fortunes cada vegada més grans), 
però a la vegada aquests nòduls es fan i es desfan, deixant com a successors altres 
nòduls diferents, però més complexos.  

Reflexivitat  
El financer Georges Soros és algú que en sap, d’economia; si més no, està demostrat 
que sap com moure’s en el món de les altes finances. Doncs bé, segons Soros el 
funcionament dels mercats es pot resumir en el concepte de reflexivitat: els operadors 
dels mercats no es mouen per la realitat sinó per la percepció que en tenen. En actuar, 
modifiquen aquesta realitat i per tant també les seves percepcions, la qual cosa porta a 
sistemes lluny de l’equilibri. 
 
És suggestiu comparar aquest model amb la descripció que fa la Física, sobretot la 
Relativitat general, del comportament de l’espaitemps: cada objecte amb massa actua 
(es mou) segons la seva percepció de l’espai (la gravetat que actua sobre ell) i amb el 
moviment provocat per aquesta percepció, modifica la percepció de l’espai de la resta 
de cossos amb massa, que es mouen segons aquesta percepció, i així successivament. En 
realitat, només són dos casos particulars d’un model més general: la interacció que 
provoca la subjectivitat, la qual, en transformar-se en acció, provoca canvis en la 
percepció subjectiva de tots; tot això ho veurem als capítols 6 i 7, sota altres punts de 
vista. 
 
Aquesta visió del funcionament de l’economia s’ajusta gairebé a la perfecció al nostre 
model. Potser es podria dir que el model és una generalització, més enllà de l’àmbit de 
l’economia, al funcionament de la informació de l’Univers sencer. I també que, si el 
model és correcte i s’ajusta tan bé al funcionament de l’economia, confirma 
empíricament que l’economia és un sistema on la informació (tal com hem definit el 
concepte) té un paper molt rellevant. 

Relació entre economia i informació  
Si la riquesa és essencialment informació, no és estrany que tinguin el mateix 
comportament. L’economia, doncs, seria un bon terreny a explorar per trobar les lleis 
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que regeixen la informació. És probable també que sigui per això que fins ara no 
haguem sabut donar una bona resposta en forma científica a les lleis que regeixen 
l’economia. Només molt recentment hem pogut començar a elaborar, per exemple, 
models una mica bons sobre el comportament de la borsa és a dir sobre el mercat, un 
element central en economia. I per fer-ho hem de recórrer a eines matemàtiques molt 
noves i sofisticades: teoria del caos, fractals, sistemes dinàmics no lineals... I 
curiosament, des de sempre hi ha hagut gent que ha sabut moure-s’hi com peix dins de 
l’aigua, una mena d’intuïció que només alguns tenen. Aquesta darrera característica és 
molt interessant, però haurem d’esperar a parlar dels sentits humans per treure’n la lliçó 
(v. B803). 
 
Per acabar aquesta digressió, crec que encara s’escau fer una hipòtesi menys agosarada 
del que sembla: aquesta expansió de l’economia, pot ser una altra manifestació de 
l’expansió de l’Univers? O potser són dos fenòmens paral·lels que responen a una 
mateixa causa més profunda? Són dos casos particulars d’una llei més general? 
 
Si l’expansió de l’Univers és deguda a l’expansió de la informació (v. B501) i 
l’economia és, sobretot, informació, no costa gaire conjecturar que alguna d’aquestes 
preguntes deu tenir una resposta afirmativa. 

B307.- Dimensionalitat i informació 

Principi de composició 
Examinarem ara la separació entre els fenòmens tipus emagest i els fenòmens tipus 
informació mitjançant el que anomeno principi de composició i la seva conseqüència, 
l’anàlisi dimensional. 
 
"No es poden sumar peres i taronges", ens van repetir dotzenes de vegades a l’escola 
quan apreníem a sumar. Amb el temps vam aprendre que sí que es poden sumar, però 
només si el que volem saber és el nombre de fruites, però aleshores els préssecs i les 
pomes també entren a la suma58.  
 
El Principi de composició no és més que la generalització d’aquest principi tan senzill:  

Dues magnituds escalars són de la mateixa naturalesa si i només si es poden 
agregar (compondre) d’alguna manera per obtenir una altra magnitud de 
la mateixa naturalesa que les primeres. En particular, quan el procediment 
per compondre-les és la suma, direm que són sumables.59 

 
Aquest principi dóna lloc a un concepte molt important en Física (i també en la vida 
diària) que s’anomena Anàlisi dimensional.  
 
La sumabilitat és el cas particular del principi de composició, aplicat a les magnituds 
dimensionals: no es poden sumar magnituds que tinguin dimensions diferents. Però les 
magnituds adimensionals tenen un comportament diferent; dues magnituds 
adimensionals qualsevol no es poden compondre, en general; i quan es poden 
compondre, normalment no es poden sumar, sinó que s’ha de fer de manera especial. 
                                                 
58 Quan en aquesta secció es parla de sumar magnituds, evidentment s’hi inclou també possibilitat de 
restar-les, que no és altra cosa que sumar una quantitat positiva i una de negativa. 
59 Matemàticament, la composició de les magnituds que en diem "no sumables" es diu que és "no lineal" 
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Magnituds dimensionals 
Comencem amb una definició formal:  

Diem que una magnitud és dimensional (o que té dimensions) quan el valor 
numèric que la representa depèn de les unitats usades per mesurar-la; per 
contra quan aquest valor numèric no depèn de les unitats, es diu que és una 
magnitud adimensional (o sense dimensions).  

 
El temps, per exemple, és una magnitud dimensional: és igual dir 0,5 hores, que 30 
minuts o que 1.800 segons; igual ocorre amb les distàncies (1 milla és el mateix que 
1.640 metres) i amb moltíssimes altres magnituds. Tota magnitud dimensional es 
representa, doncs, per una xifra numèrica i unes unitats. El principi de composició, 
aplicat a les magnituds dimensionals simplement diu que:  

Les magnituds dimensionals són sumables si i només si tenen les mateixes 
dimensions; altrament, no són de la mateixa naturalesa.  

 
Per aquesta raó, les magnituds físiques no es poden combinar de qualsevol manera. Una 
distància s’ha de sumar a una altra distància i un terme que té dimensions d’energia 
només es pot sumar amb un altre que també tingui aquestes dimensions, encara que es 
tracti de magnituds diferents: podem sumar treball (en el sentit que es dóna al mot en 
Física), energia potencial i energia cinètica encara que siguin magnituds diferents 
perquè totes tres tenen les mateixes dimensions. 
 
Multiplicar dues magnituds dimensionals produeix unes altres magnituds amb 
dimensions diferents: el producte de dues longituds és una superfície i el producte d’una 
força per una longitud és treball, que dimensionalment equival a energia.  
 
La divisió entre magnituds de dimensions diferents produeix el mateix efecte: si, per 
exemple, dividim la distància recorreguda pel temps emprat en fer-ho, el resultat és la 
velocitat, una magnitud dimensional que es pot mesurar en centímetres per segon, 
quilòmetres per hora o nusos, segons les unitats d’espai i temps originals.  

Magnituds adimensionals 
Si dividim dues magnituds de les mateixes dimensions, el resultat és una magnitud 
adimensional: podem dir que les unitats "se simplifiquen" en el numerador i el 
denominador de la divisió i el resultat és un nombre "pur", sense dimensions. L’origen 
de les magnituds adimensionals és molt sovint aquest: el resultat de dividir dues 
magnituds de les mateixes dimensions. 
  
En general, tota funció no polinòmica produirà com a resultat magnituds adimensionals. 
Les funcions trigonomètriques, per exemple, precisament perquè es defineixen a partir 
de la divisió de dues longituds, donen resultats adimensionals per se; mentre que en 
altres casos és més aviat una qüestió de convenció; en particular són especialment 
importants la funció logarítmica i la seva inversa, l’exponencial. 
 
Les magnituds adimensionals tenen sempre el mateix valor, sigui quin sigui el sistema 
d’unitats que s’usi, només a condició que sigui homogeni: la proporció de la longitud de 
la circumferència respecte al diàmetre és 3,14159...(el nombre π) tant si les mesurem en 
milles, en centímetres o prenent per unitat la longitud del meu nas. És una magnitud 
adimensional, com el rendiment d’una màquina, que és el resultat de dividir l’energia 
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obtinguda per l’energia consumida; si el rendiment és 0,8 serà sempre el mateix tant si 
mesuro l’energia en joules (la unitat del SI) en quilovats hora o en electronvolts.  
 
Tanmateix això de vegades queda una mica amagat i cal anar amb compte de no creure 
que es tracta de magnituds dimensionals pel fet que tenim "unitats" diferents que la 
representen per valors numèricament diferents. El cas més simple és el dels 
percentatges: el valor real és el tant per u, però es pot dir de diferents maneres: és el 
mateix dir 0,8 que dir 80%, però això no vol dir que sigui una magnitud dimensional. 
Escriure "80%" només és una manera d’escriure la fracció 80/100, el valor numèric de 
la qual és 0,8. De vegades això queda encara més amagat: en economia,per exemple, se 
sol parlar de "punts bàsics" que en realitat són tants per deu mil. I en la Teoria de la 
informació i les comunicacions hi ha diverses "unitats" amb nom (erlangs, bits...) que en 
realitat són conceptes adimensionals. 

L’adimensionalitat en matemàtiques 

Aritmètica 
En Aritmètica, els nombres són adimensionals (són les magnituds adimensionals per 
excel·lència) i sumables. De fet, es poden compondre de qualsevol manera: per això 
sempre es poden sumar, multiplicar o dividir dos nombres qualssevol60 i el resultat serà 
un altre nombre adimensional. Això fa possible també que qualsevol magnitud, 
independentment de les seves dimensions, es pugui multiplicar per un nombre i el 
resultat manté la mateixa dimensionalitat. I el mateix passa amb tots els conceptes que 
representen nombres: funcions, variables, etc.; per tant aquesta adimensionalitat s’estén 
a l’àlgebra, l’anàlisi, etc. 

Geometria 
En la Geometria apareix la primera magnitud dimensional bàsica: la longitud. D’ella, 
se’n deriven dues més: multiplicar dues longituds dóna una superfície i multiplicar-ne 
tres genera el volum, i evidentment, també es poden definir els equivalents en més de 
tres dimensions. Tot això són magnituds dimensionals, sumables. 
 
En la Geometria apareixen per primer cop magnituds adimensionals derivades de les 
dimensionals: les proporcions, com ara el nombre π o la que hi ha entre el costat i la 
diagonal del quadrat, per exemple. Aquestes proporcions adimensionals són a la base de 
les funcions trigonomètriques. 
 
La mesura d’un angle es defineix com la longitud de l’arc dividida per la del radi; es 
tracta, doncs, d’una magnitud adimensional, tot i que per raons històriques, tenim 
diferents "sistemes d’unitats" per mesurar-los: el valor d’un angle d’una circumferència 
completa és 2π, però a aquesta xifra se li sol afegir el mot "radians", com si fos una 
unitat de mesura; i aquests 2π radians equivalen a “360º”, o "quatre rectes". Aquí tenim 
un primer exemple de magnituds adimensionals que no ho semblen a causa de 
l’existència de diferents "noms d’unitat"; però l’única mesura no arbitrària dels angles 
és mitjançant els radians. 
 

                                                 
60 Amb l’excepció de la divisió per zero, naturalment 
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Malgrat que els angles i les proporcions siguin magnituds adimensionals, no es poden 
sumar lliurement com fem amb els nombres. Els angles són sumables, però les 
proporcions no. I angles i proporcions no són de la mateixa naturalesa.  
 
Les proporcions i altres magnituds no són sumables, sinó que segueixen les seves 
pròpies regles de composició: a la figura B307 hi ha dos exemples senzills. Sigui el 
quadrat ABCD; la proporció entre la diagonal AC i el seu costat AB val 41,12 ≈  però 
si hi "sumem" un altre quadrat idèntic, obtenim el rectangle ABC’D’, on la proporció 
entre AC’ i AB ja no és 82,222 ≈  sinó 24,25 ≈ . De la mateixa manera, en el 
pentàgon regular la proporció entre la distància de dos vèrtexs no consecutius i el costat 

és 61,1
2

51
≈

+  i és la mateixa tant si els dos vèrtexs estan separats per un altre o per 

dos altres. En canvi, si "sumem" un altre vèrtex al polígon, aquesta proporció en 
l’hexàgon resultant és 73,13 ≈ . I ara la proporció entre la distància entre dos vèrtexs 
separats per dos altres i el costat ara és 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El resum és que les magnituds adimensionals en Geometria poden mantenir la condició 
del principi de sumabilitat (cas dels angles) o no, i la seva composició és una cosa més 
complicada que la suma aritmètica, si és que es pot fer. 
 
Tot això és elemental i ben conegut, però val la pena aturar-nos-hi una mica perquè és 
un d’aquells fets que de tan sabuts ens acaben passant desapercebuts.  

Probabilitat 
Ja hem parlat sobre el concepte de probabilitat en diverses ocasions al Capítol 1 (v. 
B108 i B109); enfocarem ara la qüestió des del punt de vista de la seva dimensionalitat.  
 
La Teoria de probabilitat sol ser considerada una branca de les Matemàtiques, però això 
no és del tot cert: més aviat és un model que serveix per a certes situacions on és 
aplicable el concepte de probabilitat. No forma part, doncs, de la Matemàtica pura, sinó 
de la Matemàtica aplicada, igual que qualsevol model de Física o de qualsevol altra 
ciència i comparteix amb ells les mateixes característiques. Ens hi estendrem una mica 
perquè serà important per a les conclusions. 
 
El concepte bàsic, la probabilitat, és una magnitud adimensional, ja que —almenys en la 
definició més simple— és la proporció entre el nombre de casos favorables i el de casos 
possibles. És important observar que el concepte representa la "facilitat" amb què 
(objectivament o subjectivament) hom creu que succeirà un determinat esdeveniment; 
és a dir que d’alguna manera representa la informació que tenim o creiem tenir sobre el 
futur. No és sorprenent, per tant, que tant la Teoria de la informació com la Mecànica 
quàntica estiguin basades en aquests conceptes. 
 

Fig. B307.- Dos exemples de proporcions no sumables
C’ 

A 

C B 

D’ D 
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Les probabilitats són magnituds de la mateixa naturalesa, però la seva composició no és 
tan senzilla. Per exemple, si un fet A té una probabilitat p i un fet B té una probabilitat 
q, la probabilitat que s’esdevingui almenys un dels dos no és simplement la seva suma. 
La regla de composició no és sempre la mateixa, sinó que depèn de què representin 
aquestes probabilitats: serà la suma si A i B són fets incompatibles, serà la més gran de 
les dues si un és conseqüència de l’altre, serà p + q – p·q si són estadísticament 
independents, i pot ser altres coses segons com estiguin relacionats..  

L’adimensionalitat en la Física clàssica 

Mecànica newtoniana 
En la Mecànica newtoniana, a més de la Longitud, que ja hem vist que prové de la 
Geometria, hi ha dues magnituds dimensionals bàsiques més: la Massa i el Temps, i 
sobre aquesta tríada es basteix tota l’anàlisi dimensional. Curiosament, si tenim en 
compte la identitat entre massa i energia, aquestes són justament les magnituds 
essencials de l’emagest; una observació que serà important més endavant. 
 
En la teoria newtoniana de la Mecànica no hi ha cap magnitud adimensional. Quan hi 
apareixen valors com ara π o les funcions trigonomètriques, són forçats per la geometria 
del problema, no per la teoria ni per la naturalesa de les magnituds físiques.  
 
Però encara que la mecànica no inclogui magnituds adimensionals, quan passem de la 
teoria a la pràctica, o quan els sistemes implicats es compliquen, no passa el mateix: en 
enginyeria apareixen sovint magnituds adimensionals. Vegem-ne a continuació unes 
quantes, sense entrar gaire en el detall de la seva explicació.  

Fregament 
El coeficient de fregament és la primera magnitud adimensional que apareix. En teoria, 
quan dos sòlids estan en contacte haurien de lliscar sense cap oposició, però tots sabem 
que no és així a causa que les superfícies no són plans geomètrics sinó que tenen 
protuberàncies microscòpiques que s’oposen al moviment relatiu. Això fa que hi hagi 
una proporció entre la força que fa un cos contra l’altre i una força de fregament que 
s’oposa al moviment entre ells. Aquesta proporció s’anomena coeficient de fregament i 
és la primera magnitud adimensional que trobem en Física elemental. 
 
Aquesta és l’explicació tradicional de l’aparició del fregament i en certa manera és 
certa, però cal recordar quin és l’origen del fregament: el que al nivell de descripció de 
la Mecànica són dos cossos sòlids, en un nivell més petit són dos conjunts complexos 
d’àtoms que d’una o altra manera interactuen entre ells. Dit d’altra manera, el coeficient 
de fregament és l’efecte macroscòpic de les interaccions microscòpiques entre els àtoms 
que formen les superfícies en contacte dels cossos. És, doncs, un fenomen similar a la 
pressió, la temperatura o les ones: és informació 

Mecànica de fluids 
En la Mecànica de fluids hi ha un seguit de magnituds adimensionals de gran 
importància per a l’enginyeria.  
 
El nombre de Mach compara una velocitat donada amb la velocitat del so en el fluid. Si 
M < 1 la pertorbació es desplaça pel fluid d’una manera i si M > 1 es desplaça d’una 
altra. Quan M = 1 l’acumulació de les ones produeix una discontinuïtat: el conegut xoc 
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sònic que produeix un avió quan supera la velocitat del so. Observem que el so és la 
manera de transmetre informació usant un fluid com a suport. 
 
Un altre nombre molt important és el nombre de Reynolds (R) que és una combinació de 
quatre magnituds dimensionals: la velocitat, la densitat i la viscositat del fluid i el 
diàmetre de la canonada, i que determina el comportament del fluid: si R és menor que 
un cert valor crític61 (al voltant de 3000) el fluid es mou en règim laminar i les seves 
partícules segueixen trajectòries paral·leles; però si R és més gran, es produeix el règim 
turbulent: les trajectòries de les partícules són caòtiques i es apareixen remolins, 
bombolles i altres fenòmens. 
 
Hi ha encara altres nombres adimensionals: el nombre de Froude, el d’Euler, el de 
Weber, el coeficient de pressió... cada un amb el seu significat i utilitat, que no 
comentarem aquí. Destaquem, només, que encara que la Mecànica newtoniana permet 
l’estudi individualitzat de les partícules, quan cal estudiar el fluid en conjunt, les 
tècniques necessàries per estudiar el comportament conjunt d’aquest gran nombre de 
partícules condueix de manera natural a l’aparició de magnituds adimensionals, que 
tampoc no es poden sumar entre elles, ni combinar de cap manera. 

Rendiment 
Una característica de qualsevol màquina és el seu rendiment: la proporció entre 
l’energia que es transforma en treball útil, i el total de l’energia consumida. Aquest 
valor és sempre menor que 1; la diferència és energia perduda, en forma de fregaments 
o altres pèrdues i és la responsable de l’augment de l’entropia. 
 
Els rendiments es poden composar mitjançant el producte: el rendiment del conjunt 
format per una màquina i el motor que la mou és el producte de rendiments. 

Electricitat i magnetisme 
Sense sortir de la Física clàssica, però acostant-nos ja al seu llindar, quan estudiem els 
fenòmens relacionats amb l’electricitat i el magnetisme, apareix la necessitat d’una 
quarta dimensió fonamental, la Càrrega elèctrica, tot i que per raons pràctiques 
normalment s’usa la Intensitat que és la seva divisió pel temps.  
 
Els fenòmens electromagnètics segueixen, en aquest aspecte, unes pautes bastant 
similars a la Mecànica newtoniana, només que calen quatre dimensions bàsiques en lloc 
de tres. Però, per raons de la geometria del problema, apareix pertot un valor 
adimensional (4π) fins al punt que sovint se l’incorpora directament variant el valor 
numèric de les constants. 
 
És interessant constatar que aquí treballem amb càrregues elèctriques, que resideixen en 
partícules subatòmiques, i que, tot i que continuem en el món macroscòpic, cal afegir 
una dimensió més i apareix aquest 4π que, per dir-ho així, "fa nosa". 

                                                 
61 És interessant observar que el valor concret en cada cas depèn, entre altres coses de la geometria de la 
conducció: no és igual una canonada circular que rectangular, o si és un canal obert... 
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Electrotècnia 
En els sistemes de corrent altern, hi ha una magnitud adimensional importantíssima, 
anomenada62 cosϕ , que mesura el desplaçament en el temps entre tensió i intensitat, i 
representa la proporció entre l’energia activa, que pot ser convertida en treball, i 
l’energia total. Aquest valor, que va de 0 a 1 és un concepte en molts sentits proper al de 
rendiment. 
 
Un altre cas interessant es dóna en els transformadors, unes màquines que canvien el 
voltatge del corrent, i per tant també la intensitat necessària per transportar la mateixa 
quantitat d’energia, la qual cosa és una modificació de la informació que conté l’energia 
transmesa; doncs bé, aquesta transformació depèn d’una magnitud adimensional: la 
proporció entre el nombre d’espires de la bobina del primari i el de la bobina del 
secundari. Aquesta proporció es composa mitjançant el producte: si es connecta la 
sortida d’un transformador té n1 espires al primari i n2 al secundari, amb un altre que en 

té m1 i m2, el factor conjunt és 
2

1

2

1

m

m

n

n
×  

Termodinàmica 
En la Termodinàmica apareixen dues magnituds que tenen molt a veure amb la dualitat 
entre els conceptes d’ona i de partícula: la pressió i la temperatura. Recordem breument 
el seu origen, que té força punts de contacte amb la Mecànica de fluids.  
 
Un gas està compost per una gran quantitat de partícules (molècules) que es mouen en 
un sistema enormement complex de xocs entre elles i amb les parets del recipient: és 
l’anomenat moviment brownià. Quan aquestes molècules xoquen amb les parets 
exerceixen contra elles una força estesa per tota la superfície de la paret, a la qual 
anomenem pressió. Aquesta pressió és l’efecte macroscòpic d’un fenomen microscòpic, 
però aquesta magnitud es pot descriure en termes de les tres dimensions de la mecànica 
newtoniana. De fet, el producte de la pressió pel volum és treball, és a dir energia. 
 
Però per descriure completament el sistema cal afegir una altra magnitud, la 
Temperatura, que generalment es considera una altra dimensió més, com la Longitud, la 
Massa i el Temps, però que en realitat no ho és, com es veu clarament en l’equació dels 
gasos perfectes, una expressió fonamental:  

P V = n R T  
 
El terme de l’esquerra és el producte de la pressió pel volum del recipient, que com ja 
hem dit és una energia. A la dreta, per tant, hi ha d’haver també una energia: R és la 
constant dels gasos perfectes, una constant fonamental de la Física, però que no aporta 
res de particular per al que ens ocupa ara; diguem només que és dimensional: el seu 
valor numèric depèn de les unitats usades, i es pot interpretar simplement com un factor 
de conversió entre sistemes d’unitats no homogenis63. Els altres dos termes representen 
el nombre de molècules (n) que hi ha en el gas i la temperatura; dit d’altra manera, nT 
representa l’energia total continguda en el gas, només que expressada en unes unitats 
diferents. 
                                                 
62 Cal llegir-ho "cosinus de fi" 
63 De fet, el sistema d’unitats de Planck (v. B616) es defineix assignant el valor 1 a aquesta constant (i 
altres) 
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La temperatura és doncs una mesura de l’energia mitjana de les partícules del fluid, com 
la pressió és la mesura de la força que exerceixen aquestes partícules en xocar contra el 
recipient. Són, doncs, dues mesures macroscòpiques d’un fenomen microscòpic. En tots 
dos casos es pot dir que són efectes físics (emagest) produïts per la informació del 
conjunt de partícules, una situació força similar a la que comentarem tot seguit sobre les 
ones, i que ja hem trobat també en parlar de Mecànica de fluids. Ara bé, la pressió, que 
és la força total que fan les partícules, és una magnitud dimensional, que es pot 
expressar en termes de les longitud massa i temps; en canvi la temperatura és una 
magnitud mitjana, que se sol afegir com una nova magnitud fonamental. Però això és 
més per raons històriques que per necessitat.  

Màquines tèrmiques 
En el cas particular de les màquines tèrmiques, el rendiment que és possible obtenir està 
limitat per un màxim teòric, que s’obté de l’anomenat cicle de Carnot. Aquest 
rendiment màxim sol ser bastant baix, de manera que les màquines tèrmiques (és a dir 
que obtenen el treball útil de l’energia calorífica) solen ser bastant poc eficients.  
 
El que ens interessa és que aquest rendiment límit està determinat justament per les 
temperatures del focus fred i del focus calent de la màquina. En canvi, la quantitat de 
treball (és a dir, energia) que es pot obtenir està determinat per la pressió i el volum 
implicats. 
 
Cal recordar que la diferència entre l’energia consumida i el treball útil obtingut és una 
energia "perduda", que es tradueix en un increment de l’entropia.  

Entropia  
I ja que parlem d’entropia, val la pena aturar-s’hi un moment. Dimensionalment, 
l’entropia és calor (és a dir energia) dividit per temperatura absoluta. Però segons hem 
vist fa un moment, la temperatura és també energia, concretament l’energia mitjana per 
partícula. Dit d’altra manera, l’entropia, un concepte lligat de manera fonamental amb la 
informació (de fet, és informació negativa), resulta que és una magnitud adimensional, 
encara que en la terminologia usual no ho sembli. I l’entropia de diferents sistemes es 
pot combinar... sumant-les. 

Ones: Òptica, acústica i geologia 
Ja hem vist a B306 que les ones—almenys les macroscòpiques— són un fenomen 
essencialment d’informació, i això es reflecteix en les magnituds adimensionals que hi 
apareixen. 
 
Una magnitud adimensional molt important en òptica és l’índex de refracció, que és la 
relació entre la velocitat de la llum en el medi i en el buit. Aquests nombres 
adimensionals, propis de cada material i que depenen de la longitud d’ona, determinen 
la geometria de la trajectòria dels raigs lluminosos (o del front d’ona) i són els 
responsables de fenòmens com ara que un pal rectilini parcialment submergit en aigua 
sembli estar doblegat, és a dir que influeixen en la nostra percepció de la realitat. 
 
La refracció és un fenomen típic de la mecànica ondulatòria i es produeix en qualsevol 
tipus d’ona; per això també es produeix en tots els altres sistemes ondulatoris, com ara 
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el so, la qual cosa provoca l’anomenada refracció acústica; aquí els índexs de refracció 
comparen la velocitat del so en el medi amb la seva velocitat en l’aire.  
 
L’efecte Doppler, causant tant de la desviació al roig de la llum que ens arriba de les 
galàxies com del diferent so que percebem de la sirena d’una ambulància segons si 
s’acosta o s’allunya, a més de ser un fenomen típicament ondulatori, es descriu per la 
relació entre la velocitat de l’objecte i la velocitat de l’ona en el medi. I una vegada més 
veiem que aquest efecte ens dóna informació sobre el moviment de la font emissora. 
 
El decibel (símbol dB) és una unitat de mesura que s’utilitza en telecomunicacions, 
electrònica, acústica, espectrometria i òptica. Es defineix com el logaritme en base 10 de 
la relació entre el valor d’una certa magnitud dimensional (usualment l’energia) i un 
nivell de referència; és, per tant una magnitud doblement adimensional: per ser un 
quocient i per haver-s’hi aplicat la funció logaritme. Tanmateix això queda amagat pel 
fet de tenir d’un "nom d’unitat". 
 
En Geologia, l’escala Richter, que mesura la intensitat dels terratrèmols, l’expressa en 
una escala logarítmica amb base10. I la intensitat d’un terratrèmol és una magnitud 
fonamental de la seva capacitat destructiva, que és tant com dir la informació que és 
capaç de destruir. 

L’adimensionalitat en la Física del segle XX 

Relativitat 
En la Teoria de la relativitat d’Einstein apareix per primera vegada una magnitud 
adimensional que és essencial en Física teòrica. És l’anomenat factor de relativitat que 
s’expressa per 22 cv1−=θ  i és el que determina la variació de les mesures que 
obtindran d’un mateix fenomen dos observadors que es mouen amb una velocitat 
relativa v, essent c la velocitat de la llum. Observem que l’aparició d’un factor 
adimensional va estretament lligada amb la idea, básica en Relativitat, que una cosa és 
el que passa ("l’opinió del gat") i una altra el que l’observador pot saber (mesurar) 

Mecànica Quàntica 
En la Mecànica quàntica les magnituds adimensionals juguen un paper cabdal. Les 
probabilitats, un concepte decisiu en la teoria, ho són, i també altres magnituds que se’n 
deriven, com ara l’amplitud de la funció d’ona, i altres.  
 
Observem que la Mecànica Quàntica està específicament adreçada a determinar les 
probabilitats d’obtenir un valor determinat en fer una mesura, és a dir la probabilitat 
d’obtenir una determinada informació. N’examinarem un aspecte concret amb una mica 
més de detall. 

El principi d’incertesa de Heisenberg 
Aquest principi ens diu que el que podem saber sobre els fenòmens té un límit. Si volem 
saber la posició i l’impuls mecànic d’una partícula (com ara un electró), obtindrem les 
mesures amb una incertesa Δx i Δp, respectivament. Tal com se sol escriure aquest 
resultat, aquestes incerteses han de complir amb aquesta inequació:  

Δx · Δp ≥ h  
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on h representa el quantum d’acció o constant de Planck, una magnitud fonamental de la 
Física. Existeixen diverses versions d’aquesta desigualtat, en la que el producte 
d’incerteses afecta altres parelles de magnituds (com ara l’energia i el temps) on el valor 
de la dreta és sempre el mateix (h)64. 
 
Aquesta manera d’escriure la relació amaga la veritable naturalesa adimensional de la 
restricció. Escrivim-la d’una altra manera:  

Δx · Δp / h ≥ 1 
 

que és una expressió adimensional, i examinem-ne el significat a la llum del nostre 
model.  
 
D’una banda, Δx i Δp representen la màxima precisió amb què podem conèixer la 
posició i l’impuls de la partícula i h el mínim d’acció que podem emprar per fer una 
mesura; doncs bé, el fet essencial és que la proporció entre el producte de les 
imprecisions en les dues mesures i el quantum d’acció està limitada. I com que la 
imprecisió és el mateix que la exactitud de la mesura, vol dir que no podem saber-ho tot 
exactament d’allò que volem mesurar. Dit d’altra manera, la realitat és la que és, però 
no la podem conèixer del tot: existeix un límit a la precisió amb què podem obtenir 
informació. Ho podem interpretar com el que he anomenat (v. B109) l’opinió del gat: 
encara que la partícula tingui una posició i un impuls ben determinats (amb infinits 
decimals), la mesura no: la mesura pixela la realitat i el principi d’incertesa ens diu com 
és de gran el píxel. 

Teoria de la informació i comunicacions 
En aquest camp, les magnituds adimensionals hi juguen un paper quasi exclusiu, tot i 
que no ho sembli. Les magnituds bàsiques ho són, però s’ha donat un nom a les 
"unitats" i per això no ho semblen. La situació és anàloga al que passa en Geometria 
amb els angles i a la ja comentada dels decibels. 
 
Per exemple: la unitat d’informació, el bit, és en realitat el producte d’una probabilitat 
per un logaritme, totes dues xifres adimensionals; quan diem que un missatge conté 3 
bits d’informació estem dient que la seva informació "val" 3.  
 
Igual que amb els angles, hi ha "unitats" diferents que semblen falsejar la situació. El bit 
està definit amb logaritmes de base 2, que és la natural en aquest context, però també hi 
ha altres unitats, segons si es prenen logaritmes naturals o en base 10; aleshores els 
valors són numèricament diferents i se’ls ha donat altres noms (nats i hartleys, 
respectivament) com si fossin unitats diferents; però això són magnituds no homogènies 
amb la resta de la teoria. Recordem que sempre es pot passar dels logaritmes definits 
sobre una base a una altra amb els factors de conversió pertinents, semblantment a com 
passa amb els graus i radiants dels angles. 
 
El mateix passa amb moltes altres magnituds bàsiques en aquesta teoria; l’erlang, per 
exemple, que mesura l’ocupació d’un servidor no és més que la proporció entre la 
quantitat d’informació transmesa pel servidor i la seva capacitat.  

                                                 
64 En algunes versions, el valor adimensional inclou el terme 2π, resultat de la naturalesa ondulatòria del 
fenomen.  
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Economia 

Macroeconomia 
Ja s’ha dit a B306 que l’economia és un fenomen compost per informació quasi pura. 
En particular, la Macroeconomia intenta explicar el comportament del conjunt del 
sistema, compost per una gran quantitat d’agents individuals que interactuen entre ells. 
Es pot fer un paral·lelisme entre la Macroeconomia, la Mecànica de fluids, la 
Termodinàmica i la Física estadística: tots estudien els efectes macroscòpics del 
comportament d’un gran nombre d’elements microscòpics.  
 
Doncs bé, en macroeconomia les magnituds adimensionals són decisives. Tots els 
índexs són nombres adimensionals, sovint expressats en percentatge o en punts bàsics 
(que són tants per deu mil): la inflació, les variacions del PIB, les taxes d’interès, els 
índexs demogràfics (natalitat, mortalitat, emigració...) També ho són els que avaluen 
l’evolució de les cotitzacions borsàries (com el Dow Jones o l’Ibex 35), l’índex d’atur, 
les variacions de la producció, de les importacions o la taxa d’estalvi.  
 
També hi ha magnituds dimensionals, és clar: les xifres de població, el valor del PIB, 
els fluxos de diner o de la producció industrial, per exemple. Però els models teòrics 
solen ser molt més dependents de les magnituds adimensionals que de les dimensionals. 
I les anàlisis solen basar-se molt més en la comparació entre les magnituds de diferents 
ens (és a dir la seva comparació adimensional) que en el seu valor absolut. 
 
En resum, la Macroeconomia és una disciplina molt més depenent de magnituds 
adimensionals que de les dimensionals, les quals pràcticament només són importants per 
mesurar l’estat del sistema, però no per estudiar i encara menys predir el seu 
comportament. 

Microeconomia 
En canvi, en els problemes microeconòmics la situació és al revés: les magnituds 
decisives són dimensionals (el saldo en el banc, els deutes pendents...) mentre que les 
magnituds adimensionals hi juguen un paper menor.  
 
Aquí estudiem el comportament individual de cada agent (persones, empreses...) i són 
les magnituds dimensionals les que expliquen les seves decisions, mentre que les 
adimensionals són més aviat factors externs que influeixen, però no són part del sistema 
mateix. Per exemple, a l’hora de col·locar els meus estalvis procuraré fer-ho en un lloc 
on em donin la màxima rendibilitat (dada externa adimensional) però el nucli de la 
decisió serà quina quantitat hi poso en funció de les meves previsions de tresoreria 
(magnituds dimensionals). 

Recapitulació 
Què tenen en comú totes les situacions estudiades? Quina pauta segueix l’aparició i 
preponderància de les magnituds adimensionals enfront de les dimensionals?  
 
Sense voluntat d’anar més enllà d’una primera aproximació potser no del tot exacta, i 
segur que insuficient, podem veure que, deixant a part els nombres de l’Aritmètica, hi 
ha una pauta bastant clara dels casos en què les magnituds adimensionals són 
importants:  
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1. Els fenòmens que són el reflex macroscòpic de molts fenòmens microscòpics: la 
macroeconomia, el fregament, els relacionats amb ones (que com hem dit és un 
objecte d’informació) des del camí seguit per un raig de llum fins a la mesura de 
la intensitat d’un terratrèmol, o l’aparició del caos en el comportament d’un 
sistema, com és el cas dels fluids 

2. Els fenòmens relacionats amb l’entropia i la informació: el rendiment, en 
especial el termodinàmic, el cosϕ , i evidentment tot el que fa referència a la 
informació i les comunicacions. També es pot incloure aquí altre cop el 
funcionament dels sistemes macroeconòmics (sistemes amb molt poc emagest 
en relació a la informació que contenen) 

3. Allò que fa referència a la informació que podem obtenir (quina i com la podem 
obtenir) sobre qualsevol sistema. La Mecànica quàntica i la Relativitat són 
exemples obvis, però també ho són l’efecte Doppler i l’aparença trencada d’un 
pal parcialment submergit en aigua. També entra en aquesta categoria la Teoria 
de probabilitat, atès que representa el que sabem o creiem saber del que passarà. 
És interessant destacar el nombre de Mach, que relaciona la velocitat amb la 
velocitat amb què el medi és capaç de transmetre informació. Els fenòmens que 
tenen a veure amb la nostra percepció de la informació estan regits per 
magnituds adimensionals. Tota la Teoria de la Informació està bastida sobre 
magnituds adimensionals (encara que tinguin nom d’unitats) 

 
Observem que com més propers estem a l’estudi de la informació, més magnituds 
adimensionals hi ha i més importants són, mentre que com més propers a l’estudi de 
l’emagest, més magnituds amb dimensions hi ha i més importants són.  
 
Cal observar també que les magnituds adimensionals segueixen el principi de 
composició, però no són sumables: l’operació és diferent en cada cas i gairebé mai no és 
la suma (recordi’s el cas dels rendiments i de les probabilitats, per exemple). Només en 
la Teoria de la informació les magnituds adimensionals són sumables, ja que s’han 
definit en base logarítmica; potser perquè han estat desenvolupats més recentment.  
 
La Geometria és una branca de les matemàtiques, però que segueix les mateixes pautes 
de les disciplines del món físic: hi ha magnituds dimensionals (longitud, superfície i 
volum) i n’hi ha de no dimensionals (angles) que només són sumables amb altres 
angles. I també aquí apareixen altres magnituds (com ara π o les proporcions) que són 
estrictament adimensionals i es poden compondre però no són sumables.  
 
En la resta de les Matemàtiques (és a dir l’Aritmètica) no hi ha magnituds dimensionals: 
tot són nombres (o coses que representen nombres) que són adimensionals purs, sempre 
sumables.  
 
Podem, doncs, resumir-ho tot plegat (de manera provisional, a l’espera d’estudis més 
detallats) en aquetses dues regles:  
 

1. Les magnituds tipus emagest són dimensionals i es composen mitjançant la 
suma (és a dir són lineals) 

2. Les magnituds tipus informació són majoritàriament adimensionals i es 
composen mitjançant una varietat d’operacions, gairebé mai la suma (és a dir 
són no lineals) 
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Val la pena recordar aquí dues coses:  
1. les magnituds adimensionals tenen en comú una cosa: es refereixen, d’una 

manera més o menys propera, a la informació.  
2. que en la definició de l’emagest s’hi ha inclòs com un element essencial la 

pròpia Geometria 
 
I finalment, 

3. avançar el postulat geomètric: l’Univers s’expressa en llenguatge geomètric. 
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IV: Postulat geomètric 
 

Postulat geomètric: 
L’Univers s’expressa en llenguatge geomètric.  

 

B401.-Figures equivalents  

Observador i context 
En l’estudi de qualsevol sistema és essencial l’observador, que és qui el defineix i per 
tant determina no només quina part de l’Univers considera, sinó també els elements que 
el formen (el llenguatge). Dins d’aquesta definició hi ha implícita la geometria que 
caldrà per estudiar-lo. Per tant, és l’observador que defineix el sistema qui diu quina 
geometria interessa, què és equivalent i què no.  

Sobre la forma 
Segons el context que defineixi l’observador pot ser que es considerin equivalents 
figures que tinguin formes (en el sentit usual) molt diferents.  
 
Això vol dir que la paraula “forma” té, per a nosaltres, un significat més ampli de la 
mera “forma geomètrica” habitual. En realitat, però, almenys en català, el llenguatge 
corrent ens ve a ajudar; i és que la paraula "forma" té dos significats: a més de la més 
habitual, geomètrica, també pot significar "manera". En unes figures equivalents podem 
dir que dos punts qualssevol estan connectats de la mateixa forma. Estic convençut que 
això és molt més que una coincidència: expressa una intuïció molt profunda del 
llenguatge.65  

Figures equivalents  
La idea essencial del nostre concepte de Geometria és el de figures equivalents dins 
d’un context definit per l’observador del sistema. Aleshores, si dues figures es poden 
intercanviar sense que s’alteri res més, és que contenen la mateixa informació, i 
viceversa si contenen la mateixa informació es poden intercanviar sense que passi res. 
Això vol dir, simplement, que la definició del context que fa l’observador és la 
necessària per tractar la informació que li interessa. Aquesta idea d’equivalència, doncs, 
resulta ser subjectiva. Segons el model amb què l’observador estigui definint el sistema, 
hi haurà figures equivalents o no; i la geometria aplicable dependrà justament de si dues 
figures són o no equivalents. Per exemple, en topologia un el·lipsoide, una esfera o un 
con són equivalents, però no en la geometria habitual, on l’esfera es pot considerar un 
cas particular d’el·lipsoide. En canvi, per a un ornitòleg que un ou sigui esfèric o 
el·lipsoïdal pot tenir una importància decisiva.  
 
Considerem aquest cas: són equivalents les figures de la fig. B401?  

                                                 
65 Si no m’erro, aquest fenomen és bastant general en les llengües romàniques; en anglès, però, no és així: 
shape versus way. Però la paraula form, d’evident origen llatí, té els mateixos significats.  
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La resposta dependrà del que ens interessi o, el que és el mateix, de quines diferències 
considerem importants i quines no. En una primera descripció, són el mateix: un 
segment vertical amb una circumferència tangent66.  
 
Si la mida relativa entre la longitud del segment i el diàmetre de la circumferència és 
significatiu, la figura I és diferent de les altres cinc, que sí són equivalents. També pot 
ser que ens preocupi si la posició de la circumferència està centrada respecte del 
segment o no: aleshores I i II són equivalents, i les altres entre elles potser també (no és 
al centre) o potser no, ja que a III i IV la circumferència és a l’extrem inferior, mentre 
que a V i VI és l’extrem superior. O pot ser que es defineixin dos grups de figures 
equivalents: a les figures I, II, III i V la circumferència és a l’esquerra del segment, 
mentre que a la IV i a la VI és a la dreta. 
 
També pot ser que no ens interessi això, sinó que només considerem equivalents els 
parells de figures que tinguin simetria especular (és a dir que siguin la imatge en un 
mirall una d’altra) Aleshores tenim quatre grups: III i IV formen parella igual com V i 
VI, mentre que I i II formen cada una un grup (i potser tenen unes parelles que no hem 
dibuixat). 
 
O encara, si el que considerem irrellevant són les rotacions sobre el pla (és a dir el 
voltant d’un eix perpendicular al paper), les figures III i VI formen un grup equivalent, i 
les IV i V en formen un altre. Una vegada més, I i II no són equivalents a cap altra de 
les figures representades. 
 
Finalment, si ho considerem com a lletres, II no és una lletra, mentre que les altres són 
a, d, b, q i p. Aleshores, resulta que podem considerar la figura I equivalent a una cosa 
tan aparentment diferent com això: 

A 
B402.- Geometria, aritmètica i coneixement 
Al principi, Aritmètica i Geometria van seguir camins més o menys paral·lels fins al 
punt de ser considerades disciplines diferents; el seu desenvolupament va ser més o 
menys equivalent, i així va ser fins als grecs. Durant els mil anys següents, només els 

                                                 
66 Que no és el mateix que una circumferència amb un segment tangent vertical.  

I                    II               III                 IV                   V          VI 

Figura B401: Un joc de figures possiblement equivalents 
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matemàtics àrabs van introduir alguns petits avenços, tant en un camp com en l’altre; 
mentrestant a Europa no es feia gaire més que repetir el ja sabut.  
 
Però al Renaixement això canvia, i l’Aritmètica pren clarament la davantera. És 
probable que el fet decisiu fos el gran invent de Descartes, que va "aritmetitzar" la 
Geometria en permetre traduir qualsevol línia a una equació, i immediatament la 
Geometria va passar a un segon pla. Fins al segle XIX, només la Geometria projectiva 
va representar un avenç significatiu; a partir del XIX torna a avançar, amb les 
geometries no euclidianes i la geometria afí; i hem d’esperar al XX per trobar dos nous 
camps d’interès: la Geometria de dimensió superior i la Topologia.  
 
