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   La relació entre la ciència i la fe ha estat tractada, des 
de fa segles, per científics tan eminents, així com per 
filòsofs i teòlegs tan erudits, que poca cosa sembla que 
s’hi pugui afegir. Per tant, que ningú no esperi trobar en 
les pàgines que hi ha a continuació cap tractat acadèmic. 
No és aquesta la meva intenció, ni tampoc sabria com 
fer-ho. Només teniu entre les mans un llibre senzill 
adreçat a persones senzilles, l’única pretensió del qual és 
contribuir a la difusió d’un tema prou interessant i 
portar-ho a cap amb un relat rigorós i entenedor. 
 
   La ciència és bona o dolenta en funció de com es faci 
servir. Pot esdevenir un factor de progrés col·lectiu, 
salvant cada cop més vides humanes pels avenços de la 
medicina, posem per cas, però sense oblidar que també 
ha protagonitzat –i continua protagonitzant− episodis 
terribles per la manera com l’ésser humà l’ha utilitzada 
des de sempre, sent capaç d’aniquilar tota la humanitat 
quan participa en finalitats perverses, com ara la 
indústria de l’armament; elaborant productes químics 
que atempten greument contra la natura o bé sense 
prendre prou mesures per a evitar el canvi climàtic que 
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s’està produint. D’altra banda hi ha un perillós 
sentiment, força estès, que creu que la ciència podrà 
resoldre en un futur tots els problemes del món, 
atorgant-li un poder que realment no té, perquè, 
humanament, el saber absolut no existeix. 
 
   Tampoc no és cap secret que, al llarg de la història, la 
fe ha viscut etapes de foscor del tot reprovables i que, 
fins i tot avui dia, hi ha el risc enorme de convertir en 
una aberració el seu sentit veritable. Quan la fe 
s’interpreta com la seguretat absoluta amb què es pot 
encarar la vida, i que és ni més ni menys que la solució 
infal·lible de tot, aleshores hi ha el perill greu de ser mal 
entesa i degenerar en supèrbia i fanatisme, mentre que si 
l’entenem tal com ens la va ensenyar Jesús, ens obre la 
porta de l’autenticitat i ens acosta a l’infinit. 
 
   També crida l’atenció la munió d’intel·lectuals que 
han negat categòricament l’existència de Déu amb 
arguments més o menys convincents i, per altra banda, la 
fermesa amb què han estat rebatuts, fent totalment 
inviable qualsevol mena de diàleg entre la ciència i la fe, 
sobretot amb la irrupció de l’anomenada «revolució 
científica» a l’Anglaterra del segle xvɪɪ, tot allunyant-se 
del pensament aristotèlic, així com els successius 
positivismes dels segles xvɪɪɪ i xɪx, procedents de la 
Il·lustració, que propagaven l’ateisme en el món de les 
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ciències. És a la segona meitat del segle xx quan el papa 
Joan Pau II, el 1988, va proclamar el que s’ha descrit 
com «la nova visió romana» en una carta dirigida a G. 
Coyne, director de l’Observatori Vaticà, en l’apartat 28 
de la qual manifesta que la ciència pot alliberar la 
religió de l’error i la superstició, i la religió pot 
purificar la ciència de la idolatria i els falsos absoluts. 
Aquest document constitueix, sens dubte, l’aportació 
més important per a fomentar el diàleg entre la ciència i 
la fe de les últimes dècades. 
 
   Aquí tractarem solament del cosmos, encara que tant si 
es parla de l’infinitament gran –l’univers− com de 
l’extremament petit –les partícules subatòmiques−, 
causa perplexitat que, després del temps transcorregut, 
segueixin existint opinions tan diverses respecte a la 
possible bona relació entre la ciència i la fe. El lector, 
sens dubte, tindrà la seva, d’opinió. Perquè pugui ser 
com més fonamentada millor, aquest llibre està escrit en 
forma de diàleg (C. = Ciència; F. = Fe), amb l’objectiu 
d’aportar matisos que la puguin enriquir. La nostra, 
d’opinió, s’identifica plenament amb les paraules de 
l’esmentat papa Joan Pau II quan va dir que la fe i la raó 
[la ciència] són com les dues ales amb les quals 
l’esperit humà s’eleva vers la contemplació de la veritat. 
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C.  Jo, la ciència, no puc amagar la satisfacció que sento 

quan observo el camí recorregut fins a arribar al 
moment actual. Malgrat les aturades i fins i tot les 
marxes enrere constants que he fet al llarg de la 
història, en menys del mig segle més recent he 
avançat infinitament més que no pas en milers 
d’anys precedents. La meva aportació al progrés no 
té aturador. Tots els meus descobriments i les meves 
troballes són sempre comprovats a bastament per 
mètodes experimentals que no admeten cap mena 
d’error. Cada cop soc més útil a la societat i tothom 
ho reconeix i se’n beneficia. 

 
Qui ho havia de dir quan les tribus d’indígenes, per a 
la transmissió de notícies, es comunicaven amb tam-
tam o amb senyals de fum, que tan sols un parell de 
segles més tard, només pitjant la tecla d’un 
ordinador, com aquell qui diu, es podrien enviar 
complexos missatges d’una part a l’altra del món. O 
que d’anar dalt d’un ase o un camell per traslladar-se 
d’un lloc a un altre i recórrer distàncies que avui ens 
semblen insignificants, més tard hi hauria 
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astronautes que anirien i tornarien de la lluna ficats 
dins d’un coet i que es podrien travessar els oceans 
en poques hores viatjant en avió. I que si, abans, hom 
estava exposat a morir només per tenir un queixal 
infectat, ara, gràcies a mi, es poden fer dentadures 
postisses senceres, cames i braços artificials o 
trasplantaments de ronyó, de fetge o de cor... 
 
Ja no cal aprendre’s de memòria les taules de 
multiplicar o com calcular una arrel quadrada o 
cúbica, la llista dels reis gots o les capitals, rius i 
muntanyes dels diferents països del món. Aquests 
petits turments s’han acabat ja fa temps, perquè les 
calculadores, l’Internet, els robots de tota mena, els 
satèl· lits i les naus espacials o la intel·ligència 
artificial ho resolen tot (o gairebé). 
 
Soc com un arbre immens, les branques del qual tant 
poden ser les ciències naturals com les socials, les 
exactes, les mèdiques o les de la comunicació. Totes 
plegades formem un ventall tan ampli i el nostre 
coneixement assolit al llarg dels anys és tan pregon, 
que caldria un tractat sencer per a especificar-ho amb 
detall. 
 
Tanmateix, reconec que també se m’ha utilitzat amb 
finalitats perverses. Com oblidar Hiroshima i 
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Nagasaki? On aniran a parar els experiments amb la 
clonació d’éssers vius i la manipulació genètica? 
Però jo no soc culpable del mal ús que es faci de mi 
ni de la manca d’escrúpols de gent deshonesta. Per 
altra banda, de tant en tant, tampoc no sóc capaç de 
respondre a segons quins interrogants i, sovint, no 
puc deixar de preguntar-me a mi mateixa, amb certa 
tristor, quin és realment el meu objectiu final. Tinc 
por d’anar massa de pressa, perquè m’adono que els 
valors humans no progressen al meu ritme, i que les 
persones cada cop estan més tecnificades, però més 
soles. No sé com acabarà tot plegat... Algunes 
vegades penso que jo [la ciència] soc massa 
important per a estar en mans dels científics. 
 

F.  Doncs jo tinc la percepció que la meva llum cada cop 
fa menys claror i que, sobretot les noves 
generacions, més aviat em menyspreen, indiferents 
al fet que jo il·lumini el camí del qui busca Déu, i 
prefereixen anar a la recerca de falsos déus; els ídols 
d’ahir, d’avui i de sempre. Només cal recordar, a tall 
d’exemple, el vedell d’or que els israelites de 
l’èxode, aplegant-se al voltant d’Aaron, li van 
demanar que fabriqués, inquiets en veure que el seu 
germà Moisès trigava a baixar de la muntanya a la 
qual havia anat per escoltar la veu del Senyor: El 
poble, veient que Moisès trigava a baixar de la 
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muntanya, es va aplegar al voltant d’Aaron i li 
digué: «Fes-nos uns déus que vagin davant nostre, 
perquè d’aquest Moisès que ens ha tret del país 
d’Egipte no sabem què se n’ha fet» (Ex 32,1). 

 
Avui dia, Déu n’hi do dels ídols que hi continua 
havent: l’afany de diner, de poder, de prestigi, el 
culte exagerat a la imatge corporal, la recerca de 
l’autogratificació immediata, el consumisme sense 
mesura, el rebuig a la cultura de l’esforç, juntament 
amb la pèrdua dels valors més preuats de la família i 
la indiferència sobre la idea del pecat, són com petits 
déus efímers que alimenten l’ego i que enlluernen 
tant com enganyen, arraconant tota recerca 
transcendent, com ara preguntar-se pel misteri de la 
vida i el repte de la mort. I, no obstant això, crec que 
l’home contemporani em necessita potser més que 
mai, encara que ho tracti de dissimular, 
conscientment o inconscientment, amb actituds 
escèptiques o crítiques; fins i tot cercant alternatives 
dubtoses o decididament destructives, mostrant-se 
incrèdul, bo i rebutjant el tresor incomparable de 
plenitud i veritat que jo li ofereixo. A tots aquells 
que em són propers o que verament ja m’han trobat i 
m’han acollit dins el cor, se’ls il·lumina la vida en 
prendre aquesta un nou sentit: amb mi els és possible 
entendre les lleis que regulen la natura i l’univers 
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com l’obra de Déu; renuncien a tenir-me amagada, 
perquè la llum que s’amaga esdevé foscor i, inspirats 
per la meva germana, la caritat, acompanyen amb 
obres la seva joia i la proclamen tal com va fer la 
samaritana després de parlar amb Jesús, a la vora del 
pou de Jacob, a Sicar: Molts dels samaritans 
d’aquell poble van creure en ell per la paraula de la 
dona (Jn 4,39). 

 
Però sovint, també, em pregunto per què se’m 
maltracta més o se’m mostra més indiferència en els 
països considerats avançats o entre les classes socials 
més il·lustrades. Per què en el Nou Testament, quan 
els setanta-dos deixebles enviats a predicar per Jesús 
tornen plens d’alegria, aquest, inspirat per la joia de 
l’Esperit Sant, digué: T’enalteixo, Pare, Senyor del 
cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot 
això que has amagat als savis i entesos (Lc 10,21)? 
Per què el Vell Continent ja fa temps que s’ha 
convertit en una vertadera terra de missió? Per què, 
per exemple, en la culta Europa, es pot observar una 
progressiva decadència de les esglésies cristianes, en 
les quals cada cop hi ha menys jovent, i es configura 
una societat de dia en dia més laica, amb més 
agnòstics i ateus. Per què l’Església no renuncia, una 
vegada per totes, al clericalisme que, juntament amb 
els escàndols econòmics del Vaticà i altres 
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vergonyosos etcèteres, tant de mal m’han fet i, de 
retruc, tanta gent ha desil·lusionat i ha deixat 
ressentida, cercant a les palpentes una espiritualitat 
sense Déu? Per què aquesta Església no s’actualitza 
en tots sentits –teològics, morals i d’acollida en la 
participació dels fidels−. Per què no reconeix que és 
santa com a institució i temple de l’Esperit Sant, 
però pecadora quant als seus membres, a fi que la 
seva llum no s’apagui mai i la seva claror torni a 
resplendir més forta, més pura, més plena 
d’esperança i esdevingui la veritable font de vida en 
aquest món?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCERNIMENT SOBRE LA VERITAT I 
LA REALITAT 
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F.   I què és la veritat? (Jn 18,38). Aquesta pregunta que 

va fer el procurador romà, governador de Judea, 
Ponç Pilat a Jesús en plena Passió, s’ha repetit al 
llarg dels segles i potser la resposta més encertada és 
la de sant Mateu quan va proposar que la veritat és 
una aproximació a la realitat i que el seu sentit depèn 
de qui la interpreta (adaequatio intellectus ad rem). 

