
Capacitats i events 

I 
L'impressionant avenç de les ciències naturals, capaces de proporcionar-nos· coneixements 

rigorosos i intersubjectivament contrastables, aixl com enlluernadores aplicacions tecnològi
ques, dugueren -i segueixen duent- molts filòsofs, com p. ex. els positivistes del Cercle de 
Viena, a equiparar tot coneixement amb el coneixement cientific, rebutjant-ne el pretés valor 
cognitiu de qualsevol altra mena de discurs. Però, a més a més, aquests pensadors tenien una 
concepció un tant restringida dels paràmetres que s'hi haurien d'emprar per determinar la 
pressumpta cientificitat d'un discurs en la mesura que identificaven tals paràmetres amb els 
que tan bons resultats havien donat en el camp de les ciències naturals; la qual cosa els durà, 
en definitiva, a defensar l'ideal d'una ciència unificada sota un mateix mètode, les 
característiques del qual s'hi haurien d'esbrinar a partir de l'anàlisi del model metodològic 
emprat per la ciència fisica, coqsiderada en aqueixos ambients positivistes com la ciència o el 
coneixement antonomàstics. Ara bé, en aitals ambients es presentava el model metodològic de 
la flsica, bàsicament1, com un model encaminat a la form ulació de lleis emplriques de caràcte; 
general, que es derivarien, en últim terme, d'un procés de generalització inductiva a partir de 
l'observació de regularitats en els casos particulars pertinents, i que, en definitiva, hi haurien 
de servir, aquestes lleis, tant per explicar events ocorreguts en el passat com per predir esdeve
niments del futur. 

De tota manera, aquest ideal unficacionista no deixava de plantejar certs problemes; puix 
que el model nomològico-deductiu que tan bons resultats havia donat en l'estudi dels fenò
mens naturals, fent possible la formulació de lleis de caràcter general que semblaven governar 
el curs de la natura i que permetien de formular utilíssimes prediccions, pareixia estavellar-se 
contra un mur a l'hora d'analitzar les accions de l'home i tractar de formular-se les lleis 
corresponents: L'home no sembla, d'antuvi, ajustar-se a cap llei en les seues actuacions i, en 
conseqüència, pareix que les seues accions s'haurien d'explicar amb un altre model, amb un 
model que no apel.lés a lleis de caràcter generaL 

Tanmateix, per als positivistes, aquesta seria una conclusió excessivamente precipitada, 
puix que no basta amb indicar que no hem estat capaços, fins ara, de descobrir les lleis que re
geixen les accions humanes, sinó que eaJ mostrar que és lògicament impossible trobar-les. En 
realitat, molt bé podria ser que la nostra incapacitat per descobrir les lleis en qüestió fos fruit 
únicament de la major complexitat dels factors que intervenen en el processos humans i, per 
tant, de la major dificultat per dur-ne a terme una conceptualització adient que ens capacite 
per oferir una articulació satisfactòria d'aqueixa enorme massa de factors. I, en definitiva, la 
diferència entre l'objecte de les ciències naturals i l'objecte de les ciències humanes o socials, 
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~ia de caràcter quantitatiu i no qualitatiu. Els fenòmens específicament humans serien més 
complexos, i això explicaria l'estat embrionari en el qual es troben les ciències socials, però no 
qualitativament diferents dels fenòmens naturals, la qual cosa déixaria oberta la possibilitat 
d'arribar algun dia a satisfer l'ideal d'una ciència unificada. 

Em propose, en aquesta ponència, esbrinar precisament la plausibilitat d'un intent, al meu 
entendre especialment atractiu, de dur a terme aquest ideal unificacionista pel que fa a l'anàli
si de capacitats característicament humanes com, p. ex., la capacitat de llegir, la capacitat de 
parlar un llenguatge articulat, la capacitat de resoldre problemes matemàtics, etc. 

