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Introducció 

Com fa notar Ayala en la seva introducció a Estudios sobre filosofía de la biología1, el mètode 

analític aplicat a biologia porta a una especialització de les disciplines en l’estudi dels diferents 

nivells de complexitat. Aquesta estratègia, també aplicada a física, si bé proporciona resultats 

fructífers, planteja també el perill de l’acceptació d’algunes postures no suficientment 

crítiques, entre les quals destaca Ayala “el problema de la reducció”2.  

Els últims èxits en biologia molecular porten a l’afirmació contundent d’alguns biòlegs sobre la 

suficiència d’aquesta disciplina, centrada en l’estudi de la matèria viva a nivell molecular.  

Reaccionant a aquesta posició per la qual “l’única investigació biològica essencialment 

significativa, i de fet realment “científica”, és la realitzada a nivell molecular”, trobem alguns 

biòlegs reticents a la solució micro (per oposició a macro o meso) com a resposta als 

“problemes biològics més importants”3.Per aquest motiu, considera Ayala “la necessitat de 

considerar a fons els problemes del reduccionisme” i, a tal fi, proporciona un esquema 

conceptual per tal de classificar i delimitar els tipus de reduccionismes que funcionen en la 

comprensió d’aquest terme per científics i filòsofs4.  

Acceptant aquesta categorització, i valorant la indubtable utilitat esclaridora d’aquesta, 

tindrem en compte els diferents tipus de reduccionisme considerats per Ayala a fi de delimitar 

així l’àmbit en el qual centrarem el nostre estudi. Intentant concretar a què ens referim en 

parlar de “reduccionisme epistemològic”, apostarem no només per una de les accepcions que 

Ayala proposa, sinó que, a més, intentarem la seva diferenciació respecte un altre programa 

del qual, tot i la possible relació que hi tractarem d’establir, es fa necessari separar-lo; a saber, 

respecte el projecte de la ciència unificada del Cercle de Viena. Especificada la posició 

reduccionista que ens interessa i diferenciada d’aquest altre programa en consonància, 

procedirem posteriorment a l’aprofundiment en la proposta reduccionista de la Concepció 

Heretada, estudiant els seus desiderata, posant de manifest algunes de les seves 

problemàtiques, reparant especialment en la seva vigència en la perspectiva que actualment 

adopten les discussions en filosofia de la biologia i, especialment, reparant en l’obstacle que 

aquesta postura troba en quelcom, en aparença no reductible, com són les propietats 

supervinents.  

                                                           
1
 Ayala, F. J., & Dobzhansky, T. G. (1983). Estudios sobre la filosofía de la biología. Barcelona: Ariel. 

2
 Ayala, 1983: 9 

3
 Ibídem.  

4
 Ayala, 1983: 10 
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Tipus de reduccionisme 

En funció de l’àmbit en el qual el reduccionisme s’aplica, pot diferenciar Ayala tres tipus de 

reduccionisme: ontològic, metodològic i epistemològic. El primer, reduccionisme ontològic, 

planteja el paper dels processos i les entitats fisicoquímiques com a base de tots els fenòmens 

vivents, refusant la possibilitat d’apel·lar a principis immaterials com a explicatius dels 

processos vitals. Sent un principi d’aquest tipus inaccessible a la investigació científica, la gran 

majoria de científics secunda aquest reduccionisme i refusa conseqüentment la via vitalista 

que s’hi oposa.   

El valor donat al nivell molecular en el reduccionisme ontològic porta alguns científics a 

acceptar en la seva pràctica el que Ayala denomina “reduccionisme metodològic”. Adoptant 

aquí el reduccionisme el paper no tant de cosmovisió com d’estratègia d’investigació, 

plantegen els seus defensors més fervorosos que “les úniques explicacions dignes de valor són 

aquelles que s’obtenen estudiant els processos fisicoquímics fonamentals”, a la qual cosa els 

antirreducionistes s’oposen considerant aquestes explicacions fora del camp de la biologia. Tot 

i aquest enfrontament, novament es pot detectar certa estratègia compartida per la majoria 

dels biòlegs que, refusant la radicalitat d’aquestes dues posicions en tensió, “estan d’acord en 

què l’estudi dels problemes del món vivent a un cert nivell de complexitat ha de procedir de 

l’explicació de nivells d’organització tant superiors com inferiors”5. 

Diferent a aquest tipus de reduccionisme i centrat en la qüestió que concerneix el valor 

epistèmic de les teories i les lleis d’una disciplina, trobem el reduccionisme epistemològic, en 

el qual ens centrarem en aquest estudi. Segons Ayala, el reduccionisme epistemològic es 

compromet amb la possibilitat per la qual “les teories i lleis experimentals formulades en un 

camp de la ciència poden considerar-se casos especials de teories i lleis formulades en un altre 

camp científic”. La propagació d’aquesta postura s’explica per la seva concordança amb un 

dels objectius principals de la ciència, que “progressa gràcies al desenvolupament de teories 

gradualment més comprensibles” 6. És per aquest motiu que la reducció epistemològica s’ha 

intentat justificar i aplicar en diversos episodis de la història de la ciència, donant alguns cops 

resultats fructífers, però deixant altres cops algun “residu no resolt”7.  

 

                                                           
5
 Ayala, 1983: 11 

6
 Ayala, 1983: 12 

7
 Ayala, 1983: 13 
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Programa de la ciència unificada 

El primer intent que en Filosofia de la Ciència podem relacionar amb el reduccionisme 

epistemològic, que hem definit com aquella posició que apunta a la possibilitat de derivar les 

lleis científiques d’una disciplina a partir d’unes de més generals i comprensives donades per 

una altra disciplina de major abast, el trobem en el programa de la ciència unificada, presentat 

pel Cercle de Viena. Veurem aquí en què consisteix aquest programa i oferirem les nostres 

raons per a considerar-lo no ben bé una proposta reduccionista, sinó un antecedent a aquesta, 

que serà posteriorment desenvolupada, i de forma explícitca, en el sí de la Concepció 

Heretada.   

Com explica Hegselmann8, “l’empirisme lògic es caracteritza justament per l’ interès 

dilucidador” i té per projecte, com també indica Echeverría9, l’elaboració de l’ Enciclopèdia per 

a la Ciència Unificada10, que consisteix en “la reunió de totes les ciències sobre la base d’un 

llenguatge i un mètode comuns”11. Segons els empiristes del Cercle, aquest projecte, a més de 

suposar una eina al proletariat per a dur a terme una reforma socialista12 (denunciant els 

errors de la cosmovisió conservadora13), milloraria la capacitat predictiva de la ciència i 

permetria analitzar l’estructura lògica en conjunt del coneixement científic vigent.  