 
C.  Doncs a mi, d’entrada, t’haig de dir que em sorprèn 

el fet que força idiomes acostumin a començar frases 
adduint la veritat com un referent de la realitat («La 
veritat és que...»), perquè imaginem, a tall 
d’exemple, que deu pintors –o un nombre més 
elevat− tracten des d’un mateix lloc de reproduir 
cadascun en un quadre una posta de sol. Si quan 
hagin conclòs el seu treball examinem el resultat, 
observarem que no hi ha dues pintures idèntiques: 
les mides, el tractament de la llum, la intensitat dels 
colors, la captació dels detalls..., han estat 
interpretats d’una manera diferent per cada un dels 
artistes, tot i que el model –la realitat a reproduir− ha 
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sigut el mateix per a tots durant tota l’estona. Les 
seves obres, per tant, no es poden considerar del tot 
«veritat», perquè mai no seran exactes en l’objectiu 
de reflectir la realitat; sempre seran perfectibles, és a 
dir, millorables. Pensem ara en un accident de 
trànsit: un cotxe ha atropellat un vianant. Per a 
segons quins testimonis el succés haurà tingut lloc 
com a conseqüència d’una distracció del xofer, el 
qual pot estar convençut que la culpa l’ha tinguda el 
vianant per haver comès una imprudència. Potser 
algú suggerirà que pot haver estat una fallada 
mecànica del vehicle, o pel mal estat de la calçada, o 
per una senyalització deficient. I, probablement, 
totes les opinions respecte a la realitat de l’accident 
tindran una part de raó –de veritat− però, en 
qualsevol cas, només serà una part. 

 
      Nosaltres dues, pel que fa a la veritat i la realitat, em 

penso que no solament no opinem de manera 
diferent, sinó que mostrem certes semblances. La 
meva recerca no busca tant la veritat com la realitat, 
la qual cosa no deixa de representar una certa 
aproximació indirecta a la veritat, sobretot si 
m’associo amb la filosofia i la teologia. Però soc 
conscient que qualsevol teoria avui acceptada com a 
vertadera, demà pot ser considerada obsoleta o 
errònia, perquè aquest és un camí el recorregut del 
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qual està ple d’aturades, reculades i esmenes: un 
continu equivocar-se i rectificar, i que, malgrat no 
tenir aturador, la realitat definitiva és impossible de 
ser copsada totalment per l’intel·lecte humà. I, a 
més, pot anar canviant (pensem en l’exemple de la 
posta de sol: l’astre desapareix progressivament de 
l’horitzó; la llum varia...). Qui és capaç avui dia, 
posem per cas, d’entendre al cent per cent el 
concepte de la mecànica quàntica, ni com  
s’interrelaciona amb la física moderna? 

 
F. Comprenc perfectament els teus raonaments i els 

comparteixo, però és que, a més a més, per principi, 
jo tampoc no cerco la demostració de la veritat; 
senzillament hi renuncio, perquè si l’arribés a trobar, 
instantàniament jo desapareixeria: si algú em diu que 
té un bitllet a la butxaca i no me’l crec, seré una 
incrèdula. Però si confio en el que em diu, sense 
veure el bitllet, això serà un acte propi de mi. A 
partir del moment que me’l mostri, em transformaré 
en certesa. En paraules del teòleg nord-americà 
William Newton Clarke (1841-1912), La fe és 
l’audàcia de l’ànima d’anar més enllà del que pot 
veure. En altres paraules, creure és confiar en allò 
que no es pot demostrar o comprovar. Per això crec 
que la veritat és Déu, en quant plenitud de vida 
proclamada per Crist a tota la humanitat com a camí 
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de salvació: Jo [Jesús] he nascut i he vingut al món 
per donar testimoni de la veritat. Tots els qui són de 
la veritat, escolten la meva paraula (Jn 18,37). Sense 
creure en la veritat jo caminaria a les fosques i em 
veuria reduïda a una faula, privada de tot fonament i 
mancada de rigor històric i intel·lectual, és a dir, 
seria poc més que una ingènua si no fos capaç de 
viure sota el cel però tocant de peus a terra. 

 
Per altra banda, crec que la veritat científica i la 
teològica són com dos dolls d’aigua que brollen 
d’una mateixa font: Déu.  

 
Però no és fàcil per als humans discernir la veritat, 
perquè cadascú posseeix «la seva», de veritat, la 
qual, en general, no té res a veure amb la realitat. A 
tall d’exemple permet-me la transcripció d’un conte 
força il·lustratiu del llibre d’Anthony de Mello, sj La 
pregària de la granota I: 
 
Fa molts anys, en els temps de l’Edat Mitjana, els 
consellers del Papa li recomanaren que desterrés els 
jueus de Roma. Segons aquells consellers, era 
indecorós que persones com aquelles visquessin tan 
opíparament en el cor del món cristià. En 
conseqüència, es promulgà un edicte d’expulsió, 
davant la consternació dels jueus, els quals sabien 



27

27 
 

que, anessin on anessin, ja no podien esperar un 
tracte millor que el que els obligava a sortir de 
Roma. Per això van suplicar al Papa que 
reconsiderés la seva decisió. El Papa, que era un 
home equànime, els feu una proposta arriscada: que 
triessin algú per a discutir l’assumpte amb ell 
públicament, i si sortia victoriós del debat, els jueus 
podrien quedar-se. 
 
Els jueus es van reunir per estudiar la proposta. 
Refusar-la significava l’expulsió. Acceptar-la 
significava exposar-se a una derrota segura, perquè: 
qui podia vèncer en un debat en el qual el Papa era 
alhora jutge i part? Tanmateix, no els quedava altre 
remei que acceptar. Ara bé, era quasi impossible de 
trobar un voluntari disposat a litigar amb el Papa; 
la responsabilitat de carregar sobre les seves 
espatlles el destí dels jueus era un pes més gros que 
el que qualsevol home pot suportar. 
 
Quan el porter de la sinagoga s’adonà del que 
succeïa, es presentà davant el Gran Rabí i s’oferí 
voluntari per a representar el seu poble en el debat. 
«El porter?», exclamaren els altres rabins en saber-
ho. «Impossible!» 
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«Molt bé», digué el Gran Rabí, «ningú de vosaltres 
no està disposat a fer-ho, de manera que o ho fa el 
porter o no hi ha debat.» I així fou com, a falta 
d’una persona més hàbil, va ser designat el porter 
per a discutir amb el Papa. 
 
Arribat el gran dia, el Papa s’assegué en un setial 
enmig de la plaça de Sant Pere, envoltat de 
cardenals i en presència d’una multitud de bisbes, 
sacerdots i fidels. Poc temps després arribà la petita 
comitiva de delegats jueus, amb mantells foscos i 
llargues barbes, que acompanyaven el porter de la 
sinagoga. 
 
Restaren l’un enfront de l’altre, i començà el debat. 
El Papa va aixecar un dit cap al cel traçant un gran 
arc en l’aire. Immediatament, el porter va 
assenyalar amb èmfasi cap a terra. El Papa, per un 
moment, semblà desconcertat. Aleshores, tornà a 
alçar, amb més solemnitat, el dit i el mantingué ferm 
davant el rostre del porter. Aquest, al seu torn, 
aixecà tres dits i els mantingué ferms enfront del 
Papa. Davant aquell gest, el Papa va semblar 
astorat; però tot seguit esmunyí la mà sota la seva 
vestimenta i en va extreure una poma. El porter, 
sense pensar-s’ho dues vegades, introduí la mà en 
una bossa de paper que duia i n’extragué una fina 
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coca de pa. En aquest punt, el Papa va exclamar 
amb veu poderosa: «El representant jueu ha guanyat 
el debat! Queda revocat l’edicte d’expulsió!» 
 
Els dirigents jueus van envoltar immediatament el 
porter i se l’endugueren, mentre els cardenals, 
atònits, feien pinya entorn del Papa: «Què ha 
succeït, Santedat?», li preguntaren. «No hem pogut 
seguir el joc rapidíssim del debat...» El Papa, tot 
eixugant-se la suor del front, els va contestar: 
«Aquest home és un brillant teòleg i un gran 
dialèctic. Jo he començat assenyalant amb un gest 
de la mà la volta del cel, donant a entendre que 
l’univers pertany a Déu. Aleshores, ell amb el seu dit 
m’ha indicat que hi ha un lloc anomenat «infern» on 
el dimoni és l’únic sobirà. Jo he alçat un dit de 
forma que entengués que només hi ha un sol Déu. 
Imagineu-vos la meva sorpresa quan he vist que ell 
alçava tres dits, mostrant així que aquest Déu U es 
manifesta per igual en tres persones; val a dir que 
ratificava la nostra doctrina sobre la Trinitat! 
Sabent que no podria vèncer aquest geni de la 
teologia, he intentat, finalment, desviar el debat cap 
a un altre terreny; per això li he presentat una poma, 
fent-li veure que, segons els últims descobriments, la 
Terra és rodona. I ell, a l’instant, m’ha ensenyat una 
coca de pa àzim per recordar-me que, segons la 
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Bíblia, la Terra és plana. Com veieu, no he tingut 
més remei que reconèixer la seva victòria...» 
 
Per la seva banda, els jueus van anar a la sinagoga. 
«Què ha passat?» preguntaren, perplexos, al porter, 
el qual donava mostres d’estar irritat. «Un munt de 
bestieses, vet-ho aquí. Fixeu-vos: primer, el Papa ha 
fet un gest amb la mà indicant que tots els jueus 
havien de sortir de Roma. Aleshores, jo he dirigit el 
meu dit cap a terra per donar a entendre, de forma 
clara, que no ens mouríem. Tot seguit el Papa m’ha 
apuntat amenaçadorament amb un dit, com si 
digués: «No facis el graciós!» I jo li he mostrat tres 
dits per dir-li que, si de cas, ell era tres vegades més 
fatxenda que nosaltres, en haver ordenat 
arbitràriament que sortíssim de Roma. Després he 
vist que treia el seu esmorzar i, naturalment, jo li he 
ensenyat el meu.» 