Em referesc, en concret, a l'esforç realitzat des del segle XIX per nombrosos neurofisiòlegs 
en l'intent d'atribuir una localització determinada en el nostre cervell a les diferents funcions o 
capacitats mentals característiques de l'home, basant-se fonamentalment, en l'estudi de les 
anormalitats conductuals que es derivaven de l'amputació d'una part o altra del nostre cervell, 
ja siga per analogia a partir de l'experimentació amb animals, ja siga pels resultats obtinguts 
en la pràctica d'autòpsies, o bé, com en l'actualitat, amb tècniques força més sofisticades. 
Amb tot, pareix que els neurofisiòlegs han renunciat, a hors d'ara, a una localització porme-· 

noritzada de totes les funcions humanes i prefereixen parlar en termes més holistes; sobre tot, 
pel que fa a les funcions psíquiques superiors; de tota manera, açò no ficaria en qüestió la pos
sibilitat d'una investigació especialmente detallada a partir de la qua establiríem més que no 
un mapa de regions amb funcions totalment diferenciades i independents, una xarxa de rela
cions cerebrals on estaria contemplada la forma en què cada zona del cervell contri~ueix, o 
pot contribuir segons les circumstàncies, a la realització de les funcions característiques de 
l'home. Amb açò no pretenc negar les dificultats tècniques i la complexitat d'aital investiga
ció: l'únic que vull assenyalar és que, en principi, pareix possible que en un futur, no sé si pro
per o llunyà, es podria arribar a conèixer aquesta xarxa de relacions. 

Ara bé, aquesta possibilitat que, d'antuvi, pareix més pròpia d'una novel.la de Juli Verne 
que d'una seriosa po.1ència cçngresual, adquireix certs aires de versemblança sl teníem en 
compte la situació actual, i sobre tot les perspectives de futur, dels estudis en cibernètica. Evi
dentment, no sóc docte en la matèria, però, per als nostres fins, bastarà considerar alguns fets 
al respecte gairebé de domini públic. 

En concret, a partir del ràpid desenvolupam.ent de la cibernètica en les darreres dècades, 
hom ha tractat de bastir una ciència dels processos d'informació que fa abstracció, però, dels 
substrat material, biològic o electrònic, en el qual es puguen recolzar aquests processos, amb 
el propòsit, òbviament, que els seus resultats valgueren tant per a donar compte de les capaci
tats, especialment de les capacitats intelectuals, de l'home com de les capacitats o 'outputs' 
dels ordenadors. En aquest sentit, comenten Linsey i Norman referint-se sobre tot a l'anàlisi 
de la resolució de problemes: 

«Les estratègies per a resolució de problemes discutides fins acl depenen de la natura gene
ral i de l'organització dels processos del cervell humà. A més a més, aquests principis gene
rals d'organització han d'aplicar-se a tots els sistemes que emmagatzemen, recuperen i 
usen coneixement ja s'hi tracte de sistemes electrònics o biològics. Qualsevol sistema que 
interacciona amb un món dinàmic requereix l'emmagatzenament i la manipulació de la in
formació, la qual cosa ocasiona problemes fonamentals comuns a tots els sistemes 
d'aquesta mena. 

A causa d'aquesta generalitat, resultarà fructífer d'esbrinar els principis i estructures or
ganitzatius de tots els sistemes d'informació, amb l'objectiu de descobrir els principis del 

388 



cervell humà. El nostre èmfasi es centra en la paraula principi. Els detalls sobre el mode 
d'execució de les diverses funcions i la maquinària real usada per executar-les són irrelle
vants. Quan podrem determinar que un sistema usa una heuristica mitjans-fi per resoldre 
un problema, manca d'importància e.l fet que aquest sistema estiga compost de neurones, 
circuits electrònics integrats, o engranatges i palanques: l'heuristica segueix essent la ma
teixa en tots els casos112• 

Aquesta postura, que pretén deslligar l'anàlisi dels processos d'informació del substrat ma
terial on es realitzen, pot semblar, d'antuvi, que entra en contradicció a'mb la pretensió neuro
fisiologista de reduir les nostres funcions mentals a la consideració d'una xarxa més o menys 
ncxible de connexions nervioses. Aquesta contradicció, però, és sols aparent, car la postura de 
Linsei i Norman constitueix, en realitat, una basa important en favor de les aspiracions 
neurofisiologistes. 

En efecte, si podiem bastir una ciència dels processos d'informació que donés compte tant 
de les capacitats humanes, dels seus 'outputs', com de les capacitats dels ordenadors; i si, per 
altra banda, podiem descriure amb tot luxe de detalls la xarxa de connexions electròniques -o 
mecàniques, tant se val- que originen els 'outputs' dels ordenadors; pareix inferir-se que ha 
d'haver igualment una xarxa de connexions nervioses susceptible d'ésser totalment descrita i 
analitzada, des d'on explicar la capacitat de l'home de realitzar certes tasques; exactament 
igual, per tant, com en. el cas de l'ordenador, canviant únicament el seú substrat material: 

«En la mesura que hem limitat la discussió a la conducta dels humans i de les màquines, 
quina rellevància té açò per als events mentals i la ment? S'hi pot suggerir que si podiem 
explicar l' 'output' de les màquines en termes estr.ictament fisics, i si no hi havia en principi 
cap diferència entre l"output' de. les màquines i la conducta humà, se'n sçgueix que po
dem explicar la conducta humà en termes fisicsJ. 