Entre les propostes sobre el procediment a seguir per a dur a terme aquesta unificació 

destaquen principalment les de dos autors, Carnap i Neurath, que defensen no només 

mètodes, sinó també objectius distints. Per una banda, proposant un llenguatge de tipus 

fenomenalista, basat en allò donat per l’experiència immediata (constructe teòric 

conceptualitzable només després d’un exercici d’abstracció14), destaca Cirera15 que la 

motivació principal de Carnap és la d’oferir una base empírica de certesa, que serveixi a la 

ciència com a fonamentació16. Amb aquest fi, emprendrà Carnap el seu programa d’anàlisi 

                                                           
8
 Hegselmann, R. (1996). La concepción científica del mundo, el Círculo de Viena: Un balance. A A. 

Ibarra, T. Mormann & R. Cirera Duocastella (Eds.), El programa de Carnap: Ciencia, lenguaje, filosofía (1a 
ed., pp. 111). Barcelona: Ediciones del Bronce. 
9
 Echeverría, J. (1999). Introducción a la metodología de la ciencia: La filosofía de la ciencia en el siglo XX 

(2a ed.). Madrid: Cátedra. 
10

 Echeverría, 1999: 19 
11

 Hegselmnann, 1996: 119 
12

 Hegselmnann, 1996: 121 
13

 Hegselmnann, 1996: 122 
14

 Ulises Moulines, C. (1996). Las raíces epistemolgicas del Aufbau de Carnap. A A. Ibarra, T. Mormann & 
R. Cirera Duocastella (Eds.), El programa de Carnap: Ciencia, lenguaje, filosofía (1a ed., pp. 45). 
Barcelona: Ediciones del Bronce., pàg 61. 
15

 Cirera, R. (1990). Carnap i el Cercle de Viena. Empirisme i sintaxi lògica (1a ed.). 1990: Anthropos. 
16

 Cirera, 1990: 18 
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lògic del llenguatge científic i de “construcció de conceptes empírics a partir de l’experiència 

immediata”17.  

Per altra banda, però interessat també en aïllar la ciència de la metafísica18, “el cientificisme 

tan característic del Cercle de Viena té en Neurath una motivació pròpia”19. Responent a 

qüestions no tant de tipus epistemològic com a preocupacions pels efectes socials i polítics del 

programa20, Neurath persegueix augmentar la capacitat predictiva de la ciència a partir d’una 

visió més completa i no tan fragmentada de la realitat, alhora que busca una extensió dels 

mètodes científics a les ciències socials21. Amb aquests objectius, es decanta pel llenguatge 

fisicalista, que serà finalment també acceptat per Carnap, en detectar el perill del solipsisme 

en la seva proposta estrictament empirista i inductivista22. Des de la perspectiva de Neurath, 

en ser “la fonamentació irrealitzable”, la ciència es concep com a eina predictiva i, per tant, 

seguint criteris d’efectivitat, es consensua l’ús del llenguatge fisicalista23.  

Tot i aquestes discrepàncies, conflueixen tots dos autors en reflexionar sobre el llenguatge que 

utilitza la ciència i comparteixen el següent punt en el qual volem incidir:  

“[...][L]a unificació de la ciència ha de dur-se a terme reduint totes les proposicions 

observacionals a llenguatge fisicalista, amb la qual cosa es mostraria que existeix un nucli comú 

a totes les ciències positives. La reducció a llenguatge fisicalista és el mitjà per a dur a terme el 

programa d’unificació de la ciència [...].”
24  

Ens interessa en aquest treball destacar, no tant el fisicalisme proposat i les estratègies que 

aquest adopta en cada una de les propostes, com la idea comú subjacent en totes dues 

alternatives:  la reducció. L’ objectiu d’ “unificació conceptual”25 del programa de la ciència 

unificada, demana una reducció o construcció dels conceptes científics a partir de 

                                                           
17

 Ibarra, A., Mormann, T., & Cirera Duocastella, R. (1996). Introducción. A A. Ibarra, T. Mormann & R. 
Cirera Duocastella (Eds.), El programa de carnap: Ciencia, lenguaje, filosofía. (1a ed., pp. 15). Barcelona: 
Ediciones del Bronce. Pàg. 17  
18

 Cirera, 1990: 118 
19

 Cirera, 1990: 120 
20

 “Aquest és l’objectiu: la visió científica del món a través del pensament científic no es justifica de per 
si; no té una dignitat sueprior, no és més verdadera ni està més ben fundada sobre l’experiència. És un 
mitjà per aconseguir la finalitat desitjada: el canvi de l’ordre social i econòmic, el reemplaçament del 
capitalisme pel socialismo, de l’explitació de l’home per l’home per la solidaritat.” (Cirera, 1990: 119) 
21

 Cirera, 1990: 121 
22

 Cirera, Ibarra i Mormann, 1999: 22 
23

 Cirera, 1990: 125 
24

 Cirera, Ibarra i Mormann, 1999: 23 
25

Ulises Moulines, C. (1996). Las raíces epistemolgicas del aufbau de carnap. A A. Ibarra, T. Mormann & 
R. Cirera Duocastella (Eds.), El programa de carnap: Ciencia, lenguaje, filosofía (1a ed., pp. 45). 
Barcelona: Ediciones del Bronce., pàg. 47  
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l’experiència26; la qual cosa, com senyala Moulines, s’enllaça amb la proposta d’alguns 

epistemòlegs alemanys de principis del XX, altament influents en Carnap, que defensaven, 

entre altres idees, la necessitat de considerar els fonaments del coneixement científic, donada 

“l’actitud d’escepticisme i crítica” que s’havia generat envers la impossibilitat de reduir les 

teories físiques de la termodinàmica a les de la mecànica clàssica27. El que és de destacar 

d’aquesta sèrie d’autors és que, entre altres trets compartits, tots ells manifesten la intenció 

per “una reunificació lògicament fundada de totes les branques de la ciència” a partir de 

“l’establiment d’una ferma base de nocions comuns”28; a la qual cosa afegeixen, segons 

Moulines, que “la unificació de tots els conceptes empírics ha de ser el resultat de 

construccions graduals de complexitat creixent a partir d’una base discreta d’elements 

fenomènics”.  

Tant en aquests autors com en la proposta del Cercle de Viena es proposa la unificació de les 

ciències reduint els seus termes a referents directes a l’experiència immediata (“allò donat”). Si 

bé tant en un cas com en l’altre es parla de “reducció”, a continuació intentarem defensar per 

què considerem que aquesta reducció és diferent de la del reduccionisme epistemològic que 

hem volgut destacar inicialment i en quin sentit creiem que aquesta pot guardar relació amb 

aquella primera.  

El reduccionisme que ens proposem estudiar consisteix en la reducció de les lleis d’una 

disciplina a les lleis d’una altra. D’aquesta manera, el conjunt de lleis d’una disciplina, ll1,, és 

interpretat en termes de les lleis d’una altra de més abast, ll2, en poder-se derivar el conjunt ll1 

del conjunt ll2. Si es procedeix així, es pot dir que ll1 ha quedat reduïda a ll2.  

No succeeix igual en la reducció del Cercle de Viena, on el que veiem no és tant una reducció 

d’una disciplina a una altra, sinó la unificació de totes elles a un àmbit lògic comú. Així, 

s’interpreten els termes de totes les ciències de forma que es tradueixin tots aquests a termes 

del llenguatge fisicalista o fenomènic. En conseqüència, no és que una ciència sigui inclosa en 

una altra, sinó que són totes les ciències les que es tradueixen a aquest nou programa logicista.  