 
   Quant a la realitat, també reconec que mai no la 
podré copsar del tot, però, en cap cas –ans al 
contrari−, no rebutjo estar al corrent de les teves 
investigacions, per tal de progressar en el  
coneixement, atès que, aquesta, també és una manera 
d’enriquir la veritat en la que crec. Com va afirmar el 
papa Benet XVI en la seva darrera carta apostòlica, 
l’Església mai no ha de tenir por de proclamar que 
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entre tu i jo no hi pot haver cap mena de conflicte 
perquè, totes dues, encara que per senderes diferents, 
fem camí envers la veritat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CREACIÓ 
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C.  No em negaràs, Fe, que la manera com descrius la 

creació del món i l’ésser humà, a través dels tres 
primers capítols del llibre del Gènesi, avui dia queda 
més aviat desfasada i mancada de rigor científic. 
Amb tot el meu respecte, t’haig de dir que sembla 
com si Déu hagués dut a terme la seva obra 
mitjançant una successió d’espetecs de dits. 

 
F.  Cal ser seriosos i situar-nos en el moment correcte de 

la història, el qual condiciona l’estil literari en què va 
ser escrit el Gènesi: un estil propi de l’Orient antic i 
que, encara que sempre dins del pensament jueu, 
s’adreçava a les cultures veïnes, com ara la 
mesopotàmica, l’egípcia i, sobretot, la babilònica, a 
través de la mitologia que caracteritzava aquests 
pobles, els quals, aleshores, descrivien la creació de 
l’univers com una lluita entre la divinitat i el caos. 
Per contra, en la Bíblia tot comença per la Paraula i 
l’Esperit de Déu, que transforma en realitat allò que 
abans no existia i, alhora, li confereix plenitud i 
harmonia amb la presència de l’ésser humà com a 
encarnació temporal, molt breu, d’un esperit, tot 
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plegat exposant-ho, certament, amb un indubtable to 
poètic, com ara quan descriu la manera com Déu 
crea la dona del costat de l’home, text en què, a més 
a més, queda expressada la igualtat entre gèneres així 
com la seva singularitat: Llavors el Senyor-Déu va 
fer caure l’home en un son profund. Quan quedà 
adormit, prengué una de les seves costelles i omplí 
amb carn el buit que havia deixat. De la costella que 
havia pres a l’home, el Senyor-Déu va fer-ne la 
dona, i la presentà a l’home (Gn 2,21-22). 

 
C.  Doncs jo, per la meva part, tot i ignorar la majoria 

d’aspectes que fan referència a la formació i 
funcionament del cosmos, de la composició del qual 
només es coneix un 5% escàs −atès que el 95% 
restant correspon a matèria i energia fosques, la 
constitució de les quals, a dia d’avui, no se sap−, puc 
demostrar que som on som com a resultat d’un fet 
que va succeir fa aproximadament tretze mil vuit-
cents milions d’anys, així com quin ha estat el seu 
posterior recorregut fins a l’actualitat. 

 
F.  Si et refereixes a l’anomenada teoria del Big Bang, 

serà bo recordar que, malgrat l’optimisme de no pocs 
científics, que asseguren haver descobert l’origen 
temporal de l’univers a través de les observacions 
fetes pel satèl·lit COBE, ni científicament ni 
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filosòficament, ara per ara, no és demostrable 
aquesta afirmació i que, de totes maneres, això 
tampoc no seria contradictori amb el caràcter etern 
de la seva existència. 

 
C.  Tot i així, i ja que fas esment del satèl·lit COBE, no 

podem oblidar que va ser construït especialment per 
a dur a terme estudis de cosmologia, amb l’objectiu 
prioritari d’investigar la radiació de fons de 
microones; que fou llançat a l’espai el 18 de 
novembre de 1989 i que, des d’aleshores, ningú no 
ha pogut rebatre el resultat i les conclusions de la 
seva missió. Pensem que la teoria del Big Bang ja la 
va proposar per primer cop, el 1927, el sacerdot 
catòlic i cosmòleg belga Georges Lemaître (1894-
1966) i que va representar el desmantellament de tots 
els arguments anteriors, que consideraven un univers 
estàtic i infinit en el qual els cossos celestes anaven 
evolucionant a partir de la creació espontània de la 
matèria. Mentre que no es disposi d’un supòsit 
millor, hem de creure que va ser aleshores quan van 
començar a existir el temps i l’espai, i que tot el que 
actualment es pot contemplar en l’univers, aleshores 
era infinitament més petit que un àtom i, alhora, amb 
una concentració de massa, energia i densitat 
inimaginables. Avui dia és evident que el cosmos no 
és més que un tot en contínua expansió, i que 
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l’esmentat Big Bang va provocar un esclat de llum, a 
partir del qual van anar sorgint les partícules 
elementals de les quals, posteriorment, es van formar 
els àtoms i els núvols de gas que, al seu torn, en 
condensar-se, van anar creant les galàxies amb les 
seves estrelles primitives que, en explotar (eren les 
anomenades supernoves), van expandir la pols 
estel· lar per l’entorn galàctic, la qual cosa va originar 
una segona generació d’estrelles, com ara el Sol, que 
es va formar fa uns 4.700 milions d’anys, juntament 
amb els planetes que l’acompanyen, entre ells la 
Terra, la qual, d’acord amb les datacions radioactives 
de les seves roques i meteorits, se sap que té uns 
4.500 milions d’anys. Al cap de 700 milions d’anys, 
és a dir, en fa 3.800, van aparèixer els primers signes 
de vida en forma de cèl·lules molt primitives –com 
ara els bacteris−, que es van anar desenvolupant al 
llarg de 2.200 milions d’anys fins que en fa 1.600 ja 
hi havia organismes pluricel·lulars, els quals encara 
van trigar 1.100 milions d’anys més a poder sortir de 
l’aigua, atès que no ho havien pogut fer abans perquè 
encara no s’havia format la capa d’ozó al voltant de 
la Terra, protectora de la radiació ultraviolada que 
arriba al planeta i que impedia l’existència de vida en 
terra ferma. Per tant, només fa uns cinc-cents milions 
d’anys que van anar apareixent progressivament la 
majoria dels principals grups d’animals, començant 
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pels invertebrats en l’oceà, peixos, amfibis, insectes, 
vertebrats en terra ferma, rèptils, primers mamífers, 
dinosaures, aus, mamífers moderns (com ara els 
rinoceronts, els camells o les primeres balenes).  

 
      Cal tenir en compte que, al llarg de la història, s’han 

registrat diversos impactes de meteorits contra la 
Terra, com ara un d’especialment important, el qual 
es calcula que va afavorir un alliberament d’energia 
equivalent, ni més ni menys, que a mil milions de 
bombes atòmiques com ara la d’Hiroshima i que fa 
uns 66 milions d’anys va caure a la península de 
Yucatán, avui Mèxic, i causà una gran extinció de les 
espècies (entre un 80 i un 90% de les marines i un 
85% de les terrestres, incloent-hi els dinosaures). A 
partir d’aquell moment els mamífers van proliferar 
lliurement, arran de la desaparició dels seus 
principals depredadors. Els primats van començar a 
poblar la Terra fa uns cinquanta milions d’anys i en 
fa deu, a l’Àfrica oriental, com a conseqüència d’una 
profunda modificació ambiental consistent en un 
canvi del règim de pluges, es va aclarir la selva, la 
qual cosa va afavorir la locomoció bípeda –és a dir, 
es va passar a caminar utilitzant només dues cames, 
en lloc de fer-ho de quatre potes−, un fet que va 
provocar alguns inconvenients, com ara tenir un 
equilibri més precari perquè, en posar-se dempeus, la 
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base de sustentació va disminuir –de quatre punts de 
recolzament es va passar a tenir-ne només dos− amb 
la consegüent sensació de vertigen i temença a la 
caiguda, així com convertir en més vulnerables la 
columna vertebral i el sistema cardiovascular. No 
obstant això, els avantatges van ser força notables, 
com per exemple, entre altres, disposar de llibertat 
d’acció a les mans o millor visió per a albirar la 
proximitat d’animals perillosos. Els primats més 
evolucionats o prehomínids –els australopitecs− van 
existir fa uns quatre o cinc milions d’anys. L’espècie 
homo sapiens es creia fins ara que havia sorgit fa uns 
200.000 anys, si bé posteriors troballes de restes 
situen la seva aparició en 315.000 anys (vegeu el 
capítol Homo aeternus).  

 
      La vida a la Terra, doncs, al meu entendre, tenint en 

compte circumstàncies com ara el temps de rotació 
del planeta, que genera el ritme del dia i de la nit, 
així com les estacions de l’any; la influència de la 
Lluna en els mars, bo i regulant les marees; 
l’existència de les plaques tectòniques terrestres; el 
camp magnètic protector de les partícules còsmiques 
perilloses o la presència de grans planetes –com ara 
Júpiter− que desvien la trajectòria de cometes que, 
altrament, podrien impactar  contra la Terra, tot 
plegat no és altra cosa que el resultat de la 
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coincidència d’unes condicions físiques, químiques, 
biològiques i astronòmiques excepcionalment 
favorables, les quals han permès que –aquesta vida− 
hagi progressat fins a arribar a l’aparició de l’espècie 
humana. 

 
      Jo, modèstia a part, i encara que d’una manera més 

aviat primitiva, vaig néixer fa més de tres mil anys 
aC a Mesopotàmia, als país dels sumeris, i des 
d’aleshores he contribuït intensament –amb alguns 
alts i baixos, tot s’ha de dir− a assolir l’extraordinari 
nivell científic que hi ha en el món actual.  

 
F. Doncs jo puc afirmar que ja existia en temps 

d’Abraham,  que va escoltar la veu de Déu quan el 
va exhortar a deixar el seu país, la seva família i la 
casa del seu pare, iniciant un èxode de futur incert 
però ple d’esperança, i va creure en la seva promesa 
d’una incomptable descendència: Multiplicaré els 
teus descendents com la pols de la terra: només els 
podrà comptar qui sigui capaç de comptar els grans 
de pols que hi ha a la terra (Gn 13,16). Després el 
Senyor va fer sortir Abraham fora de la tenda i li va 
dir: “Mira el cel i compta les estrelles, si és que les 
pots comptar. Doncs així serà la teva descendència” 
(Gn 15,5).  
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      M’has exposat amb arguments força raonables, 
científicament contrastats, el procés que s’ha 
esdevingut al món des d’un bon començament, però 
¿no creus que és més aviat absurd pensar que tot 
plegat ha sorgit casualment i que el seu bon 
funcionament és fruit de l’atzar? ¿No estàs d’acord 
que hi ha l’evidència que aquesta evolució còsmica 
cada cop és més complexa i sorprenent? Per què no 
acceptar la possibilitat que l’evolució sigui, ni més ni 
menys, la continuïtat de la Creació duta a terme per 
Déu Pare-Fill-Esperit Sant? Recorda que fins i tot el 
naturalista britànic Charles Darwin, encara que 
desconeixia els posteriors descobriments sobre 
l’ADN, o els estudis duts a terme sobre els fòssils 
trobats en diferents estrats del terreny de diversos 
països, tot i ser el més aferrissat defensor de la teoria 
de l’evolucionisme, va admetre l’existència d’una 
Primera Causa per a explicar l’origen de l’univers, 
referint-se a un Déu Creador i, per tant, el seu 
caràcter transcendent. 