Tot i la importància d’aquests avenços en Geometria, resulten més aviat minsos al costat 
del progrés de l’Aritmètica: no cal ara fer un repàs de tots els desenvolupaments haguts 
per constatar-ho. I molts d’aquests avenços han consistit precisament a crear anàlegs 
aritmètics de la Geometria. Fins i tot hi va haver una època, cap a la primera meitat del 
XX, en què el recurs a les figures i gràfics en el procés de raonament (i ja no diguem de 
demostració) era considerat "poc rigorós".  
 
Curiosament, però, el desllorigador que va trencar el concepte d’axioma com a "cosa 
evident", i va obrir la porta a la llibertat absoluta en la creació d’hipòtesis, va ser un 
problema geomètric: les geometries no euclidianes (v. B104) 
 
Avui continua la tendència, no sols en la teoria, sinó que s’ha traslladat també a la 
tecnologia: estem substituint de manera accelerada les màquines analògiques 
(geomètriques) per màquines digitals (aritmètiques), que ens resulten ser més precises i 
eficients. 
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V: Postulat teleològic 
 

Postulat teleològic: 
L’Univers intenta completar la teoria derivada dels seus 
axiomes, la qual cosa defineix el sentit positiu del temps. 

 

B501.- Una conjectura sobre l’expansió de l’Univers  
La tasca de l’Univers no té mai fi: sempre hi haurà sentències indecidibles que, en 
afegir-les com a postulats a la teoria original, generen una nova teoria ampliada que 
també és consistent i apareixeran noves sentències indecidibles. En definitiva, l’Univers 
és inabastable; mai no serà possible completar la teoria.  
 
Com que les veritats matemàtiques, un cop establertes ja són certes per a sempre, i 
sempre hi haurà noves veritats, el "llibre" que les conté totes no pot parar de créixer. 
Ara bé, aquest "llibre" és l’Univers, i si la informació que representa ha de continuar 
creixent indefinidament, cada vegada caldrà més emagest per contenir-la. Malgrat 
destruir-se molta de la informació creada perquè ja resulta inútil, i reutilitzar l’emagest 
existent per l’efecte palimpsest (v. B503), sembla raonable pensar que sempre caldrà 
més emagest. 
 
És un fet comprovat que l’espai de l’Univers s’expandeix, i saber si aquesta expansió 
s’aturarà mai o no és una de les qüestions més importants de la cosmologia actual. Però 
acabem de veure que en el marc conceptual que estem construint, l’Univers és una 
teoria en perpètua expansió. La temptació de relacionar una i altra cosa és massa gran: si 
l’Univers és una teoria matemàtica consistent, ¿no podria ser que l’expansió observada 
no sigui altra cosa que l’efecte, o la manifestació, o la conseqüència, d’aquesta expansió 
gödeliana? 
 
Naturalment, estem molt lluny de poder establir els detalls i el mecanisme de la relació, 
però cal reconèixer que aquesta hipòtesi (o més aviat només una pregunta) sembla una 
conclusió força plausible a partir dels axiomes que estem bastint. 

B502.- Entropia  

L’entropia i el postulat de suma nul·la 
És l’hora de parlar una mica de l’entropia. Els principis de la Termodinàmica afirmen 
que l’entropia total de l’Univers creix contínuament. I l’entropia és un concepte 
estretament lligat al d’informació. Això no ens ha de sorprendre dins del marc de la 
nostra teoria: si la informació de l’Univers creix sempre, en virtut del Postulat de suma 
nul·la ha de tenir alguna cosa que ho compensi. Això és l’entropia.  
 
Però no ens conformarem amb afirmar això. A B503 explicarem l’efecte palimpsest, un 
mecanisme (o almenys un dels mecanismes) pel qual es produeix aquesta compensació.  
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L’entropia en el Big Bang 
Si l’entropia creix contínuament, com més enrere anem en el temps, menys entropia. 
Com que l’entropia és una mesura del desordre, això vol dir que com més enrere anem, 
més ordenat hauríem de trobar l’Univers.  
 
D’això resulta una conclusió una mica estranya: de veritat l’Univers estava més ordenat 
quan els dinosaures campaven per la Terra que ara? Portem les coses a l’extrem, que és 
la manera de veure millor el que passa i situem-nos immediatament després del Big 
Bang, quan se suposa que hem de trobar la mínima entropia i el màxim ordre. Com ens 
descriuen l’Univers primigeni els models teòrics? Com "una sopa indiferenciada de 
radiació", massa calenta perquè pogués existir cap matèria: només energia pura, sense 
cap partícula amb massa ni cap direcció privilegiada. Això és l’estat més ordenat de 
l’Univers? Certament, sona rar. 
 
Dimensionalment, l’entropia és energia dividit per la temperatura absoluta. Com que en 
aquell moment la temperatura era molt gran, això fa que el quocient sigui petit, i a 
mesura que l’Univers s’expandeix i refreda disminueix el denominador i per tant 
augmenta també el quocient, és a dir l’entropia. El punt clau és que l’energia necessària 
per codificar un bit d’informació és proporcional a la temperatura absoluta; per aquesta 
raó, encara que immediatament després del big bang l’entropia fos mínima hi havia 
molt poca informació (o gens) perquè l’energia necessària per poder-la codificar era 
massa gran. 
 
Mirem-ho ara a la llum del nostre model: a l’inici hi havia molt poca informació i per 
tant calia molt poca entropia per compensar-la. De fet, bé podrien ser zero les dues 
quantitats; i des d’aleshores les dues magnituds creixen compensadament. 

B503.- Efecte palimpsest  
A l’Europa medieval no es coneixia el paper i la gent escrivia sobre pergamí. Però el 
pergamí era un material car i sovint difícil de trobar; per això, els pergamins vells o que 
es considerava que no tenien interès, es raspaven fins a treure’n la tinta i un cop 
esborrats, es tornaven a usar. El procés, però, era lent i laboriós i en ocasions el text 
antic quedava poc o molt a la vista, de manera que els especialistes poden, més o 
menys, reconstruir-lo. Aquests pergamins reescrits — a voltes més d’una vegada— 
s’anomenen palimpsests. 
 
Modernament, els palimpsests (o almenys el concepte) són més abundants del que 
sembla. Quan aprofitem per escriure la cara del darrere d’un full imprès, per exemple. 
Els discs durs d’ordinador són tots palimpsests en sentit estricte, atès que quan esborrem 
un fitxer normalment no es reescriu de seguida la part corresponent, sinó que 
simplement es marca l’espai com a "disponible" fins que un altre fitxer ocupa el seu 
lloc. Cada vegada que reutilitzem o reciclem qualsevol objecte, estem contribuint a 
aquest efecte. De fet, la reutilització dels recursos és una constant de la naturalesa i cada 
vegada que un recurs material es reutilitza implica destruir, en tot o en part, la 
informació que conté. La naturalesa usa el principi de manera sistemàtica: una pell que 
ja no serveix a la serp o la closca d’un cargol mort es reaprofiten ràpidament. És una llei 
universal: allò que ja no serveix, s’abandona i algú altre ho aprofita. En el nostre 
llenguatge, s’esborra informació innecessària per poder-ne crear de nova. 
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I és que la informació creix contínuament, i sempre li cal un suport emagest: cada cop 
cal més emagest per emmagatzemar la nova informació. Però la quantitat d’emagest 
disponible no creix en la mateixa mesura, sinó molt més lentament, de manera que cal 
reutilitzar-lo per emmagatzemar les noves informacions, la qual cosa implica esborrar 
informació anterior. 
 
Ara bé, el fet que s’esborri la informació no vol dir que s’esborri tota: la closca d’un 
cranc ermità continua essent una caragola, i un tros de gerro trencat es reconeix 
perfectament que ho és. Això és el que he anomenat efecte palimpsest: la contínua 
reutilització de l’emagest per emmagatzemar noves informacions que al seu torn 
implica esborrar (és a dir perdre) informacions anteriors, que es consideren menys 
importants, però gairebé sempre aquest esborrat no és total: roman una petita part de la 
informació anterior. El resultat és que el creixement net de la informació és menor que 
el seu ritme de creació. 
 
No tota la informació es conserva, la qual cosa provoca l’augment de l’entropia total a 
mesura que passa el temps. En realitat, la major part de l’increment de l’entropia es 
produeix més que res per informació esborrada: no és el mateix dir "4" que dir "3+1". Si 
en Josep, la Maria, en Pere i en Joan són germans, segur que tots ells saben la data de 
naixement de cadascun, però els seus fills potser en recordaran l’ordre però no quants 
anys de diferència hi havia, els néts sabran que eren tres nois i una noia, i potser els 
besnéts d’en Joan dubtin de si el gran es deia Josep o Josep Maria i si realment eren 
quatre o tres. 
 
El procés d’esborrar pot tenir moltes causes, però sempre comparteix el mateix principi: 
la informació deixa de ser útil i cal esborrar-la per reutilitzar l’emagest per a altres 
coses; en aquest procés, part de la informació es perd, i sovint en queden restes o 
fragments que poden ser interpretats en el futur de manera més o menys incorrecta, 
essent així una causa de noves informacions, que eventualment poden fins i tot contradir 
la informació original. Els historiadors en saben molt d’això.  

B504.- Deformació del temps  

Intent de generalització 
Podem reunir tots els fenòmens que fan diferent el temps objectiu del subjectiu en una 
regla general? És a dir, és possible deduir en un sola "fórmula" la diferència entre el 
temps psicològic i el temps objectiu?  
 
Estic convençut que la resposta és sí, o, almenys, és pensable que existeixi. Podem 
suposar que la fórmula en qüestió deu respondre a una expressió com ara aquesta:  

tp / to = K(I, s, Δt)  
 
De moment, no avancem quina pot ser la forma de la funció K, que considerem com una 
aproximació de per on poden anar els trets. És, per dir-ho així, una "fórmula 
qualitativa".  
 
En aquesta fórmula, tp i to són, respectivament, el temps psicològic i el temps objectiu 
referits a un interval donat, i K(I, s, Δt) és una funció —desconeguda— de la quantitat 
d’informació (I) que conté aquest interval, de la seva naturalesa o signe (s) i de si 
aquesta informació és actual (l’esdeveniment a què es refereix la informació és dins de 
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l’interval) o futura (l’esdeveniment marca la fi de l’interval). Encara que no sapiguem 
quina és aquesta funció K, sí que en podem determinar algunes característiques 
qualitatives, cosa que ens permetrà proposar un possible forma per a la funció. 
 
La variable I representa aquí la quantitat d’informació implicada en el fenomen. Això 
no és només la "quantitat de coses" que ocupen la ment de l’observador durant 
l’interval, sinó també la importància que se’ls dóna. El que n’hem dit "hores buides" 
correspondria a valors de I molt propers a zero, mentre que valors grans de I 
correspondrien a estar tractant amb afers complexos, que requereixen molta atenció o 
als que es dóna una importància gran.  
 
Aquesta informació pot tenir naturalesa positiva o negativa, la qual cosa representem 
amb la variable s. Convindrem en que s > 0 vol dir que aquesta informació té naturalesa 
positiva, és a dir que és desitjada, que ens interessa, que representa fets favorables i per 
tant és considerada positiva, bona, favorable... Quan hàgim vist el Postulat egoista (v. 
capítol 7) direm que és informació que a criteri de l’interessat tendeix a afavorir la seva 
funció de benestar. Anàlogament, convindrem que s < 0 implica que la informació 
representa fets inconvenients, desagradables, no desitjats. i per tant és negativa, dolenta, 
desfavorable, etc.  
 
Finalment, hi ha el temps d’espera, Δt, que representa la situació de la informació (I) en 
relació amb l’interval. Direm que la informació és actual (Δt = 0) si és allò que ocupa 
l’atenció de l’observador justament durant l’interval que estem mesurant. Anàlogament, 
Δt > 0 (informació futura) vol dir que correspon a un esdeveniment que succeirà un cop 
passat l’interval, és a dir que és justament allò que marca el final de l’interval. Com que 
el comportament de la funció ha de ser força diferent, estudiarem per separat els dos 
casos actual (Δt = 0) i futur (Δt > 0) 

Esdeveniments actuals 
Si Δt = 0 i s > 0 el comportament de la funció és evident: és monòtona decreixent amb 
I: com més coses tinguem al cap i més ocupats estiguem en coses que ens interessen, 
més de pressa ens passa el temps, és a dir que la proporció tp / to ha de ser menor que la 
unitat i cada cop més petita. 
 
Si s < 0 el comportament és el contrari: com més coses desagradables ens ocupin, més 
costa de passar el temps objectiu67: tp / to és més gran que 1 i creixent amb I. 
 
És interessant destacar que el fenomen sembla que presenta una certa inèrcia: segons 
algunes estudis clínics, després d’haver passat per una experiència molt intensa 
(sobretot si és de naturalesa negativa) la deformació del temps continua encara que hagi 
desaparegut la causa. Això sembla força explicable: si aquesta deformació té un suport 
emagest de tipus bioquímic, és natural que les substàncies que la produeixen necessitin 
un temps abans que el cos no les elimini del tot. 
 
Cal fer atenció també al que passa prop de l’origen , quan I quasi val 0, en el que hem 
anomenat "hores buides". Si no hi ha res en què ocupar-se, el signe de s és irrellevant, 

                                                 
67 El cas extrem seria el temps subjectiu d’un presoner sotmès a tortura. Si conserva tota la seva 
consciència, el temps s’ha d’allargar de manera insuportable. 
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de manera que les dues funcions han de tendir a coincidir, fent créixer molt el valor de tp 
/ to , en teoria gairebé fins a l’infinit. Naturalment, per poc que I augmenti, si s > 0 això 
disminuirà ràpidament per sota de la unitat; però si s < 0 al principi també disminuirà 
una mica (millor estar entretingut en alguna cosa, encara que no sigui agradable, que no 
fer res) però ràpidament tornarà a créixer.  
 
En definitiva, l’esquema gràfic de la funció K per a Δt = 0 deu ser una cosa semblant al 
que es mostra a la figura B504.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esdeveniments futurs 
Examinem ara el cas Δt > 0. Ara l’observador està esperant que succeeixi alguna cosa. 
Distingirem dos casos, segons el que pugui succeir mentrestant: que durant l’interval 
l’observador només pugui fer que esperar, o bé que durant l’interval succeeixin coses 
que perjudiquin o afavoreixin (a criteri de l’observador) l’arribada del fet futur.  
 
Si només es pot esperar sense fer res (esperar l’arribada del tren que porta la persona 
estimada, o la vinguda de l’agent judicial que ens desnonarà, per exemple) el 
comportament de la funció és clar: si s > 0 (el tren) el temps s’allarga i per tant la funció 
és creixent amb I, mentre que si s < 0 (el desnonament) el temps s’escurça i per tant la 
funció és decreixent amb I. Observem que això suposa que l’interval no conté 
informació, i seran "hores buides". Els dies del presoner són tots iguals, sense 
informació addicional, està esperant un esdeveniment positiu cert (el dia que acabarà de 
complir la condemna, que no arriba): una i altra cosa fan que el temps subjectiu 
s’allargui. Però per a l’estudiant que està esperant la nota d’un examen que sap que ha 
fet malament, el temps passa massa ràpid.  
 

Informació

tp / to 

tp = to

tp < to 
El temps 
subjectiu 
s’escurça 

tp > to 
El temps 
subjectiu 
s’allarga 

Llegenda: s > 0: Informació positiva; s < 0: Informació negativa 
 
Fig. B504.1.- Comportament qualitatiu de la deformació del temps per la informació: 
 Esdeveniments actuals. 

s < 0; Δt = 0 

s > 0; Δt = 0
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La situació és diferent si durant l’interval poden passar coses que afavoreixin o 
perjudiquin l’arribada del fet en qüestió. Observem que són coses que no depenen de 
l’observador (aleshores seria informació amb Δt = 0) sinó efectes de circumstàncies 
externes. Si s > 0 (esperem un fet positiu) qualsevol cosa que passi serà percebuda com 
un obstacle a la realització del fet, fins i tot si és objectivament favorable. Si la 
informació addicional és negativa, cosa més probable per l’efecte omnipresent de 
l’entropia, l’allargament serà encara més gran. Per tant, en aquestes condicions desitgem 
que "no passi res" i tot es desenvolupi segons el previst, és a dir que creiem que la 
informació que pot cabre en el temps que resta és massa grossa: volem que passin 
poques coses (és a dir, poca informació) i per tant cal que el temps sigui poc; per tant, 
s’allarga encara més la percepció. 
 
Viceversa, si s < 0, sembla que el temps objectiu disponible no serà suficient per 
contenir tota la informació desitjada, i per tant s’escurça: l’estudiant que té demà un 
examen i no ha estudiat, es veu incapaç d’aprendre tot el que necessita saber i les hores 
se li fan curtes. I és molt improbable que l’agent judicial tingui un accident de trànsit i 
no pugui arribar. 
 
Aquest allargament del temps quan s < 0 pot conduir a la decisió de posar-hi fi 
ràpidament: "acabem d’una vegada", diu, i aleshores la situació canvia radicalment. Per 
"acabar d’una vegada" cal fer alguna cosa, i això vol dir informació actual, on el 
comportament de la funció és al revés: el temps s’allarga si s < 0. Cal tenir present que 
el fet que s’acabi un interval que té informació és informació de signe contrari: si 
l’interval conté informació negativa, el fet que s’acabi és positiu, i viceversa. 
 
Un partit de futbol igualat i a punt d’acabar il·lustra perfectament aquesta simetria. En 
primer lloc, cal tenir en compte que l’àrbitre pot allargar el moment d’acabar el partit al 
seu criteri si creu que s’ha perdut massa temps de joc; per tant, el temps que resta no és 
una dada coneguda amb exactitud, i això fa que el temps psicològic resulti encara més 
important, ja que no hi ha un límit clar mesurable amb un rellotge. Mentrestant, en un 
sol segon un equip pot fer el gol decisiu. Per als seguidors de l’equip que va guanyant, 
es tracta que això no passi; com que el fet que determina el final de l’interval és positiu 
(s’acaba el partit i hem guanyat) vol dir que la informació que potencialment conté 
l’interval té naturalesa negativa, i com més coses hi passin, més s’allargarà el temps 
psicològic. Per contra, per als seguidors de l’equip contrari, el fet que s’acabi el partit és 
desagradable (perden el partit) i encara que passin moltes coses mentrestant, el temps 
s’escurça perquè cada vegada hi ha menys temps per redreçar la situació. 
 
En el bàsquet, el fenomen és essencialment idèntic al del futbol, però ara hi ha un 
element addicional: l’existència del temps oficial fa la situació lleugerament diferent. 
Ara hi ha un temps psicològic compartit, i per tant no hi ha incertesa sobre l’instant final 
de l’interval: precisament per això, és possible fer càlculs sobre què pot passar i què no 
en el temps que resta. Això aporta més informació, i per tant l’allargament o 
escurçament del temps psicològic en relació al temps objectiu és més gran: ni costa tant 
de passar per a uns ni s’allarga tant per als altres.  
 
En definitiva, el comportament qualitatiu de la funció per a Δt > 0 deu ser el que 
s’indica a la figura B504.2. 
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Cas general 
Es pot reunir tot això en una expressió general? Crec que sí, almenys en primera 
aproximació. 
 
En primer lloc, podem acceptar que la variable s és simplement el signe de I ; aleshores 
el mòdul de I inclouria si les coses són "molt negatives" o "molt positives". En aquestes 
condicions, la funció per a Δt > 0 té un comportament força anàleg a una exponencial 
creixent, mentre que per a Δt = 0 té un comportament exponencial decreixent, excepte 
per l’asímptota doble en I = 0. 
 
Sovint hi ha més d’una cosa que ens ocupa l’atenció, de manera que els efectes de les 
diferents observacions es deuen combinar d’una forma més o menys complexa; en 
general, l’acumulació de diferents informacions deu tendir a fer escurçar el temps, 
simplement per efecte acumulatiu. És possible que l’agregació sigui una cosa més 
complicada que la simple suma: si hi ha coses amb s > 0 i altres amb s < 0 l’efecte de 
les primeres deu tendir a ser predominant, perquè posats a triar sempre es prefereix fer 
(o pensar en) allò que agrada que allò que desagrada. 
 
El líder sud-africà Nelson Mandela va explicar que mentre va durar el seu 
empresonament, per fer més passador el temps, va dedicar moltes hores a imaginar com 
hauria de ser el país després de la fi de l’apartheid, i consegüentment, del seu 
alliberament. Recordem que estava empresonat per un període indefinidament llarg, és a 

s < 0; Δt > 0 

s > 0; Δt > 0 

Informació

tp / to 

tp = to

tp < to 
El temps 
subjectiu 
s’escurça 

tp > to 
El temps 
subjectiu 
s’allarga 

Llegenda: s > 0: Informació positiva; s < 0: Informació negativa 
 
Fig. B504.2.- Comportament qualitatiu de la deformació del temps per la informació: 
 Esdeveniments futurs. 
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dir que l’alliberament es tractava d’informació futura positiva que, per tant, 
necessàriament havia d’allargar el temps subjectiu, i molt. Omplir-lo amb informació 
positiva actual contribuïa a escurçar-lo; és a dir que els dos tipus d’informació es poden 
combinar d’alguna manera. De fet, no cal recórrer a un testimoni tan rellevant: tots 
sabem que és bo "entretenir-se amb qualsevol cosa" si el temps d’espera se’ns fa 
insuportablement llarg. És a dir que es poden combinar informacions dels dos tipus de 
manera que una compensi, ni que sigui parcialment, l’altra. 
 
Podem doncs definir la Informació neta d’aquesta manera: 

Ineta = k1 * Iactual – k2 * Ifutura 
 
on k1 i k2 representen uns coeficients de ponderació adequats. El signe negatiu dóna 
compte del comportament invers de la funció en els dos casos, i podem escriure la 
funció d’aquesta manera:  

futura2actual1neta

neta2
netao

p

I * k   I * kI

)I*b(EXP
I
A

t

t

−=

−=
 

 
On a més dels coeficients de ponderació k1 i k2 cal trobar els coeficients A i b El 
comportament qualitatiu d’aquesta funció, coherent amb el que s’ha exposat, es mostra 
a la figura B504.3  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Matemàticament podem observar que el valor quadràtic del denominador fa que el 
creixement quan Ineta < 0 no sigui tan ràpid com l’exponencial, i en canvi accelera 

Informació neta

tp / to 

tp = to

tp < to 
El temps 
subjectiu 
s’escurça 

tp > to 
El temps 
subjectiu 
s’allarga 

 
Fig. B504.3.- Comportament qualitatiu de la deformació del temps per la informació 
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l’escurçament quan Ineta > 0; és a dir a igualtat de valor absolut de la Ineta el fenomen és 
més acusat quan és positiu que quan és negatiu. 
 
Una possible variant seria estudiar si el creixement per a Ineta < 0 pot continuar 
indefinidament o si hi ha algun fenomen de saturació i la proporció tp / to té un límit; 
aleshores tindríem una funció de tipus logístic en lloc d’una exponencial.  
 
Segur que aquests raonaments es poden millorar i ampliar molt, tant des del punt de 
vista matemàtic com, sobretot, des del punt de vista de la psicologia. Però encara que 
només sigui una aproximació, val la pena reflexionar sobre aquest fenomen i intentar 
modelitzar-lo perquè, com veurem al capítol 6, això resulta una línia crucial de treball 
per entendre el veritable sentit i funcionament del nostre model. 

B505.- Reversible / irreversible  
Les lleis de la Física són, en general, simètriques en el temps: funcionen igual si el 
temps corre endavant que si corre enrere; però a nivell macroscòpic no s’observa mai 
aquest segon cas. Per què no observem mai que una cosa s’ordena de forma espontània? 
Per què veure una pel·lícula projectada en ordre invers ens crida tant l’atenció? 
Aquestes preguntes són una manera senzilla de plantejar el problema de la 
irreversibilitat. 
 
El Postulat dóna un resposta immediata i molt senzilla al problema: si la finalitat de 
l’Univers és explorar tota la informació continguda implícitament en els seus axiomes, 
és evident que hi ha d’haver mecanismes per impedir que es vagi enrere. Aquests 
mecanismes poden ser molt diversos, per exemple la hipòtesi de la gravitació de la 
informació, que comentarem a B506.  
 
Si s’ordenés de forma espontània una cosa desordenada, això faria créixer la informació 
d’aquella part de l’emagest; i per efecte del postulat de suma nul·la caldria que aquesta 
ordenació es compensés perdent informació (o augmentant l’entropia, que és el mateix) 
d’una altra cosa. Ara bé, el Postulat teleològic permet raonar com si l’Univers 
"interpretés" que allò desordenat ho estava precisament perquè la informació que conté 
ja no és interessant (efecte palimpsest, v.B503) i en canvi aquella informació que caldria 
destruir potser sí que és més interessant. Per això quan es trenca un gerro es desordena 
sempre: l’Univers "interpreta" que si l’hem deixat caure és que la seva informació ja no 
interessa i és una font d’entropia utilitzable per a finalitats més interessants. Si resulta 
que ens ha caigut accidentalment de les mans i el volem reconstruir, caldrà un esforç 
molt més gran i el resultat no serà tan perfecte com era abans.  
 
Aquest seria el veritable sentit de fons de la irreversibilitat del temps.  

B506.- Gravitació de la informació  
Farem ara una petita excursió per presentar una hipòtesi que pot explicar, de manera 
força natural dins d’aquest esquema, la irreversibilitat del temps. 
 
A la primera lliçó de Física s’ensenya que les tres dimensions de l’espai són 
equivalents: x, y, z són les coordenades d’un punt i no hi ha res de diferent en aquests 
tres valors. Però això, en realitat, contradiu la nostra experiència diària. Les tres 
dimensions no són equivalents en la pràctica: podem anar endavant o enrere, a la dreta o 
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a l’esquerra sense cap problema, però no és cert que ens puguem moure en la dimensió 
vertical amb la mateixa facilitat. La dimensió vertical no és igual que les altres dues.  
 
És clar que això té una explicació ben coneguda: la gravetat. La dimensió vertical és 
diferent perquè estem dins d’un camp gravitatori. En l’espai, a gravetat zero, les tres 
dimensions sí que són equivalents, però en terra pujar exigeix consumir energia, mentre 
que baixar "es fa sol" (tant, que podem prendre mal si no ho controlem).  
 
Segons la Relativitat general, la gravitació es produeix per una deformació de 
l’espaitemps produïda per la massa dels cossos, que té per efecte l’atracció mútua 
aparent entre qualsevol parell de cossos amb massa. Fem ara un salt i preguntem-nos si, 
atès que la informació deforma el temps, no pot passar una cosa similar. Dit d’altra 
manera: igual com la massa genera la gravitació usual (diguem-ne "gravitació de 
l’emagest"), pot ser que la informació generi una "gravitació de la informació"? 
 
Traslladant al temps la idea de la gravetat podem preguntar-nos si aquest fenomen no 
pot ser el responsable de la irreversibilitat del temps. Hem vist com la quantitat i la 
naturalesa de la informació que conté un cert interval fa que el temps sigui diferent 
(recordem que hem acceptat que el temps bo és el psicològic, v. B504). D’altra banda, 
el que defineix el sentit positiu del temps (el futur) és precisament un estadi on, 
idealment, s’ha extret tota la informació possible dels axiomes de l’Univers; dit d’altra 
manera, el futur conté molta més informació que el passat, i ja que obtenir aquesta 
informació és justament la finalitat de l’Univers, té naturalesa positiva. 
 
Si això és així, i atès que el futur conté molta més informació que el passat, ha de 
provocar necessàriament una atracció gravitatòria molt gran. És creïble que l’efecte 
gravitatori d’aquesta informació faci que hàgim d’anar endavant forçosament. En 
definitiva, ¿no serà que el temps se’ns apareix com a irreversible simplement perquè 
sempre estem "caient" cap al futur? No podem anar en sentit contrari perquè no tenim 
res on agafar-nos. Probablement caldria molta energia per poder aturar la caiguda, i ja 
no diguem per "pujar enrere" (i almenys de moment no tenim ni idea de com es podria 
fer). 
 
La caiguda gravitatòria produeix un moviment accelerat, mentre que en el temps ens 
movem a velocitat constant: simplement, a cada segon que passa, passa un segon. Si hi 
ha d’haver una hipotètica acceleració, cal cercar una altra magnitud per comparar-la 
amb el temps, i aquesta magnitud no pot ser altra que la informació. Fem-hi una 
aproximació.  
 
Si l’acceleració usual compara l’espai recorregut amb el temps, sembla una correlació 
lògica que aquesta acceleració sigui una variació d’informació per unitat de temps; una 
idea que resulta ser força comú. És una idea molt estesa que la història s’accelera: cada 
cop passen més coses en menys temps; en conseqüència, la complexitat (és a dir, la 
informació) augmenta de manera exponencial. Fixem-nos en aquest quadre:  
 

# Fet Anys que fa log10 
1 Naixement de l’Univers 13.800.000.000 10,14 
2 Naixement de la Terra  4.500.000.000 9,65 
3 Primers ésser pluricel·lulars 700.000.000 8,85 
4 Primers mamífers 93.000.000 7,97 
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# Fet Anys que fa log10 
5 Primers homínids 6.000.000 6,78 
6 Primers sapiens-sapiens 200.000 5,30 
7 Neolític: agricultura  10.000 4,00 
8 Escriptura 6.000 3,78 
9 Mètode científic 500 2,70 

10 Primers ordinadors 70 1,85 
 
Al quadre hi ha deu dels principals esdeveniments que han ocorregut en aquest racó de 
l’espai temps on vivim. És una tria tan discutible com es vulgui, però al meu parer és 
clar que són tots punts crucials en el desenvolupament d’això que en diem informació. 
Donem-la per bona, de moment: temps hi haurà de discutir-la i millorar-la. Per a cada 
fet de la llista hi ha una estimació dels anys que fa, aproximadament, que ha succeït i el 
logaritme decimal d’aquesta xifra. 
 
Resulta impressionant constatar la regularitat dels logaritmes. A cada un d’aquests 
passos el temps que ha transcorregut des d’aleshores disminueix més o menys en un 
ordre de magnitud o, el que és el mateix; el logaritme decimal disminueix en una unitat 
aproximadament. 
 
No es pot pas dir que tots aquests fets llistats siguin punts equivalents, però és evident 
que hi ha una certa regularitat. Cada vegada passen més coses en menys temps. Sembla 
que també aquí la informació es comporta, tal com preveu la definició de Shannon, de 
forma logarítmica. 
 
Un observació que dóna, crec jo, una visió molt diferent de la que usualment es té de 
l’evolució de l’Univers. 

B507.- El coneixement 

Informació i coneixement  
No tota la informació que existeix és coneixement. Coneixement és la informació que hi 
ha sobre l’Univers, la seva estructura i el seu funcionament. Però hi ha molta informació 
(la majoria, de fet) que no ho és. La informació genètica de tots els éssers vius, per 
exemple, no és coneixement: és una informació necessària perquè existeixin éssers vius, 
que puguin evolucionar i eventualment arribar a generar coneixement; però quan 
s’estudia la manera com estan codificades en l’ADN les característiques dels éssers vius 
s’està generant coneixement.  
 
La informació és necessària per fer funcionar l’Univers; si l’Univers no funciona mai no 
podrà arribar a produir uns ens capaços de generar coneixement. Fins allà on sabem, 
nosaltres som la millor eina disponible (i probablement l’única a la Terra) per generar 
coneixement. I no es podria haver arribat fins a nosaltres sense una llarga evolució, cosa 
que necessita una informació creixent. 

Distinció entre informació i coneixement 
Quina mena d’informació és coneixement i quina no ho és? Possiblement, la clau per 
saber si alguna informació és o no coneixement, sigui si hi ha alguna pregunta al 
darrere. Tant se val si la pregunta és "demà sortirà el sol altre cop?" o "quina és la forma 
de Calabi-Yau que descriu millor l’estructura matemàtica de les supercordes?". En els 
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dos casos hi ha al darrere una voluntat de saber, d’esbrinar el com i el perquè de les 
coses, d’explorar l’Univers en definitiva, la qual cosa és justament el que diu el postulat 
teleològic. 
 
Per a un rusc d’abelles, saber on hi ha una bona quantitat de flors d’on treure el nèctar 
és una informació vital, però no coneixement; per això han desenvolupat estratègies per 
adquirir-la i transmetre-la dins del col·lectiu. Això produeix un efecte secundari que té 
un interès nul per a les abelles: la pol·linització de les plantes; per això, l’evolució ha 
afavorit que les plantes resultin atractives per a les abelles com a manera d’augmentar 
les probabilitats de ser pol·linitzades.  
 
Amb el temps, aquesta mena de processos sense coneixement han acabat generant els 
processos pels quals els animals superiors atenyen els seus objectius: un lleó "sap" com 
ho ha de fer per caçar, un goril·la sap —sense cometes— com treure formigues de dins 
del formiguer amb un pal, i un home primitiu coneix la successió de les estacions i la 
seva relació amb la maduresa de la fruita. I aquí és on apareix per primer cop el 
coneixement. La frontera entre el costum (o l’instint si es vol) i l’empirisme és la 
frontera entre la mera informació i el coneixement. Un cop assolit l’estat empíric, 
comença el coneixement. 
 
És una frontera difusa: potser no és una frontera en sentit estricte, sinó una gradació més 
o menys contínua, o potser sí que ho és, però és una frontera fractal. En qualsevol cas, 
intentar determinar-la exactament em sembla una discussió bizantina, perquè només que 
ens n’allunyem una mica la classificació és molt clara.  

B508.- Creació de coneixement  

Coneixement precientífic  
Com es fa per crear coneixement? Ningú no neix ensenyat, i tampoc no es pot esperar 
que l’Univers l’encerti a la primera, ni a la segona. No podem saber com van les coses 
en altres indrets allunyats, però sí que podem fer la història de com han anat a la Terra. 
 
Partint del postulat teleològic, és inevitable que els éssers prou complexos, per la 
manera com són fets, facin la hipòtesi que és possible comprendre l’Univers i intentin 
construir un sistema d’idees estructurat: des dels seus inicis mateixos, la humanitat ha 
intentat, amb èxit divers, diferents procediments per adquirir coneixement; el primer 
estadi és l’empirisme, que no és més que una continuació del que ja succeïa des de feia 
milions d’anys en el regne animal, com a mínim. Fer-se preguntes sobre les coses és un 
pas obvi per crear coneixement. I fer-se preguntes implica donar respostes, encertades o 
no. 
 
Les maneres d’obtenir aquestes respostes són moltes: el recurs al capritx dels déus, 
l’autoritat d’uns textos sagrats, la consulta dels oracles, la lectura de les fulles de te o del 
vol dels ocells, o la creació d’estats alterats de consciència mitjançant tècniques 
diverses, des de les drogues als rituals. 
 
Un cop obtingudes les respostes el pas següent és intentar crear una tecnologia: què cal 
fer per provocar o evitar allò estudiat. Suposem, per exemple, un poblat que ha estat 
sacsejat per un terratrèmol: a la pregunta "per què ha tremolat la terra?" es respon 
"perquè l’esperit de la terra s’ha regirat". És una resposta no científica, però sí raonable; 
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és una hipòtesi acceptada socialment. La pregunta següent, és clar, és per què s’ha 
regirat i què cal fer per evitar-ne la repetició. Si ara la resposta és que la terra és un 
gegant que dorm i de tant en tant es regira68, vol dir que no hi ha res a fer i només cal 
acceptar-ho amb fatalitat; però aquesta mena de respostes no solen ser massa populars: 
la gent vol respostes que comportin la possibilitat d’una tecnologia; per això 
històricament han estat més acceptades respostes del tipus "perquè està enfadat pels 
nostres pecats" (que comporta com a tecnologia la imposició d’una moral pública) o 
"perquè no està content amb nosaltres" (i aleshores la tecnologia pot ser oferir-li 
sacrificis). En tot cas, sempre apareix el mateix: el joc del per què però amb una finalitat 
pràctica, tecnològica. Justament per això, perquè no permeten crear una tecnologia, les 
respostes fatalistes no són usualment acceptades. 
 
Malgrat que tots aquests intents no són, en principi, racionals, el raonament hi ocupa 
sempre un lloc important; usualment només es deixa fora del seu camp d’acció allò que 
no s’entén i que per tant s’atribueix a l’acció de les divinitats o dels esperits. És curiós, 
per exemple, com en el cristianisme medieval (i el no medieval) conviuen un Tertulià 
capaç de dir "crec perquè és absurd" i alhora les infinites disquisicions lògiques de la 
Teologia de Sant Agustí i de Sant Tomàs69.  
 
Fins i tot el budisme, el sistema d’idees que més explícitament rebutja el raonament 
com a via per arribar al coneixement, parteix de les Quatre Nobles Veritats, que resulten 
ser un bonic sil·logisme70 seguit de la tecnologia corresponent:  

1. Tota existència és sofriment. 
2. La causa del sofriment és el desig 
3. El sofriment pot extingir-se, extingint la seva causa. 
4. Per a extingir la causa del sofriment, cal seguir el Noble Camí Òctuple. 

 
No cal menystenir els resultats així obtinguts, molts dels quals encara són vàlids, i 
potser més del que sembla. Totes aquestes formes de crear coneixement han tingut 
resultat divers: hi han hagut grans èxits i també fracassos, com d’altra banda és 
inevitable. No cal que recordem ara ni uns ni altres: tots coneixem dotzenes de 
pensaments i d’idees sàvies que han guiat la humanitat durant segles, com també les 
barbaritats comeses.  

Coneixement científic  
Així van ser les coses fins al Renaixement quan, de sobte, tot va canviar. La humanitat 
va encertar, si no amb la "tecla bona" per crear coneixement, almenys amb la millor que 
coneixem fins ara: el mètode científic.  
 
Si prenem com a mesura del progrés la millora de les condicions materials en què viu la 
humanitat en conjunt71, és indiscutible el progrés ocasionat per aquesta forma de 
generar coneixement. Des de la salut fins a la capacitat d’alimentar milions de persones, 
passant per tot el que es vulgui, la diferència és innegable. Com també és innegable que 

                                                 
68 I probablement s’hi afegiria que el dia que es desperti s’acabarà el món 
69 En la meva opinió, el problema de fons de la vella disquisició cristiana —sobretot catòlica— entre fe i 
raó és que les afirmacions de la fe, preses de manera literal, constitueixen un sistema de postulats 
contradictori, impossible d’encaixar en un sistema consistent. 
70 La qual cosa és una contradicció que ningú no sembla haver assenyalat 
71 Aquesta afirmació es justificarà al capítol 7 
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si la finalitat de tot plegat és el coneixement de les regles que regeixen l’Univers, ara en 
sabem més que mai, i això en tots els terrenys, també els que semblen més allunyats del 
que usualment es coneix com a ciència "dura": la fisiologia i psicologia humanes. Mai 
no havíem entès tan bé com ara fenòmens com l’epilèpsia o la depressió, per no parlar 
de la comprensió que es té de com funcionen coses tan complexes com un ecosistema o, 
fins i tot, la vida de les estrelles. 
 
També hi ha hagut fracassos, és clar. Sense la Ciència no hi hauria hagut ni la bomba 
atòmica, ni Auschwitz, ni virus militars. Si dues tribus veïnes fa mil·lennis que es maten 
uns als altres no és el mateix que ho facin amb llances i fletxes a que ho facin amb 
metralladores i míssils. Fams terribles que de tant en tant assoten sobretot l’Àfrica n’hi 
ha hagut sempre, però potser no eren tan devastadores. Tot això i molt més són 
fracassos evidents, però de cap manera s’han de prendre com a objeccions a la totalitat. 
Potser estem cavant la nostra tomba amb el canvi climàtic, però sens dubte mai no 
havíem tingut tantes eines per resoldre el problema... quan decidim que cal fer-ho. 
 
Per algun fenomen que algun dia caldrà estudiar bé, el progrés material comporta 
també, sembla que necessàriament, el progrés moral72. Ara, quan la justícia decideix 
matar un reu, ja no se l’esquartera, ni se li allarga l’agonia amb tortures horribles, ni la 
seva mort és un espectacle públic; és més, fins i tot discutim si això s’hauria de fer i a 
molts llocs del món ja s’ha decidit que no. La tortura no és un procediment rutinari 
d’interrogatori, sinó que hi ha un consens tan gran en contra que, quan es fa, s’amaga. 
El progrés, i no només material, del Renaixement ençà, és indiscutible.  
 
Aquest és el paper de la Ciència: som aquí per conèixer l’Univers, i l’eina que tenim és 
aquesta. I és la nostra responsabilitat usar-la com cal. 
 

                                                 
72 Hi ha algunes aproximacions al problema als capítols 7 i 8 
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VI: Postulat metodològic 
 
Postulat metodològic: 

Existeix un mecanisme fonamental de funcionament de 
l’Univers, format per processos iteratius basats en autòmats, 
cadascun dels quals actua al seu nivell de descripció.  

 

B601.- Nòduls d’informació 
La informació neix de la diferenciació. No hi ha informació allà on tot és uniforme: cal 
algun element que distingeixi una cosa de l’altra perquè hi hagi informació, i la 
definició de nòdul d’informació no fa altra cosa que posar de relleu aquest fet. La 
informació té una estructura discreta, granular, al contrari de l’espaitemps que és 
continu.  
 
Normalment, un sistema serà també un nòdul d’informació; si hom defineix un sistema 
gairebé sempre és perquè conté una informació rellevant, però pot no ser així. Tot 
sistema conté informació, poca o molta, de manera que considerar si un sistema donat és 
o no un nòdul d’informació, és una qüestió de convenció, i decidir-ho forma part de la 
feina de l’observador. Es pot dir que un sistema és un nòdul d’informació si la quantitat 
que conté d’informació significativa per al propòsit que es vol estudiar és prou gran. 
 
Segons com sigui la complexitat del nòdul, les condicions que imposa sobre el seu 
entorn són molt diferents. Un nòdul simple pot existir en entorns molt diferents, però un 
nòdul complex només pot existir en entorns ben determinats. Per exemple, una pedra 
pot ser un asteroide, un plegament fracturat del terreny que emergeix entre sediments 
posteriors, un menhir o un tros de cingle que s’ha desprès; en les quatre situacions és la 
mateixa pedra, i és perfectament imaginable en els quatre contextos. En canvi, una ONG 
és un nòdul molt complex, que només pot existir en el context de la societat occidental 
d’avui dia.  
 
La pedra és un sistema passiu, que només es mou pels impulsos que rep de l’exterior i 
serveix de marc perquè hi passin coses, com ara que hi creixin plantes o alguns animals 
hi facin el seu cau. En certes circumstàncies pot identificar un altre sistema (per 
exemple, si és un cometa pot alterar la trajectòria d’un micrometeorit), però no definir-
lo. La seva informació pròpia, la que no depèn del context, és relativament reduïda, i la 
més important té a veure amb la seva relació amb l’entorn, que pot ser molt diferent: per 
exemple, és normal trobar-hi molsa al damunt si la pedra és a la Terra, però no si és un 
cometa. És un sistema simple, amb poca informació que, per això mateix, ofereix una 
gran quantitat de graus de llibertat a l’entorn. Serveix de marc per a què hi passin coses, 
però no en fa gaires, pràcticament cap, per ell mateix. I justament per això és imaginable 
en contextos molt diferents. 
 
L’ONG, en canvi és un sistema actiu, amb una finalitat i una colla de mecanismes 
interns que la fan actuar per aconseguir aquesta finalitat. És un sistema extremament 
complex, que, precisament per això no deixa gaire graus de llibertat al context; de fet, 
l’existència d’aquest nòdul és inimaginable en entorns gaire diferents del seu natural. 
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La conclusió que es treu d’aquesta comparació és que els nòduls d’informació (de fet, 
tots els sistemes) com més simples són, menys informació contenen però alhora 
permeten un context més ampli i més graus de llibertat donen per usar-los com a part 
d’altres sistemes més grans (no necessàriament més complexos).  

B602.- Nòduls col·lectius i propietats emergents 
Considerem el funcionament de dos nòduls col·lectius diferents: una organització (una 
empresa, per exemple) o l’ecosistema format en una bassa d’aigua. Definirem que els 
nòduls d’informació que encaixen són, respectivament, les persones que treballen en 
l’organització i els organismes (animals, plantes, bacteris etcètera) que habiten la bassa.  
 