Ara bé, tot i considerar més adient parlar de reconstrucció o d’unificació, creiem que existeix 

una possibilitat de parlar de reduccionisme en el Cercle de Viena, no tant per relació amb la 

intenció del programa de la ciència unificada, sinó tenint potser més en compte l’aspecte 

següent del seu procediment. Per a dur a terme la unificació de les ciències, cal traduir els 

                                                           
26

 Cirera, Ibarra i Mormann, 1996: 17 
27

 Moulines, 1996: 66 
28

 Moulines, 1996: 68 
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termes de totes aquestes a termes d’un llenguatge referit a l’experiència. Si bé no hi hauria 

reducció d’una disciplina a una altra (hi hauria unificació de totes elles en un nou àmbit), sí que 

existiria cert reduccionisme si ens fixem en l’aplicació d’aquest procediment en cada disciplina 

en concret. En el si d’una ciència, la traducció del vocabulari teòric, v1,  a vocabulari 

observacional, v2,  només es pot donar si v1 es pot derivar de v2 i, per tant, només si pot ser-hi 

reduït. D’aquesta manera, just en el procediment que té lloc en cada ciència quan es 

persegueix el programa unificador, podem observar cert reduccionisme epistemològic en el 

Cercle de Viena. Ara bé, en no ser aquest aspecte concret font d’interès dels propulsors del 

programa unificador i no presentar més exposició del reduccionisme epistemològic 

caracteritzat que aquest petit aspecte que aquí hem volgut destacar, considerem l’intent del 

projecte de la ciència unificada quelcom en relació amb el reduccionisme, però no significatiu 

quant als seus desitjos, pressupòsits, plantejaments o justificacions.  

Proposta reduccionista de la Concepció Heretada 

El reduccionisme en el qual volem reparar en aquest estudi, i que guarda relació amb el 

problema actual del reduccionisme en biologia, és el proposat per la Concepció Heretada. 

Reconegut en la noció d’explicació definida segons el  “model de cobertura legal” (covering 

law model), el detectem sobretot en les exposicions de Hempel i Oppenheim, que tenen 

considerablement en compte les propostes inicials de Mill, Campbell i Popper29.  

Tenint això en compte, traçarem la relació entre reduccionisme i progrés científic via la noció 

d’explicació científica, definida per la Concepció Heretada. Serà per això necessari entendre 

aquest concepte últim, per a poder després analitzar com és aplicat en el procedir de la ciència 

i, per consegüent, com desemboca en el reduccionisme que aquí volem destacar.  

Centrats ja en el reduccionisme, al qual arribarem en especificar l’aplicació que té l’explicació 

científica en el procedir de la ciència, repararem en l’anàlisi que d’aquest en fa Nagel, que 

destaca especialment les condicions i requisits que s’han de donar per a la correcta aplicació 

d’aquesta pràctica.   

El concepte d’explicació científica 

Com exposa Diéguez30, els dos objectius fonamentals de les ciències empíriques són explicar i 

predir fenòmens, dues accions que, com veurem, guarden estreta relació a través del concepte 

                                                           
29

Diéguez Lucena, A. (2005). Filosofía de la ciencia. Madrid: Biblioteca Nueva, pàg. 78. 
30

 Diéguez, 2005: 77. 
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d’explicació científica defensat des de la Concepció Heretada. En l’explicació ordinària, i en el 

què popularment s’entén per “explicació”, ens trobem amb els fets d’estendre, desenvolupar, 

desplegar, aclarir, donar detalls, identificar, analitzar o, més concretament, senyalar causes. 

D’aquesta manera, entenem que “el resultat d’una explicació ha de ser sempre una 

comprensió millor del fet”, la qual cosa s’aconsegueix “mitjançant una incorporació al cos de 

coneixements previs a través de certs llaços que el mostren com a quelcom racionalment 

acceptable donat aquest mateix cos de coneixements juntament amb les circumstàncies que 

es donaren en el cas”31. Si traslladem aquesta concepció al camp de la ciència, on les 

motivacions principals, segons Hempel32, són “ajudar l’home en el seu esforç per a controlar el 

seu medi” i “adquirir un coneixement més ampli i una comprensió cada cop més profunda del 

món en el qual viu”33; ens trobem amb l’explicació científica, que sent més restrictiva i gaudint 

d’una definició més precisa, exigeix una sèrie de condicions, alhora que és susceptible de ser 

entesa a través de diversos models.  

Sent l’explicació dels fenòmens del món físic un dels objectius fonamentals de les ciències 

naturals34 i ocupant-se aquesta última principalment de “desenvolupar una concepció del món 

que tingui una relació clara i lògica amb la nostra experiència i sigui, per tant, susceptible de 

contrastació empírica”35, “les explicacions científiques han de complir dos requisits bàsics, que 

anomenarem el requisit de rellevància explicativa i el requisit de contrastabilitat”36. Segons el 

primer criteri, el de la rellevància explicativa, “la informació explicativa donada proporciona 

una bona base per a creure que el fenomen que es tracta va tenir o té lloc”37. D’aquesta 

manera, donada una informació determinada i especificades unes condicions concretes, es 

complirà el requisit mencionat si aquestes premisses aportades suposen un bon fonament per 

a esperar que es produeixi el fenomen en qüestió38. 

                                                           
31

 Diéguez, 2005: 78. 
32

 Hempel, C. G. (1998). Filosofía de la ciencia natural (17a reimpr ed.). Madrid: Alianza. 
33

 Hempel, 1998: 15.  
34

 Hempel, 1998: 76. 
35

 Hempel, 1998: 77. 
36

 Ibídem.  
37

 Hempel, 1998: 78.  
38

 A més d’actuar com a requisit, aquest criteri permet una solució a la problemàtica que presenta el 
concepte de causa des de la perspectiva més empírica. D’aquesta manera, segons Hempel (citat per 
Diéguez (2005: 80), entenem per causa “el conjunt més o menys complex de circumstàncies i fets que 
podria descriure’s per un conjunt d’enunciats C1, C2, ..., Ck”. Així, “tota explicació causal no és més que 
una explicació deductivo-nomològica més o menys dissimulada i incompleta”, encara que “no tota 
explicació deductivo-nomològica és una explicació causal” (Diéguez, 2005: 81).  
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Aquest criteri “representa una condició necessària d’una explicació adequada, però no una 

condició suficient”39, per la qual cosa cal afegir el criteri de contrastabilitat. Segons aquest 

criteri, “els enunciats que constitueixen una explicació científica han de ser susceptibles de 

contrastació empírica”40, car només si aquests es relacionen amb els fenòmens de 

l’experiència podrà gaudir l’explicació que els inclou de vertader poder explicatiu. Així, i tal i 

com indica Hempel, els dos requisits es mostren fortament relacionats, de manera que “una 

explicació proposada que compleixi el requisit de rellevància compleix també el requisit de 

contrastabilitat”41; car si hi ha una bona base explicativa, això és, si els enunciats tenen 

capacitat predictiva42, llavors hi haurà una conseqüència o fenomen esperable (requisit de 

rellevància explicativa), que es donarà en l’experiència i que, per tant, podrà ser comprovable 

(requisit de contrastabilitat).  

