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Quan em van demanar d´escriue un article relacionat amb la
Tercera Cultura per la Revista Diàlegs, em van dir que es tractava
d´una publicació de pensament polític de fons i un espai per la difu-
sió d´un pensament humanista que pogués portar a una millor convi-
vència entre les persones. Res podria ser més adhient. La Tercera
Cultura és un moviment de càrrega profundament política que inci-
deix en tot allò que tenim en comú, sigui el que sigui el nostre sexe,
lloc de naixement o postura de consciència.

Tercera Cultura és un terme ideat per l’editor nord-americà
John Brockman al 1995. El concepte fa referència a la tradicional
divisió entre la cultura humanística o artística i la cultura científica,
i a la necessitat d’una superació fructificadora que les uneixi per a
catapultar-les més enllà dels seus horitzons distanciats. John Broc-
kam, promotor de la Fundació Edge, és en l’actualitat l’editor de
Edge una pàgina web de referència on els pensadors i científics
més destacats del moment, els líders internacionals més influents,
analitzen, divulguen i debaten sobre temes d’avantguarda en la in-
tersecció entre ciència i societat. Entre els seus col·laboradors ha-
bituals es troben científics com Steven Pinker, Richard Dawkins,

Diàlegs amb la tercera cultura

[MARIA TERESA GIMÉNEZ BARBATE*]

* Antropòloga. Impulsora, l’any 2008, de la plataforma Tercera Cultura. També
és impulsora, l’any 2009, del Foro Humanismo Secular, dedicat a promoure una
filosofia ètica desvinculada de la religió.
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L’aportació de Maurici Serrahima

Martin Rees o Lee Smolin, filòsofs i antropòlegs com Daniel C.
Dennet, Sam Harris o Scott Atran, o artistes com Ian McEwan o
Brian Eno, entre molts d´altres.

En el nostre país, Tercera Cultura és una web activa des de
finals de 2007 amb el propòsit de contribuir en el mateix objectiu:
superar la divisió entre les branques humanístiques i científiques del
coneixement, mitjançant la disseminació del pensament de base ci-
entífica i la promoció del racionalisme i de l’humanisme més inte-
grador.

Avui en dia, la neurociència, l’antropologia, la psicologia evolu-
cionista o la genètica poden aportar elements rellevants per debatre
sobre temes tan dispars com la pedagogia, la violència de parella, la
criminalitat, les decisions dels consumidors, les motivacions profun-
des de l’art o les oscil·lacions dels mercats. Aquestes disciplines
científiques estan en condicions d’ajudar-nos en friccions tan can-
dents com les d´una educació sense autoritat, la sensatesa o no d’una
policia sense pistola, la versemblança d’una parella “oberta” i sense
gelosia, la possibilitat de ser criats per dos pares o dues mares, les
oscil·lacions del clima o la promoció de moviments d’autodetermi-
nació i els seus conflictes associats. Les respostes a aquest tipus de
qüestions no han estat mai senzilles en societats complexes com la
nostra. Però ara, en el segle XXI, existeix la possibilitat de comen-
çar a implantar polítiques basades en dades fermes i sòlidament
contrastades més que en les bones intencions o en ideologies peri-
clitades. 

A casa nostra existeixen desenes d’investigadors que treballen
en matèries frontereres i elaboren un pensament substantiu en camps
que eren fins fa poc territori exclusiu de filòsofs i humanistes. Di-
vulgadors com el genetista Arcadi Navarro; els paleontòlegs Juan
Luis Arsuaga, Jordi Agustí i I´Eudald Carbonell; en Francisco Mora
i la seva neurocultura; l´Oscar Vilarroya i els seus robots consci-
ents; en Pere Puigdoménech i les seves transgènies; Jorge Wagens-
berg i les seves incerteses; Adolf Tobeña i les seves reflexions sobre
el cervell i el poder; David Jou i els seus poemes termodinàmics;
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Jesús Mosterín i els seus animals morals; David Bueno i les seves
xarxes neuromaduratives; Josep Perelló i les seves físiques artísti-
ques, entre molts d´altres, haurien d’alternar amb profit amb perio-
distes, filòsofs, pedagògs, economistes, polítics i pensadors de tota
mena.