 
      Per altra banda, tu has establert la data d’un fet –el 

Big Bang− i el seu recorregut fins al dia d’avui. Jo, 
en canvi, cerco la raó d’aquest fet, perquè, en el 
Gènesi no es parla del moment en què Déu va crear 
el món amb tot el seu contingut, però a part del quan, 
caldria preguntar-se el per què. Per quin motiu Déu 



43

43 
 

va dur a terme la Creació? Quina necessitat en tenia? 
Quin objectiu el guiava? 

 
C.  I, tu, què n’opines? 
 
F. Aquestes són preguntes a les quals, per intentar 

donar-hi resposta, et proposo anar al capítol següent 
d’aquest llibre. 

 
C.  D’acord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FINALITAT DE LA CREACIÓ 
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C. Bé, doncs, ja som en el capítol anunciat en el 

precedent, per a poder aportar alguna hipòtesi que 
justifiqui o expliqui quin és l’objectiu de la Creació. 

 
F.  Efectivament. 
 
C.  Abans que res t’haig de dir que, malgrat la descripció 

detallada que t’he fet de l’evolució d’aquest món des 
del seu inici, el que encara no entenc és per què 
l’univers sencer és com és. I haig de puntualitzar que 
jo no estic interessada en entitats com ara l’esperit o 
l’ànima, sinó únicament en allò que és observable, 
descriptible i mesurable, per a explicar què ha 
succeït i està succeint al nostre entorn. 

 
F.  Doncs jo més aviat tracto de saber el perquè de les 

coses i el sentit profund de la realitat, per la qual 
cosa et suggereixo traslladar els teus dubtes a un pla 
purament humà, per poder establir posteriorment una 
comparança bo i salvant les distàncies. Així, doncs, 
per què una parella –home i dona− decideixen, 
responsablement, tenir un fill? La resposta, 
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òbviament, és que desitgen i accepten aquesta 
responsabilitat com a resultat d’un acte d’amor 
gratuït entre tots dos. I si les persones són fetes a 
imatge i semblança de Déu, com s’entendria que Déu 
no fos capaç de fer exactament el mateix bo i creant 
el cosmos sencer? Ens trobem, per tant, davant del 
Déu Creador, font de tot el que existeix, però que, 
alhora, concedeix als éssers creats poder actuar per si 
mateixos, de manera autònoma, i ser responsables 
dels seus actes; ha posat en mans de la humanitat el 
fruit del seu amor infinit, perquè els humans puguin 
continuar aquesta obra creadora, participant de 
l’acció divina, bo i col·laborant en l’evolució de tot 
allò que Déu ha creat fins a la seva culminació. 
D’altra banda, és cert que les lleis físiques no 
admeten explícitament l’existència de cap finalitat en 
la creació de l’univers; no obstant això, tampoc no 
exclouen que n’hi pugui haver. 

 
C.  Però digue’m, sisplau: on és aquest Déu que sembla 

que s’amagui? Ni amb els més potents telescopis 
espacials no he pogut constatar la seva presència en 
allò que és inimaginablement gran  –l’univers− ni al 
darrere de l’infinitament petit –les partícules i 
subpartícules elementals− que el microscopi 
electrònic més modern m’ha permès observar. 
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F.  No siguis ingènua. No hi ha cap aparell capaç de 
visualitzar Déu, ni de mesurar la seva glòria o el seu 
amor. La teva recerca és del tot inútil mentre 
l’esperis trobar com un ancià de barba blanca assegut 
en un tron enmig dels núvols, envoltat d’àngels i 
sants. Déu no és visible. Se’l sent com ara el nadó 
que encara no hi veu, però que percep les carícies i la 
presència de la mare que l’acarona.  

 
C. No es pot negar el contingut poètic d’aquesta 

semblança. Tanmateix, continuo sense poder 
constatar científicament la seva existència. I sovint 
em pregunto: si Déu realment existeix, per quina raó 
no es manifesta d’una manera inequívoca, 
visiblement i de forma irrefutable, en lloc de triar 
mètodes subtils i discutibles? Per què, ja des de 
l’època de Moisès, Déu rebutjava mostrar-se 
obertament i obligava els sacerdots i el poble d’Israel 
a romandre al peu de la muntanya sense poder-s’hi 
acostar? Per què no es feia present? Per què no diu, 
sense embuts, quin és el seu projecte i l’objectiu de 
tot plegat? 

 
F.   Pensa que seria realment penós un món en el qual jo 

[la fe] no existís. Que els fills no confiessin en els 
seus pares; que les parelles vigilessin constantment 
la seva recíproca fidelitat; que els empresaris es 
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malfiessin dels seus treballadors; que tothom tingués 
por de ser ensarronat per tothom... No és possible 
viure en pau si no es confia, i no es pot confiar en res 
ni en ningú quan se’m menysté. 

 
C. En fi... no estic ni a favor ni en contra de la teva 

argumentació respecte a l’origen diví de l’univers i 
consegüentment del món, però hi ha dues qüestions 
que m’inquieten. 

 
F.  Vegem-les. 
 
C.  Si el món ha estat creat realment per Déu com un 

acte d’amor gratuït, quan observo l’obra creada, 
sovint tinc la sensació que aquest món, a Déu, se li 
ha escapat de les mans, atès l’espectacle de crueltat i 
d’injustícia que es pot apreciar arreu. Per altra banda, 
quin sentit pot tenir l’existència del sofriment fent 
parella amb l’amor? A més, insisteixo a preguntar 
per què no creure que realment l’univers és fruit de 
la casualitat, autosuficient en la seva evolució i que 
no li cal que Déu hagi intervingut en la seva 
formació; que no es necessita cap finalitat, i que tot 
plegat s’acabarà de la mateixa manera com es va 
iniciar? 
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F.  Anem a pams. En primer lloc, haig de dir que no em 
puc imaginar que Aquell que ha ideat l’ésser humà 
l’hagi destinat a l’absurd de la seva desaparició per 
sempre. Permet-me que t’exposi, encara que sigui 
molt resumidament, el sentit profund de l’obra 
creadora de Déu perquè, malgrat que l’Antic 
Testament, amb el nom de Jahvè, li atribueix 
l’exclusivitat de la Creació, en el Nou Testament, en 
el pròleg de l’Evangeli de Joan, s’afirma que La 
Paraula [el Fill] estava amb Déu i la Paraula era 
Déu. Ell estava amb Déu al principi [abans de la 
Creació]. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res no 
hi ha vingut sense ell (Jn 1,1-3). I és aquesta mateixa 
Paraula per qui tot ha estat creat la que s’ha fet home 
i ha habitat entre nosaltres i hem contemplat la seva 
glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, 
ple de gràcia i de veritat (Jn 1,14). 

 
      El Déu creador del cosmos, per tal de completar 

l’obra creada, envià al món el Fill i l’Esperit Sant, 
com a protagonistes de la seva posterior evolució, 
per mantenir-hi una relació contínua i un contacte 
íntim amb ell. La humanització de Déu en la persona 
de Jesucrist i la presència de l’Esperit Sant és la  
prova fefaent que, després de dur a terme la Creació, 
el seu creador no ha deixat òrfena la humanitat. A 
més, seria impensable que Déu hagués creat el món 



52

52 
 

per poder-hi aixoplugar la crueltat, la injustícia i el 
sofriment, tal com tu dius. Això seria, més aviat, 
l’obra del Maligne. Per què no pensar, doncs, que 
Déu ha sembrat la vida (la Creació) perquè creixi i 
doni fruit (l’evolució)? Seria com quan un fill neix i 
després creix. Són dues etapes de l’existència 
humana per a, finalment, assolir l’eternitat. Pel que 
fa a la possibilitat que tant la Creació com l’evolució 
no tinguin cap finalitat específica, em semblaria       
–t’ho repeteixo− del tot inversemblant. 

 
C. Tanmateix, d’acord amb la cosmologia actual –el 

relat científic de l’univers− és innegable que, en el 
fons, hi ha una gran contradicció: per una part, 
partint de la base del carboni, es comença a 
estructurar la vida en la seva forma més primitiva, la 
qual evoluciona i es perfecciona a través de criatures 
cada cop més complexes, fins a culminar en l’ésser 
humà, capaç d’observar, raonar i tenir consciència de 
si mateix. Sembla que, al marge del seu origen, hi ha 
un pla còsmic meticulosament dissenyat. Però si 
anem més enllà, i tal com t’argumento en el següent 
capítol La fi del món, tota la Creació té data de 
caducitat i tot està destinat a desintegrar-se i a 
desaparèixer, llevat de les partícules més 
fonamentals que romandran en un univers gèlid i 
fosc. Aleshores, em pregunto quin sentit es pot 
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atorgar a l’aventura de l’existència humana si tot 
repeteixo  està sentenciat, tard o d’hora, a la 

desaparició total i inevitable? 
 
F.  Aquesta és la teva visió de la fi del temps, la qual 

reconec que no deixa de tenir lògica des d’un punt de 
vista estrictament materialista. Però la darrera 
voluntat d’autocomunicació de Déu amb la 
humanitat va molt més enllà de la matèria, quan 
ofereix la plena comunió amb tots els humans, a fi i 
efecte que aquests puguin esdevenir fills i filles del 
Pare, per mitjà del seu Fill encarnat i l’acció de 
l’Esperit Sant. Aquesta és, al meu parer, la raó 
última de tota acció divina. Al seu torn, el progrés de 
la Creació mostra el seu anhel d’unió amb el seu 
Creador, a partir del moment en què l’home pot 
reconèixer Aquell que l’ha creat i és capaç d’establir 
amb Ell un vertader diàleg personal, amb l’ajut 
imprescindible de Crist, com a únic revelador del 
Pare a través de l’Esperit Sant. Heus aquí la trobada 
amorosa entre dues històries evolutives –Déu envers 
la humanitat i la humanitat envers Déu , que 
culminen amb l’Encarnació i que es fa possible per 
pura gràcia i llibertat del Creador. 
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C. Bé, doncs, si això és tal com ho expliques, per què 
Déu no ha creat directament, una vegada per totes, 
l’home en el seu estat més evolucionat? 

 
F.   Si ho hagués fet així, on seria la llibertat humana per 

a adherir-se a la comunió amb Déu, bo i acceptant 
voluntàriament la seva autodonació? Comprenc que 
tot això que et dic requereix un temps per a descobrir 
Déu, conèixer-lo i estimar-lo fins al darrer alè. 