Seguint la classificació de Speck43, Echeverría menciona diferents tipus d’explicació científica. 

Entre diferents models detallats com el de l’explicació estadística, la genètica, la disposicional, 

la racional i la teleològica44, destacarem nosaltres l’explicació nomològica – deductiva, que 

esdevé “fonamental per a la concepció heretada”45.  

Segons Hempel46, en aquest tipus d’explicació, que s’entén com a argumentació deductiva, es 

poden diferenciar dues parts, compostes cada una d’elles per tipus d’enunciats diferents. Per 

una banda, es pot diferenciar l’enunciat explanandum, a saber, l’enunciat que descriu el 

fenomen del qual l’explicació ha de donar raó. Per altra banda, els enunciats explanans són 

aquells que “especifiquen la informació explicativa”. Així, si bé en l’explanandum trobem la 

descripció del fenomen que s’ha d’explicar (o predir); en l’explanans trobem, per una banda, 

“lleis generals que expressen connexions empíriques uniformes” i, per altra banda, enunciats 

que descriuen “certs fets concrets”. D’aquesta manera, “l’explicació encaixa el fenomen que es 

tracta d’explicar en un patró d’uniformitats i mostra que era d’esperar que es produís, 

donades aquelles lleis i donades les circumstàncies pertinents”. 

                                                           
39

 Ibídem.  
40

 Diéguez, 1998: 79. 
41

 Ibídem.  
42

 Com veurem més endavant, per a la Concepció Heretada i, concretament, per a Hempel, el tenir 
capacitat explicativa és equivalent a l’estar en condicions per a fer una predicció. Així, predicció i 
explicació es troben estretament relacionats en aquesta interpretació de l’explicació científica.  
43

 J. Speck (ed.), Handbuch wissenschaftstheoretische Begriffe, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht, 1980, 
vol. I, pàg. 175 – 190.  
44

 Echeverría, 1999: 68. 
45

 Echeverría, 1999: 67. 
46

 Echeverría, 1999: 80. 
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En conseqüència, les explicacions es poden concebre com a “argumentacions deductives la 

conclusió de  les quals és l’enunciat explanandum, e, i el conjunt de premisses de les quals, 

l’explanans, consta de lleis generals, L1, L2, ..., Lr, i d’altres enunciats, C1, C2, ..., Ck, que fan 

assercions sobre fets concrets”47.  En altres paraules, són arguments en els quals “el fenomen 

en qüestió apareix com a conclusió d’unes premisses que inclouen de manera implícita o 

explícita almenys una llei general”48, la qual cosa explica alhora el nom que se’ls ha 

proporcionat, procedent de la paraula grega “nomos”, significant “llei”49 .  

Cal tenir, a més, en compte que les explicacions nomològica – deductives compleixen els dos 

requisits abans esmentats per a tota explicació en la concepció heretada. Per una banda, 

satisfan el criteri de la rellevància explicativa, car “la informació explicativa que proporcionen 

implica deductivament l’enunciat explanandum i ofereix, per tant, una base lògica concloent 

per a esperar que es produeixi el fenomen explnanadum.” Per altra banda, compleixen també 

el requisit de contrastabilitat “perquè l’ explanans implica, entre altres coses, que sota les 

condicions especificades es produirà el fenomen de l’esplanandum”50. Així, l’explicació té 

contingut empíric, introduït en l’explanans pels enunciats que descriuen les condicions 

específiques i, a més, consta d’una base sòlida per a fer esperable el fenomen objecte 

d’explicació, car l’explanandum es dedueix lògicament de les premisses mencionades en 

l’explanans.  

Aquest mateix esquema pot ser aplicat en diverses situacions i proporciona en conseqüència 

explicacions que semblen de característiques diferents, però que poden ser igualment 

compreses sota la forma anteriorment definida d’argument deductiu, a partir d’un explanans 

que permet deduir un explanandum.  

Com fa notar Hempel51, “dir que una explicació descansa en lleis generals no és el mateix que 

dir que el seu descobriment requereix el descobriment de les lleis”. Així, trobarem diversos 

fenòmens que podran ser iniciadors d’una explicació. En primer lloc, es pot descobrir algun fet 

particular que, en base a lleis generals acceptades anteriorment, actuï com a nova condició 

específica i permeti explicar el fenomen de l’explanandum. També pot succeir, en segon lloc, 

que el nou element sobre el qual es construeixi una explicació sigui el descobriment d’una llei. 

                                                           
47

 Echeverría, 1999: 81. 
48

 Diéguez, 2005: 78 
49

 Echeverría, 1999: 82 
50

 Ibídem.  
51

 Echeverría, 1999: 84 
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Finalment, també es pot explicar el fenomen explanandum sense necessitat de cap 

descobriment, sinó fent referència a lleis i dades que ja es coneixen52.  

A més d’aquestes versions, el fenomen i, sobretot, el temps de l’explanandum també poden 

determinar aplicacions diferents d’aquest mateix model d’explicació nomològica – deductiva. 

Quant al temps, i com hem anticipat anteriorment, per a la Concepció Heretada (i per a 

Hemple, concretament) “explicació i predicció són dues cares de la mateixa moneda”, car es 

diferencien totes dues únicament de forma pragmàtica, a saber, en funció del moment en el 

qual s’ha produït l’argument. Si busquem l’explanandum a partir de l’explanans tindrem una 

predicció, mentre que serà una explicació si procedim a la inversa. Així, la diferència entre una 

i altra dependrà exclusivament de la situació de coneixement en la qual ens trobem respecte el 

fenomen53.   

Quant al fenomen, aquest pot ser “un esdeveniment que té lloc en un determinat lloc i 

temps”, “alguna regularitat que es troba en la naturalesa” o, també (i aquest cas ens interessa 

especialment), “una uniformitat expressada per una llei empírica”, cas en el qual les 

explicacions deductives invocaran lleis d’abast més ampli54.  Aquesta última aplicació marca 

una diferència respecte les altres dues, de manera que, d’acord amb Diéguez, “explicar 

científicament un fenomen és derivar-lo com a cas particular d’una llei general juntament amb 

certes condicions inicials, mentre que explicar científicament una llei és derivar-la d’altres lleis 

més generals”55.  

Progrés i canvi científic 

Si ens interessa aquesta aplicació última i concreta de l’explicació segons el model de 

cobertura legal és per la relació que aquesta guarda directament amb la noció que la 

Concepció Heretada defensa del canvi científic com a progrés per reducció. Com ja hem 

senyalat en la secció anterior, recordem que en el procés que a continuació definirem no 

parlem del projecte de la ciència unificada defensat pel Cercle de Viena, tot i les traces de 

reduccionisme epistemològic que, de fet, en el seu procediment vam poder detectar56.  