Alguns dels citats han passat per Tercera Cultura. Han publi-
cat amb nosaltres o han participat a les nostres conferències. Sigui
com sigui, ens serveixen d´inspiració. Els autors de la Tercera Cul-
tura treballen en camps abans territori exclusiu de la filosofia. I es
fan preguntes. Una és:

té la ciència alguna cosa a dir sobre matèries clàssiques de la
filosofia? Podem prescindir de conceptes tals com l’ànima, el lliure
albir o la immortalitat? L’investigador en filosofia de la universitat
de Princeton, Paul R. Thagard, en el seu llibre The Brain and the
Meaning of Life, així ens ho assegura. I no només això, sinó que la
vida pot estar plena de sentit i de valor sense necessitat d’acudir a
aquests vells conceptes. Per a Paul R. Thagard, el que es viu en la
ciència avui dia resultarà en un canvi copernicà que no es basarà en
un nom -com Darwin o Copèrnic-, sinó en els fronts d’investigació
del que ell anomena la “Brain Revolution”. Anima als filòsofs a que
s’endinsin en ella doncs el naturalisme descartarà altres aproxima-
cions a la realitat i serà el gran aliat de la filosofia per atacar noves
fronteres.

Pot tenir alguna cosa a dir també la ciència sobre qüestions tan
abstractes i tan idealitzades com la felicitat, la justícia o la bellesa?
Sembla ser que sí i molt. Sobre la bellesa i l’art des d’un punt de
vista evolucionista existeixen treballs influents que assenyalen el
seu paper central en l’adaptació de l’home, i a la facultat estètica
com un component psicològic bàsic en cada ésser humà. Hi ha ha-
gut importants aportacions a aquesta fecunda línia d’investigació
que van des de les propostes de l’editor de Arts and Letters Daily,
Denis Dutton, a les d’Ellen Dissanayake des de la investigació an-
tropològica. Els punts de vista són variats: un més que possible pa-
per en la selecció sexual, el fet de considerar les arts com a
subproductes d’altres adaptacions com l’afany per l’estatus, per
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exemple, etc.. Francisco Mora, prestigiós neuròleg parla sobre la
capacitat d’abstracció com una habilitat fonamental per a la nostra
supervivència i del plaer com a motor de l’existència humana.

Els dots de l’ésser humà i d’alguns primats per comprendre en
els altres el principi d’ “agència” o de “teoria de la ment”, és a dir,
de conèixer que l’altre té intencions i que podem endevinar-les és
un dels passos més importants que es donen en el camí de l’hominit-
zació. A partir d’aquí l’homínid serà capaç de transmetre una infor-
mació veraç o utilitzarà les armes de l’engany, qüestió que, per a
alguns científics, és fonamental per definir estratègies plenament
humanes. Tant Frans de Waal com Jane Goodall han parlat àmplia-
ment sobre la veritat i l’engany en els micos superiors. En el que
estan tots d’acord és que dir la veritat és vital per a generar confi-
ança en les relacions humanes, particularment en les conductes co-
operatives i el seu valor de supervivència. El filòsof Jesús Mosterín
desenvolupa la seva teoria sobre la veritat recolzant-se en raona-
ments lògics i filosòfics.

La felicitat és un tema de la filosofia que s’enfonsa en la nit
dels temps. Però va ser Darwin qui li va donar una mirada totalment
nova que ha creat un fecundíssim camp d’investigació. El paleontò-
leg Jordi Agustí creu que la felicitat és l’absència del dolor i de la
por. Més un tercer concepte exclusiu dels éssers humans: la consci-
ència de la mort. Què podem fer davant d’aquesta certesa? En cer-
ta manera, juntament amb el dolor i la por, pot ser una eina que
incorporem a la nostra capacitat de supervivència.