Aparentment, la situació en un i altre nòdul és molt diferent. En la bassa tots els 
organismes mantenen una lluita aferrissada per la supervivència, i cadascú ocupa el seu 
lloc en la cadena tròfica, de manera que menja a uns i és menjat per altres: tret de casos 
puntuals, el fenomen de la competència pels recursos es presenta amb tota la seva 
cruesa. En canvi, en l’empresa hi ha una organització, unes regles, unes responsabilitats, 
unes capacitats de decisió i unes línies jeràrquiques ben definides que fan que tothom 
sàpiga quin és el seu lloc i en conjunt actuïn coordinadament a fi d’obtenir la màxima 
eficiència del conjunt.  
 
Però això és diferent només en aparença. En realitat, els dos sistemes funcionen d’acord 
amb un mateix model. Vegem-ho, tot i que de manera una mica superficial, perquè ens 
caldrà usar conceptes encara no ben definits i donar per suposades coses que pertanyen 
la postulat egoista 
 
Comencem per l’empresa: per què les persones actuen coordinadament? Perquè hi ha 
una organització, que marca les regles de funcionament. I per què les persones 
segueixen les regles? Perquè els convé. Aquest és el punt clau: els empleats volen que 
l’empresa funcioni i els caps estiguin contents amb ells perquè això els garanteix el sou 
a final de mes, que és el que els interessa realment. Òbviament hi pot haver altres 
motius (fidelitat a una empresa després de molts anys treballant-hi, "bon rotllo" amb els 
companys, fins i tot potser algun en sigui soci...) En el pitjor dels casos ho fan per no 
perdre la feina, però en el fons el motiu és sempre el mateix: els interessa que l’empresa 
funcioni perquè això els assegura el seu objectiu veritable. A les meves classes sobre 
organització d’empresa sempre recordo als alumnes que les persones no treballen pels 
objectius de l’empresa, sinó pels seus propis objectius, i la tasca d’una bona 
organització (i d’una bona direcció) és aconseguir que els objectius de les persones 
siguin coincidents (o almenys afavoreixin) els de l’empresa. Dit d’altra manera que 
quan les persones serveixen els objectius de l’empresa estiguin també servint els seus 
objectius personals. Quan això no s’aconsegueix, la competència entre les persones 
deriva més o menys ràpidament a una situació no gaire diferent de la bassa (encara que 
aquí "menjar-se algú" no signifiqui usar-lo com a aliment). 
 
A la bassa, en canvi, no hi ha cap nòdul col·lectiu que imposi el seu interès als seus 
membres: una bassa no és un sistema organitzat; només és un lloc on s’acumulen 
elements diversos, però sense una organització entre ells. És, com la pedra esmentada a 
B601, un nòdul passiu, que només serveix com a escenari de la lluita dels organismes 
que hi viuen, i la mateixa bassa podria estar habitada per unes colònies d’éssers vius 
molt diferents; l’empresa en canvi és un nòdul complex i actiu i per tant menys 
susceptible de poder-lo imaginar en situacions gaire diferents. 



 

204 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

 
La diferència essencial, doncs, entre la bassa i l’empresa és l’existència o inexistència 
d’un nòdul actiu col·lectiu. Això fa que a la bassa l’interès de cadascú derivi en una 
lluita aferrissada, mentre que a l’empresa l’existència d’aquest nòdul col·lectiu, de nivell 
superior, amb la seva corresponent organització fa que l’interès propi derivi en uns 
objectius comuns, que poden aparèixer com una propietat emergent del sistema 
precisament gràcies a aquesta organització. Observem com per tal que el nòdul superior 
funcioni, la seva organització ha de ser capaç d’afavorir als seus components; altrament 
no aconseguiria la seva col·laboració en la consecució de les propietats emergents que 
són l’objectiu del nòdul superior. Un dictador pot manar tant com es vulgui, però si el 
poble percep que els seus interessos particulars estan essent perjudicats més del compte, 
acabarà amb una revolució. 
 
Veiem el mateix model per tot arreu: en un liquen el fong proporciona la protecció d’un 
ambient humit indispensable per a l’alga i l’alga cedeix al fong part de l’energia 
generada per fotosíntesi. Tots dos es beneficien de la relació mútua, gràcies a aquest 
pacte simbiòtic. El liquen, entitat organitzada, sobreviu gràcies a que cada un del seus 
components fa el que li pertoca en benefici mutu; i com a conseqüència se’n beneficia 
també el liquen: si el liquen mor, moren tant l’alga com el fong. 
 
Un cas més extrem d’organització és el nostre cos —el de qualsevol ésser pluricel·lular, 
de fet— on l’organització és tan eficaç que aconsegueix que el funcionament de totes 
les cèl·lules sigui perfectament coordinat sense que perdin la seva identitat. Per això, 
cada cèl·lula té la seva pròpia vida, i el conjunt també. Es tracta d’una propietat 
emergent, però d’un tipus que en podríem dir fractal, ja que es repeteix en diversos 
nivells: la vida del nostre cos és la suma de les vides dels nostres òrgans, la vida dels 
quals és la suma de la vida de les cèl·lules que els componen.  
 
En canvi, el cas de la ment és una mica diferent. No hi ha un "minicervell" a cada 
cèl·lula (ni a cada neurona) que es pugui sumar per donar el cervell total. La nostra ment 
no és la suma de ments individuals, sinó una propietat diferent, genuïnament emergent, 
nascuda de la interacció dels elements de nivell inferior. En canvi, la ment d’una 
organització sí que és el resultat de l’actuació de les ments de les persones que la 
componen: es tracta, doncs de casos diferents. El nivell de descripció que correspon a 
cadascun de nosaltres és el més baix on la ment apareix com una propietat emergent 
genuïna; d’aquí cap amunt, la ment dels nòduls col·lectius és una combinació —més o 
menys coordinada— de les ments de les persones que les formen: és una propietat 
fractal. 
 
L’organització social de la humanitat compleix aquest mateix paper de nòdul superior i 
regulador. Des de sempre, l’acceptació o rebuig del grup ha estat un fort element 
motivador per seguir uns comportaments acceptats pel grup. Més tard això es va 
formalitzar en forma de lleis, i finalment s’ha refinat en forma d’incentius econòmics. Si 
ho mirem a una escala més global, sembla indiscutible que ens encaminem cap a la 
creació d’un nòdul global, planetari. La Humanitat és un nòdul que ja fa temps que té 
consciència de si mateix, i cada dia que passa n’adquireix més i per tant més capacitat 
de regulació dels seus components: l’intercanvi d’informació entre els punts més 
allunyats del planeta ja és una realitat i l’economia global tendeix a unificar els 
interessos particulars de tothom; als centres educatius tendeixen a potenciar 
l’aprenentatge compartit i cada dia es valora més el treball en equip a tot tipus 
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d’organitzacions (empreses, universitats, governs...) Cada vegada s’imposen més regles 
de capteniment global que sancionen aquells que no compleixen: els dictadors ja no 
poden morir al llit tan fàcilment, les economies dels països són cada dia més 
interdependents, etcètera. 

B603.- NKS: Stephen Wolfram  

Introducció 
Que jo sàpiga, qui més lluny ha anat en l’exploració de sistemes basats en autòmats és, 
sens dubte, Stephen Wolfram. Els seus resultats són enormement sorprenents i 
estimulants; tant, que ell mateix ha batejat aquesta branca com "una nova mena de 
ciència" (New Kind of Science, abreviadament, NKS)  
 
És de justícia reconèixer que els seus resultats han tingut un paper fonamental en la 
construcció del model que proposo. No em reca confessar que llegir les seves 
conclusions m’ha servit en molts casos com a confirmació d’idees a les quals ja havia 
arribat per altre camí, i en d’altres m’ha proporcionat el ciment amb què lligar conceptes 
que se m’apareixien deslligats. 
 
Ell mateix, en el prefaci del seu llibre, manifesta la seva sorpresa per l’abast i radicalitat 
dels seus resultats: "Aquest llibre és la culminació de gairebé vint anys de feina per 
desenvolupar una nova classe de ciència. Mai m’hauria esperat que em caldria tant de 
temps, però he descobert molt més del que mai vaig pensar possible, i de fet el que he 
aconseguit toca gairebé cada àrea de la ciència actual, i sovint una mica més". 
 
Com que els treballs de Wolfram m’han estalviat molta feina, dedicaré aquest punt a 
resumir els resultats més importants o significatius per als nostres propòsits, i ho faig 
amb les seves pròpies paraules, traduint directament del seu web.73, només amb petites 
adaptacions de redacció o a la nostra terminologia. Cal advertir que quan Wolfram parla 
de "programes" està parlant, en el nostre llenguatge, d’autòmats, que ell ha realitzat a 
través de programes d’ordinador. 

Idees principals 
Algunes característiques elementals dels sistemes basats en autòmats: 

 "Autòmats amb regles (funcions de transferència) molt simples, iterades en el 
temps produeixen comportaments repetitius" 

 "Es poden produir comportaments extremament complexos usant autòmats 
extremament simples"  

 "Per produir comportaments verament complexos cal traspassar cert llindar de 
complexitat de les funcions de transferència; un llindar que, tanmateix, és 
extremament baix. Curiosament, funcions de transferència extremament 
complexes poden produir comportaments extremament simples" 

 
Comencem amb alguns resultats que s’adiuen completament amb el que ja sabem, tot i 
que per a ell poden resultar sorprenents. 
 

                                                 
73 Tots els fragments entre cometes d’aquest apartat són traduccions de textos obtinguts en una consulta 
feta el dia 15 de juliol del 2011 de www.wolframscience.com. 
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"Les equacions matemàtiques corresponen a una classe particular de regles. Els 
programes d’ordinador poden incloure regles molt més generals" En el nostre 
llenguatge, està dient que els sistemes basats en autòmats poden fer moltes més coses de 
les que es poden descriure amb les eines matemàtiques tradicionals. D’aquí la seva 
decisió de batejar els seus descobriments com a "una nova mena de ciència", perquè 
abasta territoris fins ara vetats, i per tant desconeguts: "Pensar en termes de programes 
[autòmats] més que d’equacions obre una nova classe de ciència (NKS)".  
 
El concepte de la irreductibilitat computacional resulta clau en aquest sentit: no és 
possible descriure de manera senzilla (analítica) el comportament d’un autòmat. El fet 
empíric és que el món dels autòmats, fins i tot els més simples, conté una gran diversitat 
de comportaments però, a causa de la indecidibilitat, és impossible pronosticar què 
faran, abans d’engegar-los. La idea demostra que hi ha situacions on no és possible fer 
prediccions teòriques efectives. 
 
La irreductibilitat computacional explica les limitacions amb què es troba sovint la 
ciència existent: en els casos d’irreductibilitat computacional només es poden utilitzar 
l’observació i l’experimentació. Per tant, "la dificultat de fer matemàtiques [en 
determinades branques] reflecteix la irreductibilitat computacional" 
 
No és sorprenent, per tant, que arribi a la conclusió que "les matemàtiques existents 
només cobreixen una fracció minúscula de totes les possibilitats" Per això, "han fallat 
per estudiar una gran gamma de sistemes abstractes possibles, molts dels quals són molt 
més rics en comportament que els sistemes realment estudiats per les matemàtiques 
actuals".  
 
Wolfram afirma per tant que "el marc creat a NKS proporciona una generalització 
important de les matemàtiques, i mostra com n’és de fonamentalment limitat 
l’enfocament tradicional de teorema i prova, que ha de ser superat". Jo no estic 
totalment d’acord amb aquesta afirmació; tot i que l’enfocament tradicional és 
clarament insuficient, segurament el que cal és redefinir adequadament el concepte de 
prova en matemàtiques, cosa que, de fet, ja s’està fent74. 
 
La conclusió de tot això és clara: "les equacions matemàtiques no copsen la majoria dels 
mecanismes essencials de la naturalesa (...) Hi ha hagut molts grans èxits, però un gran 
nombre de fenòmens en la naturalesa, molt importants i obvis, queden inexplicats, 
especialment aquells on s’observa més complexitat en les formes o en el 
comportament". En el nostre llenguatge caldria afegir que els sistemes on s’observa una 
complexitat més gran són precisament aquells que contenen mes informació en relació a 
l’emagest de suport. 
 
Amb l’enfocament mitjançant autòmats, en canvi, "fins i tot programes extremament 
senzills poden produir comportaments d’una immensa complexitat". En les seves 
paraules: "una descoberta crucial en NKS és (..) que fins i tot alguns dels programes 
més senzills possibles poden produir un comportament que en un sentit fonamental és 
                                                 
74 No és aquí el lloc d’entrar en aquestes qüestions, però apuntaré només una idea en debat actualment: 
una prova feta per un programa d’ordinador, que per la seva complexitat només es pot comprovar amb un 
altre programa, es pot considerar una prova matemàtica com si l’haguessin feta i verificada uns 
matemàtics de carn i ossos?  
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tan complex com qualsevol cosa en el nostre univers. Durant molt de temps, hi ha hagut 
indicis d’aquesta mena de fenòmens, però sense el marc conceptual d’NKS han estat en 
gran part ignorats o s’han entès malament. La descoberta, ara, que els programes 
senzills poden produir una immensa complexitat força a un canvi important en la 
intuïció científica". 
 
Aquests resultats comporten que fins i tot "experiments senzills d’ordinador revelen un 
vast món nou de fenòmens", i això no és res més que fruit d’una visió diferent de les 
coses: "Molts dels experiments bàsics en NKS podrien haver estat fets en principi per 
fabricants de mosaic de fa milers de anys. Però calia una nova intuïció i noves eines per 
obrir la clau per fer els experiments correctes i entendre’n la importància". 
 
Amb aquestes premisses, troba alguns resultats ja coneguts: que "els autòmats poden fer 
molt més que els programes típics escrits per programadors", i que , malgrat el 
comportament bàsic determinista dels autòmats, "és fàcil de fer aleatorietat que no 
podem descodificar".  
 
Arribats a aquest punt, hi ha dos resultats que són especialment importants per a 
nosaltres:  

 "L’aleatorietat en Física pot ser explicada per un mecanisme de programes 
senzills"  

 "La indecidibilitat no només ocorre en Matemàtiques, sinó també en ciència 
natural". 

 
La importància d’aquestes dues conclusions és clara (v. capítol 1):  

 La primera prova (o almenys s’hi aproxima) que és certa l’afirmació que l’atzar 
és el resultat visible de processos deterministes sobre els quals no tenim prou 
informació  

 La segona és almenys una indicació que el Teorema de Gödel va molt més enllà 
del que sembla; en paraules de Wolfram: "NKS mostra que la indecidibilitat no 
és només possible sinó que de fet és habitual en molts sistemes de la naturalesa, 
la qual cosa mena a conclusions filosòfiques importants sobre el que es pot i el 
que no es pot saber en ciència natural". Això no fa més que confirmar el que 
nosaltres n’hem dit Teorema d’incompletitud de l’Univers. I també, de passada, 
aporta llum sobre el fet (v. B109) que la Mecànica Quàntica no parla sobre "com 
són" les coses, sinó sobre el que en podem saber. 

 
Endinsem-nos ara en el territori que encara ens és desconegut. Segons Wolfram, "en la 
majoria de sistemes la reductibilitat computacional és rara, i la irreductibilitat 
computacional és la norma. Això explica algunes de les limitacions observades de la 
ciència actual, i mostra que hi ha casos on la predicció teòrica no és possible, i cal 
utilitzar inevitablement l’observació o l’experiment ". Recordem que "reductibilitat o 
irreductibilitat computacional" és el mateix que dir que els resultats observables poden 
expressar-se o no amb una fórmula analítica. 
 
Wolfram resumeix aquesta situació en el Principi d’Equivalència Computacional, que 
ell mateix qualifica d’"atrevit", segons el qual "diu en essència que processos que 
semblen molt diferents gairebé sempre corresponen a computacions d’una sofisticació 
exactament equivalent. Això va en contra de la suposició implícita que els sistemes 
diferents haurien de tenir tota mena de tipus i nivells diferents de computacions. En lloc 
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d’això, el Principi d’equivalència computacional té la implicació notable que gairebé tot 
és equivalent, la qual cosa duu a una gran unificació, gairebé sense precedents, del que 
s’afirma sobre classes diferents de sistemes en la naturalesa i a qualsevol altre lloc" 
 
Prenent el concepte, ja definit per Turing als anys 1940, d’ordinador universal (un estri 
capaç de fer qualsevol càlcul i per tant reproduir qualsevol comportament), Wolfram 
afirma que "sistemes amb unes regles (funcions de transferència) excepcionalment 
senzilles poden ser ordinadors universals", d’on se segueix que "molts sistemes en la 
naturalesa són capaços de computació universal" i que "programes (autòmats) senzills 
poden mostrar comportaments sorprenentment semblants al que veiem en la naturalesa". 
 
No és sorprenent, per tant, la conclusió que "el comportament termodinàmic es pot 
explicar per mecanismes de programes senzills" i que "la complexitat aparent de la 
naturalesa és una conseqüència de l’equivalència computacional". Aquesta segona 
afirmació mereix una petita explicació addicional: no és que els sistemes que se’ns 
apareixen com a complexos ho siguin per se, sinó que la complexitat és només aparent, 
derivada de l’enfocament analític usual: si ho he entès bé, aquesta visió tradicional 
pretén reduir a una sola fórmula la totalitat dels càlculs implicats en tots els processos 
realitzats per cada un dels autòmats; en canvi, vistos com a processos individuals, 
encara que la complexitat computacional sigui la mateixa, la complexitat del sistema 
desapareix. Això "proporciona una explicació fonamental de per què el comportament 
que observem ens ha de semblar complex". Resumirem aquestes idees en els conceptes 
de complexitat interna i complexitat externa d’un sistema. 
 
Seguint en aquesta línia de raonament, és lògic que arribi a conclusions com ara que "la 
complexitat en biologia pot ser explicada per mecanismes de programes senzills" i 
encara una més sorprenent: "Molts sistemes en la naturalesa poden mostrar 
característiques semblants a la intel·ligència". Wolfram no s’està de dir que això 
"proporciona una nova i important perspectiva científica, i reobre molts debats sobre 
punts de vista de la naturalesa amb un caràcter animístic". 
 
Continuem endinsant-nos en terrenys pantanosos: segons Wolfram, "molts sistemes en 
la naturalesa són computacionalment equivalents a nosaltres com a éssers humans", i 
per tant no és cert que "els éssers humans siguem capaços de fer càlculs molt més 
sofisticats que altres sistemes en la naturalesa com ara fluïds turbulents o un conjunt de 
masses gravitatòries". Evidentment, això "obre una perspectiva radicalment nova sobre 
el nostre lloc en l’Univers". 
 
I ja, reblant el clau en aquesta línia de raonament, Wolfram arriba a la conclusió que "la 
lliure voluntat pot ser una aparença sorgida de la irreductibilitat computacional".  
 
Per si tot això no fos prou, Wolfram afirma que "tot el nostre Univers pot ser governat 
per un sol programa senzill subjacent". I ho explica: "NKS mostra que amb la mena 
apropiada de regles, els programes senzills poden arribar a comportaments que 
reprodueixin una notable gamma de les característiques conegudes del nostre univers, 
cosa que porta a l’atrevida asserció que hi podria haver un sol programa curt (autòmat 
amb una funció de transferència simple en el nostre llenguatge) que representi un model 
veritablement fonamental de l’univers, i que si el deixem funcionar prou temps 
reproduiria el comportament del nostre univers en cada detall".  
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Anant una mica més enllà, encara Wolfram afirma que el temps i l’espai "poden tenir en 
el fons una estructura discreta senzilla" i que al revés del que afirma Einstein, el temps 
no és una dimensió més de l’espaitemps, sinó que "pot tenir una naturalesa 
fonamentalment diferent de l’espai". I la que em sembla més sorprenent de totes: "La 
intel·ligència extraterrestre és inevitablement difícil de definir i reconèixer", ja que pot 
respondre a patrons completament diferents dels nostres.  
 
El que s’ha exposat fins aquí no esgota, ni de bon tros, les conclusions de NKS; però sí 
que són les que ens interessen per al nostre objectiu. Wolfram en fa extensions a 
diferents camps, des del funcionament dels sistemes financers fins a l’ensenyament, la 
tecnologia o la biologia, prou interessants i que recomano, però que s’allunyen del 
motiu pel qual l’he portat aquí.  

Comentari 
El primer que cal dir és que hi ha alguna petita dificultat en la traducció: per ser fidel al 
text original, calia emprar la seva terminologia, una mica diferent de la nostra, la qual 
cosa pot haver produït alguna confusió: quan Wolfram parla de "programes" s’està 
referint al que nosaltres anomenem "autòmats", quan parla de "regles" vol dir "funcions 
de transferència" i quan parla de "fer-los funcionar" vol dir deixar que els autòmats 
actuïn durant un cert temps; naturalment, com que els seus experiments s’han fet sempre 
sobre un ordinador, aquesta seva terminologia és adequada, però els conceptes i 
conclusions són absolutament equivalents al nostre cas. 
 
Una altra observació menor, abans d’entrar en matèria de veres: fa l’efecte que Wolfram 
és víctima, com probablement no podia ser d’altra manera, del complex "materialista" 
de la Ciència que ja he comentat a la introducció. Tot i així, deu n’hi do la valentia amb 
què exposa les conclusions; estic convençut que si aconseguim deslliurar del tot la ment 
científica d’aquestes prevencions, se’ns apareixeran aspectes que per ara no podem ni 
somiar75. 
 
Una primera conclusió important: segons Wolfram, les matemàtiques, tal com les 
coneixem, són insuficients per explicar tot el que passa a l’Univers. A primera vista pot 
semblar que això invalida el nostre postulat matemàtic, però jo crec que és ben bé al 
revés. El que passa és que alguns conceptes necessiten una revisió; per exemple, el ja 
comentat de què és una demostració, i que tenim tot un món nou per explorar, el del 
comportament dels sistemes basats en autòmats i la seva relació amb les descripcions 
analítiques usuals fins avui. Jo no comparteixo del tot la idea que una i altra cosa són 
essencialment diferents, sinó que simplement crec que el que ens passa és que estem 
just a les beceroles d’aquest nou món i ens falten eines i notació per abordar-lo 
convenientment. 
 
Dues paraules sobre la irreductibilitat computacional. No estic en condicions d’afirmar-
ho amb rotunditat, però sospito que aquesta “irreductibilitat” potser no sigui realment 
tal. Podria passar que es tractés simplement d’un problema de manca de la notació 
adequada. Des del moment que hem convingut que podem escriure cos(x) o Γ(x) i 
sabem què vol dir això i com calcular-ho, ja podem tractar aquestes funcions sense 

                                                 
75 Tinc la sensació que jo tampoc no ho he aconseguit encara del tot, malgrat que ho he intentat. 
Tanmateix, val més excedir-se en la prudència en aquesta mena de coses. 
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problemes. Potser el que passa realment és que encara no hem trobat com definir les 
funcions (o els conceptes?) adequats. Al capdavall, la definició matemàtica de funció és 
aquesta: un algorisme que dóna un resultat ben determinat per a cada conjunt de valors 
de les variables independents: no diu res de com s’han d’obtenir aquests resultats. Dit 
d’altra manera, un autòmat pot ser considerat com una funció si adeqüem una mica la 
definició.  
 
En altres punts, l’acord és absolut: quan diu que tot l’Univers podria ser reproduït fins al 
darrer detall per un programa senzill (autòmat) que actuï durant prou temps, sembla ben 
bé que hagi llegit el postulat metodològic o gairebé76. És clar que aquest hipotètic 
programa podria no ser tan senzill. I també que "deixar-lo funcionar prou temps" pot ser 
molt de temps, més del que ja fa que funciona l’Univers (v. el concepte de "calculable" 
a B108)  
 
Especialment interessant és la conclusió que la intel·ligència no és una característica 
exclusivament humana, sinó que es pot presentar en sistemes que fins i tot 
consideraríem inanimats, com ara un conjunt de masses gravitatòries: això ens portarà a 
interessants consideracions en el postulat següent. El que una intel·ligència 
extraterrestre pugui ser tan diferent de nosaltres que no siguem capaços de reconèixer-la 
permet pensar en les infinites vies de què disposa l’Univers per assolir el seu objectiu 
teleològic (v. capítol 5) 
 
En qualsevol cas és evident que el treball de Wolfram és una molt bona base teòrica per 
donar contingut formal al nostre model, però hi ha molta feina a fer, i molts caps per 
lligar entremig. 

B604.- Nivells de personalitat  
Una manera de referir-nos a la capacitat d’autodefinir-se de les persones és parlar de la 
seva personalitat, que és la capacitat d’un nòdul per definir-se a si mateix. 
 
El concepte de persona va lligat al de definició de sistemes, i ja hem dit (v. capítol 2) 
que aquesta capacitat admet gradacions; també hi ha, per tant, una gradació en el nivell 
de persona, segons la seva capacitat d’autodefinir-se.  
 
Això ens permet una altra definició de persona: una persona és un sistema (qualsevol 
cosa, per tant) dotat de personalitat, és a dir de consciència de si mateix. Una no-persona 
té personalitat nul·la, mentre que tot sistema amb personalitat no nul·la és una persona. 
Evidentment, prendre’s això al peu de la lletra implica que som capaços de mesurar la 
personalitat, cosa que ara per ara està força lluny; però el concepte hi és. 
 
Per tant, el fet de ser o no una persona és binari (se n’és o no), però la personalitat té 
graus; no totes les persones tenen la mateixa capacitat per autodefinir-se, la qual cosa 
equival a dir que no tenen el mateix grau de consciència d’ells mateixos. Més capacitat 
per definir-se vol dir ser capaç d’establir un llenguatge més sofisticat per parlar d’un 
mateix. No és igual la vaga idea de distingir entre "jo" i "els altres" que pot tenir, potser, 
un primat, que la complexitat amb què nosaltres podem parlar de nosaltres mateixos. I, 

                                                 
76 No em sap cap greu reconèixer que, encara que la idea bàsica és anterior, la formulació actual del 
postulat és en bona part conseqüència d’haver llegit a Wolfram. 
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amb perdó dels políticament correctes, no és igual la capacitat d’autodefinició d’un 
catedràtic de filosofia que la d’un analfabet curt de gambals: tots dos són persones, però 
no ho són de la mateixa manera: tots dos poden dir "jo", però el que un pot dir de si 
mateix és molt diferent del que pot dir l’altre. I també ens podem preguntar per la 
personalitat d'un ésser humà amb greus problemes mentals, com una demència senil o 
un Alzheimer molt avançats.  
 
Fins allà on sabem, els éssers humans som els individus (persones unitàries) amb un 
grau de personalitat més gran, és a dir que més conscients són de la seva pròpia 
existència i personalitat. Si a partir d’aquest màxim ens movem en un i altre sentit, 
trobem persones amb menys consciència d’ells mateixos.  
 
Si anem evolutivament enrere, sembla que només alguns primats poden tenir una 
consciència més o menys difusa d’ells mateixos. A risc d’equivocar-me (ja ho diran els 
especialistes, si de cas) crec que un ratolí o un lloro no són persones en absolut; és molt 
dubtós que ho siguin un gos o un cavall, potser ho siguin una mica un ximpanzé o un 
orangutan, i —tret de casos patològics— ho és sempre un humà. 
 
Si mirem cap endins és clar que cap dels nostres òrgans té consciència d’ell mateix, amb 
l’excepció, potser, del cervell; excepció que caldria escatir si ho és realment, o 
simplement és una altra manera d’anomenar això que en diem "jo". I encara menys si 
parlem de les cèl·lules del nostre cos. 
 
Finalment, si mirem cap enfora, és obvi que hi ha moltes organitzacions (persones 
col·lectives) formades per individus, com també hi ha organitzacions d’organitzacions. 
Algunes d’aquestes organitzacions tenen un concepte molt fort de si mateixes; els estats 
són dels més potents, si no els que més; però també l’hi tenen moltes altres de tota 
mena. També n’hi ha que en tenen menys: els fans d’un cantant de moda rarament 
pensen en ells mateixos com un grup capaç de dir "nosaltres", però quan es troben tenen 
una certa capacitat de reconèixer-se com a membres d’un col·lectiu amb uns valors, uns 
gustos i potser un vestuari comuns que els fa sentir-se dins d’una comunitat: és una 
persona amb un grau de personalitat molt baix, però al cap i la fi ho és.  

B605.- Creadors 

El paper dels creadors 
Tots els creadors, descobridors o no, són igual d’importants per a l’Univers, perquè tots 
aporten informació a l’Univers, encara que només sigui a una part.  
 
Si jo redescobreixo un teorema que ja va enunciar i demostrar un geòmetra grec fa més 
de dos mil anys, no aporto informació nova al conjunt de l’Univers, però sí que la poso 
a disposició d’una part de l’Univers que no l’hi tenia: jo no en sabia res i ara sí, per tant 
he augmentat la informació disponible, si més no per a mi.  
 
L’ensenyament es basa en bona part en el concepte de descobridor: un alumne que resol 
un problema no és altra cosa que un descobridor que retroba la solució creada pel 
professor. Això no treu mèrit al seu treball, al contrari: l’esforç necessari per descobrir 
és el mateix que el necessari per crear, i això l’habitua a una tasca que li permetrà ser un 
creador genuí més endavant. 
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D’aquesta manera, l’Univers es va enriquint constantment amb noves idees, conceptes o 
objectes, a través dels creadors. Alguna d’aquesta informació serà coneixement, i 
servirà directament per a l’acompliment del Postulat teleològic i altra no; però encara 
que no sigui coneixement, tota nova informació aporta alguna cosa. Segons el 
Mecanisme fonamental, el primer pas de tot procés és la generació de múltiples 
alternatives, i els creadors són uns agents molt importants en aquest punt; que després 
resulti que la seva creació sigui o no profitosa, és relativament poc rellevant. 

Pseudocreadors 
Identificar un sistema és simplement dir "allà hi ha alguna cosa", mentre que definir-lo 
implica associar-li un model. Per exemple: l’àliga veu uns matolls que es mouen, i 
identifica un sistema, perquè podria ser que hi hagi un conill a sota; però també podria 
ser que els hagi mogut el vent. Mentre no decideix una o altra cosa, compleix amb la 
definició de creador: el model inclou que el sistema no està totalment definit, però 
evidentment no es pot considerar creador, només és un model provisional en espera de 
decidir a quin dels models disponibles s’ajusta. Per tant, no ho és encara que 
formalment se’l pugui considerar, és un pseudocreador: en el procés que va de la 
identificació a la definició del sistema, tot observador fa una funció semblant a la del 
creador, però que no ho és realment. Possiblement aquesta mena de coses siguin les que 
en el seu moment van iniciar el procés evolutiu que ha acabat conduint fins als creadors 
autèntics.  

Persones i creadors 
Això ens porta a la qüestió de si existeixen creadors no personals, és a dir si es pot ser 
creador sense tenir la consciència de si mateix. En principi, les definicions de creador i 
de persona són independents, i no he sabut trobar una justificació lògica per provar que 
es pugui ser creador sense ser persona; però l’observació porta a la conclusió contrària: 
tots els creadors són persones, però no totes les persones són creadors, i així ho 
considerem aquí. Segurament això és perquè la creació exigeix la capacitat d’abstracció 
necessària per aportar alguna cosa nova i no merament descriure el que es veu i aquesta 
complexitat és més gran que la necessària per ser persona. 

Móns creats 
Quan un creador actua, no només està definint un sistema. També està definint tot un 
munt de coses que es deriven de l’existència d’allò creat: és el món creat per (i amb) la 
seva creació. Aquest món creat acaba essent autònom respecte del seu creador i fins a 
cert punt, independent de la seva voluntat, i molt sovint aquest món depassa les 
intencions i previsions del seu creador. 
 
Això pot passar de moltes maneres. Per exemple: és usual entre els novel·listes i autors 
teatrals dir que els personatges "creixen" i acaben adquirint autonomia respecte de 
l’autor. En principi, un personatge és el que vol l’autor, i de fet pot modelar-lo tal com li 
convingui, però després d’un cert temps, les necessitats de coherència interna del propi 
relat i la seva interrelació amb els altres personatges acaben configurant un munt de 
restriccions que limiten la llibertat de l’autor per fer-li fer el que vulgui. El personatge 
esdevé autònom i imposa a l’autor determinades condicions. Si es tracta d’una obra de 
teatre, l’actor que representi el personatge hi posarà encara més de la seva part, de 
manera que el resultat final pot no tenir gaire a veure amb el que l’autor volia 
inicialment, fins i tot encara que digui el text exactament. Si és una novel·la, quan 
estigui publicada i cada lector la faci seva, aquests personatges encara creixen més, i de 
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manera diferent per a cada lector. En tot cas, l’autor conserva certa autoritat, però 
relativament petita: el personatge serà miop si l’autor diu que ho sigui, però si això no 
és un element rellevant per a la trama, pot ser que l’actor que el representi o la imatge 
mental que el lector se’n faci no tingui aquesta característica. D’exemples n’hi ha a 
cabassos: per molts actors que interpretin el paper, James Bond sempre tindrà la cara 
d’un Sean Connery jove, i la frase més famosa de Sherlock Holmes ("elemental, 
benvolgut Watson") no apareix en cap relat de Conan-Doyle. 
 
En les arts plàstiques també es dóna el mateix fenomen, encara que menys acusat. El 
pintor o escultor ha fet l’obra que ha fet i en principi no és físicament modificable, però 
el que la gent hi "vegi" pot dependre de moltes coses: un la trobarà suggerent, i a 
d’altres els semblarà anodina. Si forma part d’una exposició, el comissari pot situar-la 
en un o altre lloc de manera que condicioni l’espectador, i el resultat ser força diferent.  
 
No s’ha d’oblidar, és clar, que dins d’aquest món també hi ha tot el que es pot escriure 
al voltant de l’obra: crítiques, recensions, resums, traduccions, versions simplificades... 
Tot això forma part del mateix món, ja que sense l’original no existiria. 

B606.- Algorismes genètics  

Introducció 
Les poblacions naturals evolucionen, al llarg de moltes generacions, segons els principis 
de supervivència i selecció natural establerts per Darwin. Imitant aquest procés, els 
algorismes genètics són capaços de fer evolucionar un conjunt de solucions al problema 
proposat, sempre que aquestes solucions hagin estat adequadament codificades. 
 
A la naturalesa, els exemplars d’una població d’una espècie determinada competeixen 
entre ells pels recursos disponibles, com ara el refugi, l’aigua i els aliments, o per 
atreure un company amb qui aparellar-se. Els exemplars que són capaços de sobreviure i 
atraure companys amb més eficàcia tenen més probabilitat de descendència; per contra, 
els poc capaços tindran poca o fins i tot cap descendència. Això significa que els gens 
de l’exemplar altament adaptat s’estendran a un nombre creixent d’exemplars en cada 
generació successiva; de vegades la combinació de característiques bones de diferents 
avantpassats pot produir descendència més ben adaptada que qualsevol dels seus 
progenitors. D’aquesta manera l’espècie evoluciona per esdevenir més i més ben 
adaptada al seu d’entorn.  
 
Els algorismes genètics utilitzen una analogia directa del comportament natural: 
treballen amb una població de solucions possibles al problema donat, cadascuna de les 
quals s’associa a un exemplar. Se suposa que les diferents solucions, bones o dolentes, 
es poden codificar en una seqüència de caràcters i que a cada una se li pot assignar una 
puntuació que indica la seva "adaptació", segons com és de bona com a solució del 
problema (funció d’adaptació). Per exemple la puntuació podria ser el cost d’una 
solució (suposant que compleix les altres condicions) o els punts de contacte que té amb 
un patró òptim predeterminat, probablement no factible. Això és equivalent a avaluar 
com és d’efectiu un organisme per competir pels recursos. Les solucions altament 
adaptades tenen aleshores més oportunitats de ser seleccionades per al creuament amb 
una altra i reproduir-se. Això produeix com a descendència solucions noves que 
comparteixen algunes de les característiques de cada progenitor. Els membres menys 
capaços de la població tenen una probabilitat menor d’aconseguir ser seleccionats per a 
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la reproducció i els seus gens s’extingeixen ràpidament. Així es produeix tota una 
població nova de solucions possibles; aquesta nova generació conté una proporció més 
alta de les característiques que van posseir els membres bons de la generació anterior, i 
si novament s’afavoreix la selecció de les millors solucions per aparellar-les, la següent 
generació serà, de mitjana, encara millor i així successivament, tot i que el progrés, 
sovint, no és regular sinó que sovint presenta discontinuïtats sobtades. 

Funció d’adaptació  
La funció d’adaptació ha de ser dissenyada per a cada problema a resoldre i ha de ser 
possible calcular-la a partir d’una solució qualsevol. La funció dóna un sol valor 
numèric que se suposa que representa la utilitat o habilitat de la solució.  
 
En molts casos, particularment aquells en què es tracta d’optimitzar un cert paràmetre, 
la funció d’adaptació pot ser simplement el valor del paràmetre. Però això no és sempre 
el cas; per exemple en el disseny d’un pont no només ens interessarà minimitzar el cost 
sinó que segurament hi haurà altres paràmetres que formen part del nostre criteri de 
selecció. 

Creuament i mutació 
La forma més bàsica de creuament consisteix a prendre el codi de dues solucions i 
tallar-lo per una posició escollida a l’atzar, per produir dos segments de "cap", i dos 
segments de "cua". Aleshores, cada "cap" s’ajunta amb l’altra "cua", per produir dues 
noves solucions; d’aquesta forma cadascun dels dos "descendents" hereta alguns "gens" 
de cada "progenitor". 
 
Algunes vegades, la descendència es produeix simplement per duplicació dels 
progenitors, de manera que cada exemplar té una probabilitat de passar els seus gens 
intactes a la generació següent. 
 
La mutació és un mecanisme per produir canvis que no són als gens dels progenitors, i 
s’aplica a cada nova solució individualment després del creuament. Bàsicament, això 
vol dir que a alguns exemplars se’ls modifica un dels seus gens (un punt de la 
codificació) a l’atzar, amb una probabilitat petita, de manera que la gran majoria de 
noves solucions no tenen cap mutació.  
 
Així doncs, les regles bàsiques dels algorismes genètics per reproduir els mecanismes 
de selecció natural són molt senzilles:  

 L’aparellament de solucions per generar-ne una de nova es fa a l’atzar, 
però les millors solucions (les que tenen un valor més bo del paràmetre a 
optimitzar) tenen més probabilitats de tenir descendència. 

 Les característiques de la solució "filla" provenen de les de les dues 
solucions "pare" i "mare" 

 Aleatòriament, en el procés de generació, es produeixen "mutacions", és 
a dir canvis en la nova solució. 

Per què funcionen els algorismes genètics 
En realitat, ningú no sap la resposta a aquesta pregunta. Els problemes teòrics dels 
algorismes genètics abasten una àrea temàtica molt ampla i complexa, amb aspectes 
d’una gran dificultat, i malgrat que s’hi ha treballat molt i hi ha una recerca molt activa, 
gran part del coneixement que en tenim és encara purament empíric.  
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Els algorismes genètics són especialment bons per a problemes en què cal triar entre un 
nombre de solucions molt gran (no són rars els problemes amb molts milions de 
solucions possibles) i es tracta de trobar la que fa que un determinat valor sigui màxim o 
mínim, o s’acosti el més possible a un valor determinat. Els algorismes genètics s’han 
utilitzat per solucionar molts problemes de cerca i optimització, i han estat aplicats a 
àrees tan diverses com el disseny òptim d’estructures de ponts o edificis, processament 
d’imatges, per determinar com tallar peces de roba de forma que es generi una minva 
mínima, per al control de procés en línia d’una planta química o per l’equilibri de la 
càrrega entre els diferents processadors d’un sistema d’ordinadors entre moltes altres. 
 
El poder dels algorismes genètics ve del fet que la tècnica és robusta —poc sensible a 
canvis externs i a les condicions inicials— i permet tractar amb èxit molts problemes 
molt diferents, inclosos molts que són difícils de tractar per altres mètodes. Tanmateix, 
els algorismes genètics no garanteixen que es trobi la solució òptima global d’un 
problema; la seva gràcia és que generalment troben, acceptablement de pressa, 
solucions acceptablement bones als problemes. Hi ha tècniques especials per solucionar 
problemes particulars, que permeten millorar la velocitat i la precisió del resultat final.  
 
La majoria de la recerca en algorismes genètics s’ha concentrat per ara en trobar regles 
empíriques per aconseguir fer-los el més eficients possible segons les característiques 
del problema, però no hi ha una teoria general acceptada que expliqui exactament per 
què els algorismes genètics tenen les propietats que tenen. Probablement la resposta a 
aquesta mena de preguntes caldrà buscar-la més en l’àrea teòrica dels sistemes 
d’autòmats que en cap altre lloc.  
 
Entre moltes altres dificultats, cal tenir en compte que sovint la bondat d’una solució no 
depèn gaire dels gens individuals, sinó de la interacció entre dos o més; aleshores, això 
implica unes condicions sobre el sistema de codificació i la tècnica de creuament molt 
especials, que sovint són contradictòries. 

B607.- Endogàmia 
L’endogàmia és la interacció entre nòduls estretament relacionats segons els 
mateixos paràmetres de la interacció. 

 
La simultaneïtat de generacions comporta una probabilitat més gran d’endogàmia: en un 
algorisme genètic on convisquessin diverses generacions, la probabilitat de creuar un 
"pare" i un "fill" seria alta, ja que si el pare era bo (per això ha tingut fills) i el fill també 
(ja que comparteix gens amb el pare) la probabilitat que resultin creuats seria 
relativament alta.  
 
L’endogàmia, entesa en sentit sexual i genètic humà, és molt mal vista en la nostra 
civilització, però no sempre ha estat així: per exemple, entre els antics pobladors del 
Perú, l’Inca —el seu rei— es casava amb la seva germana per preservar la seva estirp, 
heretada del Sol. És curiós constatar que aquest raonament té un cert paral·lelisme amb 
el que hem esmentat sobre els algorismes genètics on convisquessin les generacions.  
 
En el món animal és un fet corrent: la proximitat genètica entre els membres d’un 
mateix grup és, en determinades espècies, força gran. Fa mil·lennis que els horticultors i 
els ramaders la utilitzen per obtenir races especialitzades. I els responsables del zoo de 



 

216 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

Barcelona, per mirar d’obtenir un altre exemplar de goril·la albí, van creuar Floquet de 
neu amb diverses filles i fins i tot nétes seves (sense èxit, per cert). 
 
Però ara no parlem només d’això: estem eixamplant el camp i no mirem només el de la 
genètica, sinó el del coneixement i de la informació en general. Posem un exemple ben 
comú: diversos col·laboradors d’un mateix grup de recerca que redacten conjuntament 
un article per a una revista científica, estan fent un acte d’endogàmia intel·lectual, al 
qual no seria gens estrany que s’hi afegís el mateix "pare" (el director del grup). És obvi 
que no hi ha cap raó perquè aquestes persones tinguin res a veure genèticament, però sí 
intel·lectual; i és justament aquí on es produeix la relació. I això no té res de dolent, al 
contrari. 
 
Generalitzat així el concepte, l’endogàmia té avantatges i inconvenients. Els 
inconvenients són clars i ben coneguts: la manca de noves aportacions pot dur fàcilment 
a una situació d’estabilitat, on ja no fos possible cap novetat evolutiva més que per 
mutacions, que és una via lenta i molt poc eficaç. És el cas d’un grup cofoi del que ha 
aconseguit, i que no té cap interès a explorar coses noves: és un òptim local que atrau 
cap a ell tot l’entorn, el qual no té capacitat de fugir-ne. Naturalment, si aquest òptim, 
globalment considerat, no és gaire bo, el resultat tampoc no ho serà; és molt poc 
probable que per casualitat aquest òptim local resulti ser-ho també globalment. 
 
Tanmateix, aquesta especialització no té perquè comportar necessàriament l’extinció: 
els biòlegs coneixen centenars de casos de llocs aïllats, singularment illes, on es pot 
mantenir una situació estable durant molt de temps; això sí, les espècies resultants solen 
ser molt febles davant de qualsevol espècie invasora que ràpidament les eliminarà si es 
presenta. Aquests efectes estan ben estudiats pels genetistes, que sempre remarquen la 
necessitat d’una diversitat genètica per mantenir les poblacions sanes i amb capacitat de 
futur.  
 