 
      Deixa’m afegir-hi, així mateix, atès que me n’has fet 

esment, quelcom referent a l’existència del 
sofriment, el qual, tot i sent absolutament 
indesitjable en tota circumstància, sembla inevitable 
en l’evolució del món. Tanmateix, contemplat des 
d’un punt de vista estrictament pràctic, el dolor i les 
xacres que ha patit l’ésser humà al llarg de la seva 
història han servit, si més no, per a investigar la 
manera de superar-les –tu hi has tingut un gran 
protagonisme en aquest procés− i la prova és que la 
mitjana de l’esperança de vida en els països 
desenvolupats pràcticament s’ha doblat en un espai 
de temps relativament curt, amb els beneficis afegits 
d’un augment substancial de la seva qualitat. Vet 
aquí, encara que aparentment sembli una 
contradicció, un dels efectes positius del dolor en el 
mecanisme evolutiu dels humans. Em sembla del tot  
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impossible que Aquell que ha creat el cel i la Terra 
ho hagi fet sense més ni més, sense donar un sentit a 
la foscor del sofriment que ara envaeix el 
coneixement humà. Més enllà d’aquesta reflexió, no 
soc capaç de trobar cap altra justificació. Només puc 
afegir-hi que m’omple d’esperança creure i confiar 
plenament en la infinita bondat del Creador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FI DEL MÓN 
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C.  A hores d’ara, no puc evitar pensar en com acabarà 

tot plegat. Si no és perquè jo investigo al marge de 
races, nacionalitats, religions o creences, de tant en 
tant, quan observo aquest món avui, em fa l’efecte 
com si ningú no s’adonés que l’univers sencer té data 
de caducitat. La cosmologia física moderna preveu 
que dintre de 50.000 o 60.000 milions d’anys tot se 
n’anirà en orris. Per tant, nega el concepte d’eternitat 
i de la vida eternament perdurable. 

 
F.  Interpreto que vols dir vida perdurable des d’un punt 

de vista material, tal com et comentava en el capítol 
anterior. 

 
C.  Evidentment, però és que, pel que fa al planeta Terra, 

és obvi que els terminis són molt més curts com a 
conseqüència de la futura extinció del Sol, atès que 
la seva durada es calcula en uns deu mil milions 
d’anys, dels quals ja han transcorregut gairebé la 
meitat. A partir d’ara, d’aquí uns tres mil milions 
d’anys, el Sol experimentarà un sobreescalfament 
arran de les reaccions físiques del seu nucli, la qual 
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cosa provocarà que tota la massa líquida de la Terra 
s’evapori i desaparegui fins el més petit vestigi de 
vida i, posteriorment, al cap d’uns dos mil milions 
d’anys més, fins i tot es fondrà tot el material sòlid, 
com ara les muntanyes senceres. Per si amb això no 
n’hi hagués prou, tot seguit el Sol iniciarà 
gradualment la seva extinció, i es convertirà en el 
que es denomina una nana blanca, arrossegant al 
caos tots els planetes i satèl·lits que giren al seu 
voltant. Aquest procés tindrà lloc –de fet ja està 
succeint− en totes les galàxies, i la Via Làctia no en 
serà una  excepció. 

 
      De totes maneres, molt abans, el comportament 

irresponsable –per no dir suïcida− dels terrícoles, 
acabarà per fer desaparèixer tot rastre de vida 
humana, perquè, si la humanitat no reacciona a 
temps, el final està força més a prop o, si més no, 
està condemnada a sobreviure amb una qualitat de 
vida deplorable, tal com ja està passant amb 
l’acumulació de gent a les grans ciutats −com ara 
Xangai, Tòquio, Teheran, el Caire, Rio, Mèxic DF, 
etc.−, on els nivells de contaminació atmosfèrica 
(poder respirar amb normalitat s’ha convertit en un 
vertader luxe) i la proliferació de barris marginals és 
esfereïdora. 
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F. I per què dius que els humans tenen un  
comportament irresponsable i suïcida? 

 
C.  Doncs perquè  l’egoisme de la majoria dels magnats 

d’aquest món no té aturador. Jo mateixa en sóc 
víctima quan no tenen cap mena d’escrúpol a  
incentivar una indústria amb efectes destructius i 
irreversibles, desforestant boscos, desenvolupant 
sistemes de conreu agressius, provocant 
l’escalfament global a hores d’ara pràcticament 
irreversible, i duent a terme altres pràctiques 
immorals, escanyant els pobres per ser ells cada cop 
més rics. Per altra banda, els arsenals existents 
d’armament atòmic, químic i bacteriològic que hi ha 
emmagatzemat en diferents països són tan 
descomunals que si es fessin servir tots alhora, de la 
Terra no en quedarien ni les pedres. Davant 
d’aquests comportaments, quan els científics 
s’esforcen per descobrir si hi ha vida intel·ligent 
extraterrestre, dubto que n’hi hagi gaire en aquest 
planeta. 

 
      Un altre factor de risc consisteix en el fet que s’està 

produint una altra explosió que no és pròpiament 
bèl·lica sinó demogràfica. Cal pensar que, al 
començament del segle xɪx, la població humana era 
d’uns mil milions d’habitants; a mitjan segle xx ja se 
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superaven els 2.000 milions; l’any 2000, 6.000 
milions i, avui dia, ja s’han sobrepassat els 7.000 
milions. Cada setmana la població mundial 
(diferència entre els naixements i les defuncions) 
s’incrementa d’entre un i dos milions de persones i 
l’any 2100, si continua la tendència actual, hi haurà 
més de deu mil milions d’habitants. Actualment, en 
els països desenvolupats, la longevitat està creixent a 
un ritme de tres mesos més per cada any que passa. 
La necessitat de recursos que això generarà serà 
equivalent a la producció de dos planetes com aquest 
per a poder subsistir, i que si això avui dia no és prou 
palès és perquè el repartiment de queviures és 
terriblement desigual entre la població: mentre un 
sector de la societat viu en l’opulència, un altre es 
mor literalment de gana. 

 
Un altre perill a més llarg termini prové de la galàxia 
d’Andròmeda, d’un diàmetre semblant al de la Via 
Làctia, amb la qual tard o d’hora col·lisionarà, fet 
que provocarà una catàstrofe còsmica, o tal vegada 
formarà una sola galàxia, ja que les estrelles, tant de 
l’una com de l’altra, estan força distants entre elles. 
De totes maneres, això no està previst que succeeixi 
abans de tres o quatre mil milions d’anys. A la Terra, 
aleshores, no en quedarà ni rastre de vida, atesa 
l’escalfor tan elevada que ja haurà hagut de suportar 
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provinent del Sol, segons les previsions fetes per 
l’Institut Científic del Telescopi Hubble. 
 
Un risc més remot, però real i que no es pot 
descartar,  és la possibilitat que un meteorit gegant 
impacti contra el planeta, tal com ja ha passat 
diverses vegades al llarg de la història, en una de les 
quals, fa uns seixanta-sis milions d’anys, va provocar 
l’aniquilació total de la major part de les espècies 
vivents (es calcula que ben bé un 90%), entre elles 
tots els dinosaures. En realitat només sobreviurien 
petits mamífers, com ara rates o talps, insectes, 
bacteris i virus, encara que, tot seguit, probablement 
la Terra es tornaria a repoblar, tal com ha passat en 
èpoques pretèrites.  
 
Un altre exemple més proper va tenir lloc la 
matinada del 30 de juny de 1908 a Tunguska (Sibèria 
Central), quan el firmament es va il·luminar per una 
gran bola de foc, la qual, en entrar en contacte amb 
la terra, originà una explosió terrible, que fulminà 
més de dos mil quilòmetres quadrats de bosc. La 
pols que l’impacte va causar dispersà la llum de tal 
manera que, a una distància de milers de 
quilòmetres, les nits van quedar completament 
il·luminades. Després de rebutjar diverses 
possibilitats per falta d’evidències creïbles, sembla 
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que allò que realment succeí va ser que el fragment 
d’un cometa gelat, d’una mida equivalent a un camp 
de futbol i un pes d’un milió a un milió i mig de 
tones, va col·lidir amb la Terra. 
 
D’acord amb les observacions dutes a terme per la 
NASA, hi ha multitud d’asteroides relativament 
propers a la Terra, i se sap del cert que 
aproximadament un 10% representen un cert perill. 
Cada dia xoquen milers de petits cossos contra 
aquest planeta, els quals, quan entren en contacte 
amb l’atmosfera, es cremen i il· luminen el 
firmament en forma d’estrelles fugaces. Però en 
qualsevol moment en pot sorgir un de capaç de 
provocar un apocalipsi. En l’actualitat el risc es 
calcula a partir de l’anomenada escala de Palerm, la 
qual té en compte la mida, la probabilitat d’impacte i 
el temps estimat fins a la possible col·lisió. De totes 
maneres, no es poden fer previsions gaire exactes, 
perquè les òrbites dels asteroides són difícils 
d’establir i el marge d’error és força significatiu. Tot 
i així, tant la NASA com l’Agència Espacial Europea 
(ESA) estan duent a terme estudis per a poder 
disparar càrregues que provoquin la desviació dels 
asteroides potencialment perillosos. 
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F.  Vet aquí, tot plegat, una lliçó d’humilitat que caldria 
que els humans tinguessin en compte. Ara bé, tot i 
no discrepar de les teves reflexions, Ciència, les 
trobo potser una mica massa alarmistes. 

 
C.  No ho creguis pas. Les meves prediccions es basen 

en el realisme més absolut. Per tant, en resum, pel 
que fa a la fi de l’univers, actualment es consideren 
dues alternatives: la que la termodinàmica anomena  
mort tèrmica, considerada com a possible des de 
finals del segle xɪx i consistent en una «apagada» de 
les estrelles que provocaria el refredament dels 
planetes i que tot quedés immers en la foscor i el 
fred, sense cap possibilitat de vida, o bé la que deriva 
de la cosmologia actual de l’univers en expansió, la 
qual dubta si aquesta expansió serà indefinida i cada 
cop més lenta sense arribar mai a aturar-se del tot, la 
qual cosa podria provocar que les galàxies, amb les 
seves estrelles i planetes patissin una destrucció 
còsmica o, per contra, arribarà un moment en què ja 
no continuarà expandint-se, i s’iniciarà un procés de 
reducció progressiva de velocitat, o fins i tot de 
retrocés, per a arribar al punt de partida amb allò que 
s’ha anomenat el Big Crunch. Tanmateix, a finals del 
segle xx l’observació d’estrelles supernoves molt 
distants de la Terra va confirmar que l’esmentada 
expansió s’accelerava cada cop més. Actualment 
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s’interpreta que en un primer període l’expansió es 
va alentir i, a partir d’un cert moment va començar a 
accelerar-se i que, actualment, aquesta acceleració 
continua augmentant. Però es desconeix si aquest 
procés serà indefinit o en algun moment s’aturarà. 
Tampoc no es pot descartar la possibilitat que aquest 
univers desaparegui –si es produeix l’esmentat Big 
Crunch − i, tot seguit, n’aparegui un altre, com una 
mena de «rebot» i així, indefinidament. Com pots 
observar, Fe, els meus coneixements actuals de 
l’univers, segons com es miri, són força incerts. 
Reconec que la meva ignorància és superior al meu 
saber i no tinc més remei que donar la raó al filòsof 
grec Sòcrates, el qual, ja al segle v aC, va dir que 
com més se sap, més s’aprecia allò que encara es 
desconeix. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMO AETERNUS? 
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F.  Una cosa és la fi del món i una altra és el futur més 

immediat de la humanitat, al marge dels cataclismes 
còsmics més o menys inevitables. En aquest sentit, 
són evidents els esforços dels humans per a allargar 
com més millor la vida en aquest planeta, amb 
resultats gens menyspreables aconseguits fins ara, 
tenint en compte que en els últims cent anys la 
mitjana de l’esperança de vida s’ha doblat (en els 
països desenvolupats, esclar). Tu què n’opines, 
Ciència, sobre les possibilitats de perllongar encara 
més la vida de les persones? 