El psiquiatre Adolf Tobeña creu que la llibertat és una experi-
ència humana fonamental també abordable des de l’anàlisi científi-
ca. La qüestió del lliure albir és candent entre neurofilòsofs, psicòlegs
evolucionistes i neurocientífics en general. Alguns investigadors com
Paul i Patricia Churchland rebutgen que l’ésser humà disposi
d’aquesta capacitat i creuen que és un mite. També ha estat deter-
minant el famós experiment de Benjamin Libet en el qual es demos-
trava que els processos inconscients en el cervell són el iniciador
veritable dels actes de la volició. No obstant això, Tobeña pensa que
hi ha graus de llibertat i acostuma a fer referència a una autonomia
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transitòria i constrenyida, o llibertat d’ús, que es produeix puntual-
ment en triar per part del nostre cervell entre un conjunt de predic-
cions.

Arcadi Navarro, biòleg evolucionista, tracta el concepte de jus-
tícia des de la realitat d’una sèrie d’experiments basats en la teoria
dels jocs. Aquests jocs estan dissenyats per a mesurar conductes
humanes com l’altruisme, la capacitat redistributiva o la col·laboració
en grup. Ens mostra com els primats i els nens petits són capaços
de filar bastant prim sobre conductes justes i injustes i que tenen un
sentit del “fair-play” que és innat. Discuteix, per tant, la figura del
científic social clàssic al que considera més un creador artístic, una
persona que estableix una construcció teòrica a partir dels seus pro-
pis prejudicis donant forma a ideologies o religions que algú amb
capacitat per llençar veritable llum a qüestions que estan vinculades
a una naturalesa humana susceptible de coneixement experimental.
Se sap ja que existeixen conductes protomorals, protoestètiques o
d’intuïció del caràcter inapel·lable de la mort en mamífers que van
des dels elefants, passant pels micos superiors i arribant als homí-
nids passats i presents. Des d’aquest punt de vista, la justícia, per
exemple, ja no sembla ser una qualitat que pertany només a l’uni-
vers humà, sinó que forma part d’una cadena d’adaptacions i con-
ductes que s’enfonsen en el passat.

La filòsofa Paula Casal, vicepresidenta del Projecte Gran Simi,
tracta el concepte del bé com una qualitat compartida amb altres
mamífers en la qual la maternitat ocupa un espai central i essencial
en el desenvolupament de la civilització humana.

Segons tot això, la ciència no només té instruments per a trac-
tar de forma eficaç aquests temes tan volguts per la filosofia i per
estetes i pensadors de tots els temps, sinó que els seus actors estan
convençuts de que gràcies als seus avenços s’està produint una
revolució en el coneixement de les seves motivacions profundes que
els dóna una dimensió de conseqüències extraordinàries. Així, Adolf
Tobeña, en un article publicat a la revista Mètode, celebra el fèrtil
camp d’investigació que les teories evolucionistes obren a la filoso-
fia i a les arts i assenyala com això crea tanta fascinació com rebuig
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en el públic general. I assenyala a un assagista estranger de nova
fornada com Jonah Lehrer, autor de Proust was a neuroscientist,
editat aquest any en espanyol per Espasa Paidós com Proust y la
neurociencia, que explota amb gran èxit aquesta polèmica fins a
l’extrem d’afirmar que un novel·lista com Proust ja va descobrir en
el seu moment les connexions neurològiques entre sabors i memò-
ria. “Quan els neurocientífics intenten disseccionar els nostres re-
cords per referir-se a ells com a una colla de molècules que treballen
en llocs i circuits del cervell, no s’adonen que tan sols ressegueixen
les petjades deixades per un novel·lista malaltís, reclòs i meticu-
lós.», diu filant encara més prim en un, potser poc rigorós, exercici
del que en anglès es diu “hindsigth bias” i que es pot traduir com la
inclinació a veure els esdeveniments ocorreguts com més predicti-
bles del que van ser abans de succeir. Segons Tobeña, per Lehrer
“l’orgullosa neurociència no hauria fet sinó confirmar, de manera
grollera i limitada, les profundes intuïcions d’aquests artistes”.