                                                           
52

 Echeverría, 1999: 85. 
53

 Diéguez, 2005: 80. 
54

 Echeverría, 1999: 82.  
55

 Diéguez, 2005: 79 
56

 De fet, Echeverría (1999: 63) relaciona estretament el programa fisicalista del Cercle de Viena amb el 
reduccionisme del neopositivisme, explicitant que per a dur a terme el programa cal traduir els termes 
teòrics a termes observacionals o, com ho vam interpretar inicialment, reduir un vocabulari teòric a un 
vocabulari empíric. 
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Així doncs, centrats en el progrés científic tal i com és descrit en la Concepció Heretada, exposa 

Echeverría que es lliga aquest directament amb els processos de reducció de teories, dels quals 

en defineix dos tipus. El primer tipus es donaria quan “una teoria altament corroborada 

tendeix a ampliar el seu camp originari, reduint als seus termes i al seu marc teòric àmbits 

fenomènics que fins llavors havien estat investigats amb tècniques molt diferents”. El segon 

d’ells tindria lloc quan “diverses teories altament corroborades, cada una en el seu domini, 

sent aquests en principi molt diversos, s’inclouen en o es redueixen a una altra teoria més 

àmplia” 57. 

Considerem que tot i la claredat d’aquesta classificació, i segons la interpretació que aquí en 

fem, no fa sinó descriure dos aspectes d’un mateix procés. En tots dos casos, el procediment 

que es dóna és el de la reducció d’unes teories a unes altres de major abast. La diferència rau 

en què en el primer tipus es repara en la teoria reductora (“teoria altament corroborada que 

tendeix a ampliar el seu camp originari”), mentre que en el segon cas es posaria el focus 

d’atenció en les teories reduïdes (que “s’inclouen en o es redueixen a una altra teoria més 

àmplia”). En tot cas, el procediment que ens interessa és el mateix: la reducció.  

Sent un dels objectiu de la ciència l’adquisició d’un coneixement progressivament més ampli58, 

allò que motivarà el seu desenvolupament serà el procediment per reducció, car tendirà a 

incorporar en els seus esquemes i coneixements previs tots aquells fenòmens (lleis o situacions 

concretes) posteriorment descoberts, explicant-los a partir de teories de caire més abastador. 

A tal fi, i per a dur concretament a terme el reduccionisme a les teories de més abast, 

demanarà aquest procés de l’aplicació del model nomològic – deductiu en la seva versió per a 

l’explicació de lleis concretes en el marc de teories més generals.  

Seguint el fil d’aquesta exposició, sembla que es pugui afirmar sense més restricció que 

l’explicació científica “du a terme una reducció d’un fenomen complex i amb freqüència poc 

familiar a fets i principis amb els quals estem ja familiaritzats”. Si bé aquesta afirmació podria 

ser certa en algunes explicacions, com indica Hempel, no tota explicació científica implica una 

reducció a allò familiar59, per diversos motius: en primer lloc, perquè la ciència intenta explicar 

fenòmens “familiars”;  en segon lloc, perquè l’objectiu de l’explicació científica no és la 

familiaritat respecte allò del qual dóna raó, sinó “un tipus objectiu de penetració en els 
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 Echeverría, 1999: 62 
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 Hempel, 1998: 76. 
59

 Hempel, 1998: 124, 
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fenòmens”; i, finalment, perquè si ho necessita, la ciència podrà recórrer a explicacions d’allò 

familiar en termes justament “no familiars”60. 

Condicions al reduccionisme 

No estant sempre relacionat amb una reducció a un àmbit explicatiu familiar, el progrés en la 

ciència sembla tendir no només a un major abast teòric, sinó també a una explicació més 

senzilla dels fets. Com diu Oppenheim, “una teoria T1 redueix una teoria T2 quan T1 conté les 

mateixes dades observacionals que T2 i les presenta de forma més senzilla”61.  

En paraules de Nagel62, la reducció “és l’explicació d’una teoria o d’un conjunt de lleis 

experimentals establertes en un camp de reducció per una altra teoria formulada 

habitualment, encara que no inevitablement, per a un altre domini”63. Basant-se en la relació 

entre la termodinàmica i la mecànica clàssica, i els diversos intents de reduir aquella primera 

en termes d’aquesta última a partir de la teoria cinètica de gasos i la mecànica estadística64, 

Nagel articula la qüestió del reduccionisme senyalant, tot i els seus avantatges, els seus riscos i 

considerant una sèrie de condicions (algunes d’elles ideals) que s’haurien de complir per a un 

reduccionisme prudent, a saber, un reduccionisme que no anés en detriment de la tasca 

d’investigació en la disciplina reduïda.  

Si la qüestió del reduccionisme té importància per a Nagel és perquè constata aquest que, 

encara que la majoria dels físics sembli mostrar escepticisme respecte una empresa d’aquestes 

característiques, “el fenomen d’una absorció o integració d’una teoria relativament autònoma 

en una altra de més àmplia és una característica innegable i recorrent de la història de la 

ciència moderna”65. Ara bé, quan es donen aquest tipus de fenòmens, “poden sorgir alguns 

equívocs i problemes espuris”, car no sempre van acompanyats “d’una clara consciència de les 

condicions lògiques i experimentals en les qual s’ha efectuat la reducció”. Per aquest motiu, 

ofereix Nagel un “examen de les condicions d’una reducció i de les seves conseqüències per a 

alguns discutits problemes de filosofia de la ciència”66. 
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 Hempel, 1998: 125 
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En primer lloc, adverteix de què estem parlant exactament quan parlem de reducció a filosofia 

de la ciència, a saber, “de la reducció com a deducció d’un conjunt d’enunciats empíricament 

confirmables a partir d’un altre conjunt semblant”. Situant-se doncs en el què al principi 

d’aquest treball hem anomenat “reduccionisme epistemològic”, Nagel diferencia el seu 

objecte d’anàlisi del què Ayala definia per “reduccionisme ontològic”, car “amb freqüència es 

discuteixen els problemes de la reducció suposant que aquesta és la derivació de les propietats 

dels fenòmens de cert tipus a partir dels d’un altre tipus”67. Critica Nagel que aquesta última 

versió del reduccionisme  “és enganyosa perquè suggereix que les qüestions relatives a si una 

ciència és o no reductible a una altra han de ser resoltes inspeccionant les ‘propietats’ o 

‘naturaleses’ presumptes en les coses, i no investigant les conseqüències lògiques de certes 

teories formulades explícitament”. No només no podem accedir directament als components 

elementals de les coses per investigació empírica, sinó que tampoc podem parlar d’aquestes 

sense recórrer a les teories, de manera que la situació favorable o no a la reducció es donarà 

en funció de la teoria que s’adopti68.  

