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mira què es fa i què se n’obté en
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d’altres tipus de productes per
altres camps que no són el seu.
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vehicular aquesta divulgació, és
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per a molts una font particular de
quan la interdisciplinarietat i
gratificació intel·lectual. Per
l’activitat científica desenvoluDE MÈTODE, ATESA LA
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plines científiques diferents
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divulgació científica que la raó
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a apostar per la divulgació cienraons, i d’això tracten aquestes
tífica: la necessitat que té la noslínies.
tra societat de rebre un missatge regular de racionaliTot continuant, afegim que, en l’avanç del coneixetat, enfront de la temptació perenne de la irracionaliment científic, en els diversos àmbits d’aquest, es
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democràtica, el ciutadà té dret a saber, sense tecnicisnecessita més que mai de ciutadans advertits que, des
mes, què és allò d’essencial que s’està obtenint de
del seu compromís social, permeten a la col·lectivitat
manera regular amb els seus impostos. Si m’hi oblitransitar amb un mínim de perill per camins tan progueu, diria no únicament que en té el dret, sinó que en
cel·losos com els que avui solquem arreu del planeta.
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tats d’aquesta, però, crec que, potser sense tant d’èmtots els mals que el progrés científic sembla haver
fasi, alguna cosa semblant es podria predicar en relacomportat. No res, però, i tampoc la ciència, no ens
ció a la recerca bàsica.
pot deslliurar de la nostra responsabilitat de ciutadans.
A vegades, encara que siga de manera implícita,
Si, posem per cas, no es volen tantes morts, tan grahom imagina que el destinatari natural de la divulgatuïtament sobrevingudes com les que avui destrossen
ció científica és sempre un ciutadà allunyat, en el seu
l’Iraq, cal no queixar-se en abstracte dels avanços
quefer professional, dels esforços per fer avançar el
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bilitat de votant en una societat democràtica i, arribat
científics, en les diverses branques del coneixement,
el moment, abstenir-se de votar polítics tan impresensolen ser els primers espontàniament interessats a
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conèixer què és allò que es cou en camps que poden
el començament d’una guerra il·legítima i il·legal.
estar molt allunyats de la seua pròpia disciplina cienDiguem ara, per acabar, que totes aquestes raons,
tífica. I ací torna a valdre allò que dèiem en
que avalen la necessitat de la divulgació científica,
començar aquest text: que la satisfacció d’aquesta
són avui raons per celebrar aquest cinquantè número
curiositat intel·lectual ja seria prou, per si mateix, per
de MÈTODE, atesa la continuïtat exemplar de la proposta i la qualitat dels continguts.
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nal d’un investigador científic, del tipus que siga,
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