Però la Tercera Cultura té la capacitat per a tractar també, no
només qüestions filosòfiques, sinó qüestions de la vida real que afec-
ten la vida quotidiana d´homes i dones. Per exemple, el paper de les
dones en un món on han canviat molts conceptes referents a la
parella i a la maternitat. Moltes de nosaltres hem experimentat emo-
cions que ens avergonyien i ens feien sentir que no estàvem a l’al-
çada d’un món on se suposava que cadascú podria triar lliurement
el seu rol. Un món on no existia un referent únic de família i que no
creia en la força del que abans es deia “llaços de sang”. I això no
ens fa feliços.

La família és de les institucions que més ha canviat en els úl-
tims anys. Molts de nosaltres vam créixer en una de les dites “tradi-
cionals”, però hem conegut, en menys de 30 anys, l’experiència de
la separació, del divorci, dels nous matrimonis o de viure en el que
abans es deia “en pecat”. Girem la vista enrera i experimentem una
mena de vertigen i un cert horror davant formes de vida rígides,
inflexibles i sotmeses a la tradició, a la religió o al domini d’un sexe
sobre l’altre. Ens alegrem de viure en una societat on tenim dret a
triar la nostra vida i a rectificar el que abans no separava ni Déu.
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Som ja dones lliures i independents, que manegen el seu destí, que
treballen i que s’enfronten, si és necessari, a les convencions soci-
als. Unes dones que abans només vèiem en les pel·lícules. Aquests
assoliments els hi devem a pioneres i pioners que van lluitar per
alliberar-nos dels dogmes i l’opressió d’un conservadorisme que ara
se’ns apareix com incomprensible. No obstant això, moltes dones
ens ressentim i ens costa acceptar situacions on s´ha de fer encabir
fills propis i dels altres, per exemple.  Podria ser que la idea de que
la societat i els seus costums siguin pures “construccions socials”
no sigui del tot vàlida? Com opinen Martin Daly i Margo Wilson en
el seu llibre “La verdad sobre Cenicienta”, per alliberar-nos de la
cadenes de la ignorància i del patriarcat hem passat per alt que
pugui existir una ”naturalesa humana”. Aquestes qüestions fan mol-
ta por perquè en nom d’una suposada naturalesa dels homes i de les
dones, dels pares i dels fills, els sectors més conservadors i regres-
sius de la societat han dictat normes rígides i han discriminat les
diferents maneres de mostrar afectivitat que tenen els éssers hu-
mans. Han aixafat la diversitat d’opcions. Però una pregunta que
sorgeix immediatament és: no serà que en nom de la ideologia es-
tem ignorant sentiments que bateguen en el més profund de cadas-
cú? Hem d’estigmatitzar als que no  s’acomoden tan fàcilment a un
món on la paternitat o la maternitat és un concepte que un adopta a
voluntat? Hem crescut, hem anat a la universitat i hem llegit llibres
i revistes que ens deien coses que hem estat incapaços de manegar
a la nostra vida privada.

Doncs bé: algunes persones pensem que allò realment progres-
sista no és insistir en com hauria de ser el món, sinó a tractar de
saber el més acuradament possible com és la realitat. Lo progres-
sista és tractar que tots siguem més lliures i més feliços sense haver
d’avergonyir-nos per experimentar emocions que es consideren re-
accionàries. Moltes troballes que vénen de l’antropologia, de la psi-
cologia evolutiva i de la biologia adverteixen que, per gran que sigui
la plasticitat de l’ésser humà, hi ha ressorts naturals que tiren de
nosaltres i que, com adverteix també Adolf Tobeña, a cadascú li van
recordant els seus propis límits.
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De vegades tenim la temptació de pensar que el passat va ser
una anomalia injustificable i que hi ha un abans i un després com si
tracéssim una línia divisòria. El que succeeix en realitat és que la
pobresa, la ignorància i les crues necessitats de la vida deixaven
poc marge per a plantejar-se alternatives existencials. Durant mil·-
lennis els poderosos han subjugat als febles i, en el context de la llar,
els homes han ocupat un lloc d’autoritat i sovint d’opressió cap a les
seves dones i fills. Però potser sigui el moment de mirar enrera amb
menys rancúnia i acceptar que, en la lluita per la supervivència, ens
hem adaptat com hem pogut per arribar fins a aquí. En el món que
heretem, institucions com el matrimoni eren sagrades. Però aquests
llaços rígids han saltat per l’aire i una de les conseqüències és que
homes i dones s’enfronten a situacions que abans només es dona-
ven en casos de viduïtat: haver de compartir l’atenció de la seva
parella amb els fills en comú i amb els de parelles anteriors.