Si ampliem el concepte més enllà de la genètica, i parlem de generació de coneixement, 
es repeteix el mateix fenomen: els grups excessivament tancats en un sistema d’idees 
donat solen acabar reclosos, sense capacitat d’avançar, donant voltes i més voltes sobre 
un mateix "cànon" i acaben, en els casos més extrems, com una secta.  
 
Ara bé, si se sap evitar aquest perill, l’endogàmia intel·lectual té avantatges clars. La 
proximitat intel·lectual dels actuants genera un sistema de complicitats, un llenguatge, i 
uns valors compartits que faciliten molt la interacció, la rapidesa de comunicació i, si 
l’entorn hi és favorable, el naixement i desenvolupament de noves idees i variants al 
voltant dels mateixos conceptes centrals, que resulten així potenciats i millorats. La 
interacció entre persones properes en els afers relatius a la interacció genera una altra 
persona diferent, de nivell superior, amb unes propietats emergents que permet una 
acció més eficaç en la consecució dels objectius per als quals s’ha creat la interacció. 
D’això, segons el context, en podem dir "treball en equip", "la cultura de l’organització" 
o "una escola". 
 
Probablement la norma que dicta si això és bo o dolent, és si la complexitat de la 
persona col·lectiva que sorgeix és més gran o més petita que la dels seus components. Si 
l’equip està ben cohesionat, i hi ha una interacció gran, i alhora el grup manté un grau 
adequat d’obertura a aportacions externes, la complexitat resultant augmenta (almenys 
en allò que fa referència als objectius de l’equip) i per tant l’endogàmia és fructífera. 
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Però si la interacció deriva cap al manteniment de l’statu quo, a limitar la creativitat en 
nom de l’autoritat, al tancament a les influències externes o altres efectes semblants, la 
complexitat disminueix i el resultat és negatiu.  
 
És possible que aquests efectes apareguin també, encara que en un grau menor, si 
apliquem els mateixos conceptes als nòduls actius que no siguin persones; estic pensant, 
per exemple, en els ramats de búfals o en les llopades que tenen la seva força en la 
cooperació. Una pregunta per als zoòlegs: per què determinades espècies cacen en grup 
i en canvi d’altres, zoològicament properes, no? Poden aquestes idees aportar llum per 
explicar aquest fenomen? 

B608.- Temps objectiu i temps subjectiu  
Hem dit, al parlar del Postulat teleològic (v. B504), que el temps és la mesura del canvi, 
i més concretament que aquesta mesura depèn de la informació que conté un interval 
temporal. El temps subjectiu és la mesura del canvi intern del nòdul i de fet és el que 
mana als seus particulars efectes. Atès que cada nòdul (especialment si és una persona) 
és autònom en el seu funcionament, la seva mesura del temps és, per a ell, la bona. No 
costa gaire de justificar això: quan hom, per la raó que sigui, no ha de dependre 
d’activitats que es produeixen en relació amb altres, s’organitza la vida segons el seu 
propi rellotge intern. Com deia el monjo zen, "menjo quan tinc gana i dormo quan tinc 
son". En vacances, ho intentem més o menys, però no ens en sortim gaire, perquè 
malgrat tot encara hi ha activitats socials: sopar amb la família o els amics, veure un cert 
programa de TV, etc. Evidentment, els ritmes circadiaris del nostre cos ens recorden que 
el nostre temps intern té les seves limitacions, però això no treu validesa a l’afirmació; 
de fet, és fàcil fer canviar els horaris a presoners confinats o a astronautes.  
 
Això ja ho reconeixem sense problemes si parlem del manteniment de maquinària, un 
àmbit que no ens afecta emocionalment i on no hi ha factors socials que s’imposin a 
l’obtenció de resultats: l’edat d’una màquina, d’un cotxe o d’un avió es mesura en hores 
de funcionament, quilòmetres recorreguts i hores de vol, respectivament. El temps 
objectiu que hagi passat té una importància molt menor, i sovint no en té cap. El que 
importa és quant "han viscut" ¿no és això el mateix que el temps subjectiu, només que 
en tractar-se de màquines som nosaltres qui ho mesurem per ells? 
 
El temps subjectiu, doncs, és el "bo" per mesurar el temps de cada nòdul, i existeixen 
molts tipus de nòduls, de nivell i naturalesa molt diferent, cada un amb el seu temps. I 
en particular, el temps subjectiu d’aquesta persona que anomenem "societat" és el que 
anomenem "temps objectiu": una convenció que hem fet, usant fenòmens periòdics 
iguals per a tothom, per tal d’ordenar les activitats col·lectives. 
 
Recordem l’exemple del partit de bàsquet ja comentat, al capítol 5. Hi ha tres temps 
diferents, que corresponen a tres nòduls de nivell diferent:  

a) El temps objectiu, corresponent al nòdul social que, per exemple, regeix 
l’horari del metro i pot fer que els espectadors hagin de tornar a casa a peu si el 
partit s’allarga massa; per tant pot fer que alguns espectadors marxin abans 
d’hora per tal d’evitar-ho. 
b) El temps de joc, que correspon al nòdul anomenat "partit" i que determina 
quan s’acabarà. 
c) El temps subjectiu propi de cada espectador i que és funció del temps de joc, 
del resultat i dels seus interessos.  
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Quin és el bo? Tots tres. Cada un és bo per a un nòdul concret, i un mateix espectador, 
que és simultàniament membre dels tres, els ha de gestionar conjuntament: haurà de 
calcular si encara tindrà temps d’agafar l’últim metro per tornar a casa si es queda fins 
al final del tot, o bé si marxa quan l’emoció és al nivell més alt a canvi de la seguretat 
que no haurà de tornar a peu. Però el partit no s’acabarà abans per evitar que alguns 
espectadors hagin de tornar a casa a peu. 

B609.- El valor dels nòduls  
D’acord amb el postulat teleològic, la finalitat del l’Univers és evolucionar cap a un 
estat de major coneixement. I el mecanisme usat per aconseguir aquesta evolució es 
basa en els nòduls i, segons sembla, les persones entre ells, i els creadors entre les 
persones. Per tant, un factor que fa als nòduls valuosos per a l’Univers és la capacitat 
d’evolucionar, o almenys contribuir-hi. Segurament no és l’únic factor, però sí que deu 
ser un dels més importants, si no el principal.  
 
Per efecte de l’entropia inherent a l’emagest, tots els nòduls envelleixen, i això 
comporta una capacitat d’evolució cada cop menor. Per tant, van perdent valor a mesura 
que passa el temps. Però quin temps?  
 
Ara ja podem afirmar que el que compta és el temps interior de cada nòdul. A mesura 
que envelleixen els nòduls, la seva capacitat d’adaptació va disminuint, arribant en 
molts casos a un immobilisme, que els fa cada cop menys adaptables. Observem que 
l’immobilisme implica una menor taxa de canvi interna, que fa que el temps subjectiu 
s’escurci en relació amb el temps objectiu; d’aquesta manera un nòdul "vell" pot passar 
anys sense canviar. Viceversa: la manca d’informacions noves externes pot provocar 
que un nòdul, mancat d’estímuls i d’objectius, envelleixi de manera quasi sobtada: he 
conegut persones que han arribat a l’edat de jubilació en plena forma física i mental, 
però un cop jubilats s’han ensorrat fins al punt de morir en pocs anys, literalment 
d’avorriment. Per això és tan important "afegir vida als anys, més que no pas anys a la 
vida", un eslògan que em sembla molt afortunat.  
 
Això és cert en tots els ordres, encara que no sempre sigui tan evident: en els animals, la 
pèrdua de mobilitat els fa menys capaços per caçar o per fugir, i les seves possibilitats 
de supervivència disminueixen ràpidament. En els humans l’immobilisme mental és 
molt més important que l’immobilisme físic: tots hem conegut gent gran incapaç 
d’adaptar-se a la realitat, simplement perquè pensen i viuen en un món que ja no 
existeix. Aquest fenomen ens sembla relativament modern per l’acceleració produïda 
durant el segle XX, però no és gens nou: ja Sèneca es queixava dels "joves arrogants 
que ho volen canviar tot". 
 
El mateix passa amb les organitzacions, siguin del tipus que siguin: la burocratització, 
les normes obsoletes però encara vigents, la lentitud en la presa de decisions són 
símptomes inequívocs d’una organització escleròtica, envellida, que anuncien la seva 
propera mort. Només la inèrcia i un entorn favorable amb pocs canvis poden permetre la 
seva supervivència a mig termini. L’esquema és sempre el mateix, però naturalment 
cada cosa té els seus ritmes, que poden ser molt diferents. 
 
En canvi, els nòduls que, tot i patir en el seu emagest les xacres pròpies de l’edat són 
capaços de mantenir la capacitat de col·laborar en l’evolució, són valuosos per a 



 

219 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

l’objectiu teleològic. Això pot prendre diferents formes segons el cas: una persona vella, 
que posa la seva experiència i saviesa al servei de les noves idees, i és capaç de filtrar-
les i jutjar-les, sense negar-ne la possibilitat. O una organització que molts anys després 
de la fundació és encara capaç de mantenir l’esperit jove de les persones que la formen, 
amb un sistema de decisions àgil i ràpid, amb empenta per generar idees noves, posar-
les a prova i millorar-les: una organització amb la seva R+D permanentment en guàrdia. 
Són dues maneres diferents de no envellir, adaptades al cas de cadascú. En els dos 
casos, les esperances de supervivència de la persona augmenten.  
 
Això no vol dir que la relació sigui estrictament lineal, és clar: més aviat és una 
correlació estadística. El no envelliment dóna més opcions de sobreviure, però no el 
garanteix, de la mateixa manera que l’envelliment no implica automàticament una mort 
propera. 

B610.- Necessitat de la mort  
Una conseqüència del plantejament del model és la necessitat ineludible de la mort. El 
mètode de treball de l’evolució és de prova i error. Per tant, cal provar i equivocar-se 
per acabar trobant la solució correcta. L’afirmació d’Edison “Jo no he fracassat mil 
vegades abans d’inventar la bombeta; he trobat 999 maneres de com no s’ha de fer” és 
exactament la descripció del mode d’operar del Mecanisme Fonamental. Cal, per tant, 
innovar, provar noves solucions i això requereix idees fresques, una visió del món 
diferent de la convencional. I això només poden aportar-ho nous nòduls.  
 
Els joves s’equivocaran segur, però sense error no és possible acabar encertant. D’altra 
banda, no és bo que aquesta sigui una innovació cega; convé algú que temperi i orienti 
aquesta innovació i aquest és el paper dels vells... mentre no siguin “massa vells”. Els 
vells són necessaris mentre aportin mesura, però no quan ja estan “massa fora” del món. 
La Ciència Ficció ha imaginat relats on la mort ha desaparegut i el resultat és sempre 
catastròfic: Els joves es fan vells i els "massa vells" acaben no entenent res i fent més 
nosa que servei. La renovació és imprescindible. 
 

La metodologia de funcionament de l’Univers exigeix que tots els nòduls 
d’informació, i per tant tots els autòmats i totes les persones, sigui quin sigui 
el seu nivell de descripció, acabin desfent-se tard o d’hora. 

 
La desaparició dels nòduls de tota mena és permanent i inevitable: no només els éssers 
vius, també les muntanyes acaben erosionades i reduïdes a sorra, les empreses acaben 
morint, les grans fortunes es desfan i se’n fan de noves, les llengües, les nacions i les 
espècies acaben desapareixent i són substituïdes per altres. També la Ciència i la 
Humanitat arribarà un dia que desapareixeran i una altra cosa ocuparà el seu lloc. 
Precisament tenim en el càncer un exemple molt clar del que passa quan fallen els 
mecanismes que asseguren la mort de les cèl·lules. Per tal que el mecanisme funcioni, és 
absolutament necessari que tots els nòduls d’informació, siguin del tipus que siguin, 
acabin desapareixent tard o d’hora. 
 
Hi ha almenys tres raons per això. La primera, fonamental, si el mecanisme és iteratiu, 
totes les iteracions han de començar i acabar d’una o altra manera. Una iteració que no 
s’acabés mai és una contradicció. Pot ser que una iteració duri molts anys i dins seu es 
desenvolupin altres iteracions més ràpides, com passa amb la vida de la Terra (una 
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iteració dins de l’evolució estel·lar) que inclou tota l’evolució geològica, biològica i tota 
l’evolució cultural dins seu. Però això no vol dir que no s’acabi un dia o altre. 
 
Una segona raó és l’efecte palimpsest (v. B503) Hi ha una necessitat contínua de 
generar nous nòduls d’informació, els quals necessiten un emagest de suport, que només 
pot provenir del de nòduls ja vells o inservibles. Si aquests nòduls no desapareguessin, 
arribaria un moment que no hi hauria prou emagest disponible i seria impossible la 
creació de nous nòduls. En el fons, l’efecte palimpsest té precisament aquesta finalitat: 
permetre la reutilització continuada de l’emagest utilitzat pels nòduls desapareguts. 
 
Hi ha, però, una altra raó, molt més fonamental: la necessitat de renovació. Si, segons el 
postulat teleològic, l’Univers avança permanentment cap a un grau més gran de 
coneixement, i aquest coneixement resideix en nòduls cada vegada més complexos, és 
clar que els nòduls vells ja no hi aporten res, i en la mesura que no estan prou ben 
adaptats als nous temps, més aviat fan nosa. Això es pot manifestar de diverses 
maneres, la més universal de les quals és l’envelliment. A mesura que un nòdul viu més 
i més temps, acumula petites quantitats d’entropia que fan més ineficient el 
funcionament del seu emagest: és el que coneixem com a envelliment físic. I arriba un 
moment que aquest envelliment ja no permet que el nòdul es continuï mantenint com a 
tal; això és la mort.  
 
Aquesta visió de les coses aporta una nova manera de veure el paper de l’entropia; ja no 
és només la compensació necessària al creixement de la informació: l’envelliment 
causat per l’entropia és el mecanisme triat per garantir que els nòduls acabin morint tard 
o d’hora, la qual cosa és una condició necessària perquè el procés iteratiu funcioni. 
 
En el món geològic, aquest envelliment es manifesta per una igualació del terreny: 
l’erosió desgasta les muntanyes i els materials resultants s’acumulen a les valls que es 
reomplen: el paisatge s’aplana i perd informació, i eventualment acabarà en una gran 
planura, potser desèrtica. Els moviments tectònics, però, poden aprofitar aquests 
materials per crear una nova serralada, i el fet que això passi molts milers d’anys més 
tard no afecta l’esquema: és simplement que la nostra escala humana és diferent perquè 
pertanyem a un altre nivell de descripció. 
 
En el món biològic, l’envelliment es manifesta en forma de mal funcionament dels 
sistemes vitals; és el que anomenem les xacres de l’edat, que acaben per espatllar 
l’emagest del nòdul –sigui animal o planta– fins a la mort, un procés al qual ajuda la 
presència de malalties diverses. Observem, també, que l’aparició d’aquestes xacres i de 
les malalties està en estreta correlació estadística amb l’estil de vida que s’hagi portat i 
les coses que li han passat, un concepte força proper al temps subjectiu del nòdul en 
qüestió. El consell de James Dean "viu de pressa, mor jove i tindràs un bonic cadàver" 
vol dir que el temps subjectiu no només vagi molt més ràpid que el temps objectiu, sinó 
fins i tot que el temps subjectiu del sistema "cos". 
 
En el món humà, a més de l’envelliment físic per efecte de l’edat i les malalties, hi ha 
un altre envelliment, encara més evident i cada dia que passa es fa encara més palès, 
perquè el ritme de l’evolució cultural és molt més accelerat que el de l’evolució 
biològica i –el que és pitjor– s’està accelerant. És l’envelliment intel·lectual. La 
inadaptació dels vells a les noves circumstàncies és inevitable, i si mirem els textos 
clàssics veurem com des de sempre els vells s’han queixat que els joves anaven per mal 
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camí77. En realitat el que passa és que viuen en un món que ja no és el mateix, que els 
vells no entenen i, per tant, s’hi troben estranys. Quantes vegades hem vist com un vell 
venerat i respectat —sigui un avi o un premi Nobel— exerceix la seva influència per 
aturar els joves “insolents” que volen provar coses noves? I quantes organitzacions —
empreses, gabinets de recerca o fins i tot Estats— se n’han anat en orris perquè no han 
sabut desempallegar-se dels vells prejudicis que ja han estat superats? La història ens 
proporciona una llista inacabable de casos; personalment em quedo com a més 
paradigmàtic amb la manera com es va aturar el progrés científic a l’antiga Xina, 
després d’haver-ne estat capdavantera: la priorització de la memorització de les antigues 
receptes en lloc de la discussió lliure i oberta entorn de noves idees va conduir a la 
creació d’una casta de funcionaris escleròtica, incapaç de tot avenç. Si això va poder ser 
així, imaginem com hauria estat si, a sobre, els vells mestres haguessin viscut per 
"aturar els peus" als joves personalment. En aquest cas, l’excessiva utilització de l’ 
endogàmia va impedir que la mort fes la seva feina i va acabar per matar el propi 
sistema. 
 
Això no vol dir que tots els vells facin nosa, ni que els joves tinguin sempre raó. 
Justament el punt òptim sembla estar en una adequada combinació de l’audàcia, 
l’empenta i la imaginació dels joves, amb el consell i l’experiència dels vells que, 
precisament perquè ho són, ja han viscut situacions que poden servir d’orientació. Per a 
això calen joves que sàpiguen escoltar els vells i vells que sàpiguen deixar que els joves 
pensin, imaginin i experimentin. Per desgràcia, sembla que aquesta no és, avui per avui, 
l’actitud majoritària ni entre els uns ni entre els altres. 
 
Renovació, sí, però quan? Aquesta és la gran pregunta: quin és el moment òptim per a la 
renovació? Inevitablement, els vells sempre trobaran que és massa aviat... i els joves 
creuran que ja toca. Fins ara ho hem hagut de deixar a  l’atzar de la natura, que ho fa 
quan li sembla, i de vegades és realment molt aviat i d’altres realment molt tard. Però ja 
comencem a estar en situació de plantejar-nos seriosament la pregunta. Els avenços en 
medecina ens hi estan enfrontant de manera inevitable i cada dia més punyent.  
 
Tenim ben estudiat el problema en àmbits que no ens qüestionen gaire: Els inversors 
professionals "maten" una inversió sense contemplacions quan produeix pèrdues i les 
màquines rarament "es moren", sinó que "les renovem" quan creiem que toca.  L’ 
economia i  l’enginyeria tenen sengles branques dedicades a l’estudi del moment òptim 
de renovació. 
 
Examinem-lo ara en alguns àmbits més emotius: El cotxe ja és vell, però...  Aquell pis 
on vaig viure tantes coses!  Cal sacrificar la nostra mascota? Deixar enrere coses 
viscudes sempre és dolorós, però és inevitable. Potser podríem dir que la nostàlgia és el 
preu del progrés.  
 
Tenim davant nostre el repte formidable d’estudiar com afrontar la situació a què ens 
aboca, volent-ho o no, el progrés tecnològic i estic convençut que aquest serà un dels 
grans debats del segle XXI.  
 

                                                 
77 Quan parlem del bé i del mal (v.B707), veurem que això simplement vol dir que anaven per un camí 
que no és el mateix que el dels vells 
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Goso fer, a títol més d’estimulador del debat que d’altra cosa, algunes preguntes: Cal 
guardar tantes coses als museus? Segur que natural i ecològic sempre vol dir millor? Cal 
salvar totes les espècies en perill d’extinció? És veritablement tan tràgic que 
desaparegui una llengua, una cultura... ? I entrant ja en el terreny èticament més dur: 
Hem arribat massa lluny en el respecte a la vida? Cal salvar la vida de tots els nadons? 
Té sentit que uns fills s’arruïnin físicament, emocionalment i fins i tot econòmicament 
per mantenir en vida un pare malalt? Si hem de regular l’eutanàsia, fins i tot l’activa, és 
evident que s’ha de filar molt prim per determinar el quan, el com, en quins casos i amb 
quines garanties; però això no vol dir que puguem defugir el debat i la decisió. 
 
Repeteixo: No tinc respostes, només preguntes. Però estic convençut que aquest serà (és 
ja?) un dels grans debats del segle XXI. 
 

B611.- Mecanisme fonamental: exemples 
El procés del Mecanisme fonamental es troba per tot arreu, d’una o altra manera. 
Vegem-ne set exemples de naturalesa molt diferent, que palesen com processos 
d’aparença molt distinta responen de fet a un mateix esquema de fons.  

Cas 1: Matemàtiques.  
Inici: Hi ha una llibertat total per a la creació d’axiomes.  
 
Desenvolupament: A partir dels axiomes s’obtenen més i més teoremes, seguint les 
regles de raonament imposades, que inclouen obligatòriament la condició de ser 
consistents, és a dir no contradictoris. En aquest cas, els recursos necessaris per al 
desenvolupament (temps dels matemàtics, recursos de càlcul...) són relativament poc 
importants per a la competència entre opcions. Dues teories matemàtiques no 
competeixen entre elles per veure quina s’imposa; si les dues són bones poden 
sobreviure totes dues i només en el cas que es refereixin al mateix objecte pot haver-hi 
una superioritat d’una sobre l’altra. Per tant, la competència és força limitada. 
 
Conclusió: Tota teoria no contradictòria és acceptada com a vàlida, i "sobreviu", tot i 
que pot passar que una teoria a la qual no es trobi aplicació pràctica acabi essent 
pràcticament oblidada (i tal vegada redescoberta segles més tard). Una teoria errònia pot 
donar lloc, modificada, a una altra de correcta; de vegades no és realment errònia, sinó 
que comporta una ampliació del camp (recordi’s el cas de les geometries no euclidianes)  

Cas 2: El mètode científic.  
Inici: Com en el cas 1, també hi ha una llibertat absoluta per proposar hipòtesis 
científiques, per agosarades que siguin.  
 
Desenvolupament: Les hipòtesis s’han de desenvolupar seguint les regles de raonament 
com en les matemàtiques, però ara han de superar a més una altra prova: una 
coincidència suficient dels resultats teòrics amb les observacions reals. En realitat, 
sempre hi ha petites diferències entre la teoria i el que s’observa; entre dues teories és 
preferible aquella que s’ajusti millor a les observacions, tot i que una teoria menys 
exacta pot ser preferible per a certes finalitats si és més senzill calcular-ne els resultats, 
sempre que siguin prou aproximats. També hi ha competència per la simiplicitat: entre 
dues teories igual d’exactes, és preferible la més simple (navalla d’Occam). Aquí hi ha, 
doncs a més d’una competència pels recursos (temps dels científics, però també 
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disponibilitat dels recursos per a experimentació), una altra competència en el sentit de 
l’exactitud de les prediccions, la simplicitat  i la facilitat per obtenir resultats pràctics. 
 
Conclusió: Només sobreviuen aquelles teories que expliquen millor els fets 
observats,són més simples o resulten més pràctiques per fer estris útils; la capacitat de 
crear tecnologia útil és ara un element molt important en la supervivència d’una teoria 
científica. 

Cas 3: Economia  
Inici: El principi de llibertat d’empresa diu que tothom té dret a crear una empresa, sigui 
per fer el que sigui i amb els recursos que consideri suficients. Aquí "empresa" s’ha 
d’entendre en el sentit més ampli: des d’una modesta botiga de barri a una fàbrica 
d’avions, però també un club esportiu o una ONG. La qüestió és que només cal que algú 
es vegi amb cor de fer-ho i pugui aconseguir els recursos necessaris. 
 
Desenvolupament: La competència entre empreses segueix unes regles ben 
determinades, fixades per l’entorn; algunes —les regles de l’economia— estan 
imposades pel que en podríem dir l’entorn llunyà (tot l’Univers), però també n’hi ha 
d’altres imposades per un entorn més proper, que és el marc legal on es desenvolupa 
l’empresa: regles anti monopoli, restriccions legals, permisos, condicions sanitàries etc. 
Tot això determina les regles del joc de la competència i és l’adaptació a l’entorn dins 
del terreny definit per les regles la que determinarà l’èxit o el fracàs de l’empresa. 
 
Conclusió: De totes les empreses que comencen, n’hi ha que fracassen i d’altres que 
triomfen, amb més o menys èxit. Hi ha molts nínxols de mercat possibles, de manera 
que n’hi ha que poden sobreviure sense gaire problemes encara que siguin empreses 
petites i amb un mercat molt limitat; observem que la situació d’aquestes empreses té 
força similituds amb la de les teories matemàtiques o científiques que, tot i ser correctes, 
resulten ser poc interessants o a qui, per la raó que sigui, es presta poca atenció. 

Cas 4: Política  
Inici: D’una manera similar al que passa amb les empreses, en democràcia tothom té la 
llibertat de ser candidat en unes eleccions. El motiu, és a dir allò que es vol defensar pot 
ser qualsevol cosa: de la defensa de les balenes a la xenofòbia, i de la proclamació de la 
independència d’un nou Estat fins a forçar la instal·lació d’un semàfor. Evidentment, hi 
ha restriccions legals i fins i tot econòmiques, que juguen un paper semblant al que 
juguen les restriccions per crear una empresa. 
 
Desenvolupament: En aquesta fase els candidats competeixen pel favor dels electors. En 
aquesta competència hi ha restriccions de moltes menes: les regles de la democràcia i 
del joc net, però també les limitacions econòmiques de la campanya, les facilitats o no 
per fer-se escoltar, etc. 
 
Conclusió: Al final es produeix l’elecció del candidat que més electors ha convençut. El 
més apte resulta ser, doncs, el que no només adapta millor les seves propostes a les 
necessitats i desitjos dels electors, sinó també aquell que els les fa arribar amb més 
eficàcia. No guanya necessàriament qui té millor missatge (si sabem què vol dir millor, 
aquí) sinó el que aconsegueixi convèncer millor els electors.  
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Cas 5: Formació planetària  
Inici: L’inici de la formació de qualsevol sistema solar és un núvol de pols i gas més o 
menys gran, distribuït de forma més o menys homogènia en una regió de l’espai. Cada 
partícula de pols, cada molècula de gas és un centre d’atracció gravitatòria, candidat a 
nucli al voltant del qual es formi un planeta o fins i tot la mateixa estrella.  
 
Desenvolupament: Tots els "centres d’atracció" competeixen entre ells per atraure més 
gas i pols al seu voltant; com que la matèria no està distribuïda de manera uniforme, hi 
ha petits "nuclis" una mica més grans que atrauen matèria cap a ells, probablement al 
preu de ser també desplaçats de la seva trajectòria original. A poc a poc, tot el núvol 
original es va condensant en uns pocs "centres", que com més grans es fan, més 
capacitat tenen d’atraure més matèria al seu voltant. Aquest procés té una forta 
semblança amb la formació de coalicions electorals en política o aliances empresarials. 
 
Conclusió: El resultat final és que hi ha un nombre de "centres" supervivents 
relativament petit, que a més estan jerarquitzats: hi ha un gran guanyador, que és 
l’estrella (si al núvol inicial hi havia prou massa), uns quants que sobreviuen com a 
planetes, uns altres com a satèl·lits i potser un cert nombre de cossos més o menys 
errants.  

Cas 6: Biologia  
Inici: L’inici de qualsevol pas en l’evolució biològica és l’aparició de mutacions, un 
fenomen aleatori, en què hi ha total llibertat. En cada nou exemplar hi ha, en principi, la 
possibilitat que hi aparegui una mutació que pot ser de qualsevol mena dins de les 
restriccions imposades per les regles de funcionament del sistema biològic.  
 
Desenvolupament: L’efecte de les mutacions pot ser molt variat. Algunes d’aquestes 
mutacions són irrellevants i no produeixen cap efecte visible en el seu portador; d’altres 
resulten mortals i impedeixen que el seu portador pugui sobreviure. També n’hi ha que 
donen algun petit avantatge o inconvenient però que no resulta decisiu per a qui les té. I 
finalment, hi ha les clarament beneficioses, que segons la teoria clàssica de l’evolució 
donen un avantatge competitiu decisiu i per tant es reprodueixen amb més facilitat i 
s’estabilitzen. 
 
Conclusió: Al final, el resultat és que aquells exemplars biològics amb mutacions més 
favorables acaben tenint més oportunitats de reproduir-se i per tant de consolidar la 
mutació. D’aquesta manera, vist a posteriori, sembla que hi hagi un pla per obtenir les 
espècies més eficients. En realitat (principi teleològic) el pla hi és, però no és un disseny 
a priori: només diu que l’eficiència ha d’augmentar sempre, sense especificar quines 
característiques ha de tenir el sistema per ser més eficient. 

Cas 7: Reproducció sexual.  
Inici: En cada ejaculació, milions d’espermatozous són llençats a una cursa a la recerca 
d’un òvul. Tots ells surten, en principi, en les mateixes condicions, sense cap 
preeminència sobre les seves expectatives futures. Una vegada més, la natura es mostra 
generosa i no estalvia res, almenys d’inici. 
 
Desenvolupament: Cursa cap a l’òvul: els espermatozous miren d’avançar i aconseguir 
el seu objectiu, i en aquesta cursa el que importa és arribar el primer, no si s’és portador 
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d’una o altra càrrega genètica. El fet que un espermatozou determinat sigui portador 
d’una mutació, tant si resultaria ser favorable com desfavorable, no juga cap paper.  
 
Conclusió: Només un (o cap) espermatozou fecunda l’òvul, pot donar lloc al naixement 
d’un nou exemplar de l’espècie, i obté així la possibilitat de perpetuar la càrrega 
genètica de l’espermatozou. Aquest és de tots els casos vistos aquell en què la proporció 
entre les opcions inicials i les que acaben sobrevivint és més exagerada.  

B612.- El model de Feynman 
Richard Feynman va proposar una manera d’explicar els resultats tan poc raonables de 
la Mecànica quàntica. Segons el seu model, quan observem que una partícula es 
desplaça d’un lloc a un altre segueix alhora tots els camins possibles, i la trajectòria real 
és un sumatori ponderat de tots aquests camins. Dit d’altra manera, quan Messi xuta la 
pilota i al cap d’un cert temps acaba allotjada a la porteria contrària, en l’interval entre 
aquests dos instants la pilota ha seguit tots els camins possibles: en un ha anat en línia 
recta, en un altre ha fet una hipèrbola, en un altre ha passat pel bar de l’estadi, encara en 
un altre ha fet un volt per tota la ciutat, i així successivament. Naturalment, com que el 
camí recte i el de la hipèrbola tenen molt més pes que la passejada pel bar i aquesta més 
que la de la ciutat, la trajectòria parabòlica que veiem s’assembla més a les dues 
primeres que a la tercera o la quarta. 
 
Dit així sona d’allò més extravagant, però funciona, si més no operativament. Dir-ho 
d’objectes com una pilota de futbol resulta completament insòlit, però el cas és que si 
fem els càlculs el resultat és el mateix que obtindríem amb la Física newtoniana 
habitual. Aplicat al cas quàntic també funciona: els fenòmens observats amb partícules 
subatòmiques quadren perfectament amb els resultats teòrics del model. És més, s’ha 
demostrat que aquest model és operativament equivalent a la formulació habitual de la 
Mecànica quàntica. 
 
A primera vista fa la sensació que això no és més que una altra explicació extravagant 
per mirar de fer entendre les característiques incomprensibles que la interpretació de 
Copenhaguen comporta. Però ara que hem vist el Mecanisme fonamental, potser ja no 
ho és tant: potser és el camí que pot fer lligar tot això. Fem-ne un altra interpretació a la 
llum del nostre model.  
 
Sigui una partícula, amb una massa i una velocitat. Segons el primer principi de 
Newton, mentre una partícula no és pertorbada (en termes clàssics diríem que no hi 
actua cap força) manté el seu estat de repòs o moviment, és a dir es conserven constants 
la massa i la velocitat; i quan hi actuï una força, variarà vectorialment la velocitat.  
 
Aquesta descripció en termes newtonians és vàlida per a objectes macroscòpics que es 
mouen a velocitats petites; si la velocitat és comparable a la de la llum, la descripció 
relativista és la mateixa, tret que la pertorbació pot fer variar la massa, a més de la 
velocitat. Si es tracta d’una partícula quàntica, la descripció continua vigent; la 
diferència és que ara no podem saber ni la massa ni la velocitat de la partícula ni abans 
ni després de la pertorbació, perquè per a això caldria fer una medició, que ja és 
pertorbar-la; es tracta, doncs, de l’opinió del gat: una descripció del sistema des del punt 
de vista del propi sistema. 
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En tots els casos, una pertorbació externa fa variar la situació. Però com? Com sap la 
partícula de quina manera ha de variar la seva massa o velocitat? 
 
Reformulem la història amb el llenguatge del nostre model. Sigui un sistema passiu; 
mentre no n’identifiqui cap altre, manté un comportament uniforme que vol dir que 
conserva la informació que conté (massa, velocitat). Quan identifica un sistema extern, 
(pertorbació), el sistema ha de canviar el seu comportament d’alguna manera. Però 
com? Com pot saber la partícula què cal fer? Feynmann diu: el nou comportament és 
una suma ponderada de tots els possibles; el Mecanisme fonamental diu: prova tots els 
comportament possibles, i d’alguna manera la competència entre tots ells acaba donant-
nos la resposta correcta.  
 
Per centrar idees: disparem un objecte contra una paret amb dues escletxes. El sistema 
té tres possibilitats de comportament: estavellar-se contra la paret, passar per una 
escletxa o passar per l’altra. Quina és la bona? El Mecanisme fonamental diu: prova-les 
totes i ho sabràs. Si l’objecte és macroscòpic com una pilota de futbol, les regles de la 
competència que s’apliquen en aquest cas —descrites per la mecànica newtoniana— 
només permeten que sobrevisqui una de les tres opcions. Però si es tracta d’un electró, 
les regles —descrites per la funció d’ona— són diferents i permeten la supervivència de 
més d’una solució: l’electró passa per les dues escletxes (i segurament també s’estavella 
contra la paret). 
 
Confesso que no en sé prou per formular això de manera més precisa, però em sembla 
una via d’estudi, si més no, interessant. Em sembla probable que aquí s’hi amagui 
alguna cosa molt important. 

B613.- Importància dels creadors  

El mètode de la perdigonada 
El primer pas del Mecanisme fonamental actua segons el “mètode de la perdigonada”: 
al contrari del caçador que sap apuntar bé per encertar la presa amb un sol tret, la 
perdigonada fa una gran dispersió, confiant que un o altre perdigó encertarà. El 
Mecanisme fonamental funciona igual: com que és impossible saber a priori quina serà 
la millor alternativa, el que fa és generar-ne tantes com es pugui, i ja s’encarregarà el 
procés de competència (pas 2) de seleccionar la més adequada. 
 
L’inconvenient d’aquesta manera de procedir és que necessita molt d’emagest: cal 
molta matèria i energia per fer néixer totes les alternatives, i molt de temps per veure 
quina triomfa; a més no hi ha cap garantia que la que acabi seleccionada representi un 
avenç substancial sobre la situació anterior, i per tant cal fer moltes proves abans no 
s’obté un progrés remarcable. En resum, és un mètode lent i car, i cal trobar la manera 
d’accelerar-lo i fer-lo més econòmic. Per això, el propi Mecanisme fonamental 
s’encarrega de trobar formes que tendeixin a això: quan algun experiment dóna com a 
resultat un element que és capaç de generar més alternatives interessants amb menys 
recursos, esdevé ràpidament seleccionat, precisament perquè per aquesta mateixa raó és 
capaç de generar, en el mateix temps, solucions efectivament millors que la resta.  
 
La velocitat incomparablement ràpida de l’evolució cultural envers l’evolució biològica 
és deguda a l’existència, entre els humans, de creadors. És una propietat nova, que 
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permet als seus portadors complir el paper fonamental d’acceleradors de l’evolució i ho 
fan de dues maneres: com a generadors de coneixement i com a simuladors. 

Les segones oportunitats 
Tots, alguna vegada, ens hem penedit d’alguna decisió presa; diem “si pogués tornar 
enrere!”. Hem fet alguna cosa que ha resultat un error, i voldríem fer-ho diferent a la 
vista de l’experiència adquirida. Però no es pot: només tenim una vida i no podem 
viure’n una de diferent. No hi ha una segona oportunitat.  
 
Però en els móns creats pels creadors sí que existeixen aquestes segones oportunitats. 
Un científic pot modificar els axiomes o les hipòtesis de la seva teoria si no resulta 
viable, i un novel·lista pot tornar un centenar de pàgines enrere i canviar una decisió 
d’un personatge si ho creu oportú.  
 
L’existència de creadors permet fer experiments “amb gasosa”: en condicions 
controlades, que es poden modificar a voluntat i no passa res si l’experiment resulta un 
fracàs. A més, el temps necessari per fer un experiment és molt més petit que en la vida 
real: es poden accelerar els tempos a voluntat segons convingui, de forma que el ritme 
de l’evolució sigui extraordinàriament ràpid. Si unim això a la quantitat pràcticament 
insignificant de matèria necessària (un plec de papers i un llapis, en la imatge 
tradicional) fa el procés enormement eficient. 

Creadors i coneixement 
El coneixement pròpiament dit no és possible sense creadors, o almenys és molt limitat 
el que es pot obtenir. En els móns mineral i vegetal el coneixement creat és nul: es tracta 
de nòduls passius incapaços de crear-ne. En el món animal, es pot crear una mica de 
coneixement, però molt limitat: només els més avançats poden obtenir-ne, i el que 
obtenen són simples regles pràctiques, empíriques, que es transmeten de generació en 
generació, però sense cap mena de possibilitat de saber el perquè de les coses. 
 
Per crear veritable coneixement cal ser capaç d’elaborar teories, inventar hipòtesis i fer 
proves controlades per esbrinar què passarà i això només podem fer-ho els humans. La 
gran eina és el mètode científic, però abans que aparegués ja s’havia generat una 
quantitat considerable de coneixement: des de les regles de la lògica fins als 
descobriments geomètrics dels grecs, a més de totes les especulacions filosòfiques i 
teològiques de l’edat mitjana que van servir per aprendre com usar aquestes eines amb 
eficàcia; això per parlar només del món occidental. 
 
Amb l’arribada del mètode científic, els creadors disposen de les eines per elaborar 
coneixement de forma sistemàtica. Elaborar una teoria, imaginar una hipòtesi, dissenyar 
un experiment o fixar una metodologia de treball són actes creadors sense els quals avui 
el coneixement no pot avançar. I aquestes teories, hipòtesis o experiments són 
simulacions molt “barates” per saber què passarà. Gràcies a això els humans disposem 
d’una tecnologia molt eficient: no ens cal una “perdigonada” de proves per dissenyar un 
estri destinat a una finalitat: sabem molt bé com ha de ser i com aconseguir-ho. Fixem a 
priori les condicions que ha de complir la solució i sabem com construir-la. I tot això és 
gràcies al nostre coneixement. 
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Els creadors d’històries 
Hi ha un tipus particular de creadors que resulten molt útils per a això: els “creadors 
d’històries”. Són aquells que inventen històries que es puguin transmetre als altres, pels 
mitjans que sigui. Homer és el primer de qui en coneixem el nom, però també hi ha els 
autors de la Bíblia, dels Vedas, del Ramayana i del Kalevala. Després n’han vingut 
milers, amb tècniques diferents: els inventors dels romanços de cec, novel·listes, 
contistes, autors teatrals o directors de cinema. Tots ells creen móns ficticis que posen a 
la disposició del públic perquè pugui veure el que passa i les conseqüències del que fan 
els personatges, i en tregui les seves conclusions. Veure el que passa en una pel·lícula o 
llegir una novel·la és una oportunitat per aprendre dels errors o encerts dels personatges 
i aplicar-los a la pròpia vida. 
 
Durant gran part del segle XX va estar molt de moda el gènere de la ciència-ficció. Un 
resum (parcial, si es vol) de l’esquema argumental de totes les obres d’aquest gènere és 
el següent: se suposa que ha passat algun fet concret i s’examina com aquest fet ha 
influït en el comportament de la societat. Dit d’altra manera, la ciència ficció és un gran 
“simulador social”, i estic convençut que ha tingut un paper decisiu perquè moltes coses 
que podrien haver passat, no hagin passat justament perquè un autor ens n’ha ensenyat 
les conseqüències i no ens han agradat. Estic pensant, com a exemples paradigmàtics, en 
el Món Feliç de Huxley, o el 1984 d’Orwell, que van fer un paper semblant al que 
probablement juga Matrix avui. Molts van imaginar una revolució de les màquines, i 
Asimov ens va donar pistes sobre com hem de tractar el problema, però Blade runner 
ens planteja una visió menys optimista. Estic convençut que la infinitat de novel·les i 
pel·lícules que tractaven sobre les conseqüències de l’holocaust nuclear va influir, i 
força, en què finalment no es produís. 
 
El tractament dels hipotètics contactes amb altres éssers intel·ligents també ha 
evolucionat de manera positiva. De les històries clarament catastrofistes inicials fins a 
les darreres hi ha hagut una clara evolució. Estic convençut que el dia que això passi, 
(que crec que passarà, no sé si d’aquí a dos dies o més aviat d’aquí a mil anys, v. capítol 
8) serà més semblant al Contacte imaginat per Sagan que a La guerra dels móns de 
Wells. Com a conseqüència, si aquesta eventualitat es produís demà mateix, avui estem 
molt més ben preparats que no pas fa seixanta anys. 
 
Això no es produeix només en la ciència ficció. Tota narració és un simulador de 
situacions socials més o menys comunes. Les històries rosa, des de Romeu i Julieta fins 
a Corín Tellado, ens parlen de com tractar els impulsos dels joves; les històries del Far 
West ens recorden com no hem de comportar-nos davant d’un encontre amb una cultura 
diferent menys desenvolupada tecnològicament; Dickens ens va ensenyar una realitat 
social poc agradable, i Marx, extrapolant a partir d’aquesta realitat, ens va pintar un 
futur que no ens va agradar; i per això no ha succeït. Els móns absurds de Kafka ens 
prevenien contra la burocràcia deshumanitzada del poder, i és un precursor del que més 
tard ha desenvolupat a bastament la ciència ficció. Altres han fet propostes més o menys 
imaginatives per resoldre els problemes socials del seu temps, des dels socialistes 
utòpics a les receptes econòmiques d’un Keynes o les propostes, clarament rebutjades 
per la història (almenys fins ara) dels anarquistes i esperantistes. 
 
Tot això respon clarament al Mecanisme fonamental: la invenció de moltes històries 
permet examinar a cost pràcticament zero quines porten a resultats desitjables i quines 
no. I se suposa que després actuarem en conseqüència. 



 

229 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

Els creadors, acceleradors de l’evolució 
Aquest és el paper que tenen els creadors: el d’acceleradors de l’evolució. Des que 
existeixen nòduls amb aquesta propietat, la velocitat de l’evolució ha fet un salt respecte 
a l’evolució biològica tan gran com aquesta ho va representar respecte a l’evolució 
geològica de la Terra. Per això, els creadors són ara els capdavanters del procés. 
Naturalment, hi ha errors com n’hi ha hagut sempre en tots els estadis evolutius 
anteriors. Com hi ha hagut estrelles que no han reeixit a crear un planeta amb vida, i 
existeixen mutacions que incapaciten els seus portadors de lluitar per la supervivència, 
hi ha creacions fallides, que no aporten cap avenç; tot i així, també fan la seva 
contribució: mostren que aquest camí no és bo. I no oblidem que, al capdavall, el 
Mecanisme fonamental no és altra cosa que un gran procediment de prova i error. 

B614.- Elogi de la gasela coixa  

El lleó i les gaseles 
Fa molts anys que conec la cita el lleó i les gaseles i sempre m’ha semblat que conté una 
gran veritat: perquè el model funcioni, calen perdedors. Sense perdedors, no hi ha 
guanyadors, i sense guanyadors no s’avança. La figura de la gasela coixa és vital, 
imprescindible. És clar que és un paper molt desagraït i ningú no el vol; però és 
necessari per al conjunt. De fet, tothom intenta evitar-lo, i la gràcia del joc és que 
tothom ho intenti: si sempre que ve el lleó hi ha alguna gasela que en un gest altruista es 
presenta voluntària per ser caçada, el lleó acabarà engreixant-se i no serà un “bon” lleó. 
De la mateixa manera, si el lleó, per pietat o per esportivitat, decidís que no caçarà 
gaseles coixes i només es dedicarà a les que estiguin en forma, ben aviat es trobarà que 
totes les gaseles del ramat són (o almenys semblen) coixes. 
 