Certament, aquesta argumentació està basant-se en supòsits encara no del tot contrastats: 
(1) que els ordenadors poden realitzar, en principi, totes les tasques que realitza un ésser hu
mà i (2) que la sofisticació progressiva del 'hardware' dels ordenadors no donarà lloc, en al
gun moment, a un canvi no merament quantitatiu sinó qualitatiu. En qualsevol cas, com que 
no aspire, com és clar, a provar la postura nuerofisiologista, sinó únicament fer-la 
empiricament versemblant per, de retruc, tornar plausible l'ideal unificacionista; m'atrevesc a 
demanar-vos que accepteu provisionalment aqueixos dos supòsits, almenys, per mor de la 
seua plausibilitat. 

},\bans, però, de passar a considerar els arguments de caràcter conceptual, filosòfic, en fa
vor o en contra de la possibilitat lògica de dur a terme l'esmentada reducció neurofisiologista a 
tenor de la reducció que sembla poder realitzar-se en el cas dels ordenadors, voldria assenyalar 
que la culminació exitosa d'aquest projecte tindria conseqüències insospitades per a l'espècie 
humana, positives o negatives, segons en mans de qui estigués. Penseu que, p. ex., es podria 
resoldre ràpidament el problema de l'analfabetisme al Tercer Món amb un cost segurament 
força més baix que el dels, aleshores torpes, programes d'alfabetització actuals, puix que bas
taria amb provocar en els xiquets, mitjançant un innocu tractament farmacològic o una ràpi
da intervenció quirúrgica, la xarxa de connexions neuronals que donen com a 'output' una 
lectura correcta dels signes escrits, del mateix mode que provoquen aqueixes connexions però 
en aquest cas de caràcter electrònic, a l'ordenador mitjançant el tecletejat d'un programa. No 
obstant, l'optenció d'aquest coneixements faria possible, també el retorn incruent a una for-
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,. ma d'esclavatge força sofisticada i altament profitosa per als interessos econòmics de les 
empreses multinacionals, i de l'empresari en general, car, mitjançant les amputacions ce
rebrals pertinents, hom podria gaudir d'un exèrcit de treballadors biològicament incapacitats 
per a plantejar-se qualsevol reivindicació laboral i, tanmateix, perfectament dotats per realit
zar les tasques mecàniques i rutinàries que requereix, en molts casos, la tecnologia productiva 
actual; aquests treballadors, òbviament, serien, com a ciutadans, totalment inofensius per al 
poder polític intiturt. 

li 

Deixant de banda aquestes qüestions, el problema que avui ens interessa consisteix a esbri
nar fins quin punt és lògicament -que no empíricament- possible dur a terme, com pretenen 
els neurofisiologistes, una reducció de les capacitats característicament humanes a l'establi
ment d'una xarxa més o menys complexa de connexions nervioses. 

Per tal d'afrontar aquesta qüestió en termes més concrets i, per tant, més ascquibles a la dis
cussió, considerem la possibilitat de dur a cap l'esmentada reducció per al cas d'una determi
nada capacitat: posem, p. ex., la capacitat de llegir. Per evitar complicacions irrellevants per 
als nostres propòsits, entendrem que en la capacitat de llegir considerada s'inclou únicament 
la capacitat d'emetre els signes orals corresponents als sjgnes escrits que s'hi tracta de llegir, 
sense atendre, en cap moment, al problema de la comprensió per part del lector del significat 
dels signes escrits en consideració. . 

Examinem, doncs, en quina mesura és lògicainente possible reduir la capacitat de llegir així 
entesa a la pr,oducció d'una determinada xarxa dc connexions nervioses. Vegem, en primer 
lloc, amb una mica de detall quins són els pressupòsits conceptuals que estan a la base dc l'es
mentat intent reduccionista. Comencem considerant el cas de la lectura d'un ordenador per 
mor de la seua major simplicitat. 