Ja en el reduccionisme que té lloc al nivell lògic i empíric, per començar, Nagel situa els riscos 

del reduccionisme en un tipus de reducció concreta. Per una banda, sent origen de “poques 

idees errònies”69, les reduccions homogènies són aquelles en les quals es dóna una 

“incorporació de dues classes de fenòmens qualitativament similars en una classe més àmplia, 

els membres de la qual són també qualitativament homogenis”70. En aquests casos la ciència 

reductora (“ciència primària”, per a Nagel) i la ciència reduïda (“ciència secundària”) utilitzen 

termes equivalents, entre els quals es poden establir relacions deductives71 en parlar tots dos 

de fenòmens equiparables i comprensibles a partir dels mateixos principis teòrics. Però, per 

altra banda, repara especialment Nagel en la reducció heterogènia, en la qual es consideren 

equivalents conjunts de característiques que, de fet, són diferents, portant això a la 

indesitjable conseqüència que suposa donar una mateixa explicació per a fenòmens que, 

donades les seves particularitats, no són en realitat comprensibles en els mateixos termes. Es 

dóna especialment aquest cas en ciències sobre fenòmens macroscòpics que es redueixen a 
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 Entre altres exemples, proposa Nagel (1978: 312) el cas de les lleis de Galileu sobre els moviments 
terrestres, que foren absorbides per les lleis de Newton, formulades per a explicar moviments no només 
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ciències primàries que tracten l’articulació microscòpica d’aquests mateixos fenòmens72, de 

manera que  “les característiques distintives que són objecte de la ciència secundària [ciència 

reduïda] cauen en l’àmbit d’una teoria que pot haver estat elaborada inicialment per a abordar 

elements qualitativament diferents”, esborrant “distincions familiars com si fossin fictícies” i 

semblant sostenir que “característiques prima facie indiscutiblement diferents de les coses 

són, en realitat, idèntiques” 73.  

Així doncs, per a treure profit de les reduccions sense incórrer el perill de la reducció 

heterogènia (que passa per alt importants diferències en característiques dels fenòmens per a 

agrupar-los en un grup en el qual aquestes no són tingudes en compte), menciona Nagel una 

sèrie de “condicions generals que s’han de complir per a què una ciència pugui ser reduïda a 

una altra”74. 

Formalment, comença l’enumeració de condicions per un requisit de precisió que, tot i ser 

considerat pel mateix Nagel una “exigència ideal”75, s’exposa com a tendència desitjable: per a 

dur a terme la reducció, els axiomes, les lleis experimentals i les hipòtesis especials de les 

ciències implicades han d’estar “expressats en enunciats formulats explícitament” i els termes 

constituents han de tenir “significats establerts sense ambigüitat”76. Per a què aquest es pugui 

donar, necessitem d’un segon requisit, a saber, el de la possibilitat de clarificar tots els termes 

de les expressions descriptives pròpies de la disciplina (que refereixen a fenòmens empírics77) 

en termes d’expressions primitives referents directament a fenòmens observacionals, garantit 

així un sostrat sòlid sobre el qual construir-se la ciència en qüestió. Però, en general, no es pot 

garantir aquesta pràctica, car “hi ha bones raons per a sostenir la tesi més forta que les 

expressions teòriques, en general, no poden ser adequadament elucidades mitjançant només 

expressions d’observació”78. Tot i que la negativa no estigui plenament fonamentada, els 

nombrosos casos en què no es pot fer tal traducció mostren que no sempre es poden definir 

les expressions descriptives en base a expressions d’observació primitives i que, en general, les 

expressions que en una ciència funcionen com a primitives (o fonamentadores) no són sempre 
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 Posa Nagel (1978: 315) com a exemple d’aquest cas la incorporació de la termodinàmica a la 
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observacionals. D’aquesta manera, encara que es procedeixi per una elucidació d’aquest tipus 

(de les expressions descriptives en termes observacionals), no es pot garantir que els 

conceptes implicats mantinguin una clara relació de sinonímia79.  

Com podem veure, el fet de poder traduir els enunciats d’una ciència (la reduïda) en termes 

d’una altra (la reductora), imposa procedir a partir d’unes estrictes condicions. A més de la 

complexitat que suposa mantenir en una ciència enunciats sense ambigüitat i formulats 

explícitament (primera condició), per la dificultat detectada en l’intent d’elucidar les 

expressions descriptives amb expressions observacionals (procés que rarament es pot dur a 

terme); afegeix Nagel una tercera condició que s’hauria de complir per a poder emprendre una 

reducció. Si bé fins ara hem tingut en compte el canvi de vocabulari, cal també considerar, per 

una banda, els termes que es mantenen i, per altra banda, els termes que desapareixen.  

En primer lloc, trobem termes que si bé es mantenen en totes dues teories, pel canvi del 

context d’aplicació poden veure alterat el seu significat. Així, “les expressions pertanyents a 

una ciència posseeixen significats que estan determinats pels seus propis procediments 

d’elucidació” i, per tant, “quan s’utilitzen aquelles expressions [sk. les expressions 

característiques d’una ciència] en aquesta disciplina, se les ha d’entendre en els sentits que 

se’ls ha associat dins d’aquesta, hagi estat reduïda o no aquesta ciència a alguna altra”80. 

D’aquesta manera, el simple canvi de procediments i suposicions implicats imposa diferències 

en el significat dels termes utilitzats.  

A més d’això, en el cas en el qual la ciència reduïda conté termes que no apareixen en les 

suposicions teòriques de la ciència reductora, Nagel és contundent: “la derivació lògica de la 

primera a partir de la segona és, prima facie, impossible”, car llevat d’algunes excepcions, les 

regles lògiques imposen que “en la conclusió d’una demostració formal no pot aparèixer cap 

terme que no aparegui també en les premisses”81. Per tant, si la ciència primària no conté 

aquests termes específics de la ciència secundària, aquests no poden ser derivats d’aquella 

primera, car en no aparèixer en les premisses no poden ser introduïts en la conclusió.  

Recapitulant, entenem que “s’efectua una reducció quan es demostra que les lleis 

experimentals de la ciència secundària són conseqüències lògiques de les suposicions 

teòriques de la ciència primària”, això és, quan es poden derivar les lleis específiques d’una 

ciència a partir de les suposicions teòriques d’una altra. Per això es precisa: relacionat amb les 
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equivalències entre enunciats, que els enunciats de totes dues siguin especificats sense 

ambigüitat (1) i que els termes d’aquests enunciats puguin ser elucidats a partir de termes 

observacionals (2); i relacionat amb el manteniment o la supressió de termes, que es tingui en 

compte que els termes poden canviar el seu significat en canviar el context en el qual són 

aplicats (3) i que cal que els termes de la teoria reduïda estiguin inclosos en els supòsits de la 

teoria reductora (4), car altrament la lògica no permet la seva introducció en la conclusió.  

Tot i aquestes complicacions, l’empresa de la reducció no sempre és infructífera i pot arribar a 

donar bons resultats. Per exemple, es pot derivar la llei de Boyle-Charles a partir dels principis 

de la mecànica. Ara bé, aquesta reducció només és possible quan a aquests principis “se’ls 

agrega una hipòtesi sobre la constitució molecular d’un gas, una suposició estadística 

concernint els moviments de les molècules i un postulat que vincula la noció (experimental) de 

temperatura amb l’energia cinètica mitjana de les molècules”82. D’aquesta manera, la reducció 

és possible si s’afegeixen les dues següents condicions. La primera, la condició de 

conectabilitat, imposa que “s’han d’introduir suposicions d’algun tipus que postulin relacions 

adequades entre allò significat per ‘A’ i característiques indicades en termes teòrics ja presents 

en la ciència primària”; la segona, condició de deductibilitat, exigeix que “totes les lleis de la 

ciència secundària, fins i tot les que contenen el terme ‘A’, han de ser lògicament deduïbles de 

les premisses teòriques i de les definicions coordinadores associades amb elles en la disciplina 

primària”, la qual cosa s’aconsegueix amb connexions lògiques, convencions o vincles fàctics83. 