 
C.  Bé, en aquest sentit, sóc força optimista. Tal com tu 

mateixa dius, només cal donar un cop d’ull a 
l’evolució de la raça humana per a adonar-se del 
progrés assolit, sigui dit de passada, en gran part 
gràcies a mi. 

 
      D’acord amb el que et comentava en el capítol 

anterior, després del meteorit gegant que va impactar 
contra la Terra fa seixanta-sis milions d’anys, entre 
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els escassos mamífers que van sobreviure, hi havia el 
Protungulatum donnae, un animaló d’uns dos-cents 
grams de pes, semblant a una rata, amb una cua 
desproporcionadament llarga, el fòssil del qual es va 
localitzar fa temps a la Xina, i que es considera com 
el primer ancestre comú de tots els mamífers, amb 
una antiguitat d’uns cent cinquanta milions d’anys i 
que, arran del desenvolupament ininterromput que 
tingué lloc al llarg dels segles, va culminar en el 
gènere dels primats Homo, de la família dels 
homínids, l’únic representant vivent dels quals és 
l’home modern (l’Homo sapiens) al qual, fins fa poc, 
se suposava una antiguitat de 200.000 anys, d’acord 
amb les restes trobades a Etiòpia. No obstant això, 
recentment se n’han descobert unes altres 
corresponents a cinc individus joves al jaciment de 
Jebel Irhoud, a uns cent quilòmetres de Marràqueix, 
a l’oest del Marroc, amb una antigor d’uns 315.000 
anys, segons càlculs duts a terme per investigadors 
de l’Institut Max Planck de Biologia Evolutiva de 
Leipzig (Alemanya). 

 
Avui dia, es consideren diverses hipòtesis per a 
viure, teòricament, sense cap límit de temps. A tall 
d’exemple, val a dir que ja s’està experimentant amb 
la criogenització, procés consistent a congelar fins a 
−190ºC, el cos de persones traspassades, amb la 
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intenció de descongelar-les i «ressuscitar-les» al cap 
d’un temps, quan ja s’hagi descobert la manera de 
guarir la malaltia causant de la seva defunció. 
 

F.  I tu ho creus possible, això? 
 
C.  Doncs, no. Penso, més aviat, que aquesta pràctica és, 

ni més ni menys, crear falses expectatives, i que les 
empreses que ofereixen aquesta mena de serveis 
s’aprofiten, per raons econòmiques, de les persones 
amb prou mitjans que desitgen, de totes passades, 
l’«eternitat terrenal». A més, a tall d’exemple de la 
distorsió que poden patir els canals d’informació 
quan no són prou seriosos, cal recordar que quan va 
morir el dibuixant i productor cinematogràfic Walt 
Disney, alguns mitjans van divulgar la notícia que el 
seu cos havia estat sotmès a aquesta pràctica, i havia 
estat congelat l’any 1966, en espera de què tornés a 
«reviure» quan s’hagués descobert com guarir el 
càncer de pulmó responsable del seu decés. La 
realitat és que, en una cerimònia privada, el seu cos 
va ser incinerat i les seves cendres reposen en un 
cementiri de Los Angeles. 

 
Però la capacitat somiadora dels humans és immensa 
i hipòtesis encara més temeràries que la 
criogenització es van obrint pas, l’una darrera l’altra, 
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com ara els implants de tota mena o el 
trasplantament múltiple d’òrgans, o de tots ells, 
incloent-hi el cervell. 
 

F.  Estàs de broma? 
 
C. De cap manera. Malgrat que la raça humana serà, 

sense cap mena de dubte, transhumana en un futur 
llunyà −en el supòsit que aconsegueixi sobreviure 
durant prou temps− i que allargarà la seva existència 
de manera avui inimaginable, mai serà immortal en 
aquesta vida. Certament, cada cop hi ha més 
persones que viuen amb òrgans trasplantats o amb 
pròtesis més i més sofisticades, com ara extremitats, 
dentadures o cabells artificials. I qui sap si en un 
futur no tan llunyà es farà realitat la creació de 
cyborgs –organismes meitat humans, meitat 
màquines− o cossos totalment construïts amb plàstic 
o metall –autèntics robots−, en els quals s’introduiria 
el contingut sencer d’un cervell original, la qual cosa 
permetria viure, amb no pocs avantatges, gairebé per 
sempre. Seria, com aquell qui diu, en aquest cas sí, 
accedir a la immortalitat (cibernètica). 

 
F.  Tot això, jo no m’ho puc creure. 
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C. Comprenc que, d’entrada, pugui semblar una idea 
absolutament inversemblant, però això va de debò, i 
el fet és que en l’actualitat ja s’estan dedicant 
quantitats ingents de diners i esforços per a 
aconseguir el que es podria denominar l’«home 
etern». A tall d’exemple, es pot fer esment de 
l’empresari Dmitry Itscov, un multimilionari nascut 
el 1980 a Briansk (Rússia), fundador de l’empresa 
New Media Stars i que des de fa temps promociona 
el Projecte Avatar, consistent a obtenir la 
immortalitat física. Amb aquest propòsit, un 
nombrós equip de científics qualificats està treballant 
per fer realitat, en quatre fases consecutives, allò que 
avui pot semblar un somni (o una insensatesa), la 
primera de les quals està previst que quedi enllestida 
a tot estirar l’any 2020, i que consistirà a controlar a 
distància un androide a través del pensament. La 
segona fase es calcula que es podrà dur a terme del 
2020 al 2025, quan es trasplanti la massa grisa del 
cervell d’una persona traspassada a un robot. A 
continuació (fase tercera, del 2030 al 2035), es 
crearà un androide amb cervell artificial, al qual es 
traspassarà tota la informació d’un cervell humà, és a 
dir, la seva consciència, coneixements i records. 
Finalment, en l’última etapa, la ment de l’ésser humà 
seria transferida a una holografia [fotografia en 
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relleu que utilitza les interferències produïdes per la 
superposició de dos feixos làser]. 

 
F.  Per totes les teves explicacions, dedueixo que l’ésser 

humà seria reduït a una simple llum. Suposant que 
això fos possible, quins avantatges representaria? 

 
C.  Innombrables: entre altres, no s’hauria de treballar 

per a poder subsistir; no caldria ni menjar, ni defecar, 
ni procrear; no es patiria ni fred, ni calor, ni por, ni 
dolor, ni desitjos; no s’envelliria mai i es podria 
viure en altres planetes a hores d’ara inhabitables. 

 
F.  Et confesso que ja m’he perdut. Però hi ha un aspecte 

del qual no m’has parlat i que em té intrigat: què 
passaria amb els sentiments de les persones, és a dir, 
el goig, la compassió, l’amor...? 

 
C.  I de què serveixen els sentiments? 
 
F.  Doncs, precisament, serveixen per a poder viure com 

a persona i no com un robot o una simple fotografia, 
atès que els sentiments són el llenguatge de l’ànima. 
Tanmateix, és paradoxal i té una certa gràcia, que jo, 
la fe, m’hagi de mostrar absolutament incrèdula 
respecte al que m’has explicat, que, malgrat que no 
ho he entès gaire bé, em sembla d’una insensatesa i 
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d’un surrealisme majúsculs; un intent desesperat per 
vèncer la mort, a fi i efecte de perpetuar-se en aquest 
món; per altra banda, un món que tu mateixa, en el 
capítol precedent, reconeixes que està condemnat, 
tard o d’hora, a la total desaparició. Sincerament, no 
crec que el resultat d’aquests experiments pugui ser 
considerat realment un ésser humà, i trobo força més 
assenyada la persona que, arribat el moment, 
prefereix deixar que el seu cos descansi en pau i 
confiar en que Déu acollirà el seu esperit amb els 
braços oberts per sempre més. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILITATS DE COLONITZAR 
ALTRES PLANETES 
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F. I què en penses, Ciència, de la possibilitat de 

colonitzar altres planetes per tal que la raça humana, 
en un futur, i gràcies sobretot als teus progressos, 
pogués sobreviure en condicions acceptables? Fer, 
com si diguéssim, «un canvi de casa». 

 
C. Doncs, ni em veig amb cor d’aconseguir-ho ni crec 

que això sigui possible, perquè, malgrat que en 
aquesta galàxia es calcula que hi ha entre dos-cents i 
quatre-cents mil milions d’estrelles, només entre un 
1 i un 1,5% tenen unes característiques semblants al 
Sol.  

 
      Cal tenir en compte que la recerca d’altres planetes 

amb possibilitats teòriques de tenir vida terrícola 
s’ha desenvolupat a partir de finals del segle passat  i 
que, actualment, a 2.400 metres d’altitud, a 
l’observatori de La Silla, als Andes de Xile, hi ha 
instal·lat un complex de divuit telescopis destinats 
principalment a la recerca d’exoplanetes o planetes 
d’altres galàxies. Des de l’any 2003, que va entrar en 
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servei l’instrument denominat HARPS, s’han  
descobert més d’un centenar de possibles mons 
habitables. Tanmateix, el telescopi espacial Kepler 
de la NASA n’ha localitzat més de dos mil bo i 
ratificats i gairebé una quantitat semblant per 
confirmar. Fins al dia d’avui, els que s’han pogut 
detectar en altres sistemes planetaris es troben a 
diversos anys llum de distància de la Terra, i un dels 
principals problemes d’aquests planetes és que estan 
o massa lluny o massa a prop de la seva corresponent 
estrella, la qual cosa fa que l’atmosfera no sigui apta 
per als humans. Exactament el mateix succeeix amb 
els satèl·lits observats al voltant d’aquests planetes, 
generalment més grans que la Terra, els quals 
tampoc no guarden una distància adequada respecte 
a l’estrella del seu sistema. Tot plegat fa que trobar 
un planeta o un satèl·lit capaç d’albergar aigua 
líquida s’estimi en un 3%. Així mateix, només hi ha 
un 10% de probabilitats que la seva massa sigui 
l’apropiada. Altres factors com ara l’absència de la 
Lluna per a la regulació de l’estabilitat climàtica o de 
posseir una activitat magnètica idònia per a protegir-
se de les partícules nocives que arriben a través del 
vent estel·lar fan, en conjunt, que trobar un planeta o 
un satèl· lit similar a la Terra sigui inferior a 
2/100.000. No cal dir que la distància a què es troben 
aquests planetes, a hores d’ara, és del tot insalvable. 
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Com que el sistema planetari solar, és a dir, els 
«veïns» de la Terra i els seus satèl·lits són 
pràcticament inhabitables, s’ha intentat localitzar 
altres planetes amb possibilitats teòriques de ser 
colonitzats per tal d’assegurar la supervivència 
humana en un futur. Un dels més propers a la Terra 
dels que s’han descobert –el Proxima b− descobert 
l’any 2016 i que es troba en òrbita al voltant de 
Proxima Centauri, l’estrella més a la vora del 
sistema solar, situada a una distància de 4,3 anys 
llum, viatjant amb un coet dels més ràpids de què es 
disposa actualment, com ara un Apol·lo, es trigaria 
més de cent mil anys a arribar-hi.  