Per això són importants els perdedors: només si els perdedors ho són després d’haver fet 
tot el possible per no ser-ho es pot assegurar que el guanyador és el millor dels presents 
en el joc. Certament, l’atzar pot influir i fer que no sempre guanyi el millor; però per 
regla general és així, i en cap cas no guanya un que no sigui bo. La “sort dels campions” 
és això: cal sort per ser campió, però amb només sort no n’hi ha prou per ser campió. 

Gaseles que no són coixes i viceversa  
És clar que no sempre els perdedors són gaseles coixes: si totes estan prou en forma, 
aleshores el perdedor pot ser el lleó. En tot cas, l’existència de competència implica la 
necessitat de fer-ho tan bé com sigui possible per tal de no caure en la categoria de 
gasela coixa. En el fons, aquest és el mecanisme de l’evolució: la supervivència del més 
apte implica la derrota del menys apte: les gaseles han de ser ràpides per obligar el lleó 
a córrer molt si vol menjar, i el lleó ha de ser ràpid i àgil per obligar les gaseles a córrer 
molt si volen fugir-ne. La propietat emergent de tot plegat és clara: uns i altres són cada 
cop més ràpids. És el mecanisme que coneixem amb el nom de "selecció natural". 
 
Però la gasela coixa, pot no ser coixa en realitat: només és la més lenta del ramat, i 
també més lenta que el lleó. I per no ser gasela coixa, no cal ser el millor dels millors: 
només cal ser millor que els del voltant. I en un indret sense predadors totes les gaseles 
podrien ser coixes i no passaria res.  
 
Per tant, el paper de gasela coixa no implica necessàriament que ho sigui realment. No 
importa tant el valor absolut d’una hipotètica “variable d’adaptació”, sinó la seva relació 
amb l’entorn immediat. Per això, com saben bé els biòlegs, en un lloc prou aïllat hi 
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poden sobreviure espècies molt fràgils. I també per això, quan apareix una espècie 
invasora en un indret, els canvis són ràpids: o bé és ràpidament anorreada o bé s’imposa 
també ràpidament, segons qui estigui més ben adaptat, els que ja hi havia o l’invasor. 
Però tot això són efectes locals; el resultat conjunt és sempre el mateix: la supervivència 
del més apte i, globalment, la millora dels supervivents. 
 
Se sol dir que només hi ha un guanyador, i tots els altres són perdedors, però no és cert. 
El lleó no necessita guanyar a totes les gaseles: en té prou a caçar-ne una, i de la 
mateixa manera, les gaseles no competeixen entre elles per ser la més ràpida: totes en 
tenen prou de no ser la més lenta. En aquest context, guanyen tots menys un: a cada joc 
hi ha un únic perdedor i molts guanyadors. 
 
Aquesta situació, en els humans s’ha sofisticat moltíssim, i hi pot haver molts 
guanyadors simultanis, encara que participin en el mateix joc. En uns Jocs Olímpics hi 
ha una sola medalla d’or, però també hi ha la de plata i la de bronze, que estrictament 
parlant haurien de ser considerades premis per a uns perdedors.  
 
Guanyar o no depèn molt més dels objectius i expectatives, és a dir del model que té 
cadascú del joc, que de la sola classificació objectiva. Per a un aspirant a la medalla 
d’or, obtenir la de bronze pot ser decebedor i quedar cinquè un pèssim resultat; però per 
a un altre participant, fer un desè lloc ja pot ser un resultat excel·lent, i fins i tot un atleta 
eliminat a la primera pot marxar molt satisfet perquè ha batut el rècord del seu país. 
 
A més, ja no competim en un sol joc. Les gaseles i els lleons només poden fer una cosa: 
córrer. Menjar o ser menjat, aquest és l’únic joc del món animal. En el món humà hi ha 
molts jocs i tots som més o menys bons en uns i més o menys dolents en altres: un bon 
fuster pot ser un negat per a la poesia, i un bon matemàtic pot redactar pèssimament. 
Cadascú ha de saber triar en quins jocs pot guanyar i ha de mirar de guanyar en aquests; 
en aquells on sap que només té possibilitats de perdre, el millor que pot fer és, 
simplement, no competir-hi (si pot). 

Cal revisar la nostra ètica? 
Recordo que fa molts anys em va impressionar vivament saber que la principal causa de 
mort entre els pobles primitius, especialment els nòmades, era una cosa que jo no havia 
sentit mai abans: els especialistes ho anomenen amb un anglicisme: left back, deixats 
enrere. Gent que, per edat, per malaltia o pel que sigui, no poden seguir el ritme dels 
altres i, simplement, es queden enrere abocats a una mort segura. Anys més tard, ho 
vaig veure en una pel·lícula: en un poble àrtic, l’àvia, senzillament, s’acomiada de tots i 
amb tota naturalitat es perd pel desert de neu, caminant cap a una mort segura en 
l’horitzó buit.  
 
Va en la mateixa línia una de les escenes més esgarrifoses que recordo haver vist mai. 
Era un d’aquests reportatges d’animals que tan sovint fan per la televisió: un búfal 
estava atrapat, amb les quatre potes enfonsades en el fang que li arribava fins a la panxa, 
de manera que només podia moure el cap. Aprofitant la seva indefensió, una colla 
d’ocells se li havien posat damunt la meitat posterior de l’esquena, fora de l’abast de les 
perilloses banyes i se li estaven menjant les cuixes, literalment de viu en viu. La cua feia 
estona que havia desaparegut. El que més em va impressionar és que el búfal a penes 
feia res: no bramulava, només de tant en tant movia una mica el cap, gairebé com 
d’ofici. Mirant només la meitat anterior del búfal, fora dels ulls esbatanats res no feia 
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pensar que estigués suportant una tortura tan terrible. Semblava ben bé com si hagués 
acceptat la seva sort i simplement esperés el moment que la mort posaria fi als 
patiments. Suposo que els neuròlegs ho deuen poder explicar millor: el cansament hi 
devia jugar un paper, i probablement la quantitat de dolor que hom pot suportar és en 
cert sentit il·limitada, perquè arribat a un punt el sistema nerviós es bloqueja i nous 
estímuls dolorosos ja no aporten més patiment. Sigui com sigui, em sembla una 
meravellosa metàfora de la necessitat de "gaseles coixes" que té la naturalesa i com, 
arribat el cas, s’accepta el paper amb naturalitat.  
 
No puc resistir-me a transcriure un paràgraf del petit gran llibre d’Erwin Schrödinger 
Ment i matèria: "La Naturalesa no reverencia la vida. La Naturalesa tracta la vida com 
si fos la cosa més poc valuosa del món. Part de la diversitat milionària produïda 
s’anihila ràpidament en forma de presa per alimentar una altra vida. Aquest és 
precisament el mètode bàsic per produir formes de vida sempre noves. No torturaràs, no 
infligiràs penes! La Naturalesa ignora aquest manament. Les seves criatures depenen de 
l’atrocitat d’una contesa externa". 
 
Aquest impressionant paràgraf posa de manifest amb tota la seva cruesa la distància que 
hi ha entre la nostra ètica i l’ètica de l’Univers, almenys pel que fa a l’evolució 
biològica. Ens sembla indiscutible que la nostra ètica és un progrés respecte a la mera 
"llei de la selva", però... segur que no estem anant massa lluny? 
 
En un altre passatge del mateix llibret, Schrödinger esmenta dos grans invents de la 
Humanitat que han aturat l’evolució humana: la guerra i la medicina. La guerra, perquè 
mata tothom independentment de la seva vàlua; i la medicina perquè intenta curar 
tothom, també independentment de la seva vàlua. Crec que aquesta idea ens aporta una 
gran dosi de reflexió sobre el que estem fent i com mirem aquestes coses. 
 
N’hem fet un gra massa amb la necessitat de l’èxit? Hem anat massa lluny en el respecte 
a la vida? No hi ha guanyadors sense perdedors, i cal admetre-ho així. Tots, en un 
moment o altre, en un o altre terreny, som gaseles coixes i potser cal acceptar-ho amb 
més naturalitat.  
 
És clar que, també, hem de cercar altres llocs on no siguem gaseles coixes, i en això rau 
la clau del progrés humà. Les pedres no competeixen entre elles: hi són, i prou. Els 
vegetals, també, però ja tenen una certa competència, per la llum, per l’aigua i pels 
nutrients. Les gaseles —els animals en general— només tenen una estratègia (caçar, 
córrer, amagar-se o el que sigui) i si no ho fan prou bé, desapareixen.  
 
Els humans, en canvi, podem fer moltes coses, per això sempre som gaseles coixes en 
algunes coses i més o menys bons en d’altres: es tracta de trobar en quin som més o 
menys bons, i aquest èxit en un terreny ens permet sobreviure allà on som gaseles 
coixes. 
 
Crec que un dels grans debats del segle XXI serà justament aquest: cal que ens entestem 
a mantenir actius que ja estan amortitzats? Els mitjans de què disposem ens permeten 
aturar, de vegades indefinidament, processos naturals que potser seria millor deixar-los 
actuar, simplement. És necessari salvar totes les espècies en perill d’extinció? Cal 
conservar tantes coses als museus? Té sentit que uns fills s’arruïnin (econòmicament i 
anímicament) per mantenir en vida vegetativa un pare que, al capdavall s’acabarà 
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morint? Quan, en quines circumstàncies i sota quines garanties és justificable 
l’eutanàsia, fins i tot activa? 
 
No continuo. Ja he dit que aquest és un debat que s’haurà d’obrir, un dia o altre; però 
aquí no és el lloc. 

B615.- L’hèlix universal  

Introducció  
Aquesta idea no forma part pròpiament del model, però amb la formalització adequada 
podria ser-ne una eina derivada. En l’estat actual és més aviat una imatge, un esquema 
mental que pot ser útil per ajudar a entendre el funcionament del sistema; tanmateix al 
final de l’apartat es dóna un esbós de com crec que hauria de ser la seva formalització. 
Per comprovar la potència que pot arribar a tenir la idea, es poden veure les diverses 
aplicacions que se’n fan al Capítol 8. 
 
La idea parteix del concepte d’un Univers iteratiu. Si el desenvolupament de l’Univers 
al llarg del temps es fonamenta en processos iteratius, és normal que es trobin certs 
paral·lelismes que es repeteixen al cap d’un cert temps La imatge de l’hèlix universal 
pretén representar precisament això: la presència de repetició, alhora semblant però 
diferent de la repetició anterior. 
 
Ara bé, l’existència de múltiples iteracions implica que aquesta repetitivitat és en part 
certa, però no del tot. Tot torna, però mai no és del tot igual. La repetició existeix, però 
és sempre parcial, aproximada, i inclou elements veritablement nous, que són els que 
permeten que el conjunt sigui útil per al compliment del postulat teleològic. D’altra 
banda, no hi ha una única repetitivitat: hi ha molts processos iteratius simultanis, 
cadascun amb la seva pròpia freqüència, que interaccionen entre ells, de manera que el 
resultat global no és exactament repetitiu, però sí que se’n poden trobar elements 
comuns, especialment si n’aïllem un sol aspecte concret; evidentment, l’efecte de les 
parts que no considerem farà que la repetició sigui encara menys exacta del que seria si 
poguéssim considerar aïlladament allò que ens interessa. 

L’exponencial imaginària  
La millor representació matemàtica del concepte de repetició és l’exponencial 
d’argument imaginari, una funció importantíssima en matemàtiques: 
 

)tsin(i)tcos(e)t(z it +==  
La variable dependent, z, és una magnitud complexa que té una part real i una part 
imaginària. Això vol dir que la funció es pot representar com una aplicació de R en R2 i 
es pot, per tant dibuixar com una corba en R3, amb els eixos (t, 1, i ). La resultant 
d’aquesta representació és una hèlix de diàmetre 2 i pas 2π: exactament la barana d’una 
escala de caragol . La projecció de la corba sobre un pla perpendicular a l’eix de temps 
és una circumferència i si la projectem sobre qualsevol pla paral·lel al mateix eix dóna 
sempre una sinusoide (v. fig. 615.1).  
 
La corba exponencial és la representació del tipus d’iteració més pur: les coses tornen 
periòdicament al mateix lloc, però en un moment diferent, és a dir que en un context 
diferent, i això és el que fa que la repetició no pugui ser mai exactament igual. 
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Figura B615.2: Part real i part imaginària de l’anti-Fourier obtingut amb:  
n = 3; a1 = 1; b1= 1; c1 = 0 ; a2 = 1,75 ; b2 = 2,5; c2= 0,5; a3 = 0,85; b3 = 7; c3 = 1,3 
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L’anti-Fourier  
Les sèries de Fourier són una tècnica matemàtica que ens permet aproximar una funció 
qualsevol dins d’un interval donat mitjançant una suma de funcions sinusoïdals. En 
teoria cal sumar infinites sinusoides per reproduir exactament la funció original, però 
normalment amb tres o quatre ja n’hi ha prou per obtenir una aproximació suficient a 
efectes pràctics.  
 
El que anomeno anti-Fourier és, simplement, donar-li la volta a aquesta idea: si prenem 
una suma de funcions sinusoïdals qualsevol, què en surt? Un anti-Fourier de n termes 
tindria aquesta forma:  

( ) [ ]∑∑
==

+π +π++π==
n

1k
kkkkk

n

1k

ctbi2
kn )ctb(2sini)ctb(2cosaea)t(z kk  

de manera que necessitem 3n paràmetres per definir-lo. Doncs bé, resulta força senzill 
construir un anti-Fourier que exhibeixi un comportament força complex, fins i tot amb 
molt pocs termes, com per exemple el de la figura B615.2  
 
Evidentment es tracta d’una suma de funcions periòdiques i per tant la funció és també 
periòdica, però la longitud del cicle és el mínim comú múltiple de totes les bk, que en 
tractar-se de valors independents donen un resultat pràcticament infinit.  
 
Aquesta tècnica és una manera relativament senzilla de generar complexitat, i molt 
probablement té connexions amb el comportament dels sistemes d’autòmats. Tenint en 
compte que en l’Univers hi ha una infinitat de processos iteratius que actuen 
simultàniament, cadascun dels quals podem suposar que correspon a una exponencial 
imaginària, el resultat hauria de ser una funció que d’alguna manera representi, ni que 
només sigui a nivell d’imatge conceptual, la realitat. 

Esbós d’una metodologia  

Passos bàsics  
En diferents llocs d’aquest llibre s’ha aplicat aquest model de l’hèlix universal per 
generar idees i pautes d’anàlisi. Tot això són aplicacions, segurament no prou rigoroses 
encara, d’aquesta metodologia, que estic convençut que permetrà trobar una nova i 
poderosa eina de raonament, si es desenvolupa formalment la metodologia de manera 
adequada. Intentaré fer un esbós de com crec que ha de ser aquesta metodologia.  
 
El mètode consisteix en aquests quatre passos: 

 Definició del sistema 
 Definició de les iteracions 
 Definició dels ancoratges 
 Explotació del model 

Definició del sistema 
El primer pas és definir exactament el que volem modelitzar, és a dir definir el sistema 
objecte del nostre estudi. Això vol dir establir quins són els seus elements i sobretot 
quins són els seus límits: què queda dins del camp d’estudi i què en queda fora, i per 
tant quins efectes considerarem com a pertorbacions aleatòries produïdes per l’entorn.  
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La condició que ha de complir aquest sistema és que permeti definir iteracions al seu si, 
és a dir que siguem capaços de definir el que després anomenarem una variable 
cronològica. Això, tanmateix, no sol ser una limitació massa greu, com es veurà. 

Definició de les iteracions 
El quid de la qüestió és saber identificar els elements que es repeteixen, és a dir els que 
defineixen l’estructura essencial de la iteració; cal tenir en compte que aquests elements 
essencials sempre hi són, però poden presentar-se sota aparences força diferents pel sol 
fet de tractar-se d’iteracions diferents. A més, com que no hi ha només la iteració que 
ens interessa sinó una quantitat immensa que es desenvolupen en paral·lel, cada una 
amb el seu propi ritme, hi ha una multitud de detalls que poden ocultar-les i fins i tot 
fer-les perdre de vista.  
 
Seguint la nomenclatura usada en altres llocs78, anomenarem variable cronològica a la 
que permet comptar les iteracions. Aquest nom està justificat perquè usualment tindrà 
significat de temps però això no és necessàriament així. De fet, la naturalesa d’aquesta 
variable fa que hi hagi diversos tipus d’iteracions. 

Tipus d’iteracions 
Segons la manera com es relacionen entre elles les diverses iteracions, hi ha tres casos 
diferents: 
 
Consecutives: És el cas més senzill, i l’únic que normalment es considera (fins ara): 
cada iteració comença quan s’acaba l’anterior. És el cas dels algorismes iteratius en 
general, com ara els algorismes genètics. No hi ha cap interval entre el fi d’una iteració i 
l’inici de la següent, i si n’hi ha es considera aquest interval com una part de la iteració. 
El resultat de cada iteració serveix com a dada d’entrada de la següent.  
 
Encavalcades: En aquest cas, les iteracions coexisteixen durant un cert temps. La 
variable cronològica indica el moment en què comença cada iteració, que sol estar 
fortament correlacionat amb el moment que acaben, però només d’una manera 
estadística. L’exemple més obvi són les diverses generacions dels éssers vius: els pares 
neixen sempre abans que els fills i normalment moren també abans; però mentrestant 
conviuen dues o més generacions, que interactuen entre elles. Observem que si bé és 
possible identificar les diverses generacions de cada família, quan el conjunt és prou 
gran ja no és possible identificar quin "número de generació" pertoca a cada persona, i 
el concepte d’iteració tendeix a diluir-se, amagant així el caràcter intrínsecament iteratiu 
del fenomen. 
 
Simultànies: Aquest cas es pot donar per dos motius: o bé les diferents iteracions es 
produeixen simultàniament o bé la variable cronològica no té significat de temps.  
 
El primer cas es podria dir que és el mateix d’iteracions encavalcades, quan la durada de 
cada iteració tendeix a l’infinit. La variable cronològica identifica l’inici de la iteració, 
però no el seu final; de fet, sovint el final (si n’hi ha) pot anar en ordre invers al de 
l’inici de les iteracions. El cas de les cinc evolucions que s’estudia al capítol 8 seria 

                                                 
78 Per exemple en la Programació dinàmica o en la Teoria de sistemes markovians 
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l’exemple més clar; en aquest cas, la variable cronològica encara identifica l’inici de 
cada iteració, però és probable que les iteracions posteriors acabin abans que les 
anteriors, perquè de fet cada iteració es produeix dins d’una iteració anterior.  
 
Quan la variable cronològica no té significat de temps, sol tenir un sentit que en 
podríem dir de mesura, usualment lligat als nivells de descripció: cada iteració és una 
reproducció de l’anterior a una escala més petita o més gran (com ocorre per exemple 
en els fractals) o un cas particular de l’anterior (totes les aplicacions de la teoria de les 
estructures de l’àlgebra) o una generalització (les successives ampliacions del concepte 
de nombre, des dels naturals fins als complexos).  

Definició dels ancoratges 
Un cop definit què cal entendre per iteració, es tracta d’identificar els elements que 
serveixen de punt de comparació entre les diferents iteracions. Anomeno ancoratges 
aquests elements, ja que són els punts forts on se suportarà tota la correlació entre 
iteracions. La naturalesa d’aquests ancoratges serà diferent en cada cas, però sempre 
tenen en comú almenys dues coses:  

 Són fàcils d’identificar en totes les iteracions i el seu nombre és reduït (de fet, 
convé que sigui el mínim possible) 

 Es poden definir relacions, que es poden considerar anàlogues, entre aquests 
elements i la resta dels que hi ha a cada iteració. 

 
Aquesta definició és el punt clau de la metodologia, ja que una mala definició dels 
ancoratges o de les relacions anàlogues de les iteracions implicaria que el model és 
incorrecte. A la vegada, la definició de les iteracions i dels ancoratges són passos 
metodològicament diferents, que es presenten de manera successiva en el resultat final, 
però en la pràctica probablement caldrà gairebé sempre un procés iteratiu entre els dos 
passos (i fins i tot potser també amb el primer) durant la definició del model. De fet, a 
partir de la meva experiència crec que es pot dir que aquest pas és difícil de definir en 
abstracte, però resulta bastant natural en la seva aplicació pràctica a casos concrets, 
almenys en un procés d’aproximacions successives entre els passos 2 i 3. 

Explotació del model 
Aquest darrer pas consisteix, simplement, a extraure les conclusions lògiques del 
mecanisme establert mitjançant els ancoratges i les relacions entre els elements de cada 
iteració.  
  
Els ancoratges ens permeten establir què és anàleg amb què d’una iteració a l’altra; cal 
estudiar com i de quina manera es diferencien d’una iteració a l’altra no només aquests 
ancoratges, sinó també —i sobretot— la resta d’elements iterats. Trobada la regla 
general que els uneix i vista la manera com han evolucionat, ja és possible treure’n 
conseqüències i extrapolar els resultats per mirar de preveure com pot ser la iteració 
següent.  

B616.- La hipòtesi del Multivers  

Introducció 
Una de les observacions més sorprenents derivades de les modernes teories 
cosmològiques és l’ajust increïblement precís que hi ha entre les constants universals de 
la Física. Petites variacions en la constant de la gravitació universal, o de la força 
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electromagnètica, de la massa del protó o de moltes altres magnituds, farien que 
l’Univers no pogués ser tal com el coneixem i faria impossible l’existència d’éssers que 
es facin preguntes sobre ell. La pregunta que sorgeix de manera natural és, doncs, com 
ha pogut ser això: és així perquè ha de ser necessàriament així, és només atzar o és que 
hi ha "algú" que ho ha disposat tan sàviament?  
 
Una resposta científicament raonable i que avui està força en voga entre els especialistes 
és la hipòtesi del Multivers: hi ha molts universos com el nostre, amb lleis diferents, 
molts dels quals no han resultat viables però almenys un (el nostre) sí. És raonable, però 
continua sense respondre al perquè.  

Univers i universos 
Fins ara, tot i que sense dir-ho massa clarament (i potser sense tot el rigor) hem estat 
suposant que l’univers que coneixem és l’únic que hi ha. Però si acceptem la hipòtesi 
del Multivers ens cal en primer lloc fixar la terminologia. Tal com hem definit el que 
nosaltres entenem per Univers al capítol 1, aquesta paraula correspondria al Multivers. 
En la nostra terminologia caldrà dir que hi ha un Univers amb majúscula, i molts 
universos amb minúscula (o sub-universos, si es vol dir així) entre ells el nostre.  
 
Plantejada així, la qüestió no sembla ser més que l’aplicació a l’escala més gran del 
Mecanisme fonamental. Es tracta de complir la finalitat del postulat teleològic; per a 
això cal que hi hagi éssers capaços de fer-se les preguntes adients i per tal que puguin 
existir hi ha d’haver un univers capaç de generar-los. Ara bé, com ha de ser aquest 
univers? Quines regles lògiques i quins postulats l’han de definir, com han de ser les 
seves constants fonamentals? No se sap; per tant, es generen molts universos diferents, 
cadascun amb les seves característiques i se’ls deixa evolucionar per veure com acaben. 
Molts s’acabaran més o menys ràpidament, d’altres arribaran a un estat estable, però 
estèril, i alguns pocs, entre ells el nostre, resulta que tenen èxit. Res que no s’expliqui 
amb el Mecanisme fonamental, ni res de nou si comptem els milions i milions 
d’estrelles sense planetes o amb planetes que no poden donar lloc a la vida. 
 
Amb aquesta òptica, l’extraordinària precisió del nostre univers resulta sorprenent, però 
només des del nostre punt de vista. És com si ens hagués tocat la loteria: per a 
l’afortunat és extraordinari que li hagi tocat precisament a ell, però no té res de 
sorprenent per a l’organitzador, que des del principi sabia que havia de tocar a algú. 
 
Com poden ser aquests altres universos? N’hi ha algun altre que hagi reeixit com el 
nostre? Pot haver-n’hi algun encara més reeixit? Són preguntes avui per avui sense 
resposta, i potser ho seran per sempre... o potser no. Examinem altre cop la qüestió amb 
el nostre model.  
 
Recordem el capítol 1: l’Univers, i per tant cadascun dels universos, és un objecte 
matemàtic, el qual es defineix per uns axiomes. Aquests axiomes es poden dividir en 
dues parts: uns postulats i unes regles de raonament vàlides. Per tant, els altres universos 
s’han de diferenciar del nostre en algunes d’aquestes coses.  

Existència i viabilitat dels universos  
Una pregunta que hauríem d’evitar és si existeixen aquests altres universos. De fet, tal 
com hem definit l’Univers inclou tot el que existeix i tot el que no existeix i el que pot 
arribar a existir. “Existir” és, en el fons, una paraula buida. N’estem parlant, oi? Doncs 
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existeixen, tot i que potser la seva manera d’existir sigui la mateixa dels cercles quadrats 
o del nombre primer que és més gran que tots els altres nombres primers.  
 
La qüestió no és aquesta, sinó la viabilitat dels universos; definim-la:  

Un univers viable és el que és capaç d’evolucionar fins a generar 
coneixement. 

 
La qüestió és, doncs, saber què li cal a un univers per ser viable. Una manera de ser-ho 
és que contingui éssers com ara nosaltres, capaços de fer-se preguntes, però això no 
entra en la definició perquè potser hi ha altres maneres de fer-ho. Encara que aquesta 
sigui l’única manera que coneixem de generar coneixement, no cal que ens entestem a 
obligar que aquesta sigui l’única possible. Potser ho és, però no cal tancar portes abans 
d’hora. 
 
Evidentment, com que no sabem de cap altra manera que un univers sigui viable que 
contenint éssers més o menys semblants a nosaltres, només podem assegurar que un 
univers és viable si els pot contenir; si no pot, encara podria ser viable, però avui per 
avui no ho podríem dir.  

Altres universos possibles 
Per estudiar com poden ser aquests altres universos i examinar-ne la viabilitat, en 
distingirem tres tipus, cada un més diferent i allunyat del nostre i que he batejat en 
honor de quatre grans de la història del coneixement:  

 els universos quantitativament diferents (o universos de Planck) que segueixen 
les mateixes lleis físiques que el nostre, i només es diferencien pel valor de les 
constants fonamentals 

 els universos físicament diferents (o universos d’Einstein) on les lleis de la física 
són diferents, però no les de la lògica  

 i els universos lògicament diferents (o universos de Hilbert-Lobatxevski) en els 
quals fins i tot les regles de la lògica són diferents de la nostra.  

Universos quantitativament diferents o de Planck  

Definició 
Els universos quantitativament diferents del nostre es caracteritzen per usar la mateixa 
lògica que nosaltres i les mateixes lleis físiques, però variant el valor numèric d’una o 
més de les constants fonamentals. Si acceptem que d’alguna manera els postulats de 
cada univers inclouen –directament o com a teoremes– coses com ara la massa del protó 
o la constant de gravitació universal, vol dir que aquests universos funcionen amb la 
mateixa lògica, les mateixes matemàtiques i les mateixes lleis físiques però amb valors 
quantitativament diferents.  

Unitats de Planck 
La majoria de les constants fonamentals de la Física són magnituds dimensionals. Això 
vol dir que el seu valor numèric depèn de les unitats emprades. Fixar aquests valors amb 
la major exactitud possible és una tasca a la qual s’han dedicat molts esforços, i el 
resultat són uns nombres en general poc manejables.  
 
Planck va proposar resoldre el problema al revés: en lloc de veure què valen aquestes 
magnituds amb el nostre sistema d’unitats, definim unes unitats tals que el valor de les 
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constants principals sigui 1. Planck va triar cinc constants físiques a les quals va atorgar 
aquest valor: la velocitat de la llum, la constant de gravitació universal, la constant de la 
força electromagnètica, la constant reduïda de Planck, i la constant de Boltzmann de la 
Termodinàmica.  
 
Fixar tots aquests valors iguals a 1, implica que les unitats han de tenir uns valors 
concrets; resulta que les de longitud, temps, massa i càrrega elèctrica són molt petites, 
però la de temperatura resulta ser enormement gran, igual que gairebé totes les unitats 
derivades. Per tant, estudiar universos d’aquesta mena equival només a estudiar què 
passaria si aquestes unitats de Planck tinguessin valors diferents.  
 
Jocs de valors viables  
Ja hem explorat alguns d’aquests universos, i sabem que no funcionen. Pel que sembla 
els universos quasi iguals al nostre però amb petites diferències en els valors dels 
paràmetres no són viables. Vol dir que no hi ha universos “pròxims” que funcionin, però 
això no té perquè ser sorprenent: si el nostre univers és alguna mena d’òptim local, els 
jocs de valors propers han de ser forçosament pitjors. 
 
Però no sabem res de la viabilitat d’universos “llunyans”. Els estudis fets tracten sobre 
universos no gaire diferents, però almenys que jo sàpiga ningú no ha explorat la 
viabilitat d’un univers en què, posem, la gravetat sigui trenta vegades més forta, la força 
electromagnètica en sigui la meitat i en què el protó tingui una massa igual que l’electró. 
He posat les xifres a l’atzar i per tant és probable que l’univers resultant tampoc no sigui 
viable; però, qui pot assegurar que no existeixen conjunts de valors molt diferents dels 
nostres que condueixin a un univers viable? Per què la “funció de viabilitat” dels 
universos no pot tenir molts òptims locals, més o menys allunyats entre ells? Dit d’altra 
manera, és possible que es doni una situació semblant a la que, conceptualment, es 
mostra a la figura B616?  Generalitzant més la qüestió: ¿quines condicions han de 
complir els conjunts dels valors de les unitats de Planck per tal que l’univers que en 
resulti sigui viable?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Universos de Planck 

Llindar de viabilitat 

Som aquí! 

Fig. B616: Els Universos de Planck molt semblants al nostre no funcionen, però... i els més diferents?  
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Estudi dels universos de Planck  
Una línia de recerca, doncs, seria determinar sota quines condicions seria viable un 
univers que, funcionant amb les nostres mateixes lleis físiques, tingués un conjunt de 
paràmetres bàsics diferents. Sembla raonable la hipòtesi que, si hi ha altres universos 
viables, hi hagi certes relacions (segurament adimensionals) entre les magnituds que 
s’hagin de complir força exactament. Evidentment, no és tasca fàcil establir quines 
haurien de ser aquestes relacions, però un cop establertes, en sabem almenys un valor 
que funciona: el del nostre univers. Per tant res no ens permet afirmar, almenys a priori, 
que no sigui possible trobar aquestes relacions. I si és possible, vol dir que ho podem 
estudiar.  
 
Per exemple, la constant d’estructura fina, és un valor adimensional, que és en realitat 
una combinació de tres d’aquestes magnituds fonamentals. Però per al nostre problema 
encara ens podem fer més preguntes: una combinació de valors diferents dels nostres 
però que doni el mateix valor per a aquesta constant, generaria un univers viable? Hi ha 
altres valors de la constant que generin també universos viables? Té en realitat algun 
paper aquesta constant en la viabilitat d’un univers? 
 
El problema, doncs, es pot expressar simplificadament a estudiar les relacions que han 
de complir les unitats de Planck per generar un univers viable. Sabem d’un cas que 
funciona, i sembla que si ens apartem una mica d’aquest cas, el resultat no és viable. 
Això vol dir que anem bastant a les fosques cercant on hi pot haver una altra solució del 
problema. Però això és tota una altra història. 

Universos físicament diferents o d’Einstein  

Definició 
Els universos físicament diferents del nostre es caracteritzen per usar la mateixa lògica 
però lleis físiques diferents. És a dir, les regles de raonament vàlides són les mateixes i 
per tant els són aplicables les mateixes matemàtiques: només es tracta d’imaginar lleis i 
principis físics diferents i aplicar-los les mateixes matemàtiques.  
 
Es tractaria d’uns universos que se’ns farien molt estranys, amb unes propietats i un 
funcionament gens intuïtius, o fins i tot contraintuïtius, però perfectament lògics i 
coherents, la qual cosa, és clar, no vol dir que siguin viables. 

Un univers dual? 
Posem un exemple d’un possible univers així, que justifica haver-los batejat com a 
universos d’Einstein.  
 
Acceptem que és certa la hipòtesi sobre la gravetat presentada a B208: la matèria atrau 
la matèria i l’antimatèria atrau l’antimatèria, però matèria i antimatèria es repel·leixen. 
Al seu torn, sabem que l’electromagnetisme funciona de manera inversa: les càrregues 
d’igual signe es repel·leixen i s’atrauen les de signe diferent. Doncs bé, suposem que 
ambdues forces intercanvien els seus papers: la gravetat funciona atractivament entre 
masses de “signe” diferent (matèria o antimatèria) i repulsivament entre masses d’igual 
signe; i alhora l’electromagnetisme atrau càrregues del mateix signe i repel·leix les de 
signe diferent. Per imaginar un univers així que sigui viable, segurament caldrà suposar 
que també estan intercanviats els valors numèrics de les constants de gravitació 
universal i electromagnètica. Seria viable un univers així? Segurament caldria fer algun 
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altre retoc, com ara què passa quan matèria i antimatèria entren en contacte. N’hi hauria 
prou de reescriure les equacions d’Einstein de la Relativitat general per descriure’l? Si 
aquest univers resultés ser viable, ben bé en podríem dir un univers dual del nostre. Fins 
i tot podria ser que, d’acord amb el postulat de dualitat, aquest univers sigui necessari 
per compensar el nostre... 

Altres universos d’Einstein 
La idea d’aquest univers dual és el que m’ha mogut a batejar aquesta mena d’universos 
amb el nom d’Einstein. Però és clar que n’hi pot haver de molts altres tipus: podria ser 
viable un univers sense gravetat? Com hauria de ser un univers on la temperatura 
òptima per a la vida fos la de la corona solar? Què passaria si la velocitat de la llum no 
fos la màxima, sinó la mínima que pot assolir un cos amb massa?  
 
No pretenc amb aquests exemples assenyalar possibles universos viables; és probable 
que sigui fàcil demostrar que cap d’ells no ho és. El que pretenc és indicar que aquí la 
imaginació és infinita i per tant hi ha un camp d’exploració infinit a recórrer. I potser hi 
ha una infinitat d’universos d’Einstein esperant que hi pensem.  

Universos lògicament diferents o de Hilbert-Lobatxevski  

 Definició 
Aquests universos es diferencien del nostre encara més que els anteriors. Aquí ja no 
només són diferents les lleis de la Física, sinó fins i tot les de la Lògica, i per tant també 
ho són les Matemàtiques aplicables.  

Què vol dir una lògica diferent 
Ja no es tracta només de la massa de l’electró o de com actua la força de la gravetat: ara 
es tracta d’un sistema lògic completament diferent. Per estudiar-los, doncs, hem de 
partir de zero: hem de reinventar la feina que van fer els grecs al seu moment.  
 
La pregunta ara és quines poden ser les regles de raonament a les quals s’atribueix la 
categoria de vàlides. Imaginem, per exemple, aquest sil·logisme: 

1. Els humans no tenen ales 
2. Els rinoceronts no tenen ales 
3. Per tant, els rinoceronts són humans 

 
Aquesta no és una regla vàlida de raonament en el nostre univers: hi ha un principi lògic 
que diu que de dues negacions no es pot obtenir una afirmació. Per tant, no podem usar 
aquest sil·logisme en un raonament. Ara bé, el conjunt de regles de raonament vàlid és 
simplement el conjunt per al qual es postula que si les premisses són certes, la conclusió 
també ho és. Què passaria si postuléssim això per a aquesta regla? Quines altres regles 
de raonament hauríem d’admetre per tal que el sistema sigui coherent?  

Coherència lògica 
És clar que si acceptem com a regla vàlida coses com l’exemple anterior, ens hem de 
preguntar què val i què no val en aquest joc. Quina és la condició mínima que ha de 
complir un sistema lògic per tal que el puguem considerar acceptable? Quines 
implicacions té sobre la viabilitat dels universos que en resulten el fet de considerar 
vàlida una regla com aquesta? 
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Al meu entendre, hi ha dues condicions que són les que marquen la frontera: els 
principis del terç exclòs i de consistència:  
 

 Terç exclòs: tota sentència és certa o falsa, sense altra possibilitat 
 Consistència: una sentència no pot ser certa i falsa alhora 

 
Això no és més que una altra manera de dir el mateix que Hilbert: "existència", en 
matemàtiques no és altra cosa que absència de contradicció. I d’aquí que hagi posat el 
seu nom en aquesta mena d’universos. 
 
Naturalment, el valor de veritat de la sentència s’ha d’entendre dins d’un context, la 
qual cosa va lligada a la definició del sistema que faci cada observador. Una vegada més 
ens trobem amb bucles lògics que fan impossible una solució directa, no iterativa, del 
problema. 

Hi ha universos així? 
Plantejat el problema d’aquesta manera, ens trobem davant d’un repte tan fascinant com 
formidable: imaginar un conjunt de regles arbitrari, per extravagant o contraintuïtiu que 
ens sembli, i examinar si el producte que en resulta compleix o no les condicions de terç 
exclòs i de consistència.  
 
La pregunta és clar, és si és possible trobar altres conjunts de regles de raonament que 
compleixin això, una pregunta que podria ser indecidible: potser mai no podrem 
demostrar que no n’hi ha, però tampoc mai no en trobem cap. Però en la meva opinió 
algun dia serà possible respondre-la i apostaria que la resposta serà afirmativa. 
 
Si això és així, vol dir que la Lògica es troba en la mateixa situació que es trobava la 
Geometria abans de Lobatxevski, i d’aquí el nom donat a aquesta mena d’universos.  

Reducció lògica 
Ara bé, el fet que es puguin trobar sistemes lògics diferents no vol dir necessàriament 
que aquests sistemes hagin de ser absolutament incompatibles entre ells. Si examinem la 
història de les matemàtiques veurem que això ha passat moltes vegades: coses 
aparentment diferents, resulten ser casos particulars d’un esquema més general, o fins i 
tot es poden reduir els uns als altres.  
 
Podem, per tant formular-nos aquestes preguntes: És possible que tota lògica consistent 
es pugui reduir a la nostra? Són d’alguna manera equivalents totes les lògiques 
consistents? Segons el teorema de Löwenheim-Skolen, tot sistema lògic consistent té 
una realització en el conjunt dels nombres naturals i les relacions entre ells. És això una 
indicació de cap a on podrien anar aquestes lògiques? 

Contacte entre universos 
Suposem ara que hem acabat trobant un o més universos viables, siguin del tipus que 
siguin: un cop n’hem definit els axiomes, els podem estudiar. Naturalment, no podríem 
fer-hi experiments físics, però això no té perquè ser un problema massa greu: podríem 
fer simulacions que, amb les condicions adequades, poden substituir-los. És a dir, que 
podem estudiar altres universos des del nostre. 
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I si aquest altre univers és viable, ha de contenir uns elements creadors de coneixement, 
que poden fer el mateix. És a dir, ens podem trobar, almenys en teoria, dos universos 
que s’estudien mútuament. I aleshores ve la gran pregunta: obre això la porta a alguna 
possibilitat d’intercanvi d’informació?  
 
En el nostre estat de coneixement, sembla que la resposta hauria de ser que no. Però 
atenció: parlo d’intercanviar informació, no d’intercanviar emagest. Podria existir algun 
suport compatible en els dos universos que permetés l’intercanvi? Jo diria que el nostre 
model suggereix que això no hauria de ser impossible: en la hipòtesi del Multivers, el 
postulat teleològic no és només vàlid per al nostre univers, sinó per a tot l’Univers i per 
tant també per a tots els universos que el componen. I això només és possible si els 
diferents universos, un cop han assolit la categoria de persones, amb consciència pròpia, 
col·laboren per crear un Nosaltres Universal.  
 
És clar que per a això falta molt i segurament aquesta tasca no ens està reservada a 
nosaltres els humans; potser ni tan sols als que ens substitueixin en la propera evolució. 
Però nosaltres podem començar a treballar per posar-hi el nostre granet de sorra. 
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VII: Postulat egoista 
 

Postulat egoista: 
Tot nòdul d’informació utilitza sempre els graus de llibertat de 
què disposa per intentar optimitzar una funció de benestar, 
que li és pròpia.  

B701.- Compensació entre variables a la funció de benestar 
Si el benestar es pot reduir a una sola magnitud numèrica, la qual és funció d’un cert 
conjunt de variables, vol dir que d’una o altra manera existeix una possibilitat de 
compensar aquestes variables; és a dir que és possible respondre a la pregunta de quina 
disminució de "x" estem disposats a acceptar a canvi de millorar una unitat de "y", 
siguin el que siguin "x" i "y". Per exemple: quants dies de vacances estaries disposat a 
sacrificar per no patir cap malaltia durant un any. O la tòpica pregunta de quants diners 
val el somriure d’un nen. 
 
Dit així sembla absurd, però si ens hi fixem una mica més veurem que en realitat no ho 
és tant: en la pràctica això és el que fem sempre; el que passa és que no som capaços de 
calcular-ho bé, començant perquè no sabem ben bé com mesurar, no ja numèricament 
sinó ni tan sols qualitativament, moltes de les variables; i encara menys coneixem prou 
bé la interacció entre variables en la funció de benestar. 
 
Quan prenem decisions, sempre estem compensant unes coses amb les altres. Per 
comprar un cotxe ens fixem en l’aspecte exterior, el preu, el consum, les prestacions, 
etc. i al final sacrifiquem una mica d’aquí a canvi de tenir una mica més d’allà. És el 
mateix que fem quan decidim dedicar uns dies de lleure per aprendre anglès. O, més 
simple, quan ens empassem un xarop fastigós o acceptem una injecció dolorosa a canvi 
de l’esperança de curar-nos d’una malaltia. 
 
Encara que no ho vulguem reconèixer, en el fons sempre estem compensant coses, 
sovint sense ni adonar-nos-en. En realitat, aquesta comparació no sol ser quantitativa, 
sinó qualitativa: quan diem que "paga la pena" fer una cosa X a canvi d’obtenir-ne una 
altra Y, el que estem dient és simplement que considerem que la pèrdua de benestar que 
representa fer X és menor que l’increment que representa Y. Extremant les coses, potser 
no sabem dir què val el somriure d’un nen, però sí que podem saber quin és el "preu de  
mercat" d’una estona de companyia i una mica de comprensió (real o fingida), mirant 
les tarifes de les prostitutes, dels psicòlegs i dels confessors79, encara que dir-ho així no 
sigui políticament correcte. 
 
La compensació de variables, doncs, existeix encara que no en siguem conscients. 

                                                 
79 Sí, els confessors també tenen una tarifa, només que no és monetària: és el seu dret a renyar-nos mentre 
ens tenen una estona de genolls, i a posar-nos una penitència per després. 
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B702.- Variables de la funció de benestar 

Les variables físiques: conservació de l’emagest 
Cap nòdul d’informació no pot existir sense un suport emagest que el sostingui: el propi 
cos si parlem d’éssers humans o d’animals, el maquinari si parlem d’ordinadors, la gent 
que la forma si parlem d’organitzacions, les màquines i instal·lacions si parlem d’una 
fàbrica i així successivament. Si l’emagest falla, el nòdul té dificultats per continuar 
vivint i la seva possibilitat de processar informació disminueix, i a partir d’un cert límit 
desapareix. Degut al postulat teleològic, una de les coses que caracteritzen tots els 
nòduls és la seva voluntat de supervivència, almenys durant la major part de la seva 
vida. Per tant, mantenir l’emagest en bon estat (naturalment dins de les seves 
possibilitats) és un element essencial de tot nòdul d’informació.  
 
Això es tradueix en un munt de funcions bàsiques: la cura de la salut, que implica 
l’alimentació, evitar malalties i curar-les en el seu cas, la seguretat, l’instint de 
conservació, etcètera.  
 
