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PUBLICAR CIÈNCIA: UN PROBLEMA CRÒNIC

Javier Tejada Palacios

Escric aquest article en ple debat sobre un escàndol ge-
nerat entre científics espanyols davant el suposat frau 
dels treballs d’un d’ells. Si aquestes acusacions foren 
certes, resultaria que els seus treballs publicats, els supo-
sadament manipulats, han passat durant anys els filtres 
de màxim rigor de l’excel·lència científica. El frau o la 
còpia en la ciència també es mereixen una altra lectura: 
si en l’actualitat es falsifiquen euros, bosses de mà, me-
decines, components electrònics… Per què no els tre-
balls científics?  

La contradicció que tenim davant els ulls és que po-
dem saber ràpidament si un euro, o una bossa, són fal-
sos o no; no obstant això, les falsificacions científiques, 
però, poden passar amb èxit exàmens de ments brillants 
i veredictes de jutges de les revistes més prestigioses. 
La veritat és que cada cert temps la ciència es veu sac-
sejada per falsificacions; encara que una altra cosa és la 
magnitud de l’escàndol mediàtic. De fet, tot el que es 
relaciona amb les revistes científiques involucrades en 
aquest suposat frau que comentem 
s’ha amplificat de manera despro-
porcionada. Però també cal dir que 
són les mateixes revistes les que 
constantment cerquen publicitar-se 
aprofitant-se dels treballs que els 
envien els científics. Sense cap 
dubte, hi ha un lligam entre revista 
i científics l’objectiu del qual dista 
molt, en alguns casos, de publicitar 
únicament l’excel·lència científica.

Trobe que és bo que com a cien-
tífics i ciutadans reflexionem sobre 
el funcionament de les coses, sobre 
si són racionals i sobre la seua re-
lació amb el bé comú. Pense que 
treballar en ciència, que en definiti-
va és jugar a descobrir les veritats 
que s’oculten en la naturalesa, és 
una de les mares de l’activitat hu-
mana. Aquesta activitat, juntament 
amb totes les que cerquen el bé de 
la humanitat, són al capdavall les 
que marquen el sentit de la fletxa del 
temps: ens assenyalen el camí del 
futur enfront de la tornada al passat.

Per entendre millor el que –supo-
sadament– ha ocorregut, em centra-

ré en alguns interrogants molt concrets: Per què aquests 
desficacis en un món en el qual hauria de prevaldre l’ho-
nestedat científica? Com s’arriba a falsificar el que es 
descobreix en l’arc de la ciència? I, quins són els benefi-
cis de publicar molt, independentment de la qualitat real 
del contingut? 

La resposta a les tres preguntes anteriors es redueix 
a entendre que la tendència –més aviat «malaltia»– col-
lectiva actual de publicar més i més, de la qual són víc-
times fonamentalment els nostres joves científics, és una 
absurditat, i a més el millor brou de cultiu per a cometre 
arbitrarietats que es propaguen per tot el sistema univer-
sitari mundial. Al meu parer, el procés que se segueix 
en l’actualitat fins arribar a la publicació d’un resultat 
científic se separa, moltes vegades, de la racionalitat 
i la neutralitat, perquè respon essencialment al nostre 
vessant humà de l’exercici de la llibertat, en la qual es 
conjuguen, de vegades per igual, les nostres ganes de fer 
el bé i el mal. 

Això ha estat sempre així? És a 
dir, els científics hem estat sempre 
tan sotmesos a aquesta pressió, de 
vegades asfixiant, de publicar? Si 
ens guiem pels molts estudis que 
s’han publicat sobre com es va fer 
ciència en altres èpoques, pense 
que no és exagerat dir que el nom-
bre d’estupideses i maldats que co-
meten els científics en l’actualitat 
no té comparació amb el que s’es-
devenia en el passat. Les disputes 
entre els grans mestres de llavors i 
els seus respectius seguidors tam-
bé van tenir elements irracionals, 
moltes vegades plens, per exemple, 
de prejuís sexistes; però mai van 
assolir el grau de simplisme de la 
majoria de les nostres misèries ac-
tuals. La publicacionitis actual res-
pon més a un model en el qual el 
fi –la promoció tant personal com 
de la revista i del camp de recerca– 
justifica els mitjans. Això explica 
la temptació d’actuar de manera 
deshonesta tant en el cas dels au-
tors com dels revisors i editors de 
les revistes. 

«NO ÉS EXAGERAT DIR  
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Moltes vegades, del que es 
tracta a l’hora d’exercir de jutge 
anònim d’un article és simple-
ment d’exercir el poder per a, per 
exemple, impedir l’ascens d’un 
imaginari competidor, passant 
per sobre de la qualitat i de la 
novetat de la recerca. Un altre fet 
rellevant en l’actualitat és que, en 
molts casos, la qüestió no és el 
contingut de la «carta», sinó el 
nom del «carter». Això explica 
que siga moneda d’ús corrent entre científics dir «he 
publicat en tal o tal altra revista» sense comentar el 
contingut del treball.    

Un fet difícil d’entendre per als de fora del sistema 
és que la publicació d’un treball científic és conseqüèn-
cia, en molts casos, de tenir bona sort. Els actors que 
determinen el sí o el no a la publicació no són més de 
tres o quatre persones: els anomenats revisors (referees 
en anglès), que actuen en l’anonimat i amb secretisme, 
i els editors de les revistes. Si aquestes persones són 
bons científics i a més honrats, t’ha tocat la loteria i 
el teu treball serà ben llegit i millor jutjat. Però la re-
alitat és que, amb la inflació de treballs científics i el 
repartiment de regalies, hi ha una gran probabilitat que 
la publicació depenga més d’altres factors. Llavors pot 
passar de tot: per exemple, que un mal treball es publi-
que, o que un bon treball no es publique, o que es faça 
amb un any de retard, o que la seua publicació servesca 
únicament per a propagar l’endogàmia temàtica, o que 
les pressions del sistema facen entrar la falsificació en 
l’escenari. Arribar a l’equilibri entre el contingut de les 

publicacions i el renom de la re-
vista en l’anàlisi crítica és el punt 
important. Per això, si ens fixem 
únicament en el nom de les publi-
cacions, fet i fet són els editors de 
les revistes els únics responsables, 
sense voler-ho, de la selecció dels 
professors universitaris espanyols. 

El que molts no encerten a veu-
re –o potser és simplement que 
miren cap a un altre costat– és que, 
a la llarga, el desenvolupament i el 

progrés científic depenen poc del nom del «carter». En 
altres paraules, solament aquells treballs que porten el 
germen del canvi i d’allò nou són els que hi romanen, i 
a més són els responsables del lent, però continu –al-
menys fins ara– caminar de la ciència. I això ocorre in-
dependentment de la revista en la qual es publiquen. De 
fet, i curiosament, és la promoció dels científics l’única 
que està totalment determinada pel «carter». 

El debat sobre el futur de les publicacions científi-
ques continua obert, i contínuament es discuteix sobre 
noves formes de publicar ciència i encertar a l’hora de 
seleccionar l’excel·lència científica. Això sí, trobe que 
encara hi ha una gran majoria de científics que pensen 
que la ciència es mereix molt més i algunes revistes 
bastant menys. 
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