Atendre als fills d’una altra/o implica l’indubtable «sacrifici»
que, des d’un punt de vista egoista (d’exigències del «gen egoista»,
en expressió de Richard Dawkins) no és senzill. De vegades exigim
massa a les nostres parelles, o ens culpabilitzem si la nova família
se’ns fa costa amunt. Entendre el per què d’aquestes emocions aju-
daria a superar els problemes. La gran Sarah B. Hrdy en Mother
Nature ens dóna un missatge optimista subratllant que, encara que
difícil, de vegades, sobretot quan hi ha pocs mitjans, la generositat
fa que aquests miracles es produeixin.

També ens impacten les notícies referents a la “violència de
gènere” i aquest és un altre camp que no es pot entendre avui en dia
sense l´ajut de les investigacions que incideixen en la Tercera Cul-
tura, aquesta que reuneix la ciència i als homes i les seves societats.
Podrien ser un mite de la igualtat i la violència de gènere? Entrant
en matèria, els homes i les dones són iguals davant la llei. Tenen els
mateixos drets i llibertats. És un triomf de les societats occidentals
i de la seva tradició il·lustrada i lliurepensadora que això sigui, a dia
d’avui, una realitat. No obstant això, hi ha coses que es resisteixen
a canviar com és el cas de la violència avui anomenada «de gène-
re», antany «domèstica» i no gaire més enrera «crim pasional». El
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fet que aquests successos pervisquin ompla de frustració a alguns
ciutadans i, especialment, a unes ciutadanes que es lamenten que
els nous temps no hagin portat un canvi en la manera en què alguns
homes dirimeixen certs conflictes en el sí de la parella. I li donen la
culpa a «la societat» i els seus «rols». Com a exemple d’això: fa uns
dies em vaig entretenir llegint una «carta al director» que dirigia una
escriptora andalusa a El País Semanal. En ella relacionava alguns
estereotips, «la nena i les seves nines», amb la desigualtat i en la
necessitat de que existeixi un Ministeri d’Igualtat davant el drama
que 41 dones hagin estat assassinades per les seves parelles en el
que va d’any. Assenyalar com a culpable de la situació la pervivèn-
cia del que l’autora considera « estereotips» és un atzucac que ja no
té cap sentit. Aquesta obstinació és fruit d’un corrent de pensament
molt arrelat entre dones i homes que s’adhereixen a un feminisme
que en realitat sorgeix de la deriva irracionalista de l’estructuralis-
me, el modernisme i les seves seqüeles “post” que es rebel·la da-
vant l’evidència que homes i dones no només no són iguals en
habilitats i conductes, valors i interessos, sinó que, com veurem de
seguida, en els tipus de sinistralitat. Això ocorre perquè els que se-
gueixen aquest corrent no creuen que hi hagi diferències entre els
sexes sinó diferències «de gènere», que és el mateix que assumir
que qualsevol distinció entre uns i altres està ideològicament esbiai-
xat o «socialment construït». El professor Martin Daly, autor d’al-
guns dels millors estudis sobre violència domèstica i sobre el paper
de la parella en els nous entorns familiars, s’expressava amb aques-
ta contundència en una recent entrevista per a  terceracultura.net:
«Els que pensen que les diferències en la conducta que experimen-
ten els diferents sexes són mers productes de la cultura, missatges
o rols són simplement uns ignorants: l’evidència que les diferències
entre sexes són en algun grau producte de les diferències natural-
ment seleccionades entre cervells masculins versus cervells feme-
nins és inequívoca.»