Al costat d’això hi ha la supervivència dels nòduls de què hom forma part; per tant són 
dins d’aquest grup l’instint de reproducció inherent a tots els membres d’una espècie —
que és la contribució dels seus exemplars a la salut de l’espècie—, la protecció de la 
família i la llar, i també les necessitats de seguretat (física i emocional) que ens 
assegurin no només que l’emagest està en bones condicions ara, sinó que ho continuarà 
estant en el futur. Tot això va encaminat a mantenir l’emagest en bon estat de 
funcionament, ara i en el futur. Observem que aquesta "salut" no es refereix al propi 
decisor, sinó a d’altres nòduls més complexos dels quals forma part, com ara l’espècie 
(biològica), la família o la nació (espècie cultural).  
 
En definitiva, aquest grup està format per tot allò que tendeix al manteniment en bon 
estat de funcionament de la infraestructura necessària per a l’existència del nòdul i en 
permet l’existència i durada. 

Les variables materials: increment de la informació 
La finalitat de l’Univers és el creixement del coneixement, que és informació, però no 
tota la informació. En aplicació del Mecanisme fonamental, per aconseguir fer créixer el 
coneixement cal incrementar la informació de manera permanent, i això és el que fan 
tots els nòduls, cadascú a la seva manera. És lògic, doncs, que un dels objectius 
fonamentals de tot nòdul actiu —el segon, després de la supervivència— sigui 
precisament aquest: incrementar constantment la informació i els mecanismes per fer-
ho. Per tant, dins d’aquest grup distingirem dos subgrups de variables: l’increment de la 
informació disponible i l’increment dels graus de llibertat. 
 
Entenc per increment de la informació disponible la quantitat d’informació a què té 
accés el nòdul. Es tracta de saber com més coses millor, en tots els àmbits: des de les 
més simples com ara on hi ha aliment, els coneixements empírics de com fer o 
aconseguir determinades coses, fins a arribar a l’estadi més elaborat: el coneixement. 
Aquesta informació disponible ha de ser emmagatzemada en una memòria física: sigui 
el propi cervell (memorització) o en una memòria externa, des d’una llibreta fins un CD 
o una làpida gravada en pedra. 
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Però acumulació d’informació vol dir molt més que això: vol dir l’ànsia de saber més, la 
necessitat de pensar i d’imaginar, fer plans, parlar amb altres per tal de rebre informació 
nova que ens permeti rebre i generar més informació, en un circuit permanentment 
realimentat. En aquest grup hi ha, doncs, la curiositat, les ganes de saber, i també 
l’interès per una vida més còmoda, amb més temps disponible per pensar, no tan 
subjecta a riscos i per tant amb més possibilitats de supervivència: això vol dir, entre els 
humans, la ciència i el seu gran motor —junt amb la curiositat— que és la tecnologia. 
 
Aquesta mena de variables són, en el nostre cas, el motor principal de la nostra actuació, 
mentre que en els nòduls menys desenvolupats, resulten ser més febles o fins i tot 
inexistents. No en tenen els nòduls passius, i per tant els integrants del món mineral; és 
quasi inexistent en les plantes, que simplement es mouen –creixen– intentant aconseguir 
més nutrients, aigua i llum, i és només una mica més gran en la majoria dels animals; 
només en els primats es comencen a albirar comportaments similars als nostres. 
 
Poc o molt, tots els nòduls amb una mínima complexitat són conscients de la necessitat 
que tenen tots els nòduls de disposar de més informació, cosa necessària per a 
l’existència de nòduls col·lectius; per això dins d’aquest grup s’hi pot posar també la 
comunicació: des de l’ensenyament dels més joves (que és una manera de conservar la 
informació dels nòduls col·lectius de què pares i fills formen part) fins a la publicació en 
revistes científiques (ídem per al nòdul "ciència"). La informació generada per un nòdul 
(sigui una recepta de cuina, una novel·la o una teoria general sobre l’Univers) ha de ser 
comunicada a altres nòduls per tal que estigui disponible per a tots, no només per als 
nòduls individuals sinó també, i sobretot, per als nòduls col·lectius i per això hi ha la 
necessitat de comunicar-la. 
 
Disposar de més graus de llibertat permet tenir més opcions entre les quals decidir, i 
dóna més capacitat per millorar la pròpia funció de benestar; d’aquesta manera 
augmentar els graus de llibertat disponibles és una condició que forçosament ha de 
produir més benestar. Dins d’aquest segon subgrup de variables hi ha coses com ara la 
curiositat, el desig de saber, l’anhel de llibertat, l’ambició... 
 
L’increment de la informació pot prendre moltes formes; potser sobti saber que, pel que 
fa als humans, inclou l’ànsia de diners i de poder.  
 
Comencem per l’ànsia pels diners (o per la riquesa en general). Siguem sincers: tothom 
en vol de diners, encara que només sigui per poder-los repartir entre els pobres. Per què 
tothom en vol? Com ja hem dit, l’economia és un dels camps (potser el que més) on més 
directament es manifesten els trets característics de la informació, i per això és tan 
atractiu: perquè és on la necessitat de creixement de la informació es pot manifestar de 
manera més clara. A més, (i potser aquesta coincidència no és gens casual) disposar de 
diners facilita tant adquirir nova informació com disposar de més graus de llibertat. I, 
evidentment, donat el cas facilita les eines per al manteniment del propi emagest. A 
B706 tornarem sobre aquests conceptes. 
 
El poder juga un paper en tot això bastant semblant: el poder (i també els diners, en 
part) tenen la mateixa capacitat de permetre disposar de més graus de llibertat. Com més 
diners i més poder tingui algú, més capacitat tindrà d’aconseguir que altres facin allò 
que l’interessa, o el que és igual, que treballin per a ell, i per tant incrementar la seva 
capacitat d’acció i amb ells la d’incrementar la capacitat de generar informació. 
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Les variables morals: reforç positiu. 
El tercer grup es refereix a tot allò que ens fa saber (o creure) que estem en el bon camí 
per aconseguir arribar allà on volem, i és un grup de variables que pràcticament només 
existeix en els humans. 
 
Aquí hi ha tot allò que ens ajuda (o se suposa que ens ajuda) a millorar la possibilitat 
d’encert futur. En termes de teoria de sistemes això seria un feed back: sense una 
realimentació de la informació és impossible el control perquè no sabem si el que estem 
fent és correcte.  
 
Aquest és un conjunt enormement variat d’estímuls. Molts ens arriben del nostre entorn, 
alguns positius i d’altres no: entre els primers hi ha l’amor, la vanitat satisfeta, 
l’estimació, el reconeixement, fins i tot l’adulació... una llista molt llarga que els 
psicòlegs sabran completar. Tot això ens reforça en el convenciment (encertat o no) que 
ho estem fent bé, que estem en el bon camí. I rebre els seus contraris —una llista 
igualment llarga que conté coses com per exemple el rebuig, l’odi o el menyspreu— ens 
indica que hi ha alguna cosa que falla. També hi ha estímuls que vénen de dins mateix: 
l’orgull per la feina ben feta, la satisfacció d’assolir una fita o la consciència tranquil·la 
per haver obrat bé són a la primera llista. Els remordiments, ser conscient d’haver errat, 
i els sentiments de fracàs o de culpa són a la segona. Aconseguir els primers i evitar els 
segons forma part clarament de la funció de benestar. 

B703.- La funció de cadascú 

Singularitat de cada nòdul 
Haver pogut identificar tres grans grups de variables no vol dir ni de bon tros que ja 
tinguem la funció definida. Segurament mai no serà possible escriure una "funció 
general de benestar" vàlida per a tots els nòduls, en què només calgui determinar el 
valor de certes constants de ponderació per tenir la funció d’un nòdul en particular; és 
més, segurament no serà possible fer-ho ni tan sols per a un conjunt de nòduls tan 
homogeni com ara tots els humans. Potser sí per a grups de nòduls molt més simples 
(totes les àligues, posem per cas) però probablement no per a una família humana, per 
exemple. 
 
No tots els nòduls tenen les mateixes variables; per exemple, no té sentit parlar de 
l’ànsia de diners d’un conill o de les preocupacions socials d’un nen de tres anys. I les 
variables comuns, no tenen el mateix pes; a més, les ponderacions per a un mateix nòdul 
varien en el temps en funció de les circumstàncies: si tinc gana això és prioritari, però 
potser haurà d’esperar perquè he quedat amb algú per dinar d’aquí a una hora. I un gos 
(però no un cavall) és capaç de reprimir les ganes d’orinar fins que el seu amo el tregui 
al carrer. 

Variables i evolució 
Podem observar com aquestes variables apareixen, evolutivament parlant, per aquest 
mateix ordre: el manteniment de l’emagest és pràcticament l’únic que es pot fer (si és 
que es pot fer res) en el món mineral i en el vegetal; en el món animal apareixen les 
primeres variables materials (la construcció de ruscs per les abelles o de dics pels 
castors, per exemple). No sé fins a quin punt es poden considerar variables morals coses 
com ara la fidelitat d’un gos per al seu amo, però no és fins als primers homínids que 
comencen a aparèixer clarament les variables morals. Més endavant veurem com aquest 
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ordre no és casual, sinó que respon en un sentit molt profund, al concepte evolutiu 
mateix.  
 
Entre nosaltres, la necessitat de les variables físiques (cuidar la pròpia salut de la millor 
manera possible) és una obvietat; entenem bé la bondat de les variables materials (tot i 
que en discutim el pes, és a dir fins a quin punt s’hi han de supeditar altres coses), i 
finalment sentim que les variables morals són importants, encara que no sapiguem 
explicar ben bé perquè. Tanmateix, no fa pas gaire temps aquestes prioritats no eren tan 
clares: no cal remuntar-se gaire enrere per trobar ascetes que renunciaven absolutament 
al benestar aportat per les variables materials, i fins i tot en bona part per les físiques, en 
benefici de les morals, una visió explicable pel primer pas del Mecanisme fonamental: 
en tractar-se d’una cosa relativament nova, que s’intueix important però no se sap 
racionalitzar adequadament, al principi (un principi que pot durar segles) es proven totes 
les alternatives cosa que comporta que es cometen errors. 
 
Resumidament, es pot dir que les variables físiques són emergents durant l’evolució en 
el món mineral, bàsiques en el món biològic i ja estan força superades en el nostre. De 
la mateixa manera, les variables materials són emergents en el món animal i són 
bàsiques en el nostre cas; i finalment, les nostres variables emergents són les morals. 
Aquest resum es desenvolupa del tot al parlar de les cinc evolucions (v. cap. 8) i ens 
serveix per plantejar el problema de la funció de benestar dels nous tipus de nòduls 
col·lectius creats per nosaltres: les organitzacions. 

El cas dels “nous” nòduls col·lectius 
Els humans tenim ben assumides les variables físiques i, en bona mesura, es controlen 
soles: el nostre cos sap com curar-se d’un refredat i fins i tot de malalties més greus. El 
que ocupa el lloc central de les nostres preocupacions són les variables materials, 
essencialment resumides en l’expressió “guanyar-se la vida”. Finalment, en el procés de 
la nostra evolució han anat apareixent a poc a poc les variables morals: són les nostres 
variables emergents.  
 
Però els humans hem creat moltes persones col·lectives, amb les finalitats més diverses: 
institucions polítiques i econòmiques, bàsicament. En aquesta mena de nòduls, 
l’emagest és comparativament poc important, i per tant les variables físiques solen tenir 
poca importància. Centrem-nos en un tipus d’entitats econòmiques en particular: les 
empreses; això ens permetrà veure millor el procés, que d’altra banda, tot i ser general 
és en aquest cas on, al meu parer, és més simple i evident.  
 
Les empreses més simples i en bona part més antigues, eren i són les de producció: 
s’originen en els antics pagesos i artesans i la seva finalitat és facilitar l’obtenció de 
béns al menor cost possible. En aquest tipus d’empresa, l’emagest és important: els 
recursos de producció (la terra, màquines, eines, instal·lacions, etc.) constitueixen un 
element bàsic i la necessitat del seu bon manteniment és essencial: les variables físiques 
són molt importants, tant com la informació necessària per funcionar, el que en diríem 
"l’ofici".  
 
El següent nivell de sofisticació correspon a les empreses comercials: ja no fabriquen, 
només compren i venen (i eventualment transporten). Les necessitats d’emagest són 
comparativament menors, i per tant el benefici –la variable material fonamental tant 
d’unes com de les altres– adquireix una importància proporcionalment més gran.  
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El pas final fins ara són les empreses financeres. Aquí la base emagest és irrisòria 
comparada amb la magnitud de l’entitat, i per tant les variables físiques són 
pràcticament irrellevants: el benefici és gairebé l’única guia.  
 
Fins ara. Ja fa temps que s’ha descobert que les persones que hi treballen són un recurs 
–físic, però també amb altres components– que necessita un manteniment adequat. Avui 
ja és evident que cal preocupar-se també de la salut dels treballadors (riscos laborals), el 
sou no és suficient (motivació, relacions humanes) i els coneixements de les persones 
són un actiu molt important. Aquesta mena de coses van més enllà de la pròpia empresa 
i afecten també la col·lectivitat social més propera i apareix el concepte de 
Responsabilitat Social Corporativa. D’aquesta manera, a poc a poc, van emergint dins 
d’aquests nòduls col·lectius les variables de tipus moral, fins al punt que ja hi ha 
nombroses entitats econòmiques, de les cooperatives fins a les ONG, per a les quals el 
lucre ja no és ni tan sols la seva finalitat (tot i que continua essent necessari no acumular 
pèrdues per assegurar-ne la viabilitat). 

B704.- El procés de decisió 

Subjectivitat 
Els nòduls actuen en funció del que saben (o creuen que saben) sobre allò que afectarà 
la seva funció de benestar. Tot el debat filosòfic sobre "la cosa en si", el concepte de 
substància i la diferència o no entre l’objecte i els seus atributs és fora de lloc. El que 
importa per a cada nòdul no és "què és cada cosa", sinó com la percep. No hi ha altra 
informació que la subjectiva, ni més valoració que la que imposa el model que 
l’observador (que ara anomenarem decisor) té de la realitat. 
 
Aquesta subjectivitat inclou també el temps. Cada nòdul valora el temps segons les 
seves pròpies perspectives, és a dir segons el seu temps subjectiu. Un club de futbol vol 
resultats immediats, i un any ja és llarg termini; però per a l’Església catòlica, un parell 
de segles pot ser un termini perfectament raonable. El director financer d’una empresa 
pot considerar que deu anys és un termini raonable per a una inversió de l’empresa, però 
si es tracta d’invertir els seus diners particulars, tres anys pot ser massa temps. 
Observem que estem parlant de la mateixa persona i que en tots dos casos actua amb la 
mateixa diligència i voluntat d’encert, però les circumstàncies són diferents: en un i altre 
cas està usant la funció de benestar de dos nòduls diferents i per tant el seu temps 
subjectiu és també diferent.  
 
Per tant cal remarcar un parell de coses, bastant evidents però importants: 

 El procés de decisió necessita informació, la qual ha d’estar disponible 
per al nòdul quan pren la decisió. És a dir, que fa l’anàlisi de la decisió 
amb la informació disponible, sigui certa o no, i hagi vingut d’on hagi 
vingut. I, és clar, no té en compte la informació que no coneix. 

 
 La informació amb què treballa cada nòdul quan pren decisions (i ho està 

fent constantment) prové en bona part de la seva relació amb l’exterior. 
Els sentits físics són les eines primàries d’entrada, però no les úniques: hi 
ha informacions no sensibles com ara desitjos, records, etc.  
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Algorísmica  
Dir que cada nòdul disposa de la seva funció de benestar i que en tot moment usa els 
seus graus de llibertat per intentar optimitzar-la és molt bonic i queda molt bé; fins i tot 
és matemàticament impecable, però una cosa és dir-ho i una altra és dur-ho a la pràctica: 
evidentment, no és una cosa gens senzilla, i d’altra banda la intenció no és –per ara?– un 
concepte matemàtic. Farem un breu repàs de l’estat de la qüestió. 
 
Considerem els mètodes matemàtics d’optimització El càlcul exacte dels valors òptims 
d’una funció no lineal de moltes variables (i la funció de benestar ho és) pot ser una 
cosa molt complicada i de vegades impossible en la pràctica. I el problema que volem 
estudiar ara, tal com l’hem plantejat, encara més. Hi ha tota una branca de la matemàtica 
aplicada, anomenada Algorísmica dedicada a estudiar aquest problema d’una 
importància pràctica evident. 
 
La primera dificultat a resoldre és com saber (si és possible saber-ho) si la solució que 
trobarem és l’òptim absolut o només un òptim local, un concepte que ja ens ha aparegut 
altres vegades. Definim-lo ara amb precisió:  

Un òptim local és una solució que és millor que qualsevol altra en el seu 
entorn (és a dir amb valors semblants de totes les variables)  
 
L’òptim absolut és el millor de tots els òptims locals. 

 
En general, els mètodes de càlcul trobaran una solució tal que totes les similars a ella 
siguin pitjors: això garanteix que es tracta d’un òptim local, que pot ser l’absolut o no; 
evidentment hi ha una certa probabilitat que ho sigui, però difícilment es podrà 
assegurar que ho és realment. Ara bé tot això, essent cert, és només una part i no 
necessàriament la més important, del problema. Recordem que estem estudiant com els 
nòduls d’informació prenen les decisions, i per a això cal estudiar, breument també, una 
altra branca del saber, en aquest cas a cavall entre l’algorísmica i la psicologia, 
anomenada Teoria de la decisió. 

El procés de presa de decisions  

Esquema del procés de decisió 
Decidir és triar l’acció que es considera millor en les circumstàncies en què es pren la 
decisió, és a dir seleccionar una acció entre les diverses accions possibles. En el nostre 
llenguatge, hi ha un nòdul d’informació actiu (en aquest context anomenat decisor) que 
ha d’escollir entre les opcions que li permeten els graus de llibertat disponibles, aquella 
via d’actuació que maximitzarà el seu benestar.  
 
La presa de decisions no és una acció simple, sinó tot un procés, que no s’ha de donar 
per acabat fins que efectivament s’ha fet allò que s’ha decidit fer i s’ha vist quins són els 
resultats finals realment aconseguits. És un procés subjecte a errors o fallades, que 
poden tenir moltes causes; pràcticament es pot dir que a cada pas del procés hi ha una 
possibilitat d’error. L’esquema de la figura B704.1 és una aproximació a aquest procés, 
i mostra de manera molt sintètica les principals causes que poden fer que la decisió 
acabi resultant errònia.  
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El paper de la racionalitat en la decisió 
És un principi filosòfic usualment acceptat que l’estudi racional de les decisions en 
millora la qualitat80. Això és cert a mitges, però de moment acceptarem que la 
racionalitat és un valor important a l’hora de prendre decisions.  
 
Per començar, la racionalitat total és irrelitzable: s’hauria d’analitzar tot fins l’infinit, 
cosa totalment impossible: els punts següents ens ho faran veure millor. D’altra banda, 
no sempre es té tota la informació per poder fer una anàlisi racional completa, en 
especial si es tracta de decisions poc formalitzades. Si les informacions primàries de què 
partim per prendre les decisions no provenen d’un procés racional o d’una presa de 
dades objectiva, resulta que al final prenem la decisió més per intuïció que per 
racionalitat. 
 
D’altra banda, de vegades la intuïció és més eficient que la racionalitat. Però cal 
reconèixer que en principi la racionalitat ajuda a prendre una millor decisió. 

Accions possibles 
Si decidir implica triar una acció, vol dir que hi ha d’haver diverses accions alternatives, 
perquè, si no, no hi ha decisió.  
 
Un dels elements més importants per prendre una decisió correcta és considerar totes les 
accions possibles, ja que això és condició necessària per prendre una bona decisió: si, 
per la causa que sigui, la millor acció possible no s’ha considerat, és segur que no es 
triarà. Els jugadors d’escacs (sobretot si no són gaire bons) en saben molt de situacions 
d’aquestes: "no l’havia vista", diuen. Per tant, fer la llista de totes les accions possibles 

                                                 
80 No entrarem aquí a discutir-ho, però cal veure que aquesta afirmació és indemostrable, entre altres 
coses perquè rarament es pot definir què vol dir que una decisió és "millor" si no és veient-ne els efectes a 
posteriori, és a dir quan ja és tard. 
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Fig. B704.1: El procés de decisió i raons per les quals pot resultar errònia 
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sense deixar-se’n cap (encara que a primer cop d’ull de vegades semblin absurdes o poc 
interessants) és el primer i més important pas per prendre bones decisions. 
 
Ara bé, què limita les accions possibles? Què fa que una acció sigui possible o no? Hi 
ha diferents limitacions, algunes físiques (no puc considerar una acció possible sortir 
volant per la finestra), d’altres legals (circular a 200 km/h per l’autopista no està 
permès), d’altres econòmiques (no disposo de prou diners per fer determinada cosa) i 
d’altres fruit del propi decisor, de la seva manera de ser i de les seves creences. 
 
De fet, tret de les limitacions estrictament físiques, podem dir que totes limitacions les 
posa sempre el mateix que pren la decisió. Les limitacions legals, ètiques, morals, etc. 
sempre es poden evitar, almenys en teoria, perquè sempre es pot decidir prescindir-ne, 
potser amb un cost personal i social important. Per exemple, si el meu cotxe té prou 
potència i no hi ha trànsit, puc anar per l’autopista a 200 km/h sense problemes, si no 
m’importa pagar totes les multes que em puguin posar i els punts del carnet de conduir 
que pugui perdre. La qüestió seria, doncs, si el decisor considera que aquestes 
conseqüències negatives compensen o no els beneficis. 

Resultats de les accions. Anàlisi de la decisió 
Abans s’ha dit que decidir és triar l’acció que es considera millor en les circumstàncies 
actuals. Ara bé, què vol dir que una acció és "la millor"? Tècnicament, seria aquella que 
optimitza la funció de benestar del decisor; però resulta que molt sovint ni el mateix 
decisor sap exactament què vol dir això. Fins i tot en casos aparentment simples, no és 
tan senzill: maximitzar el benefici d’una empresa sembla un criteri inatacable, però si 
això compromet la supervivència de l’empresa a llarg termini, potser ja no ho és tant81. 
 
Si parlem de decisors diferents, no es pot parlar de “la millor acció”, perquè la 
consideració depèn de cadascú: algú pot considerar preferible una cosa que un altre 
considera pitjor. Fins i tot per a un sol decisor la qüestió no és gens senzilla; la llista de 
raons concretes per a això pot ser quasi infinita, però segurament es poden reduir a 
només dues grans classes: no sempre és prou conegut el resultat que s’obtindrà com a 
conseqüència de fer una acció determinada, i la compensació de variables no és prou 
clara.  
 
Per tant, decidir és una qüestió que implica un cert grau de risc, i cal definir amb quins 
resultats esperats s’ha de treballar per analitzar la decisió. Sovint aquesta anàlisi és un 
procés iteratiu, on les diferents alternatives es van "madurant" fins a la conclusió final. 

Criteris de decisió 
Suposem que ja tenim recollida tota la informació anterior. Amb quins criteris l’hem 
d’analitzar per triar "la millor acció"? Hi ha diversos criteris que es poden usar, fins i tot 
sense sortir del camp de la racionalitat. Examinem-ne alguns breument, prenent com a 
exemple una decisió ben quotidiana: he de comprar o no un bitllet de loteria?  
 
Un criteri ben conegut i usual en aquest casos és el de l’esperança matemàtica (també 
anomenat de Bayes): es tracta d’elegir aquella acció la utilitat de la qual en cada resultat 

                                                 
81 Aquesta és justament una part important de les causes de la crisi econòmica actual (des del 2008): es va 
prioritzar el benefici immediat, sense considerar-ne les conseqüències a mig i llarg termini  
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possible, ponderada segons les probabilitats a priori, sigui millor. Segons aquest criteri 
no s’hauria de comprar mai, perquè l’esperança matemàtica del premi és menor que el 
cost del bitllet (altrament no seria negoci per a l’organitzador del joc). Tanmateix, tots 
ho hem fet alguna vegada! Per què? Hi ha diverses explicacions per a això. 
 
La primera raó és que el premi en metàl·lic que es pugui obtenir no representa tota la 
funció de benestar: hi ha altres variables que també hi intervenen. Quan comprem un 
bitllet de loteria, de fet, no tenim només una esperança de premi monetari: mentre no 
sabem si ens ha tocat o no, ens podem fer il·lusions que ens tocarà, cosa que també 
constitueix una satisfacció, i per tant tenim un resultat favorable (i segur) que no 
tindríem si no compréssim el bitllet. O la possibilitat que la rifa de Nadal toqui a tots els 
companys de feina menys a mi. Això ens ha de servir per posar-nos alerta sobre com 
s’han de definir els resultats: sovint hi ha elements (sobretot intangibles) que formen 
part del resultat i no són gaire evidents; però si ens els deixem, farem una anàlisi 
incorrecta de la decisió.  
 
Un altre criteri racional és el del risc. Si no comprem el bitllet no guanyem ni perdem 
res, mentre que si el comprem i guanyem, obtindrem molts diners. És clar que guanyar 
té una probabilitat molt baixa, però què passa si no guanyem? Pràcticament res: la 
pèrdua és molt petita, de manera que el risc que correm és gairebé insignificant. 
Aleshores, atès que el guany possible és molt gran i la pèrdua possible molt petita, val la 
pena córrer el risc davant el guany possible, encara que les probabilitats estiguin en 
contra nostra. Aquest criteri és proper a la definició logarítmica de la utilitat dels diners, 
ja comentada a B306. 
 
Existeixen molts altres models teòrics per analitzar les decisions, que no examinarem 
aquí. Crec que amb aquest petit tast ja n’hi ha prou per saber que el propi procés de 
càlcul a partir de les informacions prèvies no és en absolut una qüestió trivial. 

Limitació de la racionalitat en la decisió 
Qualsevol que sigui la metodologia que emprem en la decisió, és clar que comporta la 
necessitat de destinar-hi un temps: per recollir informació, per analitzar i avaluar les 
possibles alternatives, etc.  
 
La racionalitat estricta ens portaria a un procés infinit, ja que els processos racionals no 
demostren ni justifiquen res si no és basant-se en altres afirmacions prèvies que donem 
per bones: és el vell joc del per què (v. B104). En efecte, fer la llista d’accions 
possibles, decidir quina informació és rellevant i quina no, quin criteri de decisió 
usarem, quina compensació entre variables estem disposats a acceptar, etc... són 
decisions —diguem-ne decisions prèvies—, cadascuna de les quals exigiria el seu 
corresponent procés de decisió, amb les seves pròpies decisions prèvies, la qual cosa 
comporta una regressió infinita, impossible de dur a la pràctica. 
 
Al final, per tant, resulta que s’acaba prenent la majoria de les decisions prèvies de 
forma no racional, i un cop fet això, la resta ja només és càlcul: el resultat està 
determinat i va implícit en el conjunt de totes les decisions prèvies adoptades. O sigui, 
que per molt racionalment que vulguem decidir, al final resulta que prenem la decisió de 
forma no racional ja que en darrer terme tenim pressupòsits o afirmacions racionalment 
no demostrades. 
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Valor d’anàlisi i d’oportunitat. El paper del temps en la decisió 
Si prenc una decisió sense anàlisi, sense reflexionar-hi prou, és probable que l’espifiï 
molt. Si ho analitzo una mica, la qualitat millorarà, encara que això té un límit (potser 
asimptòtic): arriba un moment en què, per més que hi pensem, pràcticament ja no 
podrem millorar més l’anàlisi. D’altra banda, com més triguem a prendre la decisió, la 
seva oportunitat és cada cop menor: cal decidir-se abans que no sigui massa tard; per 
tant, hi ha un temps òptim d’anàlisi. La figura B704.2 ho posa de manifest: el valor 
d’oportunitat de la decisió es pot fer infinitament negatiu si l’allarguem massa, cosa que 
fa negatiu el valor total. Seria el cas de la decisió de si anar o no al teatre: un cop 
començada la funció probablement ja no es pot decidir d’anar-hi; i en tot cas, un cop 
s’ha acabat, el valor d’oportunitat és infinitament negatiu: ja no hi ha res a fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Realització de l’acció  
No es pot considerar acabat el procés de decisió fins que efectivament s’ha realitzat allò 
que s’ha decidit. Un cop triada l’acció, cal dur-la a terme: sovint, això vol dir donar 
unes instruccions a les persones que pertoqui per tal que ho facin, amb tots els riscos i 
problemes que això implica. I si ho fa un mateix, sempre hi la possibilitat d’error per 
qualsevol causa, un imprevist... Decidir què fer no és el mateix que fer-ho. 
 

Resultats reals i expectatives 
Un cop realitzada l’acció, és a dir no merament triada, sinó també duta a la pràctica, i 
potser després de transcorregut un cert temps, veiem quin ha estat el resultat real i cal 
comparar-lo amb les expectatives que teníem mentre analitzàvem la decisió. I pot passar 
que el resultat s’aparti més o menys del previst. 
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Valor total  

Valor d’anàlisi 

Valor d’oportunitat 

Temps  

Temps òptim 
d’anàlisi

Valor d’anàlisi: millora de la decisió per una millor recerca i anàlisi de la informació; 
correspon a l’estudi de la decisió de manera racional. El creixement és ràpid al principi 
i, encara que es pot suposar infinit, cada cop és més lent. 
Valor d’oportunitat: va disminuint en el temps. És una corba clarament descendent i a 
partir d’ un moment determinat (quan ja ha passat l’ocasió), tendeix a menys infinit 
Valor total de la decisió: és la suma dels valors d’anàlisi i d’oportunitat 

Fig. B704.2: El paper del temps en el procés de decisió 
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Pot ser que el resultat hagi estat el previst o també haver passat una cosa poc o molt 
diferent i en conseqüència el resultat hagi estat millor o pitjor del previst segons si "hem 
tingut sort" o no. Si el decisor s’adona de la diferència entre previsions i realitat, podrà 
aprofitar-ho per millorar el seu procés de decisió de cara al futur: aquesta és la font de 
l’aprenentatge, que implica la millora de les capacitats de previsió o estimació; 
experiència, en definitiva. 
 
Aquest aprenentatge dels decisors —suposat que són prou complexos per poder-ho 
aprofitar— és una petita iteració dins de la iteració que representa la vida del decisor: 
l’autòmat que l’anima millora la seva capacitat d’adaptació i per tant de supervivència i 
el fa més útil al propòsit de l’Univers. Aquí tenim un exemple més on es pot aplicar la 
idea de l’hèlix universal. 

B705.- Sobre l'estupidesa 

La teoria de Carlo Cipolla 
Cipolla comença classificant les accions dels individus des de dos punts de vista 
diferents: del propi decisor i de la resta. Cipolla defineix els estúpids com aquells que, 
amb les seves accions, provoquen danys a altres persones o grups de persones sense 
obtenir cap guany per a ells mateixos, o fins i tot perjudicant-se ells mateixos. A partir 
d’aquesta definició Cipolla divideix les persones en quatre grups:  
 

 Beneficien al decisor Perjudiquen al decisor 
Beneficien a la resta Intel·ligent Ingenu 
Perjudiquen a la resta Malvat Estúpid 

 
Evidentment, seria desitjable que tothom fos intel·ligent, perquè el bé de la Humanitat 
creixeria sempre; però això és molt poc freqüent. Cipolla considera que l’estúpid, a 
diferència de les altres tres categories, ho és sempre i actua sempre amb una coherència 
implacable: és estúpid tothora i en qualsevol situació, i no té objectius ni finalitats a 
partir dels quals es puguin avaluar els seus actes. És temible perquè és imprevisible: 
l’única cosa segura és que acabarà fent mal per allà on passi. Per això Cipolla conclou 
que la gent estúpida és un grup més poderós que cap altre: sense reglamentacions, líders 
ni manifestos, aconsegueix exercir un gran efecte amb una coordinació increïble. 
 
Una conclusió força pessimista, que en la nostra adaptació matisarem.  

Adaptació de la teoria  
Partim ara les idees de Cipolla i adaptem-les al nostre cas. La primera observació és que 
la classificació en intel·ligents, malvats, ingenus i estúpids no és de les persones, sinó de 
les accions que, una a una, resulten ser una cosa o altra. Tots, en una o altra ocasió, ens 
hem comportat segons cadascuna de les quatre categories. El que sí que es podria fer és 
estudiar estadísticament el núvol de punts que dibuixen les nostres accions i veure on 
cau el centre de gravetat. 
 
Una segona observació és que, a priori, tothom intenta comportar-se de manera 
intel·ligent; altra cosa és el que resulti al final. Hom pot comportar-se voluntàriament 
d’una manera que sap que els altres qualificaran com un malvat o com un ingenu si la 
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compensació de variables en la seva funció de benestar és l’adequada, però mai no es 
comportarà estúpidament de manera voluntària. 
 
Una tercera observació, encara: com es classifica el resultat d’una acció? És evident que 
dir que una acció és bona o dolenta (beneficia o perjudica) a uns o altres, depèn dels 
criteris de qui opina, i aquests criteris poden ser (i solen ser) diferents. Només 
l’interessat està qualificat per definir el resultat sobre un mateix, i el resultat sobre els 
altres només poden qualificar-lo els altres. Per tant, pot passar que observadors diferents 
col·loquin una mateixa acció en quadrants diferents. És a dir, que classificar una decisió 
com a estúpida, ingènua, intel·ligent o malvada és una qüestió subjectiva. I no diguem el 
comportament general d’una persona.  
 
Suposem per un moment salvades aquestes dificultats. Què ens queda? Doncs que 
cadascú té un núvol de punts de les seves accions que poden classificar-lo amb un grau 
més o menys elevat dins d’una o més d’aquestes categories. Suposem que una persona 
resulta ser notablement estúpida: un 80% de les seves accions cauen en aquesta 
categoria. Com s’ho pren?  
 
El primer de tot és saber si l’interessat està d’acord amb aquesta classificació. És molt 
probable que no hi estigui. Hom pot reconèixer haver fet algunes estupideses de manera 
puntual, però no es qualifica a si mateix d’estúpid de manera sistemàtica. Com deia 
Descartes, "no hi ha res al món repartit de forma més equitativa que el seny: tothom està 
convençut de tenir-ne prou". Una afirmació que no té res d’irònica, encara que no ho 
sembli.  
 
Mai ningú no actua habitualment de manera estúpida per a ella mateixa: caldria una 
lucidesa molt gran per adonar-se que hom és normalment estúpid, i aquesta mateixa 
lucidesa li impediria actuar sistemàticament de manera estúpida.  
 
Per què els estúpids sistemàtics ho són? En la nostra terminologia és evident que o bé 
tenen una funció de benestar més aviat rara o bé els seus processos de decisió són força 
deficients (o una combinació de tots dos). En el primer cas, la seva actuació serà —per a 
ells— intel·ligent o malvada, però no estúpida: no tenen cap motiu per canviar-ho. En el 
segon cas, s’esforçarà a aprendre i no repetir errors: s’adona que ha errat i aprèn de 
l’experiència, de manera que es minimitza la probabilitat que hi torni a caure.  

B706.- Teorema de la col·laboració  

Observacions sobre la definició  
La definició diu que hi ha una conducta de col·laboració quan un nòdul A intenta 
afavorir la funció de benestar d’un altre nòdul B. Observem, però, que això no diu res 
sobre la funció de benestar de A. Efectivament, les conductes de col·laboració 
usualment comporten per elles mateixes un increment del benestar d’A, sigui en termes 
morals (agraïment), materials (el sou de la infermera) o fins i tot físics (dos predadors 
que comparteixen la presa en lloc de barallar-se per quedar-se-la). 

Sistemes simbiòtics  
Una rèmora és un peix que sol viure enganxat a d’altres animals com ara tortugues, 
cetacis i fins i tot vaixells, gràcies a una ventosa que té damunt del cap; d’aquesta 
manera s’alimenta dels paràsits del seu hoste, el qual ha d’arrossegar-la.  
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Entre els molts animals que poden arrossegar rèmores, el cas més conegut és el dels 
taurons, un depredador nat, que fàcilment podria menjar-se-la si volgués. Per què no ho 
fa? El cas és que els taurons no s’oposen que les rèmores se’ls enganxin, sinó que fins i 
tot les deixen canviar de lloc i posar-se en punts tan compromesos com les ganyes.  
 
Segur que al principi moltes rèmores devien ser devorades pel tauró on pretenien fixar-
se, però amb el temps uns i altres troben en la col·laboració un benefici mutu: els 
taurons s’acostumen a la incomoditat que els pugui representar la rèmora a canvi de 
tenir una pell més neta; al seu torn les rèmores obtenen protecció, aliment i oxigen. Tots 
dos obtenen un benefici en termes de les variables físiques, fins arribar a la situació 
actual, on els especialistes discuteixen si la relació entre uns i altres es pot considerar 
simbiòtica o no.  
 
Un procés semblant s’amaga darrere de cada simbiont que trobem a la natura. Un liquen 
és un element simbiòtic format per una alga i un fong, que viuen junts per a benefici 
mutu, tan íntimament lligats que ja no seria possible la supervivència d’un sense la de 
l’altre. La col·laboració ha arribat a ésser tan estreta que la reproducció dels dos es 
conjunta: un liquen dóna lloc a un altre liquen, i no pas l’alga a una altra alga i el fong a 
un altre fong.  
 
Aquest cas posa de manifest de manera encara més extrema que el dels taurons i les 
rèmores una cosa fonamental: la col·laboració comença per causes egoistes i es manté 
perquè produeix uns beneficis que sense ella no hi serien; les col·laboracions que no 
produeixen beneficis són eliminades per la selecció natural. 
 
Observem com l’actuació "generosa" dels nòduls comporta el benefici d’un altre nòdul 
dins del qual estan encaixats. Aquest nòdul superior pot ser molt fort i evident com en el 
cas dels líquens o pot estar menys definit, com en el cas dels taurons i les rèmores.  
 
El liquen ha acabat per imposar-se als seus components, de manera que tant el fong com 
l’alga actuen exclusivament en funció del benestar del liquen, tot i que això els 
proporciona també un benefici circumstancial. En canvi el conjunt "tauró-rèmora", 
precisament perquè no està tan definit82, es manté únicament en funció dels beneficis 
individuals dels seus components.  

El dilema del presoner  
L’anomenat “dilema del presoner” és una situació ben estudiada per la Teoria de jocs: la 
policia ha detingut dos delinqüents i els manté separats, sense comunicació entre ells. 
Tots dos saben que les proves que té la policia contra seu són més aviat minses, de 
manera que no podrà obtenir més que una condemna lleugera, posem d’un any, per a 
cadascú. Ara bé, la policia els fa, separadament a cada un, l’oferta de deixar-lo lliure i 
sense càrrecs si els diu el que sap; naturalment, això implica que qui parla pot carregar-
li totes les culpes a l’altre, que serà condemnat a, diguem, vint anys de presó. Ara bé, si 
tots dos parlen, no es podran donar les culpes un a l’altre, però se sabrà tot i tots dos 
seran condemnats a quinze anys cadascun. Què han de fer? 

                                                 
82 Un tauró pot portar moltes rèmores al llarg de la seva vida, fins i tot simultàniament; mentre que una 
mateixa rèmora, pot canviar d’hoste després de passar-hi un temps.  



 

258 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

 
Situacions anàlogues a aquesta són molt freqüents a la vida diària: si tothom guarda 
pacientment el seu lloc a la cua, tothom acabarà essent servit en un temps més o menys 
llarg; si algú es cola, obtindrà un guany per a ell (no s’esperarà), a costa de perjudicar 
tota la resta; però si tothom intenta colar-se el sistema no funciona i ningú no acaba 
rebent el servei. El mateix model val per als anys de la guerra freda: no atacar era una 
situació raonable, però inestable; i en cas de guerra, qui ataqués primer podia tenir un 
avantatge decisiu. Però si tots dos atacaven el desastre mutu estava assegurat. 
 
L’esquema general és aquest: hi ha dues estratègies, una de col·laboració en què tots 
tenen una pèrdua raonable si tothom la segueix; i una de no col·laboració. Si uns pocs 
no col·laboren obtenen un guany a costa de perjudicar la resta; però si ningú no 
col·labora, la pèrdua global és molt gran.  
 
Tornem als nostres presoners. Vist des de fora, és clar que l’estratègia de col·laboració 
és la més desitjable des del punt de vista global, però la temptació de “fer-se el llest” és 
molt gran. Pitjor encara: faci el que faci l’altre, la condemna de cada un d’ells és menor 
si parla que si calla. És a dir, des del punt de vista del benefici estrictament individual, 
la millor estratègia per a tots dos és no col·laborar, amb un resultat global desastrós.  
 
La Màfia, una organització acostumada a situacions com aquesta, té una manera prou 
expeditiva de resoldre-ho: la regla de l'omertà. El que calla és considerat un uomo 
d’onore, i és respectat i admirat per la resta de membres de l’organització, mentre que el 
que no col·labora sap que té els dies comptats. D’aquesta manera, el benestar de 
col·laborar augmenta (reforç positiu, via variables morals) mentre que el de no fer-ho 
disminueix dràsticament, en termes de variables morals i fins i tot físiques. Aquí ens 
tornem a trobar en el mateix cas de la simbiosi: hi ha un tercer nòdul, de nivell superior, 
que encaixa als dos presoners, i que imposa els seus interessos (la seva funció de 
benestar) per damunt dels interessos dels nòduls encaixats; tanmateix, la manera 
d’imposar-los és afavorir o perjudicar la funció de benestar dels encaixats segons que hi 
ajudin o no. És l’estratègia ja coneguda dels nòduls encaixadors que obtenen la 
satisfacció de la seva funció de benestar afavorint la dels nòduls encaixats. 
 
Quan no hi ha aquest nòdul superior, aquesta mena de situacions solen resoldre’s en una 
no-col·laboració generalitzada i l’experiència en aquesta mena de situacions fa que 
apareguin aquests "nòduls de control". En determinats llocs del món, les cues solen 
acabar malament, i per això s’hi sol posar policia per mantenir-ne l’ordre. A casa nostra 
això no cal: quan algú pretén infringir-ne la disciplina, la resta de persones de la cua 
s’uneixen espontàniament per impedir-ho: apareix ràpidament un nòdul col·lectiu, que 
té per missió justament impedir l’estratègia de no-col·laboració, i que desapareixerà tan 
bon punt s’hagi resolt el problema. L’invent de prendre un tiquet amb el número no 
funcionaria si no estigués tothom d’acord en acceptar l’obligació d’agafar-lo i respectar 
l’ordre que implica. 
 
Una situació com la de la guerra freda (1945-1989) s’hauria resolt en qualsevol moment 
històric anterior amb una guerra armada entre els EUA i la URSS; però l’existència de 
l’arma nuclear i la consciència de les conseqüències —ètiques, polítiques i 
econòmiques— que comportaria el seu ús va generar una pressió mundial que va forçar 
els protagonistes a mantenir la col·laboració durant més de quaranta anys en un equilibri 
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inestable, que es va mantenir fins que unes circumstàncies diferents van trencar el 
conflicte per una altra banda. 

El llarg termini 
És una escena repetida milers de vegades en els western: un pistoler, que es vanta de ser 
el revòlver més ràpid de l’Oest i actua en conseqüència, troba algú, sovint un vell, que 
l’adverteix: "algun dia trobaràs algú que serà més ràpid que tu".  
 
Aquesta història conté en essència una de les raons per fer aparèixer conductes de 
col·laboració en els humans: el llarg termini. A diferència de la col·laboració biològica, 
que es regeix pels temps de l’evolució, els humans ens regim per una escala de temps 
molt més ràpida, ja que fins i tot la "prova i error" ho és.  
 
El que avui és el més fort, no ho serà sempre. Les facultats físiques minven i fins i tot 
un fet purament atzarós83 pot fer que el revòlver més ràpid perdi un duel amb un altre 
força menys ràpid; i un cop això ha passat, és irreversible. Si el que avui és més fort té 
dos dits de front, arribarà fàcilment a la conclusió que no és bo anar-se creant enemics 
que puguin venir a passar comptes quan les facultats ja no acompanyin tant; per tant, pot 
mostrar conductes de col·laboració si creu que la renúncia que això implica a un 
benestar actual és prou petita com per compensar els guanys que espera obtenir en el 
futur. 
 
Què tenen en comú aquestes situacions? Que el poderós no usa tot el seu poder com a 
manera per obtenir satisfacció immediata. Però perquè això succeeixi cal que es donin 
determinades condicions, la primera que el nòdul que renuncia a una part del benestar 
actual sigui prou complex com per poder pensar en el futur i actuar en conseqüència, és 
a dir sigui capaç de planificar; i això requereix que sigui una persona, capaç 
d’autodefinir-se. 
 