El procés dc lectura dc l'ordenador el podem dividir, bàsicament, en tres passos. En primer 
lloc, l'ordenador rep un 'input', el signe escrit X, el qual a través dels corresponents circuits 
aferen'ts arriba al cervell electrònic dc l'ordenador on es processa (Y), d'acord amb un circuit 
prèviament imprés mitjançant, p. ex., el tecletejat d'un programa per a, finalment, emetre un 
'output', els signes orals Z, com a lectura del signe escrit inicial. Gràficament podríem repre-
sentar el procés del següent mode: · 

(I) circuits procés circuits 
lnput: cervell eferents Output: 

signe escrit aferents electrònic > signe 
x oral Z 

! ! ! 
Event A Event B Event C 

El punt crucial, des de la perspectiva reduccionista, rauria en mantindre que la cadena 
descrita en (!) és una cadena causal, en la qual no apareix, per tant, cap procés misteriós o 
ocult, sinó que tot és, en principi, accesible a l'observació i control públic. 
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Ara bé, aquesta cadena causal que es dóna en el procés de lectura d'un ordenador no 
sembla, d'antuvi,, essencialment diferent de la que podria donar-se en un lector humà. En 
efecte, en la lectura que, p. ex., fa el nostre amic Rodamon d'un text escrit que li presentem al 
davant, podem distingir igualment tres fases. En un primer moment, Rodamon percep el signe 
escrit X pels sentits i envia, a través dels seus nervis aferents, la informació corresponent al seu 
cervell on es processa la informació en qüestió (Y') donant finalment l'ordre, tramesa pels . 
nervis eferents als seus orgues vocals, d'emetre determinats sons Z, llegint, d'aquest mode, X. 

I, com en el cas de l'ordenador, el que ens interessaria, des de la perspectiva reduccionista, 
és mantindre que la cadena (I'), esdevinguda en el cos de Rodamon, és una cadena causal i, en 
conseqüència, públic!lment observable i controlable, de manera que la tesi neurofisiologista 
vindria a dir que: «La lectura del signe escrit X, o siga, l'emissió del signe oral Z, és un efecte 
de la producció d'una xàrxa de connexions neuronals Y', provocada per la recepció de deter
minats eslimuls sensorials» (TesiN). 

Examinem, però, detingudament l'argumentació reduccionista, puix que, al meu entendre, 
s'hi comet una fal.làcia la importància de la qual i,ntentaré posteriorment ponderar. 

Estic dispost, per endavant, a concedir en favor de l'ideal unificacionista que en tot procés 
de lectura es produeix una cadena causal, com (1'), que va des d'un signe escrit X a un signe 
oral Z; tanmateix, se segueix d'ací que la lectura de X, que llegir X, depenga causalment de la 
xarxa de connexions neuronals Y'?. M'explicaré. El que he concedit sense repars és que es pot 
establir una_cadena causal entre tres events lògicament e independents entre sí, ço és: la percep
ció del signe escrit X (event A), la producció d'una xarxa de connexions neuronals Y' (event 
B) i l'emissió dels sons orals Z (event C). Tanmateix, la mera existència d'una cadena causal 
entre la percepció del signe escrit X i l'emissió del sons orals Z, no fa de l'event e una lectura 
del signe escrit X; puix que també s'hi hauria pogut establir -pensem en un dislèxic- una ca
dena causal entre l;event A i un event diferent de e, posem e', de manera que e' seria també, 
segons aquest criteri estrictament causalista, una lectura de X, però açò és absurd, car aquest 
procés, que es podria continuar indefinidament, conduiria a què qualsevol so valgués com la 
lectura de qualsevol signe, de manera que ja no s'hi podria parlar de lectura en absolut. Açò té 
com a conseqüència immediata que, si bé podem explicar causalment la cadena que va, en el 
cos de Rodamón, des de la percepció del signe escrit Xa l'emissió del so Z, no podem, en can
vi, explicar causalment que Rodamón haja llegit X emetent el so Z; puix que, en realitaf, llegir 
no és merament emetre un so davant un signe escrit, sinó emetre el so adequat al signe escrit en 
qüestió i, per tant, no pot valdre com a èriteri de lectura qualsevol cadena causal que establim 
entre un. signe escrit un altre oral, sinó únicament la cadena causal que connectarà al signe 
escrit el signe oral adequat. El problema rauria ara en la possibilitat d'oferir un criteri igual
ment causalista de la noció d'adequació'o de correcció. Tanmateix, tractem de mostrar, a par
tir d'alguns arguments wiltgenstenians, que aquesta pretensió no és legítima des d'un punt de 
vista merament conceptual. 

