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es creences, idees que ad-
metem com a certes sen-
se haver contrastat amb
coneixement de causa

les dades que les fonamenten,
formen part de la nostra vida.
Hom acostuma a aplicar aquest
concepte a la religió, però sovint
també a molts altres aspectes de
la nostra vida, inclosa la ciència.
El motiu és simple: la ciència es
basteix sobre coneixements so-
vint allunyats de la nostra quoti-
dianitat, per la qual cosa ens
veiem obligats a “creure’ns”
els seus postulats basant-nos en
el prestigi dels especialistes.
Aquest fet propicia que sigui
fàcil creuar el límit entre ciència
i pseudociència.

EL TERME ‘PSEUDOCIÈNCIA’ s’apli-
ca a aquelles disciplines que apa-
renten tenir una base científica
però que, en canvi, en la seva for-
mulació no s’ha seguit de manera
rutinària el mètode científic,
com és el cas de l’astrologia, la nu-
merologia i el fengshui, entre al-
tres. I també l’homeopatia. Per
això causa confusió que a Catalu-
nya s’hagi intentat regular-ne la
pràctica –una normativa que va
ser suspesa perquè interferia
competències estatals–, i que el
govern canari acabi d’anunciar
que vol engegar una iniciativa po-
lítica per validar-la. I també és
motiu de confusió que algunes

L
universitats la potenciïn, com la
de Saragossa, que fa un mes va
crear la primera càtedra d’ho-
meopatia de l’Estat, finançada
per la multinacional Boiron, o
que l’Institut de Formació Conti-
nuada de la UB n’ofereixi un
màster. Però, per què l’homeopa-
tia és una pseudociència?

L’HOMEOPATIA ES BASA en un
principi molt simple: si un pro-
ducte causa uns determinats
símptomes a una persona sana,
llavors, convenientment diluït,
pot guarir un pacient la malaltia
del qual li provoca els mateixos
símptomes. Aquest principi, pe-
rò, no ha estat mai demostrat
científicament i no correspon a
cap de les reaccions fisiològiques
dels organismes. A més presenta
una paradoxa interessant: se-
gons la teoria homeopàtica, cada
procés de dilució incrementa
l’efectivitat del producte, per la
qual cosa la dilució final és tan al-
ta que ja no en queden traces. Els
homeòpates ho resolen dient que
l’estructura molecular de l’aigua
té capacitat de “memòria” i que,
per tant, “recorda” les molècules
que contenia, un principi que ha
estat completament refutat em-
prant el mètode científic.

ARA BÉ, ÉS POSSIBLE QUE alguns
lectors s’hagin sotmès a tracta-
ments homeopàtics i n’estiguin

satisfets. I aquí ve la segona gran
pregunta. Si els principis homeo-
pàtics han estat refutats científi-
cament, per què hi ha persones a
qui sembla que els funcionin? El
motiu pot ser doble. D’una ban-
da, els homeòpates també inclo-
uen en els seus tractaments al-
tres productes que no són ho-
meopàtics, com per exemple
plantes remeieres tradicionals,
les quals sí que s’ha demostrat
que contenen principis actius,
que també són usats en la farma-
copea convencional.

A MÉS, UN PERCENTATGE signifi-
catiu de malalties tenen un cert
component psicosomàtic, la
qual cosa implica que si hom se-
gueix el tractament amb el con-
venciment –amb la creença–
que ens curarà, les possibilitats
de curació augmenten –és l’ano-
menat efecte placebo–. En
aquest sentit, els homeòpates
que he conegut tenen uns excel-
lents dots oratoris i transmeten
molta empatia cap als pacients,
la qual cosa es tradueix en un
gran poder de convicció. Potser
fóra bo fer un estudi científic per
veure si la medicina convencio-
nal també és capaç d’estimular
les creences tal com fa l’homeo-
patia, i aplicar aquesta estratè-
gia per augmentar encara més
l’efectivitat dels tractaments re-
alment científics.

Creences homeopàtiques
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La primavera passada và-
rem fer un viatge a París.
Des de feina mesos teníem
els bitllets comprats a la
low cost Easy Jet. I tot va
anar com una seda fins al
moment de tornar, que va

coincidir amb les últimes
glopades del volcà islan-
dès. Des de la companyia
ens varen fer saber que si
el vol era cancel·lat ens
avisarien via mòbil i que si
no, podíem anar tranquil-
lament a l’ aeroport. Ja es
poden imaginar que ningú
ens va dir res i quan và-
rem arribar a la terminal,
un gran cartell pregonava
la desaparició de l’enllaç
París-Barcelona per culpa
de la maleïda cendra. El
següent pas era fer una

enorme cua per quan to-
cava el torn decidir entre
quedar-se tres dies més a
la capital francesa o recu-
perar els diners. Vam op-
tar per aquesta última
possibilitat mentre con-
tractàvem i pagàvem, és
clar, uns altres bitllets de
Vueling, que aquella ma-
teixa nit ens va tornar a
casa. Val a dir que a Easy
Jet han tingut la barra de
no haver-nos tornat enca-
ra els diners, amb la qual
cosa sumen a la incompe-

tència la gasiveria. Perquè
com s’entén que Vueling i
altres línies poguessin sor-
tir de París sense cap pro-
blema, i ells ens deixessin
literalment tirats?

Però mes enllà dels pro-
blemes personals, el que
més em va sorprendre és
la resignació amb què els
passatgers acaptàvem les
explicacions prepotents.
Amb cara de xais dego-
llats, l’un rere l’altre ens
acostàvem al taulell d’ in-
formació, on un parell de

vailets desganats et des-
patxaven amb un “o hotel
o diners (això últim vir-
tualment pel que sembla) i
decideixi ràpid que tenim
molta feina”. Tot plegat és
una anècdota davant del
sabotatge dels controla-
dors aeris espanyols que
aquest cap de setmana
han frustrat les legítimes
esperances de desenes de
milers de persones. Gent
honrada que paga els im-
postos, que no ha fet mai
cap mal a ningú i que té

dret a ser tractada amb
dignitat i consideració.
Perquè la realitat és que fa
massa temps que acostar-
se a un aeroport és com ju-
gar a la ruleta russa. Un
estiu un grapat de treba-
lladors varen ocupar les
pistes del Prat i van provo-
car un caos monumental
i, que jo sàpiga, amb una
impunitat total. Després
el volcà islandès i ara una
banda d’ impresentables
anomenats controladors. I
si algú fes un escarment?

La ruleta russa de l’aeroport
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