Aquí, doncs, no hi ha un nòdul que encaixa els que col·laboren, sinó que és ell mateix 
que es considera no només en el moment present, sinó també en un futur que, en 
principi, es veu llunyà i poc definit. La realitat és que aquesta mena d’actuacions 
necessiten una capacitat de reflexió important, i la capacitat d’aprendre de les males 
experiències d’altres. En definitiva, és un comportament que requereix una notable 
complexitat en el nòdul que actua així. Aquí apareix la figura del conseller que, 
interessadament o no, adverteix de les conseqüències que es poden derivar d’una 
actuació prepotent. Si aquest conseller hi té una relació més o menys estable, com ara el 
pare o el representant d’un artista o esportista, pot aparèixer un nòdul col·lectiu, però 
que, si existeix, sol ser més aviat poc estable. 

Conductes d’origen mixt 
Hem vist que l’aparició de les conductes de col·laboració pot ser deguda a dues causes: 
l’existència d’un nòdul de nivell superior i la consciència del futur;.Aquestes dues 
causes no són incompatibles; hi ha moltes situacions on la seva causa és una barreja de 

                                                 
83 O no tan atzarós: recordo un western (no em feu dir quin) on el noi es veu obligat a enfrontar-se en duel 
al dolent; com que la mort del noi és un resultat totalment previsible, la noia cega momentàniament el 
rival amb un mirallet per donar-li al seu xicot l’avantatge decisiu. 
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les dues. En comentarem algunes i veurem que no sempre és tan evident aquesta 
combinació.  

El sexe com a remuneració 
Tots els animals excepte els humans —com sempre hem de deixar l’habitual espai 
intermedi per a alguns primats— compleixen la funció sexual sense un estímul de plaer: 
hi ha uns ritmes hormonals imposats pel pas del temps i prou. Els animals copulen per 
instint i amb això compleixen la seva funció de reproducció, que és part important de la 
funció de benestar de la seva espècie. Podem observar aquí com els perills del part 
podrien jugar un paper contrari al benestar de les femelles dels mamífers, si fossin 
conscients de la seva existència; però són nòduls massa simples, no són persones i per 
tant incapaços de fer entrar aquestes consideracions en la seva funció de benestar. 
 
Ara bé, aquest instint s’ha conservat en els humans. Tothom té un desig, profund, 
intuïtiu, de tenir fills, superior i a part de tota altra consideració, tot i que la nostra 
complexitat ens permet deixar-lo de banda si ens convé. Probablement devia ser per 
motius d’aquesta mena que la selecció va afavorir el plaer sexual. Ara ja no es tracta 
d’una mera qüestió hormonal, dels períodes de zel de la femella: ara cal una 
remuneració addicional, i en aquest sentit el plaer experimentat durant l’acte sexual es 
pot considerar com el pagament que ens fa l’espècie per la nostra col·laboració al seu 
objectiu de pervivència, és a dir hi ha un nòdul que ens encaixa i que ens afavoreix per 
la nostra col·laboració. Durant mil·lennis això va ser així: la literatura universal (i la 
realitat) està plena de "relliscades" d’una nit que han tingut conseqüències que els 
protagonistes han arrossegat tota la vida; però han afavorit la perpetuació de l’espècie. 
 
A aquest instint gratuït, però, s’hi ha afegit al llarg del temps una onada d’arguments en 
el sentit del reforç positiu, és a dir de les variables morals: l’amor dels i pels fills, la 
satisfacció de veure’ls créixer, etcètera. Fins i tot la gratificació pseudo-genètica de ser 
"sang de la meva sang". 
 
Fins aquí, tot són causes del primer tipus: un nòdul de nivell superior (l’espècie) que ens 
afavoreix a canvi d’afavorir-lo. Però aquests mecanismes biològics tenen el seu ritme, 
que resulta molt lent en comparació amb el ritme dels processos culturals i, per tant, 
tenen la batalla perduda si l’han de lliurar sols. A més, els humans som encara més 
complicats que això: hem aconseguit deslligar el plaer sexual de la reproducció, i per 
tant el mecanisme plaer/reproducció ja no funciona, si més no en el món desenvolupat.  
 
També els valors de la paternitat i la seva remuneració en forma de reforç positiu estan, 
almenys a Europa, en clara davallada: la gent no tan està disposada a sacrificar la seva 
carrera professional (i els caps de setmana) per la paternitat (i sobretot la maternitat) i ja 
no es fa cap distinció entre fills biològics i adoptats. Apareixen aleshores, efectes del 
tipus llarg termini que ja eren presents de fa temps, però que tenien un paper menys 
decisiu: són els nostres fills qui han de garantir el nostre futur. De sempre, sobretot en 
determinades civilitzacions tenir molts fills ha estat una assegurança per a la vellesa: en 
primer lloc perquè la taxa de supervivència era menor, però també perquè mantenir els 
pares no és una tasca prioritària per als fills (que estan més preocupats per mantenir els 
seus propis fills) i per tant cal reunir un excedent suficient a partir de moltes petites 
aportacions. Com diu la dita popular, un pare pot mantenir deu fills, però deu fills no 
poden mantenir un pare.  
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Aquest és l’efecte del llarg termini que provoca una conseqüència notable: la pregunta 
"qui em cuidarà de vell?" és un motiu estrictament egoista per tenir fills, que afavoreix 
indirectament el benestar de l’espècie. Aquesta argumentació fins i tot es dóna en 
termes col·lectius, demogràfics: l’estudi de les piràmides d’edat permet fer prediccions 
poc agradables sobre la possibilitat que cobrem una pensió raonable de grans; podem 
veure així com la mateixa gent que “no té temps per tenir fills” es queixa de la minva 
demogràfica i es mostra preocupat per la seva futura pensió. 
 
Això pot voler dir que la davallada de natalitat que afecta actualment Europa és un 
mecanisme per frenar l'excessiva extensió de la espècie humana, camí d'un punt 
d’equilibri. Però també podria ser que s'acabi relativament ràpid —diguem, a una o dues 
generacions vista— sigui perquè canvia radicalment el context (desaparició del fenomen 
dels singles, que passarien a estar mal vistos socialment) o bé la població d’Europa sigui 
substituïda per saba nova procedent de la immigració, probablement africana i sud-
americana: no res gaire diferent del que va passar amb l’Imperi romà d’Occident, que es 
va esfondrar sota la pressió dels pobles germànics, genèticament molt més potents84.  

L’educació dels fills 
Ja que parlem de paternitat, podem observar com, de vegades, la col·laboració comporta 
un empitjorament del benestar actual tant de qui la fa com de qui la rep. És el cas del 
pare que castiga el seu fill per una malifeta: el fill, que veu el càstig com una pèrdua de 
benestar, plora i protesta. Per això, al pare li resultaria més còmode deixar-ho córrer en 
lloc de suportar els plors i les protestes, però ho fa perquè creu que allò li comportarà un 
benestar futur al fill. Fins i tot si aquest benestar futur del fill no li ha d’aportar cap 
benestar futur al pare, el fet de saber que està treballant pel futur benestar del seu fill ja 
és un benestar actual suficient per al pare. Observem com, amb aquest mecanisme, el 
pare està contribuint al benestar de nòdul que els encaixa a tots dos i que anomenem 
societat. 

Els febles també es defensen 
Una altra font mixta prové del fet que els febles —que per definició són tots menys 
un— es resisteixen a fer de gasela coixa. Els humans, conscients com som del jo, i per 
tant rebels a acceptar aquest paper, mirem de trobar vies d’escapament.  
 
Hi ha diverses maneres de fer-ho, i la més evident és la possibilitat d’unir forces per 
enfrontar-se a un rival més poderós. Les estratègies de defensa dels febles poden obligar 
el poderós a no usar tota la seva capacitat perquè no és prou poderós per vèncer el nòdul 
col·lectiu format per la coalició de febles, tot i que un a un potser no serien rival. 
 
Però el fet mateix de formació de coalicions imposa l’existència de conductes mixtes: 
cal arribar a acords, i això implica cedir d’una o altra manera. I si un feble no és prou 
tingut en compte, sempre pot aliar-se amb el poderós, contribuint a desequilibrar la 
balança, a canvi de certes concessions. Sigui com sigui, l’existència d’aliances implica 
l’existència de condcutes de col·laboració.  

                                                 
84 Recordo vivament Zardoz, una pel·lícula on es palesava aquesta qüestió. 



 

262 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

L’especialització competitiva 
Una altra manera de defensar-se és trobar en què podem ser més forts: és la 
diferenciació professional, l’especialització, el desenvolupament d’habilitats que altres 
no tenen. Aquest camí és especialment interessant per les possibilitats que obre des del 
punt de vista teleològic: efectivament, aquesta cerca de nínxols on hom no tingui 
competència o pugui vèncer la que hi ha, és un estímul potentíssim per al creixement del 
coneixement. 
 
David Ricardo va teoritzar aquesta estratègia aplicada als països i per extensió a les 
empreses, però és igualment vàlida per a les persones: l’avantatge competitiu no rau en 
allò on hom és el millor en termes absoluts, sinó en allò on és més eficient en relació als 
competidors directes. Cadascú ha de trobar el "nínxol de mercat" on té l’avantatge 
comparatiu i especialitzar-s’hi. Dissortadament, aquesta estratègia no sempre és seguida 
per la gent, per diverses raons socials, ideològiques o d’altre tipus que comporten una 
vida infeliç i menys rica (espiritualment i sovint també monetàriament) del que hauria 
estat possible. 
 
L’especialització comporta la renúncia a lluitar en determinats camps, aquells on ja se 
sap que no es pot competir eficaçment, i pot donar la impressió que s’està cedint 
generosament el lloc per a altres. No és cert: simplement, es tracta de triar on es pot 
competir amb més eficàcia i no malbaratar esforços en lluites perdudes d’antuvi o en les 
que la victòria seria més cara o menys segura que en el terreny escollit. 

Potència dels arguments morals  
Hi ha una altra estratègia, més subtil, però igualment vàlida, que és el recurs a les 
variables morals. Si jo, que no sóc tan poderós com un altre, aconsegueixo convèncer-lo 
que "no està bé" que s’aprofiti de la seva superioritat, és obvi que he obtingut una 
protecció que em garanteix una conducta de col·laboració del més fort.  
 
Aquesta estratègia té diverses maneres de manifestar-se: la més simple és l’advocació a 
un tercer molt més fort que em protegeix (estaríem parlant aleshores de les coalicions, ja 
comentades); una variant és recórrer a un nòdul col·lectiu, més potent, cosa que porta a 
la invenció de les lleis, i també es pot recórrer a un ésser sobrenatural que passarà 
comptes en el més enllà. Però la més sofisticada és dir que no és ètic, solidari, esportiu o 
qualsevol altre qualificatiu que, al capdavall només significa que "no s’ha de fer", no 
per cap raó, sinó senzillament perquè no s’ha de fer. Naturalment, totes aquestes 
estratègies necessiten també una compensació que afavoreixi el fort que accepta 
col·laborar: el reforç positiu que significa l’agraïment i el respecte de la gent perquè es 
tracta d’una persona "com cal". 
 
Aquestes estratègies, que solen anar combinades, provoquen conductes de col·laboració 
d’origen mixt: els actes "dolents" són pecat, estan penats per la llei, la gent t’odiarà i si 
aconsegueixes esquivar tot això, algun dia hi haurà algú que et passarà comptes. El 
resultat és obvi i tots el sabem.  
 
La història ens demostra que els arguments que es refereixen a un nòdul més poderós —
sigui Déu o la llei— han anat passant poc a poc a ser menys poderosos que els de tipus 
moral; avui en dia la gent no mata ni roba només perquè sigui pecat, ni perquè la llei ho 
prohibeix: no ho fa perquè no està bé. És a dir, els arguments de convenciment han 
passat al primer lloc. Això ens permet tres reflexions.  
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Primera: com tots, aquests arguments han d’actuar d’alguna manera en la funció de 
benestar de qui ho fa, i hi actuen principalment (sovint únicament) a través de les 
variables morals: ser un bon xicot, un bon ciutadà, una persona cívica i educada, aporta 
fonamentalment reforç positiu, no pas millora material i encara menys millora la salut. 
 
Segona: els arguments i les variables morals estan basats molt més en la informació que 
en l’emagest. Que fer una cosa determinada "estigui malament" és informació pura, 
sense cap connotació d’emagest. Si trenco la norma, el mal que rebré serà moral, no pas 
físic. Recordem que hi ha una gradació, de menys a més informació i de més a menys 
emagest, entre les variables físiques, materials i morals, i el seu efecte també la segueix. 
 
Tercera: per alguna raó, aquesta mena d’arguments morals estan considerats "superiors" 
als basats en altres motius. Segons un tipus d’argumentació molt en voga, almenys a 
Catalunya, ser solidari amb els pobres de l’Àfrica i organitzar caravanes per portar-hi 
menjar i medicaments està molt ben vist; muntar-hi fàbriques perquè es puguin guanyar 
la vida, és explotació, colonialisme o com a mínim paternalisme. Tanmateix la segona 
estratègia és sens dubte més eficient si de veritat se’ls vol afavorir. 
 
Tanmateix, la qüestió principal no és aquesta, sinó una altra: per què ser solidari, bona 
persona, esportiu, etcètera té una consideració superior a la mera estratègia defensiva de 
protegir-se? Fins i tot els ateus més recalcitrants —potser encara més que ningú— en 
defensen la superioritat. L’explicació tradicional és que aquests són valors "superiors": 
són valors "no materials"; és a dir, informació deslliurada dels mers "interessos 
materials", per definició (dins de la mateixa lògica) inferiors. Per què aquesta 
superioritat? Si estudiem la història de les idees arribarem a la conclusió que aquests 
valors, inicialment anaven lligats als conceptes religiosos, després reconvertits en 
filosòfics, i han conservat diguem-ne una “inèrcia de prestigi”, que els fa veure com a 
més elevats, però l’argument no sembla en absolut consistent. Seria molt estrany que en 
tants segles ningú enlloc hagi qüestionat aquesta preeminència85. El més lògic és 
suposar que, efectivament, són més "elevats" (ho poso entre cometes perquè no estic 
segur que sigui el qualificatiu més adequat). La pregunta, aleshores és per què ho són. 
 
Al meu entendre, l’única explicació possible és que estan basats en informació, i 
recordem que el postulat teleològic diu que l’increment de la informació és la finalitat 
de l’Univers. Dit d’altra manera, la consideració dels arguments morals juga més a 
favor de la finalitat de l’Univers que els motius d’altre tipus.  

B707.- Valor del progrés material 

Adaptació i progrés material  
Mirem-nos d’a prop el procés de l’evolució darwiniana: qui té més possibilitats de 
supervivència? El més ben adaptat. I què vol dir millor adaptació? Disposar de més 
facilitats per superar els obstacles, tenir més alternatives i més eines per lluitar contra un 
entorn que sempre és agressiu. I des del moment que hem traspassat el llindar que 
separa l’home de la resta de primats, això vol dir més progrés material.  
 

                                                 
85 En realitat, si que hi ha hagut qui ho ha fet, però ningú se n’ha sortit. 
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El progrés material implica d’entrada més comoditat, més eines per viure millor, amb la 
immediata conseqüència d’una supervivència més llarga. Millor medecina, millor 
alimentació, millor assoliment de resultats amb menys desgast físic, més capacitat per 
obtenir efectes més grans sense tant d'esforç: més domini de l’entorn, en definitiva. 
També més capacitat de fer coses, en particular la creació d’informació i potencialment 
de coneixement. 

Grècia, per exemple 
Tota l’admiració que sentim pel que els antics grecs van aconseguir, no hauria estat 
possible si aquells homes que tots admirem no haguessin estat uns patricis benestants i 
desvagats, que podien passar l’estona xerrant a l’àgora. Tots ells gaudien del màxim 
benestar material possible en aquelles circumstàncies gràcies a tenir un munt d’esclaus 
que treballaven per a ells. Potser alguns d’aquells esclaus podien haver fet contribucions 
tan o més importants que els seus amos... si n’haguessin tingut l’oportunitat; i aleshores 
l’oportunitat de creació de coneixement que aquella persona representava s’ha perdut. 
Qui sap si algun dels grans homes que avui admirem no era realment l’autor de tot el 
que li atribuïm, sinó que tenia un esclau intel·ligent i l’amo era prou espavilat per 
adonar-se’n de la importància de les coses que li deia, i repetir-les a l’àgora com si fos 
idea seva. 
 
És evident que no tots aquells patricis eren homes savis, justos ni prudents. Recordem el 
nom de, posem, un centenar d’aquells ciutadans, però n’hi va haver uns quants milers. 
Molts devien ser cruels, injustos, o irremeiablement estúpids, i no n’hem guardat el 
record; però sense aquella societat, sense una massa crítica suficient de gent que tingués 
prou benestar material, no hauria pogut sorgir tot el que en va sorgir. 
 
He posat Grècia d’exemple, però n’ hi ha a dotzenes a la història: des de Roma a la 
Xina, passant per Mesopotàmia o les cultures precolombines. En una tradició universal 
que avui sembla periclitar, els "savis" són els vells: per què? A part de les seves més 
nombroses experiències vitals, els vells són per raons físiques els qui menys treball físic 
han de fer, i per tant més temps poden dedicar a pensar. Sempre qui pot aportar 
coneixement és qui més temps lliure té per especular. I és el benestar material qui dóna 
el temps lliure. 

L’àgora d’avui  
Avui la situació és enormement diferent, és clar. Per començar, la infinitat de mitjans de 
què disposem permet que tothom o gairebé tothom, almenys al món occidental, disposi 
de prou temps per pensar i fer les seves elucubracions. L’ascensor social funciona poc o 
molt a la majoria de països del món, i l’àgora on podem intercanviar opinions ha 
multiplicat per milions les seves possibilitats, primer gràcies a la impremta i avui 
mercès a les xarxes socials. Les capacitats que cada un dels éssers humans arreu del 
món pugui tenir per contribuir a l’increment del coneixement poden ser aprofitades 
infinitament millor que ho han estat en qualsevol moment anterior de la història. Tots 
tenim un excedent de temps per dedicar-lo a altres coses que la mera supervivència, que 
vol dir guanyar-se la vida. Mai com avui la Humanitat havia pogut fer tant per 
contribuir a l’objectiu de l’Univers. 
 
I tot això, com és possible? Pel progrés tecnològic, que és el principal causant del 
progrés material. Mai com ara l’esperança de vida havia estat tan gran, i mai havíem 
disposat de tants i tan poderosos mitjans per fer el que sigui (per a bé i també per a mal, 
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certament). Mai abans hi havia hagut tants jubilats amb tot el temps del món, una salut 
física raonable, una capacitat mental intacta i una gran experiència, capaços de fer 
aportacions, grans o petites, al coneixement. 
 
D’altra banda, ocorre que, encara que no sapiguem prou bé el perquè, el progrés 
material comporta també el progrés ètic. Ja ho he comentat (v. capítol 5): el progrés, no 
només material, sinó també ètic i moral del Renaixement ençà, és indiscutible.  
 
Ens trobem amb un fenomen semblant al ja comentat diverses vegades de la relació 
entre la bellesa i la veritat en matemàtiques. El progrés material és un indicador que 
estem en la línia correcta: la millora de les condicions materials és una indicació que es 
va pel bon camí. 

Lliçons de la crisi  
Escric aquestes línies a l’any 2013, encara en plena crisi iniciada el 2008; per tant sense 
saber com ni quan acabarà, i encara menys amb una perspectiva històrica suficient, però 
sí que ja sembla que s’albiren algunes pautes que el nostre model pot ajudar a 
formalitzar i entendre.  
 
En primer lloc cal dir que, en contra del que amb una manca de visió històrica 
esfereïdora s’ha dit, aquesta crisi no representarà la mort del model econòmic liberal. 
Aquesta, com totes les crisis, no és res més que un període de davallada, transitori si es 
mira amb una escala temporal suficient, que comportarà la revisió de moltes coses i la 
consolidació d’unes altres. Res de nou, al capdavall; res que no hagi passat abans ni res 
que no hagi de tornar a passar un dia o altre en el futur: el model de l’hèlix universal ens 
dóna una visió molt apropiada de la situació. El que passa és que la vida humana és 
massa curta per poder viure personalment el cicle complet; és el mateix que va passar al 
1929 i encara diverses vegades abans, com els historiadors de l’economia assenyalen. 
La qüestió és què ens ensenya aquesta crisi en particular, i com haurà canviat la nostra 
visió del món un cop hagi passat. 
 
Tots els analistes estan d’acord en que les diverses causes de la crisi es poden resumir 
en quatre: la consideració del benefici com a únic objectiu, l’enginyeria financera, la 
globalització propiciada per la revolució tecnològica i la manca de regulacions 
apropiades. Dit de manera breu: l’afany de guany sense fre (jo afegiria que mirant 
només el curt termini) ha propiciat una enginyeria financera que ha obert una bretxa 
cada cop més gran entre les finances (informació pura) i l’economia real (la seva base 
emagest); la tecnologia i la manca d’eines efectives de control ha fet la resta, en 
permetre que la “taca” especulativa s’escampés sense control per tot el món. Fins que la 
descompensació entre informació i emagest s’ha fet massa gran i ha esclatat la 
bombolla86. 
 

                                                 
86 Confesso que no sabria com desenvolupar-la, però el que segueix em sembla una idea massa suggerent 
per deixar-la passar: quan un avió trenca la barrera del so, l’acumulació d’ones sonores provoca un bang 
sònic. Podem generalitzar-ho dient que l’emagest té una capacitat limitada per acumular informació, i que 
si se supera aquest límit apareix una discontinuïtat? Es pot relacionar això amb el pas de règim laminar al 
turbulent d’un fluid en augmentar la velocitat? Pot ser un fenomen anàleg a la capacitat calorífica d’un 
cos, que canvia d’estat quan ja no pot absorbir més calor? I amb la taula periòdica, on a mesura que els 
àtoms es van fent grans i complexos tendeixen a ser inestables i radioactius? 
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Mirem ara tot això a la llum del nostre model. Hi ha unes organitzacions, les grans 
corporacions financeres, que són persones col·lectives en la funció de benestar de les 
quals les variables materials tenen un pes quasi exclusiu. Per aconseguir això, 
proporcionen als individus encarregats de servir-les –els seus directius– uns incentius en 
el mateix sentit: “les primes obscenes que han cobrat els responsables del desastre” en 
un llenguatge popular i periodístic. Tot plegat no té res d’estrany en el nostre model: les 
organitzacions aconsegueixen els seus objectius afavorint els de les seves persones 
encaixades, i dels individus en particular. Recordem que la riquesa, com la informació, 
té comportament logarítmic: un milió d’euros (o vint) és molt per a l’ economia 
particular d’un directiu d’una corporació financera, però no res per a aquesta corporació, 
que gustosament renunciarà a una part insignificant dels guanys, si això li permet 
obtenir-ne la resta. 
 
Que aquesta actuació tingui caràcter global tampoc no és res d’estrany: precisament 
l’existència de la globalització ha facilitat la seva extensió i per tant la seva capacitat de 
proporcionar un benefici també molt més gran, que és justament del que es tractava. Per 
acabar-ho d’adobar, la manca d’un nòdul superior capaç de controlar el funcionament 
desbocat del sistema l’ha conduït a una situació inestable fins que ha explotat: és el cas 
dels triomfadors que no saben controlar el seu èxit, que necessàriament acaben 
malament. Abans, aquesta funció de control i limitació la feien els Estats, però ara això 
s’ha demostrat insuficient. Sembla, doncs que aquesta crisi ha aportat dues lliçons: una 
política i una de model. 
 
Políticament, s’ha constatat que els Estats ja no són suficients per complir la tasca de 
control que han fet durant cinc segles: calen ens reguladors a un nivell superior en la 
constitució dels quals ja s’ha començat a treballar. Si això es complementa amb una 
altra constatació –que no té res a veure amb la crisi– que és que els grans Estats tampoc 
no són prou eficients per donar servei als ciutadans sinó que entitats més petites ho fan 
molt millor, vol dir que l’evolució política del segle XXI és ja força clara: desaparició 
dels grans estats, d’una part en benefici d’entitats menors (que potser conservin el nom 
d’Estats, dits independents) i de l’altra d’entitats de nivell continental o fins i tot 
superior. No em sembla agosarat pronosticar que el món al final de segle estarà format 
per no gaire més de quatre o cinc superpotències, organitzades internament de manera 
més o menys confederal. Una reproducció, a una altra escala, del procés que al seu dia 
van seguir les cèl·lules en formar éssers pluricel·lulars senzills, primer pas per arribar 
fins a nosaltres. Probablement, el paral·lelisme més exacte seria dir que ja som al nivell 
dels líquens i les molses i ara estan a punt d’aparèixer l’equivalent de les primeres 
plantes superiors. 
 
Hi ha, però, una altra lliçó clara que no es diu tant, però que implícitament ja està essent 
presa en consideració; de fet, ja va començar molt abans, però la crisi l’ha accentuada. 
Les empreses no es poden moure només pel benefici (variables materials) sinó també 
per variables morals (v. B703). Ja fa uns anys que ha aparegut el concepte de 
Responsabilitat social corporativa, que és una manera de dir que les empreses no són 
només “màquines de fer diners” sinó que també han de tenir una dimensió social. I 
encara abans es va entendre que als treballadors no se’ls pot explotar, seguint el model 
decimonònic descrit per Dickens, sinó que la relació ha de ser d’una altra manera. La 
crisi del taylorisme va portar, cap als anys 1950, al canvi d’una “direcció de personal” a 
una “direcció de recursos humans”, que és molt més que un canvi de nom.  
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També dins d’aquest esquema han aparegut empreses radicalment diferents en la seva 
finalitat: ja al segle XIX van començar a aparèixer cooperatives, societats d’auxili mutu, 
etc, la finalitat de les quals era més social que econòmica, sense deixar de ser per això 
entitats lucratives. Aquest procés ha portat més endavant a la creació de fundacions, i 
tota mena d’entitats amb finalitat social fins arribar al concepte, força recent, d’ONG. 
Tot això són “empreses” que ja no tenen el benefici com a única guia, sinó que s’han 
anat acostant paulatinament a una funció de benestar amb una importància cada cop més 
gran de les variables morals. 
 
Mutatis mutandis, aquest procés d’emergència de les variables morals, té semblances 
amb l’evolució del sistema polític, i en particular de les monarquies. Fa uns segles, els 
reis ho eren “per la gràcia de Déu” i per això eren monarques absoluts, que prescindien 
absolutament dels interessos del poble per servir només els propis: el poble hi 
col·laborava no pas perquè n’obtingués cap benefici positiu, sinó per evitar-ne un de 
negatiu. Els dissidents estaven condemnats d’antuvi als turments eterns de l’infern; i per 
si algun recalcitrant no en tenia prou amb això, hi havia disponibles unes penes, ben 
tangibles, de presó, de tortura o de mort, i sovint les tres coses.  
 
Al cap d’un temps, la monarquia es va transformar en il·lustrada: “tot per al poble, però 
sense el poble”. Ara els súbdits ja no estan subjectes per la por; es tracta d’afavorir-los 
per tal que col·laborin en la tasca d’un rei percebut com a “bo, just i generós”: la recepta 
usual d’afavorir els nòduls encaixats per aconseguir la seva col·laboració. Avui dia, les 
monarquies que sobreviuen són, amb poques excepcions, més o menys democràtiques 
sota la forma de la monarquia parlamentària: “el rei regna, però no governa” és a dir és 
un símbol i poc més.  
 
Aquesta evolució palesa com el pas del temps ha fet que vagin apareixent de manera 
progressiva variables de tipus moral que s’han revelat necessàries per a la supervivència 
de la institució monàrquica; els que no han sabut fer aquest procés, simplement han 
desaparegut. Allà on la institució no ha sabut adaptar-se, ha estat substituïda per una 
altra més ben adaptada, la república. Tan més ben adaptada està que fins i tot règims 
tirànics, el comportament dels quals s’assembla fortament a les monarquies absolutes en 
moltes coses, “disfressen” la seva condició i s’autodenominen repúbliques, sovint 
afegint-hi encara adjectius com ara “democràtica” o “popular”. 
 
Tots aquests processos ens permeten veure com, a partir de les variables materials, 
emergeixen les variables morals a través d’un procés que no entenem bé. Potser 
l’observació i estudi del cas de les empreses, que es produeix davant dels nostres ulls, 
ens ajudin a entendre millor el cas general: segurament hi podrem trobar respostes a les 
preguntes que ens hem formulat no fa gaire de per quina raó el progrés material 
comporta també el progrés ètic. 
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VIII: Explotació del model 

B801.- El bé i el mal: Reflexions sobre l’ètica  

Bo o dolent, una opinió 
La primera conclusió que es treu de les definicions és que l’afer del bé i el mal és una 
qüestió subjectiva. Considero bo el que crec que em va bé, i considero dolent el que crec 
que em perjudica. I allò que no crec que afecti a la meva funció de benestar no és ni bo 
ni dolent. No hi ha un bé i un mal absoluts: això són creacions de la ment, en funció dels 
nostres coneixements i interessos, del nostre model, en definitiva.  
 
Una derivada interessant d’això és que l’Univers, com a tal, és èticament neutre 
almenys en relació amb cadascun de nosaltres. Recordo vivament una frase que un 
home ja gran em va dir quan jo era a penes un adolescent: "el món no et deu res, però 
tampoc no et té mania; simplement va a la seva i se li’n fot el que et passi". 
 
L’única cosa que segur que és bona per a tot l’Univers —perquè coincideix amb la seva 
funció de benestar— és l’increment del coneixement. 

Com tractar els altres  
La regla ètica clàssica "tracta els altres tal com tu voldries ser tractat" resulta ser, segons 
això, inexacta. La regla bona seria "tracta els altres tal com ells volen ser tractats".  
 
El que passa és que molt sovint no sabem com hem de tractar el nostre interlocutor 
perquè no sabem quina és exactament la seva funció de benestar; apliquem la regla 
clàssica fent la hipòtesi que no pot ser gaire diferent de la nostra. D’aquesta manera, la 
regla clàssica no resulta ser errònia, sinó només una aproximació, vàlida per als casos 
que no tenim prou informació. 

Adolf & Teresa 
De la definició es desprèn que "tothom sempre intenta fer el bé", almenys des del seu 
punt de vista, i si aquest "bé" no coincideix amb el dels altres, són aquests els que diuen 
que "és dolent". Hem tractat aquesta mateixa qüestió abans, en parlar sobre l’estupidesa. 
 
Aquesta afirmació que tothom sempre intenta fer el bé pot sobtar, perquè de vegades 
sembla que això no pugui ser. Posem dos exemples antitètics per mostrar-ho: Adolf 
Hitler i Teresa de Calcuta. 
 
Comencem per Hitler, sovint esmentat (amb raó) com a paradigma del mal encarnat. El 
seu punt de partida és una afirmació amb la qual és difícil estar en desacord: millorar la 
raça humana. Els problemes comencen quan preguntem què vol dir això i com es fa: 
resulta que es tracta d’una millora estrictament genètica, i hi ha tot de gent negativa que 
aporta una càrrega genètica “degenerada”, amb els jueus encapçalant el rànquing. I la 
tècnica de millora no és diferent de la que han aplicat els ramaders i els agricultors 
durant mil·lennis per millorar la raça de les vaques o dels pebrots: encreuar els 
exemplars "bons" i eliminar els "dolents"; la resta és mera operativa. Continuant amb la 
seva visió de les coses, com que no tothom està d’acord amb una missió tan important, 
cal eliminar també els que hi estan en contra, encara que no fossin d’un dels col·lectius 
"dolents"; en un llenguatge més modern, d’això en podríem dir "danys col·laterals". No 
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cal ara discutir tot això; l’important és destacar com, si acceptem les premisses del que 
per a ell era "bo" i "dolent", la seva actuació va ser la que tocava. La diferència, és clar, 
rau en l’opinió que ens mereixen les premisses inicials. 
 
Anem ara a l’altre extrem: la mare Teresa de Calcuta. Tota una vida dedicada a fer el 
bé, cuidant i atenent gent pobra i malalta, etcètera. Hi pot haver exemple més gran de 
generositat i despreniment? Anem a pams. La mare Teresa era una monja catòlica, 
creient per tant en un cel, on totes aquestes accions són premiades més enllà de 
qualsevol premi possible en aquesta vida: amb un punt de cinisme es pot dir que es va 
passar la vida adquirint pagarés a cobrar després de morta. Això sol ja li va donar uns 
rèdits anticipats en forma d’una enorme quantitat de reforç positiu —gratitud personal, 
reconeixement, premis...— que va rebre en vida. La seva funció de benestar incloïa tot 
això amb un grau tan alt que compensava de sobres totes les penalitats físiques i 
materials que va haver de suportar per poder-ho fer. 
 
Tant Adolf Hitler com Teresa de Calcuta, per tant, responen estrictament al mateix 
model de comportament: fan allò que creuen que han de fer, perquè per a ells és el 
correcte, i ho és perquè satisfà la seva funció de benestar. La qüestió no és, doncs, el 
que opinessin un o altra, la qüestió és què n’opinen els altres: com diu Proust, la nostra 
personalitat social és una creació del pensament dels altres.87 En un cas, hi ha una 
majoria en considerar que allò no s’ajusta a la seva funció de benestar i per tant és 
considerat dolent i en l’altre és exactament al revés.  

El Bé i el Mal (amb majúscules) 
Existeixen, doncs, el Bé i el Mal (amb majúscules)? Existeix un principi de Maldat, 
dedicat a fer mal als altres? La resposta és no, igual com no existeix el seu simètric, el 
principi de Bondat. El que hi ha són persones que tenen una funció de benestar amb una 
compensació de variables diferent de la nostra (i potser de la majoria). 
 
D’una banda, hi ha la pulsió innata i fonamental de procurar-se per a un mateix les 
millors condicions possibles: això és l’essència de la funció de benestar. Però per alguna 
raó, possiblement un residu evolutiu, sembla que tots tenim a dins una certa part de 
sadisme: al llarg dels segles, milions de nens i de joves s’han entretingut arrencant les 
ales a les mosques o llençant pedres als gossos només per "fer punteria"; valgui això 
com a exemple. Aquestes pulsions sàdiques es van controlant a mesura que es posa seny 
i normalment acaben desapareixent del tot o gairebé. A més, tots tenim també a dins 
unes variables morals que tiben en sentit contrari, diguem-ne compassió, solidaritat o 
com es vulgui. I el benestar global de la persona inclou, entre altres coses, el balanç de 
tot això. 
 
De vegades, aquestes dues pulsions entren en conflicte: quan ens defensem d’un atac, 
no parem gaire compte en el mal que li podem fer a l’altre, ben al contrari: com més 
millor; en diem legítima defensa i, precisament per això hem desenvolupat tot de teories 
sobre la proporcionalitat de la resposta d’una banda i sobre les atenuants o fins i tot 
eximents de l’estat d’excitació. 
 

                                                 
87 Paga la pena assenyalar la curiosa correspondència d’això amb el que n’he dit "l’opinió de gat", arran 
de l’experiment de Schrödinger (v. B109) 
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Hi ha, però, persones en les quals la seva particular funció de benestar predominen els 
impulsos sàdics sobre els compassius. Molt sovint, aquest predomini no és directe, sinó 
indirecte a través d’unes causes que "hi ajuden". Posem-nos en el cas, per exemple, d’un 
torturador, tant se val si és un inquisidor del segle XVI o un militar en qualsevol 
dictadura d’avui dia, i intentem entendre com ha arribat a aquesta condició. 
 
En primer lloc hi ha la justificació externa, generalment ideològica (és a dir, que ve del 
món de les variables morals): la defensa de Déu, la Pàtria, la classe obrera o qualsevol 
altra cosa; això dóna una primera base positiva a favor dels fets. Després n’hi ha 
d’altres: el sentit del deure, l’obediència deguda, el sou que es guanya88... de raons per 
"veure’s obligat a fer-ho" mai no en falten; fins i tot, la compassió per evitar que la 
víctima es condemni eternament. Amb el temps apareix una altra variable, que és el 
costum: el primer cop costa, després ja no costa tant, més endavant ja no importa i al 
capdavall s’acaba volent-ne sempre més, un procés d’adicció que els psicòlegs coneixen 
bé. Però en qualsevol cas no m’imagino ningú capaç de fer aquelles barbaritats a un 
altre ésser humà sense que alhora senti, poc o molt, un cert plaer sàdic. Per moltes 
justificacions externes que hi hagi, sentir els crits de dolor del torturat per força ha de 
produir un reforç negatiu immediat que d’una o altra forma s’ha de compensar.  
 
Fer el mal, sabent que es fa i, tanmateix fer-lo: això és el que sempre s’ha entès per 
Maldat. Fer el mal, sabent-ho, vol dir que se sap que allò no agradarà a qui ho rep; per 
tant comportarà un reforç negatiu, és a dir una pèrdua de benestar: cal que hi hagi 
alguna altra cosa que superi aquesta pèrdua perquè el balanç resulti favorable. És a dir, 
es fa el que es fa, simplement, perquè en fer-ho les variables que afavoreixen el propi 
benestar superen —a parer de qui ho fa— les que el perjudiquen: el deure, la Pàtria, el 
propi plaer, la sensació de poder, evitar haver de veure’s a l’altra banda... tot això li 
aporta un benestar que supera la molèstia dels crits del presoner i la —suposo que 
inevitable— sensació de compassió. Els beneficis superen els inconvenients, i per tant 
ho fa. Això és tot. 
 
El procés que porta a la Bondat és simètric, només que com que té més bona premsa no 
costa tant d’explicar: es tracta simplement que el reforç positiu que es rep de part del 
beneficiari de les nostres accions supera els costos i inconvenients que representa fer-
ho. El benèfic menysté les pròpies penalitats a canvi del reforç positiu que obté: és el 
mateix cas, només que amb una compensació de variables diferent. I ben al contrari al 
cas del mal, els que son simples espectadors de la seva acció, en lloc de menysprear-lo, 
elogien el seu sacrifici, i això incrementa encara més el seu reforç positiu.  
 
No posaré els dos casos al mateix nivell, perquè no hi estan; però sí que cal destacar que 
el mecanisme és idèntic. 
 

B802.- El problema de la llibertat 

És mesurable la llibertat?  
Si la llibertat és donada per la possibilitat de fixar diferents paràmetres, vol dir que és 
imaginable que es pugui arribar a definir una mètrica de la llibertat. Només en farem un 

                                                 
88 És digna d’esment en aquest punt la pel·lícula El verdugo, de Berlanga 
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petit tast, perquè és un assumpte que ens portaria molt lluny i sens dubte seria un camí 
molt ardu de recórrer.  
 
En principi, una manera de mesurar la llibertat que té un decisor davant d’una situació 
determinada és el nombre de graus de llibertat de què es disposa, és a dir el nombre de 
variables de les quals pot fixar el valor. Aquesta ja n’és una mesura, tot i que potser 
sigui una mètrica massa simplista perquè ignora que no tots els graus de llibertat són 
iguals: un grau de llibertat binari dóna menys llibertat que un d’enter, i aquest menys 
que un de continu. 
 
Una font de subjectivitat per establir una mètrica rigorosa de la llibertat és la 
importància que el decisor atorga a la decisió. No és igual una decisió transcendental, 
les conseqüències de la qual afectaran (o el decisor creu que afectaran) molt i durant 
molt de temps que una decisió trivial, els resultats de la qual no tenen, des del punt de 
vista del decisor, gaire importància; cada alternativa nova en una decisió important dóna 
molta més llibertat que un munt de possibilitats en una situació percebuda com a banal.  
 
Finalment, la definició del conjunt de solucions possibles no és una qüestió 
necessàriament trivial. Aquest conjunt està determinat per les restriccions que fan 
impossibles algunes opcions, però aquestes restriccions poden ser exteriors (reals) i 
interiors (autoimposades pel decisor), inclosa l’habilitat del decisor d’identificar 
l’existència de determinades solucions; i la majoria de vegades les restriccions 
derivades del propi decisor són molt més nombroses i restrictives que les externes. 
 
El resultat de tot plegat és una idea important i que lliga plenament amb el fons de 
subjectivitat que sorgeix de manera natural de tot el nostre model: 
 

Si la llibertat és mesurable, la seva mesura depèn més del decisor que de cap 
altra cosa. 

Llibertat i determinisme ingenu  
Quan un nòdul es troba en una situació amb diversos graus de llibertat, tria una opció 
intentant optimitzar la seva funció de benestar. L'enfocament del postulat egoista 
coincideix plenament amb el de la Teoria de la decisió i ens dóna una visió satisfactòria 
de la llibertat i el seu paper: la llibertat existeix, i té un lloc important en el model de 
l’Univers, ja que és la que permet que el decisor procuri triar "bé", sigui el que sigui el 
que això signifiqui.  
 
Però si ajuntem a aquesta idea el concepte d’Univers determinista, els núvols tapen ben 
de pressa aquest cel tan blau. Com "calcula" el decisor quina opció prendrà? Per al 
determinisme ingenu, si tot és determinista, no té realment cap opció. L’opció que triarà 
està determinada implícitament per l’estat del sistema, bàsicament la informació 
disponible. El procés de càlcul no serà més que l’aplicació mecànica d’un algorisme 
prèviament determinat, a partir d’una informació preexistent. El resultat no és, 
conceptualment, diferent que resoldre una equació: les seves solucions ja estan 
implícites en la pròpia equació, i tot el que fem és descobrir-les, no pas triar-les.  
 
Per al determinisme ingenu, la llibertat no existeix, és una il·lusió causada només pel fet 
que no tenim tota la informació i si la tinguéssim, no podríem fer els càlculs necessaris. 
Amb aquesta visió ingènua, es pot argumentar que si ja tot està determinat, és igual el 
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que es faci; no cal escarrassar-s’hi a triar bé, perquè la decisió ja està presa. Però seguint 
la mateixa lògica, aquesta decisió de no escarrassar-s’hi està ja implícita en la 
informació disponible: es fa així perquè toca fer-ho així. Entrem aleshores en un cercle 
viciós infinit que només pot conduir a la frustració, el desencís i a la inoperància89. 
 
Aquesta visió del determinisme ingenu és certa, però massa simplista: la llibertat és 
molt més que això. La llibertat és germana de l’atzar: és produïda per la manca 
d’informació i de capacitat de càlcul, però no és una il·lusió, sinó una propietat 
emergent del sistema. Suposar que el determinisme anul·la la llibertat correspon al tipus 
de pensament que ja hem rebutjat aplicat a l’atzar. I el raonament per rebutjar aquesta 
idea és essencialment el mateix: certament, si tot és determinista, tot estaria determinat i 
tot seria conegut... si es pogués calcular. Però no es pot: només l’Univers sencer es pot 
calcular a si mateix, i per fer-ho necessita el tot el seu temps. I l’esforç necessari per 
“elegir bé” és precisament la nostra contribució al gran ordinador universal per calcular 
el següent estat del sistema anomenat “l’Univers”. 
 

La llibertat del passat  
Usualment se sol lligar el concepte de llibertat al futur: la llibertat és la que condiciona i 
influeix en el futur. Però aquest mateix concepte és aplicable també al passat.  
 
Generalment es creu que el passat està determinat: han passat les coses que han passat i 
no unes altres, i d’aquí sembla deduir-se’n que no hi ha llibertat en el passat. Però això 
no és estrictament cert: és només l’aplicació al passat del determinisme ingenu. De la 
mateixa manera que quan triem estem intentant aconseguir que el futur sigui d’una certa 
manera, també podem imaginar-nos un passat d’una certa manera perquè tenim molts 
graus de llibertat per explicar-lo. 
 
Al seu moment pot haver passat el que sigui, però nosaltres no hi érem i és per això que 
el passat també té la seva quota de llibertat. El que realment va passar va influir en els 
que ho van viure, i aquests fets poden haver fet notar els seus efectes durant un temps 
més o menys llarg i en particular poden haver arribat en part fins a nosaltres: per 
exemple, jo ara no estaria escrivint en una llengua romànica si Roma no hagués 
conquerit Ibèria.  
 