Si a més d’aquestes dues possibilitats, s’aconsegueix “que les suposicions teòriques de la 

ciència primària rebin recolzament d’elements de judici empírics que posseeixin algun grau de 

força probatòria”84, llavors se solucionen les quatre complicacions esmentades anteriorment i 

es pot treure benefici de la reducció.  

Donada aquesta situació, Nagel ha delimitat considerablement l’àmbit d’aplicació de la 

reducció, car no es limita a criticar les reduccions inadequades, sinó que proporciona requisits i 

condicions per a la reducció. Així, podem inferir que l’objectiu que Nagel persegueix no és 

dissoldre la possibilitat de tota reducció, sinó justificar en quins moments és oportú dur-la a 

terme, evitant així els seus riscos i salvant alhora aquelles “consideracions, relacionades entre 

sí, que fan de la reducció un important èxit científic”. Per què defensar una reducció en un 

àmbit concret? Destaca Nagel sobretot dos motius per a mantenir aquesta pràctica85. En 

primer lloc, perquè gràcies a la reducció es poden trobar noves lleis experimentals de la teoria 
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que, tot i poder-se deduir correctament d’aquesta, no havien estat detectades abans86. En 

segon lloc, perquè sovint les reduccions permeten destacar “íntimes i, sovint, sorprenents 

relacions de dependència que poden demostrar-se entre diverses lleis experimentals”87. 

D’aquesta manera, lleis que abans eren acceptades en àmbits independents, esdevenen totes 

elles deduïbles a partir d’una mateixa teoria88. Concretament, suposa aquest aspecte un èxit 

gratificant “quan es demostra que una constant numèrica que apareix en diferents lleis 

experimentals de la ciència secundària és una funció definida de paràmetres teòrics de la 

disciplina primària”. En conseqüència, la reducció “subministra una explicació unificada de les 

lleis de la disciplina anterior” i “integra aquestes lleis de manera que els elements de judici 

directament pertanyents a algunes d’elles poden servir com a elements de judici indirectes en 

favor de les altres”89.  

D’aquesta manera, introduint suposicions que permetin establir connexions entre termes, 

deduint les lleis d’una disciplina a partir de l’altra i recolzant aquestes relacions en 

l’observació; la reducció no hauria de ser heterogènia, hauria de relacionar disciplines amb 

expressions precises recolzades en expressions observacionals funcionant com a expressions 

primitives i hauria de mantenir en la ciència reductora el sentit que els termes tenien en la 

disciplina reduïda, sense eliminar-ne cap. Definits els riscos i les condicions en les quals dur a 

terme la reducció per tal d’evitar-los i anticipats els avantatges que d’aquesta pràctica en 

adequades circumstàncies es poden treure, cal afegir un factor més a tenir en compte: 

l’evolució històrica de les ciències.  

Com adverteix Nagel, “les teories, en general, no romanen immutables amb els avanços de la 

investigació, i la història de la ciència subministra molts exemples de branques especials del 

coneixement que s’han reorganitzat al voltant de noves teories”90. Per consegüent, és 

necessari no plantejar la qüestió de la reducció en abstracte, sinó especificar quina part de la 
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disciplina, sota quines condicions i en quin punt de desenvolupament és susceptible de ser 

reduïda a una altra91.  

Així i tot, i encara que la reducció sigui possible, no sempre és garant de resultats positius, car 

trobarem moments en què algunes disciplines seran més profitoses en els seus estudis 

particulars i específics, que en les seves reduccions a teories de caire més general. Per aquest 

motiu, cal tenir present “la possibilitat que pugui guanyar-se poc coneixement o augment de 

les potencialitats de la investigació, i fins i tot que no pugui guanyar-se res, de la reducció 

d’una ciència a una altra en certs períodes del seu desenvolupament, per grans que siguin els 

avantatges potencials d’aquesta reducció en algun període posterior”92. En conseqüència, 

s’han d’evitar afirmacions o negacions contundents respecte la reducitibilitat de disciplines, 

car hauran d’anar sempre “acompanyades de limitacions temporals”93.  

Tenint tot això en compte, i si es donen totes les condicions definides, “la ciència avança 

mitjançant processos de reducció d’unes teories a unes altres de noves, i en cada passa el 

contingut empíric de les teories precedents ha de ser perfectament expressable, deduïble i 

corroborable amb el nou vocabulari, axiomes, càlcul lògic i regles de correspondència de la 

nova teoria.” Gràcies a això, les antigues teories no són abandonades, “sinó millorades, 

perfeccionades i englobades en altres més generals”94 i, en conseqüència, es garanteix que la 

reducció successiva de teories permet el progrés de la ciència, tendent a una comprensió cada 

cop més senzilla i general dels fenòmens de l’experiència.  

Nou obstacle: la incommensurabilitat 

Canvis de paradigma 

Com hem pogut veure, entre els requisits que especifica Nagel es pot veure una preocupació 

implícita per la possibilitat o no de traduir els termes d’una ciència en termes d’una altra o, en 

cas que els termes no variïn, de mantenir el seu significat tot i el canvi d’àmbit d’aplicació. 

Sabem que aquesta qüestió, que s’anticipava ja en el projecte de la ciència unificada on  es 

proposada la reducció dels termes de totes les ciències a termes en última instància referents 

als fenòmens empírics, és un dels problemes fonamentals, car els quatre primers requisits 

exigits per aquest precisament intenten prevenir aquesta dificultat, motiu pel qual demanen 

                                                           
91

 Nagel, 1978: 332.  
92

 Ibídem.  
93

 Nagel, 1978: 333.  
94

 Echeverría, 1999: 64. 



21 
 

precisió i suport empíric en els termes de les ciències relacionades en la reducció, així com 

precaució amb els canvis de significat i la introducció de nous conceptes.  

Crític amb la visió continuista del progrés científic de la Concepció Heretada, Kuhn95 farà la 

seva proposta, optant per una història de la ciència de tipus discontinu, avançant no a partir de 

l’acumulació i la reducció de teories, sinó a partir de revolucions i canvis de paradigma96. 