La idea bàsica de Wittgenstein, al meu entendre, consistirà a mostrar que el verb «llegir» no 
serveix per descriure pròpiament events que s'hi donen en un moment i en un lloc determinats, 
sinó més aviat per atribuir-hi una capacitat; o, dit d'altra manera, que els criteris amb els quals 
identifiquem que una persona llig són lògicament diferents dels criteris amb els quals identifi-

. quem la producció d'events i l'existència de cadenes cuasals, car els criteris d'identificació de 
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~gir són del mateix tipus que els criteris per identificar que hom segueix una regla, donat que 
llegir, com l'exercici de qualsevol" capacitat, no és sinó un cas particular de seguir una regla. 

Tractarem, doncs, de caracteritzar els criteris d'identificació de «Rodamón llig X' assenya- . 
lant, en primer lloc, de manera purament negativa, que aqueixos criteris no són del mateix ti
pus lògic que els criteris d'identificació d'events. En el paràgraf !57 de les Investigacions Filo
sòfiques ofereix Wittgenstein un argument força interessant en aquest sentit. En concret, l'ar
gument tracta de mostrar que llegir no satisfà un dels criteris bàsics de la identificació 
d'events, ço és, la seua estricta localitzabilitat espado-temporal i, per tant, la possibilitat lògi
ca d'establir quan i on s'hi haurà produn un event per primera vegada. Considerem l'exposi
ció de Wittgenstein. · Imaginem que el mestre Somniatruites vol ensenyar al seu entremaliat 
alumne Rodamón a llegir el signe escrit X. En-el curs de l'ensenyament, Rodamón emet sons 
que, de vegades, si, de vegades, no, coincideixen amb la lectura correcta de X. Suposem que, 
en un moment determinat, l'ensopit Rodamón emet el so corresponent a X, ço és, Z i que, 
precisament, en aqueix instant entra a l'aula una t ercera persona i diu «Rodamón està llegint» 
i, tanmateix, el mestre Somniatruites, tot astorat, li respon «No, senyor no estava llegint, ha 
estat pura casualitat». Òbviament, aquesta resposta airada del nostre estimat Somniatruites és 
una resposta amb sentit; però, tindria sentit aquesta rèplica si llegir fos un event?, si l'enunciat 
«Rodamón està llegint» fos la descripció d'un event? Pensem en l'event que està a la base de 
la hipotètica lectura de Rodamón, ço és, «Rodamón ha emés el so Z», entés aquest enunciat 
en un sentit no-intencional, i imaginem que la tercera persona en qüestió hagués dit «Roda
món ha·emés el so Z», tindria, llavors, sentit que Somniatruites repliqués tot enfurismat: «No, 
no ha emés el so Z, ha estat una casualitat!». Sembla que en absolut tindria sentit una resposta 
d'aquesta mena. Ara, si açò era correcte, hom podrà, doncs, indicar amb sentit quina ha estat 
la primera vegada que Rodamón ha emés el so Z, _però no tindria pròpiament sentit, almenys 
en la mateixa accepció del terme, dir quina ha estat la primera paraula que Rodamón ha llegit, 
car per tal que l'emissió del so Z davant el _signe escrit X deixe d'ésser una casualitat, coin 
correctament, remarcava el venerable Somniatruites, sinó quelcom més. Tot seguit tractarem 
d'aclarir en què pot consistir aquest esotèric quelcom més, però, de moment, pense que po

. dem anotar-nos, a tenor dels arguments suara cons-iderats, un tant important en favor dels 
nostres propòsits antireduccionistes, ço és, el reconeixement que llegir no és un event en la me
sura que no respon a un dels criteris bàsics de la identificació d'events: la seua estricta localit
zabilitat espado-temporal. 