No obstant això, perviu aquesta idea de que no existeix una
veritable naturalesa de l’home i de la dona i que el problema és la
falta d’educació i la dificultat dels homes en veure a les dones com
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a iguals. Però no hi ha ministeri que aconsegueixi per decret crear
“un altre model de masculinitat”, per exemple. L’home no és una
Taula Rasa. Pertanyem a aquest patrimoni viu antiquíssim, a aques-
ta cadena ancestral. Aquestes diferències també donen com a re-
sultat que existeixin sinistralitats lligades al sexe. Pel que fa als homes,
per donar unes dades concises, moren 7 anys abans que les dones,
componen el 93% dels que moren per accident en el treball, són el
85% dels sense sostre, cometen suïcidi 4 vegades més i són els que,
quan arriba el moment, van a la guerra obligatòriament. Vistes les
xifres, gairebé podríem dir que l’accident laboral és una mort de
“gènere” típicament masculina mentre que l’abús o l’assassinat per
motius sexuals són causa típica també de sinistralitat del gènere
femení (encara que els homes també siguin víctimes de dones homi-
cides). Es pot adduir que en l’accident laboral no hi ha un «agres-
sor» (encara que això també es podria discutir) i que en el cas de la
violència domèstica està molt clar, i a sobre és qui amorosament va
a compartir coixí amb la víctima. Però existeixen unes característi-
ques que, sense que serveixin en absolut d’excusa pel gran nombre
de casos concrets, si aporten explicacions dels motius generals sub-
jacents.

En parlarem de dos: l’estatus i la gelosia. El primer és causa
de violència masculina: en la competició per les parelles sexuals els
mascles amb un baix estatus solien quedar-se sense descendència.
Hi ha moltes coses que amenacen l’estatus dels homes: ser pobres,
no tenir un reconeixement davant altres homes, no aconseguir re-
cursos o poder... Així, qualsevol cosa que recordi a un home la seva
fràgil condició, com la infidelitat o l’abandonament, pot propiciar el
ressentiment i l’agressió. El baix estatus masculí és un factor a tenir
en compte en les possibilitats de violència domèstica. Un home de
baix estatus és, com diu la biòloga Helena Cronin, un mascle de baix
estatus. Això li implicarà dificultats per a trobar parella o a conser-
var la que té. També que els fills no siguin, en realitat, seus. Segons
la doctora Cronin, només un 1% dels homes d’elevat estatus sofrirà
de paternitat “dubtosa”. Els homes que habiten en zones deprimides
o estàn aturats tenen un 30% de possibilitats de que els fills que
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creuen seus no ho siguin. El segon, la gelosia, resultat del pànic
instintiu dels mascles a criar fills que no siguin seus. Des que es va
iniciar certa regulació de l’acoblament monògam, la solució del mascle
per assegurar-se la seva paternitat ja no opera a través de la defen-
sa del territori o del rang sinó a través de l’escrutini de la parella. A
través de la gelosia, en una paraula. Són una ancestral solució evo-
lutiva que neix d’allò més profund i que, en el cas dels homes, el ser
més forts que les dones els converteix en companys perillosos. Les
dones, aparentment, manifesten la gelosia d’altres maneres, encara
que també tinguin explosions de revenja sexual que desemboquen
en violència. Però la gelosia o la rancúnia per la pèrdua d’una pare-
lla són la causa principal de l’agressió sexual de l’home. Hi ha in-
vestigadors que sostenen que la gelosia com a programa atàvic ha
perdut la seva funció adaptativa prehistòrica. Consideren que són
poc més que un tros d’escombraria genètica i que els éssers hu-
mans no hem estat capaços de mudar cap a una nova estratègia
adaptativa pel poc temps transcorregut en l’evolució. Sigui com si-
gui, la gelosia és inseparable de l’amor, sobretot en exclusiva. Pot-
ser perquè el sentiment de pertinença està inscrit en el cablejat bàsic
de la ment de l’home i de la dona.