 
     Val a dir que quan es parla d’«anys llum», moltes 

vegades és difícil fer-se realment càrrec del que això 
representa. Tenint en compte que la llum es desplaça 
a una velocitat de 300.000 quilòmetres per segon (és 
a dir que, en aquesta mínima fracció de temps, pot 
cobrir una distància equivalent a deu vegades la 
volta al món) i que un any té 31.536.000 segons, en 
multiplicar-ho per 300.000, tindrem que un any llum 
és igual a 9.460.800.000.000 (gairebé 9,5 bilions) de 
quilòmetres. I si parlem «només» de 4,3 anys llum, 
doncs anirem a parar a 40,85 bilions de quilòmetres. 
Per tant, accedir a una altra possible «llar» amb els 
mitjans disponibles en l’actualitat, tan sols és 
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realitzable en somnis, atès el temps que caldria per a 
desplaçar-s’hi. 

 
F.  A part d’aquestes consideracions, també penso que 

abans de parlar d’«un canvi de llar», potser seria bo 
intentar tenir més cura de la pròpia, de llar. I ben 
segur que també sortiria més bé de preu.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA EXTRATERRESTRE: SÍ O NO? 
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F. M’agradaria saber quin és el teu parer sobre 

l’existència de vida intel·ligent extraterrestre, amb 
hipotètiques aparicions de plats voladors o naus 
espacials alienes a la Terra. 

 
C. D’això se n’ocupa l’astrobiologia, la qual analitza  

quines condicions són necessàries perquè hi pugui 
haver vida en un planeta determinat. La Missió 
Kepler ha estat la primera missió duta a terme per la 
NASA amb l’objecte de descobrir planetes similars a 
la Terra que orbitin al voltant d’estrelles i amb 
possibilitats reals d’albergar vida, és a dir, ni massa 
freds ni massa calents, rocosos i que disposin d’aigua 
en estat líquid. El seu desenvolupament va tenir lloc 
l’any 2009, amb el llançament d’un telescopi 
espacial, el qual ha descobert no menys de dos mil 
planetes fora del sistema solar −exoplanetes− només 
a la Via Làctia, amb possibles semblances de mida, 
temperatura i gravitació amb la Terra. Però les 
probabilitats d’entrar en contacte amb habitants 
d’altres mons, bé sigui directament o a través de 
senyals de ràdio o de qualsevol altra mena són 
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francament remotes, malgrat els càlculs matemàtics 
que facin suposar tot al contrari. A tall d’exemple, es 
pot fer esment de l’«equació de Drake». Frank Drake 
és un astrònom nord-americà que ha especulat sobre 
les possibilitats de vida intel·ligent a la Via Làctia. 
La conclusió final d’una sèrie de càlculs, utilitzant 
dades merament teòriques, donen com a resultat 
l’existència d’una desena de possibles civilitzacions  
amb vida intel·ligent, capaces de comunicar-se amb 
la Terra, la qual cosa equival a un 0,00000003%. 
Encara que no ho sembli, aquesta xifra es pot 
considerar força optimista, perquè representaria que 
es poden detectar deu civilitzacions només en 
aquesta galàxia. De totes maneres, tot plegat no és 
altra cosa que pura aritmètica, sense cap mena de 
valor científic. 

 
      Per altra banda, en l’incomptable nombre de planetes 

que existeixen en el cosmos, és possible que no hi 
hagi mai vida, o potser si ara no n’hi ha, n’hi haurà 
més endavant, però desapareixerà sense 
experimentar cap evolució posterior. Tal vegada en 
alguns –per què no?− s’arribin a desenvolupar 
civilitzacions més avançades que les de la Terra, 
amb éssers intel·ligents que, en qualsevol cas, el més 
probable és que siguin molt diferents de tot el 
conegut fins ara. Només cal pensar, per exemple, 
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com seria l’espècie dominant avui en dia en aquest 
planeta si els dinosaures no s’haguessin extingit fa 
66 milions d’anys. En aquest sentit, per tant, no es 
pot afirmar res concloent ara per ara. Una altra 
qüestió és l’existència de microorganismes, la qual 
possibilitat és força més factible. 

 
      Pel que fa a les hipotètiques visites en el passat 

d’ovnis pilotats per éssers procedents d’altres 
habitants de planetes llunyans, totes les afirmacions 
estan mancades de rigor probatori. Hi ha massa 
interessos creats com per a donar prou credibilitat als 
nombrosos llibres i articles que s’han escrit –i 
venut− sobre aquest tema, així com a les notícies 
d’observacions al firmament o d’aterratges de naus 
extraterrestres amb homenets de color verd a dins. 
Dit això, m’agradaria saber quin és el teu punt de 
vista respecte a l’actitud que caldria adoptar, per part 
de l’Església, si s’arribés a contactar amb éssers 
intel·ligents aliens a la Terra que no haguessin sentit 
a parlar mai de Déu. 

 
F. Doncs no seria pas la primera vegada que això 

passaria, si fa no fa, d’una manera semblant. Només 
cal anar uns sis segles enrere i situar-nos en les 
costes americanes, quan Cristòfor Colom i la seva 
tripulació van arribar amb les caravel·les i hi van 
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desembarcar. ¿Què devien pensar els indígenes, en 
comparar les seves canoes amb aquelles naus 
gegantines de les quals sortien uns éssers vestits de 
manera extravagant, parlant un llenguatge que no 
entenien gens, alguns d’ells muntant uns animals 
estranyíssims [els cavalls] que no havien vist mai 
abans. I sense saber què volien o què hi anaven a 
fer? Si un fet com ara aquest es repetís, no vull ni 
pensar en el que podria succeir, tenint en compte 
que, en cas que els membres d’una civilització 
extraterrestre aconseguissin arribar en aquest 
planeta, sens dubte serien immensament més 
avançats tecnològicament i els terrícoles no hi 
tindrien res a fer si la seva actitud fos hostil. Només 
cal recordar què va passar el segle xvɪ en la 
conquesta de Mèxic per Hernán Cortés: una partida 
de 400 europeus aliats amb uns quants nadius, en 
disposar de mitjans tècnics més desenvolupats, van 
vèncer i aniquilar una civilització sencera –la dels 
asteques liderada per Moctezuma− de gairebé un 
milió d’habitants. 

 
C. Però tu creus que el Vaticà tractaria també 

d’evangelitzar els hipotètics visitants? 
 
F. Bé, no em puc imaginar què faria exactament 

l’Església davant d’una circumstància com aquesta. 
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Però crec que, tenint en compte que estem en ple 
segle xxɪ, l’única alternativa acceptable seria 
dispensar-los una acollida plena de pau i germanor. 
Per què hauria de ser incompatible creure en Déu i 
estimar els extraterrestres? Si Déu ha posat els 
mitjans perquè s’hagi desenvolupat la vida 
intel·ligent a la Terra, què ha de fer suposar que no 
hagi fet el mateix en altres llocs de l’univers? 

 
C. Doncs a mi em costa una mica de creure en aquesta 

actitud dels terrícoles, tenint en compte que avui dia, 
sovint, ni tan sols són acollits amb un mínim de 
dignitat la majoria d’immigrants que es juguen la 
vida fugint de la misèria i la violència del seu país 
d’origen. Però m’estimo més no divagar i tornar al 
tema que ens ocupa. A tall de resum, i ara per ara, no 
veig factible que es pugui entrar en contacte amb 
éssers extraterrestres, o amb tecnologies avançades 
d’altres mons, atès el silenci obtingut com a resposta 
als múltiples missatges que s’han dirigit a l’espai, 
com ara els enviats sota la inspiració de l’astrofísic, 
astrònom, cosmòleg i escriptor Carl Edward Sagan 
(1934-1996), a través de les sondes espacials Pioneer 
10 i Pioneer 11. Aquest divulgador científic nord-
americà va promoure la recerca d’intel·ligència 
extraterrestre a través de l’anomenat Projecte SETI. 
El SETI (Institut de Recerca d’Intel·ligència 
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Extraterrestre) és un organisme privat, sense ànim de 
lucre, que va ser fundat l’any 1984 sota el patrocini 
de la NASA i, des d’aleshores, els científics que hi 
col·laboren esperen, en va, rebre algun senyal de 
vida procedent de l’espai exterior. O, tal vegada, si 
se n’ha enviat algun, no s’ha fet utilitzant un mitjà 
radioelèctric conegut sinó a través d’un sistema de 
transmissió d’una tecnologia tan avançada que els 
humans, a hores d’ara, ni tan sols s’imaginen. O que 
els intents per comunicar-se tinguessin  lloc quan els 
habitants d’aquest planeta encara saltaven de branca 
en branca pels boscos. Tampoc no hi ha cap 
constància seriosa, científicament comprovada, del 
pas d’alienígenes per aquestes contrades, o d’aparells 
de qualsevol mena procedents de civilitzacions 
llunyanes, malgrat l’extensa literatura existent al 
respecte i de l’opinió de reconeguts astronautes de la 
NASA, com ara Edgar Mitchell, integrant de la 
missió Apolo 14 i sisè home que va trepitjar la lluna 
el 5 de febrer de 1971, o Gordon Cooper, un dels set 
astronautes del Programa Mercury, desenvolupat 
pels EUA entre els anys 1958 i 1963, el qual va 
afirmar haver observat un ovni al cel d’Alemanya el 
1951, i que creia fermament que les naus 
extraterrestres i la seva tripulació disposen, per 
lògica, d’una tecnologia molt més avançada que no 
pas la terrícola, que els permet desplaçar-se des 
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d’altres planetes per visitar la Terra. Aquests experts 
afirmen rotundament el seu convenciment de 
l’existència d’éssers extraterrestres que han visitat 
aquest planeta en el passat i ho continuen fent en el 
present, i basen les seves afirmacions en el fet 
d’haver vist, en diverses ocasions, objectes voladors 
no identificats (OVNIS) en les diferents missions en 
les quals han intervingut. 

 
      Finalment, com a exemple de la poca credibilitat que 

van merèixer la immensa majoria d’informacions 
rebudes pel Ministeri de Defensa del Regne Unit, 
respecte a naus espacials no identificades, val a dir 
que durant el període comprès entre els anys 2000 i 
2007, li van comunicar haver-ne vist una mitjana de 
150 cada any, i més de cinc-centes només durant el 
2009, i que, aquell mateix any, l’esmentat Ministeri 
de Defensa va decidir clausurar l’oficina que 
gestionava l’estudi dels casos que li arribaven, 
perquè va considerar que la majoria –si no la 
totalitat  responien a fenòmens o objectes naturals 
erròniament interpretats pels observadors i, 
consegüentment, va concloure que era del tot inútil 
la tasca que se li havia encarregat de fer fins 
aleshores. 
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      Deixa’m dir, de passada, que resulta curiós el gran 
interès que hi ha entre els científics per detectar i 
establir una comunicació amb éssers d’altres 
civilitzacions extraterrestres, en contrast amb la 
relació entre els habitants d’aquest planeta, que ben 
segur que es podria millorar força. 
 