Entre parèntesi, voldria dir que aquesta conclusió sembla contradir la pràctica usual del 
nostre llenguatge, car sovint fem comentaris del tipus: «Pep estigué llegint deu minuts abans 
de gitar-se», «He tardat tres hores en llegir-me la novel.leta que em prestares». Tanmateix, la 
simetria entre aquests enunciats, on a primera vista es localitza espacio-temporalment l'activi
tat de llegir, amb els enunciats que descriuen events, és purament superficial. Comparem 
l'enunciat «Pep estigué llegint deu minuts abans de gitar-se» (A) amb l'enunciat que descriu 
els events naturais que en són a la base: «Pep estigué amb els ulls fits el} els fulls d'_un llibre du
rant deu minuts abans de gitar-se» (A'). En la meua opinió, sols el segon enunciat descriu un 
event estrictament localitzable espacio-tempora!ment. En aquest sentit, podem dir que tant la 
veritat de l'enunciat A com de l'enunciat A' es podria qüestionar, retrospectivament, 
apel.lant a un error de percepció pe_r part de l'observador o a un desconeixement del significat 
dels mots que empra en la seua descripció; però, si don~vem per suposat que en ambdós casos 
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s'han salvat aquests possibles esculls i que, per tant, l'observador no ha estat víctima dels seus 
sentits ni ha emprat incorrectament els mots en els enunciats en qüestió, podem posar fàcil
ment de ·relleu una diferència important entre els enunciats A i A f quant a la possibilitat de 
rectificació retrospectiva. En efecte, l'enunciat A, a diferència de l'enunciat A f , és encara sus
ceptible, com en el cas del mestre Somniatruitres i el seu deixeble Rodamón, d'una altra mena 
de rectificació retrospectiva en la mesura que la conducta observable de l'individu en qüestió, 
descrita en A f, constitueix únicamente un símptoma, !JO un criteri, de la veritat de l'enunciat 
A, car podríem descobrir , p. ex., a partir de certes preguntes sobre els mots conJinguts en els 
(ulls que pressumptament llegia Pep, que, en realitat, no llegia en absolut sinó que estava em
bambat pensant en el sol de les properes vacances de Pasqua; mentre que una rectificació 
d'aquest tipus Òo pareix que tinga sentit, en canvi , en el cas de l'enunciat A f . I és des d'aques
ta perspectiva, precisament_, que podem contraposar la localitzabilitat espado-temporal estrie~ 
ta dels events, que serien descrits en enúnciats del tipl.Js de A f, a la mena de localitzabilitat 
pròpia de conductes com la de llegir, sempre pendents de la capacitat per part del subject 
d'adoptar ulteriorment certs comportaments i no altres. Y amb açò j a tenim un indici sobre en 
què podria consistir aqueix «quelcom mé$» que calia afegir a la conducta puntual de Roda
món per considerar que efectivamente llegia . Pe~·ò, vegem amb una mica de detall en què 
podria èonsistir, per a Wittgenstein , aquest «quelcom més» . 

Wittgenstein comença, en primer lloc, bandejant qualsevol mena de solució mentalista, se
gons la qual direm de Rodamón que llig quan realitzarà determinada conducta, p. ex., emetrà 
certs sons, acompanyant-los de certs estats o imatges mentals. En efecte, Wit tgenstein analitza 
el verb «llegim com un verb que serveix per descriure el seguiment d'una regla, i és sabut que 
Wittgenstein tractà de mostrar, a tort i a dret, que en la identificació de conductes reglades no _ 
cal fer referència a cap experiència privada i inaccesible, com serien els estats psíquics des 
d'una òptica mentalista, ~inó que, ben al contrari, els criteris han d'ésser necessàriament 
públics, donada la impossibili tat de distinguir privadament entre una balança i l'aparença 
d'una balança o, dit més prosaicament, entre la correcció i l'aparença de correcció en l'aplica
ció d'una regla, dist inció sense la quar mancaria de sentit parlar de conducta reglada. 