Per això, perquè ignorem sobre quina base ens movem, la Llei
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere no ha impedit
que segueixi havent-hi violència domèstica, amb el més fort abusant
del més feble. I ha errat plantejant-ho com un enfrontament entre el
sexe bo i el sexe dolent, arribant fins i tot a aconseguir alguna cosa
tan inconstitucional i tan allunyada de la igualtat de drets entre les
persones com que un delicte es consideri més greu en funció del
sexe de l’agressor. La falta de comprensió del problema, lo antiquat
de les suposicions dels qui dirigeixen aquests organismes els han
portat a un portentós fracàs. És cert que l’educació pot fer molt per
suavitzar el conflicte d’interessos entre homes i dones. El professor
Daly, en la mateixa entrevista, assegurava que als Estats Units, en
els últims 30 anys, han estat testimonis d’un remarcable descens
dels percentatges d’homes que maten a les seves dones per ser
infidels o abandonar-los, i és una hipòtesi raonable que aquest decli-
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vi reflecteixi un canvi en les sensibilitats. Per a ell, els homes nord-
americans experimenten encara la seva inclinació a tractar a les
esposes com la seva propietat, però ja no se senten amb el dret a
fer-ho. Jo crec que alguna cosa similar està ocorrent aquí, donat
que el percentatge de maltractadors compta amb nombrosos mem-
bres de col·lectius immigrants procendents de països amb menys
tradició de les llibertats, especialment les de les dones. Però la por a
l’abandonament, la gelosia sexual o el temor a la vergonya i a la
pèrdua de l’estatus estan gravats en el més profund del nostre ca-
blejat íntim. La dècada dels 90 ha produït una veritable revolució, un
avanç prodigiós en les neurociències, amb repercussions molt im-
portants en la filosofia, la psicologia cognitiva (sobretot, en la psico-
logia evolucionista) i en la sociologia psicologista. És hora que hi
hagi una nova fornada de polítics amb major coneixement de la im-
portància de les aportacions de la ciència en un camp que ha estat
dominat per visions essencialistes i basat en clixés.

No serà fàcil i a la Tercera Cultura s´enfronten tant els sectors
declaradament religiosos com els ideològics amb els que compartei-
xen tants trets. A mi m´han preguntat en alguna conferència quina
podria ser la relació entre la felicitat i…. la termodinàmica. Recor-
do una vegada que el Prof. Agustí va respondre simplement que no
era físic. Però igualment podria haver respost que les idees i les
emocions són produïdes pel cervell, amb el seu cablejat neuronal,
els seus neurotransmisors i les seves hormones. Que aquests són
productes de reaccions químiques que es basen en lleis físiques i
que aquí entraria la seva termodinàmica. Possiblement la idea de
Tercera Cultura molesti tant a una esquerra com a una dreta preo-
cupades ambdues per la seva pròpia concepció de la “transcendèn-
cia”. El mateix Lehrer advoca per una «quarta cultura»: la de la
fusió íntima entre l’art i la ciència a “la veritable frontera investiga-
dora”. No obstant això, la bretxa que durant milers d’anys dividia
els successos físics d’una banda, i el significat, els continguts, les
idees, les raons i les intencions per un altre, i que semblava partir
l’univers en dos possiblement es podria començar a tancar. El rao-
nament, la intel·ligència, la imaginació i la creativitat són formes de
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processament d’informació, i això és un procés físic susceptible de
coneixement científic. Com diu Tobeña en el seu article no compar-
tim que l’aventura científica a l’hora d’afrontar preguntes decisives
sigui segons Lehrer «l’atzucac reduccionista». Com augura Richard
Dawkins en La Taula Rasa, “les noves ciències de la naturalesa
humana poden encapçalar la marxa cap a un humanisme realista i
informat biològicament”. Sembla un magnífic panorama

Vist això, podem dir que els debats i les idees dels pensadors i
científics adscrits a Tercera Cultura no són pura retòrica: tenen efec-
tes palpables, reals. No només poden contribuir a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, sinó que contribueixen al fet que els nostres
diners com a contribuents no es perdin en projectes sense sentit o
en malbarataments induïts per sectarismes caducs. Tercera Cultura
pot ajudar a comprendre millor les arrels científiques de l’economia,
la justícia, la igualtat entre els sexes o l’educació dels nostres fills,
entre moltes altres qüestions. Tots aquests elements es troben a la
base de l’eficàcia de les polítiques públiques. El coneixement cien-
tífic és la millor base per construir una societat més justa, més ober-
ta i més progressista.