      Les grans preguntes, doncs, continuen vigents: ¿hi ha 
algú, més enllà d’aquest minúscul tros de terra on 
vivim, amb qui poder parlar? ¿És possible que enmig 
dels milers de milions d’estrelles que hi ha només en 
la Via Làctia, la nostra sigui l’única acompanyada 
per un planeta habitat? 

 
      La fantasia de segons qui suggereix la possibilitat 

que els extraterrestres ja fa temps que habiten entre 
nosaltres, amagats o caracteritzats de terrícoles per 
no ser reconeguts, bo i estudiant el nostre tarannà, 
sense atrevir-se, de moment, a interferir en els 
nostres assumptes. Però a hores d’ara es pot afirmar, 
de totes totes, que no hi ha cap signe evident, ni 
pretèrit ni present, d’intel·ligència extraterrestre per 
aquests verals. Per ara... 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CAS GALILEU 
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C.  I, per acabar, que opines del cas Galileu? 
 
F.   La meva resposta a la teva pregunta no pot ser altra 

que entonar el mea culpa més sentit de part de 
l’Església, perquè la mort d’aquest eminent astrònom 
l’any 1642 a Florència, tingué lloc després d’haver 
estat jutjat i condemnat per les autoritats 
eclesiàstiques de Roma, conegudes com el Sant Ofici 
o Inquisició Romana, l’any 1633. No és una excusa 
vàlida assegurar que Galileu no va patir cap mena de 
maltractament físic en aquell procés, com ara 
tortures o empresonament. Tampoc no és cert –si 
més no, no està documentat− que pronunciés la 
cèlebre frase eppur si muove, convençut com estava 
que la Terra es movia al voltant del Sol. Allò que va 
fer patir més a Galileu va ser haver de reconèixer 
públicament que havia mentit per pura supèrbia, sent 
precisament tot al contrari, atès que els seus 
raonaments estaven fonamentats precisament en 
observacions científiques, i que la seva actitud 
sempre va ser estar disposat a dialogar i argumentar 
les seves teories amb les autoritats eclesiàstiques. Pel 
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que fa a un procés anterior que tingué lloc l’any 
1616, només va ser amonestat privadament pel 
cardenal Bellarmino, per recomanació del papa Pau 
V, el 26 de febrer d’aquell mateix any. 

 
      En ambdues ocasions el motiu va ser el mateix: 

Galileu sostenia tothora i difonia vehementment 
l’heliocentrisme, consistent a afirmar que, en el 
sistema solar, els satèl·lits giren al voltant dels 
planetes i aquests entorn del Sol, teoria basada en el 
sistema copernicà i provada per mitjà de medicions 
amb instruments –com ara el telescopi− la majoria 
dels quals dissenyava i construïa ell mateix, en 
contra del geocentrisme, que interpretava que la 
Terra era el centre de l’univers i que tots els cossos 
celestes es movien al seu voltant, la qual cosa es 
basava, al seu torn, en el sistema ptolemaic i en la 
teoria aristotèlica, que havia estat acceptada com una 
veritat absoluta durant vint segles sense que ningú 
hagués gosat dubtar-ne. Això va representar un xoc 
total entre dues concepcions metafísiques del món 
d’aleshores; en realitat, es podria afirmar que, en 
certa manera, va ser quan van néixer els recels 
importants entre tu i jo, malgrat que els astrònoms 
Newton i Kepler, en ple segle xvɪɪ, eren creients i 
estaven convençuts que ens podíem reforçar 
recíprocament. Val a dir que els que van contradir i 
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acusar Galileu amb més èmfasi no van ser 
precisament els col·legues destacats en el camp de 
l’astronomia, sinó, en primer lloc els filòsofs, i 
posteriorment els teòlegs, que no suportaven que un 
astrònom amb coneixements matemàtics fes 
trontollar les bases sobre les quals es recolzaven les 
seves creences, és a dir, la Sagrada Escriptura, la 
qual se suposava que havia estat escrita sota la 
inspiració de l’Esperit Sant, i on es feia esment 
diverses vegades que el Sol es movia al voltant de la 
Terra, caient ja aleshores en el parany d’interpretar 
literalment el seu significat, sense tenir en compte 
que la Bíblia feia servir el llenguatge propi del seu 
temps. I no n’hi va haver prou amb el fet que Galileu 
argumentés repetidament que la seva teoria no 
representava cap contradicció ni incompatibilitat 
amb la Sagrada Escriptura o els Pares de l’Església, i 
que tant la Bíblia com la natura tenien el seu origen 
en la paraula divina, per la qual cosa dues veritats no 
es podien contradir mútuament.  També cal tenir en 
compte que el «cas Galileu» es va viure en un 
ambient de molta susceptibilitat a causa de la 
irrupció del luteranisme, en una Europa dividida 
entre nacions catòliques i protestants que lluitaven 
entre si en la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648) i 
en plena aplicació del Concili de Trento, el qual 
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havia finalitzat justament un any abans del 
naixement de Galileo el 1564 a Pisa. 

 
      L’any 1610 Galileu va publicar l’obra titulada 

Sidereus Nuntius en la qual descrivia, amb tota mena 
de detalls, les observacions nocturnes fetes amb el 
telescopi de la seva invenció, com ara el 
descobriment d’accidents geogràfics en la superfície 
de la Lluna similars als terrestres; un nombre molt 
superior d’estrelles que no pas les conegudes fins 
aleshores; els quatre satèl· lits principals del planeta 
Mercuri; les fases de Venus o les taques solars, 
mentre que els defensors del geocentrisme adduïen 
raonaments tan peregrins com afirmar que, a ull nu, 
era evident que el Sol es movia al voltant de la Terra. 
O que, si realment la Terra girava al voltant del Sol, 
ho havia de fer a gran velocitat, de manera que, en 
llançar un objecte a l’aire en sentit vertical, hauria de 
caure en un lloc diferent d’on havia estat llençat... 

 
      L’amargor i el disgust de Galileu per tot el que va 

haver de suportar es poden considerar reflectits en el 
contingut d’una carta que va escriure l’any 1615 a 
Cristina de Lorena, gran duquessa de Toscana, en un 
fragment de la qual manifesta: Com bé sap vostra 
serena altesa, fa uns quants anys vaig descobrir en 
el firmament força coses mai vistes abans, la novetat 
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de les quals, en contradicció amb les nocions 
físiques comunament adduïdes pels filòsofs 
acadèmics, han aixecat contra mi un nombrós grup 
de professors –molts d’ells, eclesiàstics−, com si jo 
mateix hagués col·locat amb les pròpies mans 
aquestes coses al cel per transformar la natura i  
trastocar les ciències. Talment sembla que oblidin 
que fer créixer la veritat estimula la investigació i el 
desenvolupament de les arts i no pas el seu 
debilitament o destrucció. 

 
      Galileu fou processat per «sospita greu d’heretgia» i, 

fent servir com a prova condemnatòria un document 
fals, va ser sentenciat a passar els últims vuit anys de 
la vida sota arrest domiciliari a la seva casa 
particular als afores de Florència. 

 
      La confrontació mantinguda durant segles entre tu, 

Ciència, i l’Església, em penso que ha estat fruit 
d’una incomprensió recíproca, en contraposar les 
afirmacions naturals de la Bíblia amb les teves 
observacions, per altra banda cada cop més acurades. 
A tall de resum, crec que, tant avui com fa quatre 
segles, tot rau en la manera d’observar el firmament: 
si només situant-nos al darrere d’un telescopi per a 
mesurar-ne l’abast i el funcionament o, a més a més, 
sent conscients que això que contemplem és l’obra 
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del Creador i sentir-nos humilment immersos en la 
seva glòria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MANERA DE CLOENDA 
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   A tall de resum es podria afirmar que la ciència busca, 
i raona progressivament, com funcionen les coses, però 
no sempre pot preveure l’objectiu final del seu 
funcionament. Per exemple, pot explicar científicament 
la manera com un avió aconsegueix volar, la velocitat 
que pot assolir, l’altura a què és capaç d’enlairar-se; però 
desconeix si l’avió anirà a subministrar queviures a una 
població necessitada o a bombardejar un país. Per la 
seva banda, la fe puja a l’avió, es posa en mans del pilot 
i confia en arribar feliçment a la seva destinació, perquè 
l’esperança sempre és més forta que la por. Per dir-ho 
amb paraules més abstractes, a la ciència li preocupen 
els «com»; no obstant això –com ara en l’exemple− li és 
impossible de controlar l’efecte últim d’un fet 
determinat, mentre que a la fe li interessen, sobretot, els 
«per què», és a dir, la finalitat i el veritable sentit, en 
aquest cas, de l’existència del món. 
 
   No voldria acabar sense fer esment de dues frases, de 
què em faig ressò amb admiració i amb les quals no puc 



104

104 
 

estar més d’acord. La primera és del savi Albert 
Einstein: L’home troba Déu al darrere de cada porta 
que la ciència aconsegueix obrir. I la segona és del papa 
Francesc: ...la fe eixampla els horitzons de la raó per 
il·luminar millor el món que es presenta als estudis de la 
ciència (La llum de la fe, 34). Sembla evident, doncs, 
que ambdues –la ciència i la fe− es necessiten i es 
complementen. I que la racionalitat i el misticisme, quan 
fan camí l’un al costat de l’altre, s’enriqueixen 
mútuament i ens acosten a la veritat. 
 
   Finalment, no em puc estar de recordar un dels 
testimonis d’amor i de fe més grans que ha viscut la 
humanitat i que tingué lloc en un poblet de Palestina 
anomenat Natzaret, fa més de dos mil anys, quan la 
Verge Maria va acceptar, de paraula i amb el cor, ser la 
Mare de Jesús Salvador (Lc 1,38). 
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre, si creus 
que això pot ajudar algú. També es pot accedir al seu 
text visualitzant-lo o descarregant-lo gratuïtament a 
través del web: 
  
www.andreumoixcami.cat 
 
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres 
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció: 
 
• Déu, aquest desconegut (Un testimoni de fe) 
 
• El més enllà, aquest desconegut (El goig de 

l’esperança) 
 
• La caritat, aquesta desconeguda (Esclat d’amor) 
 
• La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?) 
 
• La Verge Maria, aquesta desconeguda (Un intent 

d’aproximació a la santedat de la Mare de Déu) 
 
• Déu en les petites coses (A manera de joc per a 

aprofundir en l’espiritualitat)  
                              (continua)  
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• Cartes obertes (Recull de pensaments d’un cristià) 
 
• El sofriment, aquest desconegut (Reflexions sobre 

les causes del dolor i propostes per a humanitzar el 
tracte amb els malalts) 

 
• La pregària, aquesta desconeguda (Suggeriments 

d’actitud per a pregar millor) 
 
• L’àngel perplex (Observacions a la llum de 

l’Evangeli) 
                                                                                              
• El retorn de l’àngel (41 Retalls d’esperança; 2a part 

de L’àngel perplex) 
 
 
 
 
 
 
 
 