Una manera d'oferir una caracterització relativamel]t positiva dels criteris d' identificació 
del seguiment" d'una regla - i per tant, dels criteris d'identificació de llegir- consisteix a exa
minar els elements que apareixen en el procés d'aprendre a seguir una regla. Per continuar 
amb el nostre exemple, imaginem que el mestre Somniatruites es disposa pacientment a ensen
yar a llegir el seu alumne Rodamón. Suposem4 que, primer de tot, fa una taula de totes les 
lletres de l'alfabet i, assenyalant una a una les lletres en qüestió, va emetent els sons correspo
nents. Ací j a existeix la possibilitat, comentaria Wittgenstein, que s'hi donen reaccions nor
m~ls i anormals per part de Rodamón, car podria tendir a associar el so emés pel mestre Som
niatruitres no a Ja lletra que en aqueix moment hi estiga assenyalant amb el seu dit, sinó a la 
lletra immediatament anterior, o podria no copsar, ni tan sols, que li està assenyalant una 
lletra. Considerem, no obstant, que s'hi donen aquestes reaccions normals per part de Roda
món, les quals constitueixen un requisit indispen'sable per a la possibilitat d'aprendre a llegir 
i, en general , d'aprendre a seguir regles. Aprén, doncs, Rodamón a emetre el so corresponent 
davant de cada lletra de l'alfabet. Tot seguit, però, el mestre Somniatruites li presenta sèries 
de lletres qu e Rodamón ha de llegir, p . ex., «a, b, e, d» i suposem que una vegada Rodamón 
les llig correctament i, altra, canvia l'ordre dels sons o inclou un so que respon a una lletra de 
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l'alfabet que no apareix en la sèrie; el mestre Somniatruites càlidament l'adverteix del seu 
error. La seua capacitat d'ensenyar-li es limita, no obstant, a això: a remarcar-li els errors que 
comet; si Rodamón hi rectificava i en l'esdevenidor llegia correctament de manera repetida, 
aleshores hi haurà comprés, altrament la comunicació entre mestre i deixeble no hi haura estat 
possible. En definitiva, el criteri que Rodamón ha comprés rau en el fet que llig repetidament 
de manera correcta. «Repetidament» és, en aquest context, un terme irremisiblement indefi
nit, no se'n pot indicar un nombre magistral de repeticions i, pel que fa al problema de quan la 
repetició ha estat «correcta», cal dir que, rebutjada qualsevol altra possibilitat en el fons de 
caràcter privaticista, el criteri són els all res, el seu aèord o desacord, però, com dirà Wittgens
tein, no en les opinions, sinó en Ja forma de vida; no en les definicions, sinó en els judicis. 
Caldria dir, finalment, que la capacitat de seguir una regla inclou Ja capacitat de descriure en 
què consistiria no seguir-la, ço és, la capacitat de descriure conductes alternatives a aquella 
que Ja regla prescriu. 

I I I 

En definitiva, si l'argumentació ·de Wittgenstein era correcta, i a mi m'ho sembla, pareix 
que podem traure algunes conseqüències força importants pel que fa a l'acceptabilitat .de la te
si Ni, en general, respecte a.la legitimitat lògica de l'ideal unificacionista. 

Començant per la tesi N, podem dir que si llegir no és un event, doncs, nò té sentit parlar de 
Ja possibilitat d'explicar causalment el fet que una persona, Rodamón, llija, car, segons pa
reix, una de les ·condicions indispensables per tal que s'hi puga donar una relació causal és 
l'existència de dos events identificables de manera independent. Tanmateix, en el cas que con
siderem sols existiria un event-causa, la xarxa de connexions neuronals, però no pas un event
efecte, la lectura de X, puix que, com hem tractat de mostrar, llegir X no és pas un event. 

Però, per altra banda, l'abast de l'argument que hem desenvolupat no es limita al cas d'una 
capacitat determinada, la capacitat de llegir, sinó que, en principi, val igualment per a qualse
vol capacitat, car els arguments adduns aspiraven a elucidar, a la Hum d'un exemple quasevol, . 
els criteris d'identificació de la conducta reglada en general; i, en realitat, «ésser capaç de fer» 
no vol dir sinó «fer seguint determinades regles», car l'atribució de l'esmentada capacitat 
implica la possibilitat de distingir entre fer correctamente i incorrectament, i no altre és el test, 
com hem vist, per identificar la conducta reglada. l, si això era c~rt, la .faraònica aspiració 
neurofisiologista estaria indefectiblement bastida sobre un error c(>nceptual que la socavaria 
d'arrel. 

Però amb el somni neurofisiologista s'ensorraria també l'ideal uniflcacionista, car entre el 
que he caracteritzat com a «capacitats»6 estarien incloses totes les conductes més 
característicament humanes -i, en aquest punt, em remet aP. Winch en The Idea o f a Social 
Science-; en realitat, tota la conducta significativa, des de la conducta estrictament 
lingüística, la capacitat de parlar, de comunicar-se, fins qualsevol mena de conducta social, la 
capacitat, p. ex ., de participar, com ara, en un congrés de filosofia . I, tanmateix, cap d'aques
tes conductes, que constituirien el rovell de les anomenades ciències humanes, no serien sus
ceptibles d'un tractament causalista o nomològic, semblant al practicat per les ciències natu
rals respecte dels events ocorreguts a la natura, per la qual cosa caldria renunciar coherent-

394 



ment a aquest ideal unificacionista i esforçar-se, més aviat, per articular mètodes d'investiga
ció social que tinguen en compte la peculiaritat de l'objecte que consideren. 