Els fets actuals són compatibles amb els fets passats, però no en són conseqüència 
directa, perquè també són compatibles amb unes altres coses que també podrien haver 
passat; és un fenomen semblant al que passa amb les lleis que regeixen els diferents 
nivells de descripció. El que passa ara ens dóna alguna informació del que va passar, 
però no tota. No ho sabem tot ni tenim tots els detalls, que de vegades són crucials: 
només en tenim una informació parcial i l’hem d’interpretar. I com més allunyats en el 
temps són els fets, més necessitat hi ha d’interpretar-los. Els historiadors es dediquen 
precisament a això, i la novel·la històrica és possible gràcies a aquesta llibertat del 
passat. Per exemple, podem reconstruir força bé el procés que va dur el general 
Eisenhower a triar la data i el lloc per a la invasió de Normandia i podem fins i tot 
                                                 
89 Aquesta situació em recorda la història d’un rei que, per tal de mostrar que era més poderós que les 
estrelles, va manar a l’astròleg de la cort que pronostiqués quant duraria encara la seva pròpia vida, amb 
la intenció de matar-lo si no pronosticava la seva mort immediata i deixar-lo viure en cas contrari. 
L’astròleg, prudentment, respongué: “només sé que en aquest moment la meva vida és en un greu perill” 
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visitar els llocs exactes dels fets. Però si parlem del pas del Rubicó per Cèsar la cosa és 
diferent: la data exacta és desconeguda, i també ho és el lloc per on Cèsar va creuar; fins 
i tot hi ha discussió sobre quin és exactament el riu. 
 
Per molt determinat que estigui el passat, també (per a nosaltres) té la seva llibertat: no 
sabem què va passar, igual que no sabem què passarà. La indefinició és una magnitud 
que creix amb la distància temporal entre nosaltres i els fets de què parlem. Si la 
llibertat és una il·lusió causada per la manca d’informació, el passat també té la seva. 

Una altra visió de la llibertat 
L’estudi dels sistemes basats en autòmats, molt especialment NKS (v. B603) aporta una 
visió nova al problema. El principi d’irreductibilitat computacional ofereix un punt de 
vista molt interessant sobre el debat. Sense entrar en detalls, la idea de Wolfram és: si 
un sistema basat en autòmats és computacionalment irreductible, el seu comportament 
mostra determinades característiques que es poden identificar amb les de la lliure 
decisió. Això és així perquè no hi ha cap manera de saber el seu comportament 
mitjançant una fórmula que faci el seu càlcul més simple; l’única manera de saber-lo és 
deixar treballar el sistema prou temps: determinista no és el mateix que calculable. Dit 
d’altra manera, un sistema irreductible es comporta com si estigués dotat de llibertat tal 
com l’entenem en sentit clàssic: es poden "fabricar" sistemes lliures, igual com podem 
fabricar nombres aleatoris, amb mecanismes estrictament deterministes. 

B803.- Vies de coneixement 

Sentits humans i sentits animals  
La Teoria dels sentits exposada al capítol 8 és una ampliació i generalització d’una idea 
que vaig llegir fa més de trenta anys. No recordo exactament on, segurament devia ser 
en un llibre sobre misticisme o sobre religió: un context molt poc científic, com es veu. 
No sé si aquesta idea ha sortit d’algun altre lloc o no, però el cert és que jo no recordo 
haver-ho vist enlloc més. Tanmateix, durant tots aquests anys li he anat donant voltes, 
fins al convenciment que, realment, és un model vàlid, i que encaixa perfectament en el 
que estem tractant, fins al punt que, ampliat i generalitzat, ha esdevingut una Teoria dels 
sentits. Presentaré a tall introductori el model tal com el vaig llegir. 
 
La idea és que a més dels cinc sentits habituals, l’ésser humà en té uns altres cinc, que 
allà en deien "transcendents" i aquí en direm "sentits humans". Cada un d’aquests 
sentits humans es correspon amb un dels cinc sentits físics (en direm sentits animals) 
d’aquesta manera:  
 

Sentits animals  Sentits humans 
Vista = Raonament 
Oïda = Sentiments 

Olfacte = Intuïció 
Gust = Plaer 
Tacte = Sentits animals 
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El més interessant és que en el llenguatge més o menys col·loquial aquesta 
correspondència és habitual, almenys en català90:  
 
Quan diem que "veiem les coses clares" estem dient que les entenem, que les capim 
amb el raonament. De fet, el diccionari dóna aquesta definició, amb sentit figurat, del 
verb veure: "percebre amb l’enteniment, constatar, comprendre".  
 
La connexió de la oïda amb el món dels sentiments encara és més clara, començant pels 
dos significats del verb "sentir", cap dels dos en sentit figurat91. I també "escoltem" la 
veu de Déu, de la consciència, de la sang, o de la pàtria. I escoltem el nostre cor per 
decidir si una cosa és correcta o no92. Aquesta "oïda transcendent" inclou també, com a 
cas més extrem, els fenòmens de tipus místic. 
 
Quan intuïm alguna cosa, ens ho "ensumem". Quan algú té habilitat per endevinar què 
passarà, diem que "té olfacte". El diccionari defineix, figuradament, "tenir nas" per ésser 
perspicaç.  
 
No només assaborim un bon plat, sinó també una simfonia, un quadre, la bellesa en 
general i també el sexe o els moments plaents. El diccionari dóna aquest sentit figurat 
tant al mot gust com als verbs assaborir i gustar (poc usat, cal dir-ho93). Quan riem molt, 
riem de gust i una cosa lletja és de mal gust. Una cosa desagradable ens disgusta i una 
mala notícia ens dóna un disgust. 
 
Finalment, el tacte seria el resum de tots els sentit físics: "tocar" una cosa no vol dir 
necessàriament percebre-la pel tacte sinó per algun sentit. Entre les moltes definicions 
de "tocar" trobem al diccionari aquestes: "figuradament, experimentar, adquirir 
coneixement directe d’alguna cosa"; "fer tocar a algú una cosa amb la mà: donar-li’n 
proves evidents". 

Acapte de dades 
Fins aquí, la proposta tal com la vaig llegir. Ara examinem-la i mirem de situar-la en 
relació amb el nostre model. Tot això, és mera casualitat? Són només jocs de paraules? 
Jo crec que no. El llenguatge no és només un joc formal; hom diu que cada idioma és 
una visió del món, i quan això passa de manera tan general, cal preguntar-se per què. 
 
Un parell d’esmenes a aquest esquema. Podem observar que el "tacte" és també una 
manera d’anomenar el tracte adequat amb les persones, la bona relació per tractar afers 
delicats, la polidesa en el tractament de situacions delicades i amb les persones. Igual 
com hem vist amb els altres sentits, també el llenguatge ens ho suggereix: tenir tacte en 
situacions de pressió, tractar les coses amb delicadesa, etcètera.  
 

                                                 
90 En castellà funciona pràcticament igual, i pel que sé també funciona més o menys bé en moltes altres 
llengües, tot i que són els qui les coneguin millor que jo qui ho han de dir. 
91 Encara que en castellà sigui molt poc usat, el Diccionari de la RAE dóna per al verb sentir aquesta 
accepció:" Oír o percibir con el sentido del oído" 
92 No sé què en diran els lingüistes d’un fet que es dóna en anglès que a mi em sembla enormement 
suggerent: orella és ear, però sentir no és to ear com semblaria lògic, sinó to hear, un verb irregular el 
participi del qual és heard, gairebé idèntic a heart (cor). O sigui, el cor és allò que és escoltat. 
93 En castellà passa al revés: "gustar" és precisament el verb usual per dir que ens agrada una cosa. 
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I encara, si considerem l’equilibri com un altre sentit, com sovint se’l considera, podem 
veure que també en aquest cas el llenguatge ens dóna un significat del mateix tipus, la 
compensació adequada entre les coses: que no pesi més una cosa que altra i saber si una 
cosa és més o menys adequada cada situació. Això porta a conceptes com el seny, 
l’equitat, l’equanimitat o la justícia, fins i tot a l’ètica. 
 
D’aquesta manera el quadre de correlacions entre els dos nivells de sentits, complet, 
queda així:  
 
 

Sentits animals  Sentits humans 
Vista = Raonament 
Oïda = Sentiments 

Olfacte = Intuïció 
Gust = Plaer 
Tacte = Sociabilitat 

Equilibri = Proporció 
 
És evident que cadascun d’aquests sentits humans és una manera d’adquirir informació. 
Tan diferent una de l’altra com ho són els sentits animals però totes vàlides d’una o altra 
forma; és clar que les informacions que obtenim per aquestes vies no són sempre certes, 
però al capdavall també els sentits físics ens enganyen de vegades. I hi ha més coses.  
 
L’ordre en què habitualment es presenten els cinc sentits no és casual. Està ben estudiat 
que la quantitat d’informació que rebem és decreixent segons el sentit: del màxim 
(vista) al mínim (tacte). I el desenvolupament evolutiu dels sentits és també el mateix. 
 
El tacte, sensible tan sols al mer contacte físic no només és present en tots els éssers 
vius; de fet, només per contacte físic (sigui mecànic o tèrmic) podem entrar en relació 
amb un sistema inert com ara una pedra o un tros de ferro. És un sentit, doncs, compartit 
fins i tot amb els minerals. 
 
El gust i l’olfacte funcionen sobre la base d’una interacció química amb altres 
substàncies: si són sòlides o líquides en diem gust i si són gasoses en diem olfacte; per 
això aquests dos sentits se solen anomenar conjuntament com a "sentits químics". 
Doncs bé, resulta que compartim els sentits químics amb totes les formes de vida, 
incloent-hi els vegetals i els bacteris. Tots són fàbriques químiques que reaccionen 
fonamentalment a impulsos químics i es relacionen químicament amb l’entorn. Aquests 
dos sentits són presents també en tots els animals, alguns dels quals els tenen molt més 
desenvolupats que nosaltres. 
 
L’oïda i la vista són sentits compartits només amb els animals, i no pas tots. N’hi ha que 
són sords, d’altres cecs i alguns les dues coses. La oïda és una facultat bastant més 
general que la vista, però la majoria dels animals que hi veuen no són capaços d’una 
visió en color com la nostra. En canvi hi ha animals amb una oïda més fina que 
nosaltres. 
 
Hi ha per tant aquesta correlació entre els sentits: antiguitat evolutiva i quantitat 
d’informació. Vegem ara què passa amb els "nous" sentits.  
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Si la correlació entre els sentits animals i humans existeix realment, cal suposar que es 
tracta d’un cas particular del fenomen iteratiu proposat al postulat metodològic; és a dir 
serien unes altres formes d’adquirir informació que repeteixen, en un pla més elevat, el 
que ja ha passat en el nivell anterior. Usarem la tècnica de l’hèlix universal (v. B615)  
per trobar-la: cal buscar la repetició a un altre nivell de característiques semblants o 
relacionades. Heus-ne ací uns quants possibles ancoratges: 
 
Primer: l’equivalen humà del tacte tal com el presenta el model original no és 
estrictament un sentit més, sinó que resumeix en un de sol els cinc sentits animals; de la 
mateixa manera, també el tacte animal inclou diversos sentits diferents: pressió, 
temperatura, textura, dolor, fins i tot camps elèctrics (capaços de posar-nos els pèls de 
punta). ¿És possible deduir d’això que ja s’ha donat abans aquesta mateixa situació 
d’uns "nous sentits" que inclouen els anteriors, més bàsics, resumits en un de sol? Pot 
ser que aquest pas es doni en passar de la matèria inert a la matèria viva? Pot ser 
aleshores que l’aparició dels sentits humans es doni en el moment de desvetllar-se la 
intel·ligència? El model que proposo ens donarà aviat la resposta a aquestes preguntes. 
 
Segon: la informació que aporten els diferents sentits és de naturalesa molt diferent, tant 
en un nivell com l’altre. Les informacions d’un sentit no són accessibles normalment 
per un altre, però sí que sovint amb aquest altre es pot trobar confirmació de la seva 
causa d’una altra manera.  
 
Tercer: quan tenim una informació no visual, instintivament mirem de complementar-la 
amb la vista, perquè és la que ens permet copsar millor de què es tracta. Exactament el 
mateix que passa amb els nous sentits: intentem comprendre o confirmar amb la raó 
qualsevol informació rebuda per una de les altres vies.  
 
Quart94: igual com passa en els sentits clàssics, també en els nous hi ha la mateixa 
gradació d’antiguitat evolutiva: la capacitat de sentir plaer, la intuïció, els sentiments i el 
raonament són etapes clarament evolutives que els animals i els homínids adquireixen 
com més propers a nosaltres són. 
 
Cinquè: el mateix passa amb la quantitat d’informació que poden aportar: la sensació 
plaent ens diu que allò està bé (ens agrada) o no i poc més; la intuïció ens introdueix en 
territoris nous que cal explorar, els sentiments fan una anàlisi ètica i global de les coses 
considerades; i finalment la raó és qui ho il·lumina tot. 
 
Sisè: hi ha una gradació sobre la capacitat de proporcionar informació a distància: el 
tacte i el gust exigeixen contacte físic per transmetre informació; el nostre olfacte és 
molt limitat, però hi ha animals que poden rebre informació a força distància; la oïda pot 
rebre informacions procedents de molts quilòmetres i la vista té un abast quasi il·limitat. 
Als sentits humans es pot observar una gradació anàloga: els sentits animals (tacte) i 
plaer (gust) necessiten dades físiques, procedents dels sentits físics per funcionar; la 
intuïció (olfacte) pot anar força més lluny, però necessita també un punt de partida més 
o menys proper; els sentiments (oïda) i molt especialment el misticisme i la raó (vista) 

                                                 
94 No desenvoluparé gaire els punts quart i cinquè perquè no em considero amb prou coneixements per 
fer-ho, però estic segur que els biòlegs i els psicòlegs ho podran confirmar a bastament, potser amb petits 
retocs. 



 

277 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

poden examinar tot l’Univers: ja no estan sotmesos a les limitacions espaciotemporals 
dels anteriors. 
 
I setè, potser el més sorprenent: la capacitat d’evocació dels sentits animals no segueix 
la mateixa correlació d’antiguitat, ni tampoc a la inversa: les arts plàstiques (pintura, 
escultura, fotografia, arquitectura: vista) poden transmetre informació amb gran 
precisió, però en canvi tenen una capacitat d’abstracció comparativament petita, potser 
precisament perquè aquí les coses "es veuen". Els sentits químics (gust i olfacte: 
gastronomia i perfumeria) tenen una capacitat d’evocació molt superior, tant de records 
com d’abstracció. Però res de tot això és tan abstracte i té tanta capacitat de transmetre 
estats d’ànim i sentiments com l’art corresponent a l’oïda: la música.  
 
En els nous sentits es dóna una correlació força semblant: amb el raonament podem 
copsar de manera molt clara les coses, però té poca capacitat de donar emocions, si ho 
comparem amb la capacitat de generar sensacions d’una intuïció correcta, de copsar la 
bellesa o l’experiència, per definició plaent, del plaer; però la sensació de benestar que 
pot arribar a donar un sentiment positiu és força superior. I res d’això és comparable 
amb la possibilitat d’una experiència mística. 
 

Dels sentits animals als sentits humans 
Naturalment, no tenim ni idea de com funcionen aquests sentits ni de quina és la seva 
fisiologia —si hi és aplicable la paraula—. Aquests sentits, precisament perquè són 
emergents en nosaltres, ni els coneixem ni els comprenem bé, i per tant no és estrany 
que trobem més preguntes que respostes. Estem tan lluny d’entendre’ls com un gos o un 
cavall d’entendre els sentits animals, tot i que en disposin i els pugui usar. Probablement 
aquest coneixement està reservat a l’espècie que algun dia ens substituirà 
evolutivament. 
 
Ara bé, això no treu validesa a la pregunta bàsica de la continuïtat: una cosa és que no 
entenguem com funcionen i una altra que no puguem justificar que són continuació uns 
dels altres. Dit d’altra manera: com se sap que aquests sentits humans són una evolució 
dels sentits animals i no una altra cosa, més enllà de les coincidències del llenguatge? 
Quin és l’òrgan de cada un dels nous sentits? Quina ha estat l’evolució dels òrgans entre 
uns i altres? Per posar un exemple, es pot entendre que la sensibilitat de la pell a la 
pressió hagi evolucionat fins a generar el timpà i els òrgans de l’orella, però què té a 
veure això amb els sentiments? I el mateix es pot dir de la resta.  
 
Crec que la resposta és que aquesta evolució no es dóna en els òrgans externs dels 
sentits sinó en els mecanismes amb els que el nostre cervell transforma en percepcions 
els senyals d’entrada procedents dels òrgans sensorials. És evident que entre els 
impulsos nerviosos que arriben al cervell procedents de qualsevol terminal i la sensació 
que hom té hi ha un procés; doncs bé, seria en aquest punt on s’hauria operat l’evolució 
entre uns i altres sentits: la transformació rau en els processos de càlcul (si se’n pot dir 
així) que fan els nostres circuits cerebrals, no en l’aparició d’uns òrgans nous amb 
possibilitats específiques. En terminologia informàtica diríem que els canvis s’han 
produït en el programari, no en l’aparició d’un nou maquinari. 



 

278 de 287 
v. 3.1  Imprès a 07/10/2020 10:59:11 

Una hipòtesi sobre la bellesa  
Farem una aplicació del model per examinar un cas concret. No pretenc pas tenir la 
resposta definitiva a les preguntes que segueixen, però sí veure com el model ens 
permet construir una hipòtesi com a possible explicació. Aquesta aplicació pràctica ens 
permetrà veure la potència del model i copsar millor com funciona, i alhora disposarem 
d’una hipòtesi que pot respondre a les preguntes plantejades, la resposta de les quals 
desconeixem. 
 
La pregunta que ens fem és: Per què ens atrauen les coses belles? Què té la bellesa que a 
tothom agrada? A què es deu la sensació que les teories belles són més probablement 
veritat que les que no ho són?  
 
La bellesa és una propietat que es copsa amb el sentit equivalent del gust: per tant 
haurem de buscar la inspiració en algun fenomen similar que es doni en el gust. Hi ha 
algun gust que agradi a tothom? La resposta és sí: el dolç; amb més o menys intensitat, a 
tothom li agrada el dolç, i avui sabem per què: les coses dolces contenen sucres, que són 
substàncies que proporcionen energia ràpidament; per això en algun moment passat, 
aquells a qui agradava el dolç tenien més vigor que aquells a qui no agradava, i per tant 
tenien més facilitat per sobreviure i reproduir-se. I com que tots som descendents 
d’aquells llèpols, a tots, poc o molt, ens agrada el dolç. 
 
Pot ser que passi alguna cosa similar amb la bellesa? El model suggereix que sí: la 
bellesa aporta alguna cosa que no aporten les coses que no ho són. Naturalment, no tinc 
ni idea de quin "sucre" contenen les coses belles, però si el model té alguna cosa de cert, 
explicaria per què ens agrada la bellesa: se suposa que ja hem superat la fase en què 
aquells a qui agradava la bellesa tenien més possibilitats de sobreviure i per això ja no hi 
ha discussió sobre la preferència per les coses belles95.  
 
No sé qui va dir que "la bellesa és l’aliment de l’ànima": potser un poeta o un artista; en 
qualsevol cas no és una afirmació científica, però podria tenir més raó del que sembla a 
primera vista.

                                                 
95 Tot i que en la definició de bellesa i què és una cosa bella i què no hi ha notables diferències temporals 
i culturals 
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Apèndix 1: La metàfora comptable  
Una mica de comptabilitat 
La comptabilitat per partida doble ens permet establir paral·lelismes amb molts dels 
conceptes del nostre model, cosa que permet presentar-los de manera simple i 
entenedora i alhora dóna unes quantes pautes per reflexionar-hi fructíferament. Per tal 
de poder-nos-hi relacionar amb comoditat, farem en primer lloc una explicació una mica 
àmplia dels conceptes bàsics de comptabilitat. 
 
La comptabilitat es basa en un conjunt de comptes (en llenguatge matemàtic en diríem 
variables), que representen diferents conceptes econòmics: els diners que tenim al banc, 
els que ens deuen els clients, els que nosaltres devem als proveïdors, les existències al 
magatzem, etc. La valoració de cada cosa segons unes regles precises, constitueix el 
saldo del compte (el valor de la variable). 
 
Aquests comptes es divideixen en dues categories, anomenades "Actiu" i "Passiu", 
segons el que representen. De manera molt simplificada, els comptes de passiu 
representen el lloc d’on hem tret els diners, i els d’actiu representen en què estan 
invertits aquests diners.  
 
Cada fet econòmic que es produeix es representa per un assentament, que consisteix en 
una anotació en almenys dos d’aquests comptes, una anomenada "deure" i l’altra "haver", 
i d’aquí el nom de partida doble; la regla fonamental és que els imports del deure i de 
l’haver han de ser els mateixos. El saldo de cada compte depèn de si és d’actiu o de 
passiu: en els comptes d’actiu el saldo és la diferència entre el deure i l’haver, mentre que 
en els de passiu, és al revés: haver menys deure. 
 
Per exemple, si hem tret mil euros del banc, i els hem guardat a caixa (“caixa” és el nom 
que es dóna en comptabilitat als diners en metàl·lic), l’assentament serà:  

Deure Haver 
Caixa A 1.000 Banc A 1.000

 
En aquest cas, com que els dos comptes són d’actiu, això vol dir que el saldo en el banc 
ha disminuït en 1.000€, els mateixos que ha augmentat el saldo en caixa.  
 
Imaginem ara una operació més complexa: hem venut per 100 € (més el 21% d’IVA) una 
mercaderia que teníem valorada en 80. El client ha pagat 50 € a compte, i ha deixat a 
deure la resta. Com que ha pagat aquests 50 € amb targeta de crèdit, el banc ens cobrarà a 
final de mes unes despeses d’1 €; a més hem de pagar 3 € de comissió al venedor: 
 

Deure Haver 
Banc A 50 Existències  A 80 
Deutes de clients  A 71 Comissions a venedors P 3 
  Despeses bancàries P 1 
  Deutes a Hisenda P 21 
  Pèrdues i guanys P 16 

TOTAL  121 TOTAL 121 
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En aquest assentament apareixen set comptes diferents: Els comptes de bancs, deutes de 
clients i existències són d’actiu, i per tant han augmentat el saldo en el banc i els diners 
que ens deuen, mentre que les existències han disminuït. Els comptes de despeses 
bancàries, comissions i deutes a Hisenda són de passiu i per tant funcionen al revés: el 
seu saldo ha augmentat, ja que devem més diners. 
 
Ara bé, la suma dels imports del deure i l’haver ha de ser la mateixa, tal com és prescrit, 
però aquests sis comptes no ho compleixen. Per fer quadrar l’assentament, ens ha calgut 
definir un compte especial: el de pèrdues i guanys. Aquest compte especial resulta ser 
de passiu, però no indica exactament d’on han sortit els diners, sinó que representa els 
diners addicionals que hem aconseguit en aquesta operació i lògicament volem que 
tingui un saldo el més gran possible. Això ens donarà molt de joc d’aquí a no gaire. 
 
Finalment, el balanç és la presentació ordenada dels saldos de tots els comptes i 
representa la fotografia de l’empresa en un moment determinat. Per exemple aquest: 

Actiu Passiu 
Caixa i bancs 6.900 Deutes a proveïdors 1.300 
Deutes de clients 5.600 Crèdits a curt termini 4.400 
Existències 6.000 Crèdits a llarg termini 12.000 
Immobilitzat immaterial 4.500 Pèrdues i guanys 1.800 
Immobilitzat material 17.000 Reserves 5.500 
 Capital 15.000 
TOTAL 40.000 TOTAL 40.000 

 
Això vol dir que tenim 6.900 € en diners immediatament disponibles, els clients ens en 
deuen una altres 5.600 € i els estocs del magatzem estan valorats en 6.000 €. 
L’immobilitzat immaterial indica el valor de les patents, drets i coses per l’estil que hem 
adquirit, i l’immobilitzat material el dels edificis, màquines etcètera. D’on han sortit tots 
aquests diners? Doncs del que devem als proveïdors, de crèdits a curt termini (és a dir a 
tornar abans d’un any) o a llarg (més d’un any). Tot això són coses que devem, però 
també hi ha els fons propis: els guanys del darrer any, les reserves —que no són més 
que la suma dels guanys i pèrdues d’anys anteriors— i el capital que han posat els 
propietaris per crear l’empresa. I, naturalment, la suma de l’actiu i del passiu són iguals. 
El balanç sempre està quadrat. 

La suma nul·la de la comptabilitat 
Encara que no ho sembli, la comptabilitat és un sistema de suma nul·la. La culpa és 
d’aquesta terminologia una mica rara, deguda bàsicament a raons històriques: la 
comptabilitat va néixer a l’edat mitjana, quan l’aritmètica estava molt endarrerida i 
treballar amb nombres negatius resultava molt estrany, i d’aquí la diferent manera de 
calcular el saldo dels comptes d’actiu i de passiu. 
 
Avui dia ho diríem d’una forma molt més simple: convenim que les anotacions al Deure 
sumen (augmenten el saldo) mentre que les anotacions a l’Haver resten (el 
disminueixen). D’aquesta manera els comptes d’actiu tindrien normalment saldo 
positiu, mentre que els de passiu tindrien normalment saldo negatiu, i això ens fa veure 
clarament que es tracta d’un sistema de suma nul·la: si en el sistema convencional la 
suma dels saldos d’actiu i de passiu han de ser iguals, amb el nostre sistema la suma 
dels saldos de tots els comptes ha de ser necessàriament zero. En realitat, partint del 
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principi que tot assentament ha de tenir l’import del deure igual al de l’haver no costa 
gens provar que la suma del balanç ha de ser necessàriament zero.  

L’aparició del benefici 
Fins aquí no hem dit gaire res que tingui a veure amb el motiu de les nostres 
preocupacions. Comencem, però, a mirar-nos-ho amb uns ulls no comptables.  
 
Acceptem provisionalment que una empresa existeix per guanyar diners, és a dir per 
obtenir beneficis. Abans de la creació de l’empresa no hi ha res. Aleshores, algú 
decideix ingressar un capital inicial en un compte bancari i ja tenim el primer 
assentament. Ha nascut l’empresa, i aquest és el seu balanç inicial: 

Actiu Passiu 
Banc 15.000 Capital 15.000

 
Després això es va diversificant: una part d’aquests diners es destinen a immobilitzat, es 
demanen crèdits per completar la quantitat necessària, es compra i es ven, potser es 
fabrica i comença a aparèixer el benefici, i al cap d’un temps més o menys llarg podrem 
tenir un balanç com el que hem presentat abans. 
 
Però d’on ha sortit el benefici? El benefici no és una cosa que es pugui comprar o 
fabricar com ara les existències o l’immobilitzat; ni tampoc no és algú amb qui es tingui 
relació com ara els clients, els proveïdors o els bancs: es tracta d’una propietat emergent 
del sistema, produïda per la successió dels fets que han ocorregut des de la fundació de 
l’empresa fins avui. El benefici (i les reserves, en el seu cas) és el resultat de 
l’acumulació del que anomenem pèrdues i guanys: les diferències que es produeixen en 
cada operació, com ara la que hem vist abans; les pèrdues i guanys de l’assentament és 
un valor que hem de posar perquè altrament no quedaria quadrat. És una propietat 
emergent del sistema: apareix perquè la suma dels imports del Deure és diferent que la 
suma dels imports de l’Haver. 
 
Observem, doncs, que el benefici ha nascut "del no res", podríem dir. El nostre balanç 
és el d’una empresa que va bé, però si l’empresa va malament, el compte de reserves 
s’anirà reduint, fins a fer-se zero i si els problemes continuen, caldrà reduir el capital (o 
acumular beneficis negatius), i si els fons propis (capital + reserves) arriben a valer 
zero, l’empresa entra en fallida. 
 
Tornem al cas: on és aquest benefici? Mirem el balanç: hi ha un benefici total acumulat 
(és a dir, incloent-hi les reserves) de 7.300 € que han de ser en algun lloc de l’actiu. Fent 
una suposició un pèl simplista, podem dir que els diners de caixa i bancs serveixen per 
pagar els proveïdors i els deutes a curt. Per pagar els deutes a llarg, necessitem que els 
clients ens paguin el que ens deuen abans que vencin els crèdits. De fet, amb el que ens 
deuen els clients no n’hi ha prou, de manera que haurem vendre part de les existències; 
naturalment, això vol dir que haurem de comprar més primeres matèries i augmentarem 
el deute als proveïdors, que també s’hauran de pagar, etc. La gràcia de l’assumpte és 
que entremig de tot això van quedant petites quantitats que s’acumulen en forma de 
beneficis, tot i que ocasionalment algunes operacions ocasionin pèrdues (o sigui 
beneficis negatius). Si no tenim més ingressos per pagar els deutes a llarg hauríem de 
vendre una part de l’immobilitzat. Com que el capital és de 15.000 € podem acabar 
concloent que el benefici està invertit així: 5.000 € en edificis i maquinària, i la resta en 
drets i patents. Això que hem fet es coneix tècnicament com a anàlisi de la solvència; en 
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el nostre cas, com que se suposa que obtindrem nous ingressos abans que haguem de 
pagar els crèdits a llarg, l’empresa és solvent i no hauríem de tenir massa dificultats.  
 
En realitat aquesta anàlisi és una simplificació: les coses no són ben bé així. En teoria es 
podria arribar a saber exactament quina és la contrapartida de cada euro del passiu, però 
per fer-ho caldria examinar tots els assentaments fets des de l’inici de l’empresa i 
possiblement hi hauria una certa part del benefici que no es podria arribar a determinar 
exactament; pràcticament es pot dir que tots els comptes de passiu contribueixen a 
aportar diners per a tots els comptes d’actiu, o sigui que els beneficis estan repartits 
entre els diners en caixa, el que ens deuen els clients i l’immobilitzat. El benefici, per 
dir-ho així, és a tot arreu i alhora enlloc. 

La comptabilitat com a model de l’Univers 
Ens pot servir tot això com a model de la història de l’Univers? En bona part sí: el big 
bang seria el primer assentament: del no res apareixen un saldo bancari i un capital; a 
partir d’aquí el sistema comença a evolucionar, apareixen nous conceptes (clients, 
existències...) Observem que malgrat aquesta diversificació, la suma d’actiu i passiu 
continuen essent iguals: es manté la suma nul·la.  
 
Això té una correspondència exacta amb el Postulat de dualitat: podem identificar 
l’actiu amb l’emagest i el passiu amb la informació, i el benefici amb el coneixement: el 
passiu forneix els diners necessaris per fer treballar l’actiu i generar benefici (que és un 
passiu), igual que la informació dóna un significat a l’emagest i el fa treballar per 
generar coneixement, que és informació. I tots dos s’impliquen l’un a l’altre: en virtut 
de la suma nul·la no hi pot haver saldo d’actiu sense saldo de passiu; encara més, no es 
pot obtenir cap actiu sense un passiu que el suporti: no hi ha diners per fer res si no han 
sortit d’algun lloc. 
 
La interacció de tots els elements del sistema permet que, passat un temps, aparegui un 
concepte radicalment diferent de tots els altres: el benefici. Un benefici que hi és, és ben 
real (i per això paga impostos) però alhora és immaterial, no és enlloc i a tot arreu 
alhora. 
 
Posem ara això en relació amb els nostres postulats. Quina és la finalitat de l’Univers? 
El coneixement de totes les conseqüències dels seus axiomes. Quins són els recursos de 
què disposa l’Univers per fer això? L’emagest. I quina contrapartida té l’emagest? La 
informació. Podem, per tant plantejar aquestes equivalències per imaginar una 
hipotètica "comptabilitat universal":  

1. L’actiu és l’emagest i el passiu la informació, que segons el Postulat de 
suma nul·la han de ser sempre iguals (equilibrats) 

2. No tota la informació és coneixement, com no tot el passiu és benefici 
3. No tot l’emagest serveix per generar coneixement de manera directa, 

com no tots els actius generen benefici. Però tots hi contribueixen, 
proporcionant la infraestructura necessària. 

4. En condicions normals, el funcionament del sistema (empresa o Univers) 
fa que tant l’actiu com el passiu augmentin contínuament, i una petita 
part d’aquest augment s’acumula com a benefici. 

5. Per tal que el sistema funcioni, cal que part de l’emagest i de la 
informació es vagin renovant, tal com ho fan l’actiu i el passiu de 
l’empresa 
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6. Aquesta renovació té diferents ritmes: hi ha un actiu circulant (vendes, 
mercaderies, deutes de clients) que es renova contínuament i un actiu 
immobilitzat que també es renova, però molt més lentament. 

7. També una part del passiu es renova: hi ha un passiu exigible (deutes a 
proveïdors, crèdits) que s’ha de pagar, i un passiu no exigible (capital i 
benefici acumulat)  

El paper del benefici 
En les empreses amb ànim de lucre, la maximització del benefici té un pes molt 
important, quasi determinant, en la seva funció de benestar, però sovint la planificació 
futura impedeix dur a terme polítiques que el maximitzen a curt termini: això és perquè 
l’empresa és un nòdul prou complex per ser-ne conscient; quan el sistema no ho és, 
simplement es maximitza el benefici a curt, com passa en el món animal. A un altre 
nivell, passa quelcom semblant en el contacte entre civilitzacions no prou avançades 
èticament, i d’aquí la necessitat d’una protecció per evitar contactes prematurs amb els 
nostres homòlegs de les estrelles; tot això té una clara correlació amb diversos 
conceptes moderns de la gestió empresarial: la responsabilitat social corporativa, la 
competència col·laborativa, etc. 
 
Si haguéssim creat l’empresa amb altres finalitats que l’obtenció del benefici, la seva 
necessitat (o almenys la inexistència de pèrdues) ja no seria el motor del sistema però la 
discussió seria igualment vàlida: encara que una entitat sigui no lucrativa no pot 
acumular pèrdues indefinidament. En una ONG destinada a afavorir els pobres el 
benefici tindria un pes menor que el nombre de plats de sopa servits, per exemple; i si 
parlem del Futbol Club Barcelona, el criteri fonamental de la funció de benestar seria el 
nombre de títols guanyats. El benefici té un pes menor, però en cap cas inexistent: el 
benefici no és l’objectiu de l’organització, però condiciona la seva continuïtat. 
 
Observem que encara que el motor de tot plegat sigui el benefici, res no garanteix en 
principi que acabi apareixent; més encara, el sistema pot funcionar perfectament encara 
que no n’hi hagi, i fins i tot ja hem vist que es pot crear una empresa que no tingui per 
finalitat el benefici. Ara bé, una cosa és que no hi hagi benefici, fins i tot que no es 
vulgui tenir-ne i una altra cosa és que l’empresa acumuli pèrdues sistemàticament. En 
aquest cas o bé se li injecta capital nou contínuament o acabarà tancant. Traduït al 
nostre llenguatge, el motor de tot (el benefici) no està garantit a priori, i fins i tot no és 
indispensable la voluntat de tenir-lo, però el que no pot ser és que hi hagi pèrdues 
indefinides. Aquesta obvietat lliga directament amb el Postulat teleològic i implica el 
concepte de viabilitat dels universos establerta al parlar del Multivers (B616). 
 
Una conclusió, per tant: un Univers que no sigui capaç de generar coneixement no és 
viable, com no és viable una empresa que no generi benefici. Potser podrien existir 
Universos que no generin coneixement, però el que no poden fer de cap manera és 
destruir-lo. 

Comptabilitat i informació 
Un aspecte interessant és que la comptabilitat és un sistema d’informació, creat per 
saber on són i d’on vénen els diners, és a dir per saber què passa. Reflexionem-hi una 
mica. 
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Primer: el fet que sigui un sistema d’informació vol dir que es treballa amb un element 
no físic, una cosa bastant òbvia ja que estem parlant d’economia (v. B306) 
 
Segon: el Pla Comptable és una norma que diu quins comptes hi haurà i com s’han de 
fer els assentaments. Passa aquí una cosa molt curiosa. Com que la comptabilitat diu si 
una empresa guanya diners o no (i quants) el govern vol saber-ho, per tal de recaptar els 
impostos corresponents. Per a això, imposa un pla comptable oficial, que tothom està 
obligat a seguir a l’hora de presentar els comptes. Ara bé, aquest pla comptable oficial 
potser no és el que millor s’adequa a les necessitats dels responsables de l’empresa per 
gestionar-la, de manera que apareix una doble comptabilitat, l’oficial i la de gestió o 
analítica. Això és perfectament legal i admès, sempre que les dues comptabilitats 
reflecteixin la mateixa realitat, només que presentada de manera diferent, ja que s’usa 
per a finalitats diferents.  
 
Tercer: aquesta possibilitat, que dos plans comptables diferents puguin representar la 
mateixa realitat, obre la porta a fer un ús diguem-ne "imaginatiu" del pla comptable: una 
comptabilitat tècnicament impecable pot donar una impressió completament falsa de la 
realitat, en una tècnica que més o menys irònicament se sol dir "comptabilitat creativa". 
Aquesta característica és típica (i molt important) de la informació: com es codifica i 
com s’ha d’interpretar i per tant permet utilitzar de manera interessada les possibilitats 
de la codificació per amagar allò que no convé que se sàpiga. 
 
Quart: el mot "doble comptabilitat" pot referir-se també a una altra cosa, aquesta sí, 
il·legal: si hi ha certs moviments que es volen amagar a la vista d’Hisenda —economia 
submergida, se’n diu— aleshores cal una segona comptabilitat, secreta, anomenada B o 
"negra" que reflecteix allò que realment hi és però no es declara. Aquesta és també una 
altra característica essencial de la informació: el que importa no és el que hi ha, sinó el 
que se’n sap, una relació directa amb el concepte de "l’opinió del gat". 

Actius amortitzats 
Si tots els actius de l’empresa s’han d’acabar amortitzant (cadascun al seu ritme) la 
metàfora comptable ens diu que també tot el que hi ha a l’Univers ha d’acabar 
desapareixent: apareix doncs la necessitat ineludible de la mort.  
 
Però hi ha una pregunta més inquietant: quan s’ha de produir això. Aquesta anotació 
obre la porta a alguns debats fonamentals: què és actiu circulant i què és immobilitzat en 
l’Univers? Quins actius ja estan amortitzats? Quin passiu és exigible i quin no?  
 
L’empresa pot suprimir actius de producció per dues causes: pel que en podríem dir 
"mort natural" (avaria o mal funcionament) o per una decisió econòmica: un equip 
obsolet i que ja ha estat amortitzat es "mata" sense més. Podem extrapolar això a la 
nostra ètica? Avui en dia ja no considerem que ningú tingui dret a eliminar nòduls 
(humans) que facin nosa per a la seva funció de benestar, però... Avui disposem de 
mitjans per mantenir amb vida persones que altrament haurien mort fa temps: fins a 
quin punt això és bo? Potser ens hem passat de la ratlla? 
 
Crec que un dels grans debats del segle XXI serà justament aquest: cal que ens entestem 
a mantenir actius que ja estan amortitzats? No pretenc donar-ne cap solució: només dic 
que aquest és un debat que s’haurà d’obrir, un dia o altre; però aquí no és el lloc. 
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Apèndix 2: Ritmes eterns  
 

Convit 
Atura’t i escolta, només un moment. 
No sents les trompetes, no sents violins? 
El món sencer canta, per tu solament. 
No sents aquests ritmes que vénen de dins? 
 
Relaxa’t, no pensis, i obre la porta 
— ja sé que et fa por i ja sé el que tems— 
i deixa que t’entri la fressa somorta 
d’un himne que ve de l’inici del temps. 
 
De sobte veuràs com està tot lligat:  
no hi ha cel ni terra, ni llum ni foscor;  
tot és alternança, tot és unitat. 
 
Domina el vertigen i no tinguis por: 
escolta el que et diuen, que és veritat, 
els ritmes que neixen al fons del teu cor. 
 

Dilluns 
Ritmes eterns que mouen el Cosmos 
i marxen i tornen, i el nou sempre és vell. 
La dança de Xiva, complexa, infinita, 
ens fa pampallugues al cor i al cervell. 
 
Ritmes eterns, perenne alternança, 
enllaç immutable d’antònims companys:  
els dos pols magnètics, ser mascle o femella,  
retorn innombrable de fa milions d’anys. 
 

Dimarts 
Ritmes eterns d’indeterminades 
partícules i ones, misteri pregon! 
Ambdues alhora, iguals i distintes,  
freqüències probables, que són i no són. 
 
Ritmes eterns dels rojos espectres 
de móns que s’allunyen, per sempre, potser. 
El Tot es refreda, i creix l’entropia, 
impuls primigeni que ve del no ser. 
 
Ritmes eterns de llunes i estrelles, 
galàxies, planetes i cossos errants. 
Fatal geometria que tots defineixen,  
que tots obeeixen i a tots fa més grans 
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Ritmes eterns de llum i de fosca,  
tardor, primavera, l’hivern i l’estiu: 
la regla immutable del temps que circula  
i marca, severa, si es mor o si es viu 
 

Dimecres 
Ritmes eterns de l’hèlix doblada  
on jau, encriptada, la joia més gran.  
Tan sols quatre lletres en gens permutades:  
la Vida, amagada, en surt, esclatant. 
 
Ritmes eterns de cors que bateguen,  
pulmons que respiren, i cossos morint; 
de boques que mengen, enzims que paeixen,  
budells que defequen. És Vida, vivint. 
 
Ritmes eterns dels éssers que viuen 
i lluiten i esperen, i cuiden de si. 
Que neixen i creixen, copulen i moren,  
i tornen a viure, en d’altres, sens fi. 
 
Ritmes eterns de sexe i mitosi,  
de càncer, bacteris, espores i ous: 
la Vida que gira, tenaç i obsessiva, 
la roda que formen els sers vells i els nous. 
 
Ritmes eterns d’ocells i tortugues, 
i d’arbres i peixos mutant lentament. 
Amb lenta agonia, Natura es desvetlla, 
els ulls per fi obre, i ara s’entén. 
 

Dijous 
Ritmes eterns de llengües que es parlen,  
expressen idees, paraules a raig. 
Recorden i pensen, menteixen i juren,  
i fan poesia, novel·la i assaig. 
 
Ritmes eterns de pobles i tribus,  
nacions i països, triomfants o vençuts. 
En pau o en guerra, s’enreden, s’ajuden, 
es maten i pacten, remors de velluts.  

 
Ritmes eterns de savis i d’enzes,  
cervells prodigiosos i Alzheimer i Down. 
Brillants tractadistes o closques obtuses,  
la Ment mai descansa i enlloc no decau. 
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Ritmes eterns de gent que s’afanya, 
diners que canvien de pressa de mans.  
Motors i collites, logística, crèdits,  
petroli que crema, i pèrdues i guanys. 
 

Divendres 
Ritmes eterns de signes i símbols,  
de coses que valen segons convenció; 
importa què valen i com es combinen. 
Paraula que crea: la informació. 
 
Ritmes eterns de formes fantasmes 
que habiten als núvols i al cap de la gent. 
Idees, poemes, conceptes, sistemes, 
relats impossibles, virtuts emergents. 
 
Ritmes eterns, misteri que els nombres 
amaguen al ventre dels irracionals. 
Seqüències secretes de xifres ignotes 
se’ns fan atzaroses, però són fatals.  
 

Dissabte 
Ritmes eterns de nombres i formes,  
tensors, derivades, matrius, funcions. 
Abstracta bellesa, que l’ànima humana 
es troba, astorada, per tots els racons.  
 
Ritmes eterns de lògica i ciència,  
la joia sagrada que els déus ens han dat. 
I fa l’impossible, la il·lògica fita: 
descriure i entendre el món on som nats. 
 

Diumenge 
Ritmes eterns d’un món que palpita, 
el Tot que respira, res sembla constant. 
Arreu tot varia, flueix i s’agita, 
que aquesta és la via com sempre roman.  
 
Ritmes eterns del Cosmos que mira  
aquest mirall guerxo que en dic el meu Jo,  
fragment entelat on a penes s’albira 
el rostre que el Cosmos vol veure’s millor. 
 
Ritmes eterns del Cosmos que juga,  
i el joc consisteix justament en això: 
l'eterna recerca, fantàstica fuga,  
del Cosmos, que ets tu, que el Cosmos sóc jo. 

 
 