Finalment, voldria advertir que els arguments esgrimits ací, si bé exclouen la possibilitat 
d'explicar causalment les capacitats característicament humanes i, en general, qualsevol tipus 
de fenòmens socials, no eliminen, en absolut, la possibilitat d'oferir una explicació causalista 
dels factors o condicions naturals que estan a la base de l'aparició de qualsevol mena de con
ducta pròpiamente humana; així la nostra. argumentació no lleva la possibilitat de descriure 
l'estructura de connexions neuronals del cervell humà, la possessió de la qual constituiria la 
condició necesària de la possibilitat de llegir, baldament, en tot cas, llegir, com l'exercici de 
qualsevol capacitat, no consisteix en el desencadenament de certs impulsos nerviosos en el si 
d'aquest cervell nostrat, tan flexible corn desconegut. Però aquest fet té conseqüències pràcti
ques importants, car ve a mostrar que, en definitiva la nostra argumentació no qüestiona la 
possibilitat esmentada abans de manipular el nostre cervell de manera que fos capaç de realil
zar certes tasques, diguem-ne, rutinàries, i no pas altres de major complexitat, permetent així 
l'aparició d'aqueix nou tipus d'esclavatge, altament sofisticat, del qual en parlàvem adés; i, 
paral.lelament, caldria dir que, si bé · no es podria estrictament parlant ensenyar ·a llegir 
mitjançant una intervenció quirúrgica, es podria alleugerir considerablement l'esforç 
memorístic que comporta habitualment aquesta classe d'aprenentatges establint, com en el cas 
dels ordenadors, una connexió causal entre la percepció del signe escrit X i la·emissió del so 
oral Z, per bé que els criteris pels quals Z és una lectura de X, serien, com hem vist, de tota 
una altra mena. 

I, en realitat, tot ço no faria sinó posar de relleu, una vegada més, què poc afecte les anàlisis 
conceptuals que es realitzen des de la filosofia analitica a la pràctica efectiva de la ciència, 
limitant-se les seues aportacions -que no és poc-, a procurar una rectificació de certes auto
comprensions, moltes d'elles esbiaixades pel servei a interessos inconfessables, de l'abast 
«status» d'aqueixes investigacions. 

NOTAS 

(I) Obviament, ací ens limiten a oferir una caracterització força matussera de la concepció positivista 
del mètode científic que, per altra banda, tampoc és estrictament unànime. Amb tot, recull, em 
sembla, els aspectes bàsics del model de «cobertura legal» («covering-law» defensat per Hempel, 
en el seu article «General .Laws in History» (Journal oj Philosophy, 1942), com a model unitari 
d'explicació, aplicable tant en el domini de les ciències naturals com en el de la història. Article 
que, per altra banda, es pot considerar clàssic en l'esforç neopositivista per oferir una anàlisi sa
tisfactòria que possibilités la inclusió de les ciències socials en el seu ambiciós projecte unifica
cionista. 

(2) LINDSA Y, P .H. i NORMAN, D.A. Procesamiento de información humana. Madrid, Tccnos, 
1977, p. 63. 

(3) SHAFFER, J.: «Mi nd-Body Problenm, en The Enciclopedy oj Philosophy, Edwards, P. (ed.), 
New York, Macmillan Press, 1967, v. 5, p. 345. 

(4) Aplique ací al cas de «llegir» l'anàlisi que Wittgenstein realitza de l'aprenentatge dc la sèrie dels 
nombres al paràgraf 143 de les Investigacions filosòfiques (Barcelona, Laia, 1984). 
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(6) 

Cfr. paràgrafs 241 i 242 de les Investigacions filosòfiques. 

Tal vegada, en aquest punt, caldria distingir entre capacitat i disposició, car, al meu entendre, sl 
que podriem explicar causalrilent, p. ex., la disposició d'un gos, degudament ensinistart , a de
tindre's da~nt un semàfor en roig; però, en aquest cas, a diferència del que s'e5devè en l'exercici 
d'una capacitat, no s'hi segueix cap regla, donat que el gos no pot copsar què seria comportar-se 
d'una altra manera, per la qual cosa la referència a la possibilitat d'explicar causalment la posses· 
sió de disposicions no afectaria al nostre problema. · 

Josep Cor bi i Fernàndez de Ybnrrn 
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