D’acord amb la “revolució historiogràfica” que, segons Kuhn, s’està donant en la història de la 

ciència, proposa aquest “enlloc de buscar les contribucions permanents d’una ciència antiga al 

nostre estat present” procedir tractant de “mostrar la integritat històrica d’aquella ciència en 

la seva pròpia època”97, car “l’adquisició acumulativa de novetats no previstes resulta ser una 

excepció gairebé inexistent al què és la regle en el desenvolupament científic”98. En paraules 

de Kuhn:  

“La transició d’un paradigma en crisi a un de nou del qual pugui sorgir una nova tradició de 

ciència normal dista de ser un procés acumulatiu assolit mitjançant l’articulació o extensió del 

paradigma vell. Més bé és una reconstrucció del camp a partir de nous fonaments, 

reconstrucció que canvia algunes de les generalitzacions teòriques més elementals del camp, 

així com molts dels seus mètodes i aplicacions exemplars.”
99 

Entesa una revolució com “un tipus especial de canvi que entranya una espècie de 

reconstrucció dels compromisos del grup”100 i definit el paradigma com aquell “model o patró 

acceptat pels científics d’una determinada època”101 i considerat com a imatge del món, 

institució i font dels plantejaments principals per a resoldre102, els canvis en la ciència es 

donen, segons Kuhn, no quan hi ha simple recopilació de dades i resolució ad hoc d’anomalies 

en zones delimitades estudiades en detall (període de la ciència normal)103, sinó quan 

apareixen “escoles que competeixen pel domini d’un camp determinat”104 i que permeten 

donar raó no només de tot allò pel qual aquell era vigent, sinó també de les anomalies contra 

les quals el mateix s’havia hagut d’enfrontar105. Passada aquesta etapa de crisi, es dóna una 

“transició del període preparadigmàtic al postparadigmàtic en el desenvolupament d’un camp 
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científic”106, a saber, es viu una implantació progressiva d’una de les propostes, fins que 

aquesta esdevé hegemònica i, per tant, es converteix en el nou paradigma imperant107.  

D’aquesta manera, es dóna un canvi de paradigma (període de revolució científica) no només 

quan apareix alguna anomalia, car “la major part de les anomalies es resol per medis normals i 

la majoria de les propostes de teories noves resulten malament”108, sinó quan en reacció a un 

cúmul d’anomalies apareixen noves propostes amb nous llenguatges teòrics, noves 

cosmovisions o percepcions i, fins i tot, nous plantejaments per a resoldre109.  

Cal tenir aquí en compte que, a diferència del què proposava la Concepció Heretada, per a 

Kuhn no hi ha una base empírica observacional neutra i comú a totes les disciplines, sinó que 

l’experiència que es tingui vindrà condicionada pel paradigma des del qual s’observi la realitat 

i, en conseqüència, del llenguatge que s’utilitzi per a referir-la. Significa això que de cara a 

diferents propostes d’explicació o d’organització de les dades, l’experiència no és criteri per a 

resoldre el conflicte entre elles, car “les parts enfrontades veuen inevitablement de forma 

distinta algunes de les situacions experimentals o observacionals a les quals totes dues 

recorren”110.  

Nagel i Kuhn 

És justament en aquest punt, en la relació entre el vell i els nous paradigmes, que Kuhn 

proposa la seva noció d’incommensurabilitat, que en aquest treball volem relacionar amb la 

preocupació respecte a la qual Nagel pretenia donar resposta, a saber, la possibilitat de 

traducció dels termes d’una teoria en termes d’una altra.  

Si bé és cert que Nagel no parla encara de paradigmes, sinó que, preocupat per la reducció, 

s’ocupa de la traducció de teories pròpies d’una disciplina a teories pròpies d’una altra 

disciplina, considerem que el nucli del problema és el mateix que el que, per a Kuhn, es troba 

la incommensurabilitat entre els diferents paradigmes. Així, tenint en compte que la concepció 

del progrés científic és diferent en tots dos autors (l’una acumulativa i progressiva; i l’altra 

discontínua i revolucionària), hi ha en tots dos una preocupació compartida per la dificultat 

que suposen els canvis de context d’aplicació dels termes per al manteniment del seu significat 

originari.  
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Donat el diferent punt de partida d’un i altre, Nagel veu en l’experiència, com ho havia vist el 

Cercle de Viena en el seu projecte de la Ciència Unificada, el sostrat compartit per les diferents 

disciplines i, per tant, el punt de referència a partir del qual traduir els termes. Sent aquesta 

comú a totes les disciplines, si els termes es refereixen tots a ella, podran ser utilitzats en 

diferents disciplines sense que el seu significat canviï, car la base neutral empírica restarà 

igualment impertorbable. Ara bé, aquesta concepció canvia per a Kuhn, qui ja no veu en 

l’experiència una “base empírica observacional comú”111, sinó una forma d’organització de la 

realitat depenent del paradigma que l’expliqui. Així doncs, el requisit ideal de Nagel, que era 

l’única possible resposta al problema de la traducció dels termes d’una disciplina a altra (i que 

seguia igualment posant en discussió el problema de la possibilitat de la traducció dels termes 

teòrics a termes observacionals) no és ni tan sols una possibilitat per a Kuhn, en fer dependre 

també l’experiència del paradigma hegemònic.  

Incommensurabilitat i significat 

Al problema que ens posava la possibilitat de reducció dels termes teòrics a termes 

observacionals, s’afegeix ara una nova qüestió per a tenir en compte: la incommensurabilitat 

dels paradigmes.  

En parlar d’ “incommensurabilitat”, com concreta Bird112, Kuhn no es refereix a la possibilitat 

de comparar paradigmes, car “incommensurabilitat no significa no-comparabilitat”113. Allò al 

qual fa referència Kuhn és a la “manca d’una mesura per a mesurar teories des de diferents 

paradigmes”114 i, concretament, especifica aquesta manca de mesura en l’aspecte lingüístic, és 

a dir, en “en el joc que juguen els paradigmes a l’hora d’establir significats”. Parlem així, 

principalment, d’una “incommensurabilitat semàntica”115.  

En el cas de la Concepció Heretada, era possible comparar dues hipòtesis en base a 

l’experiència. Era més confirmada aquella que rebia més recolzament empíric, a saber, aquella 

que més cops encertava les seves prediccions. Aquesta comparació era possible per parlar 
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totes dues d’una mateixa experiència, per ser rellevants per a totes dues els mateixos fets116 i, 

a més, per utilitzar totes dues “el mateix vocabulari observacional”117.  

Però, si seguint Kuhn, pensem que “les nostres percepcions canvien quan el nostra paradigma 

ho fa”, llavors els canvis en la percepció afectaran també els canvis en els significats dels 

termes. En conseqüència, “els conceptes observacionals de diferents paradigmes no són 

intercanviables”118 i, per tant, no poden ser entesos un des del llenguatge de l’altre: la 

comunicació entre ells és “només parcial”119.   

Cal matisar aquí que el problema de comprensió es dóna, sobretot, per la falta d’un referent 

comú120, car “encara que aquests problemes es fan evidents primer en la comunicació, no són 

merament lingüístics”121. De fet, si en el canvi de paradigma només es dónes el canvi de 

termes, sense el canvi de referents, aquesta variació no tindria per què ser un obstacle a la 

comparació de teories d’un paradigma a altre. Si els diferents termes dels diversos paradigmes 

compartissin un mateix referent, tot i no mantenir estricta relació de sinonímia, en ser 

correferencials sí que podrien ser comparables i, en conseqüència, entesos des de diferents 

paradigmes. Així, allò que interessa als científics és “si estan parlant de les mateixes coses”. No 

obstant, la incommensurabilitat segueix sent un problema, car “fins i tot els referents varien a 

través del canvi científic”122. El problema, segons Kuhn, és que en els canvis de paradigma 

canvien, no només els termes (com a expressions), sinó, fins i tot, els seus referents.  

Si bé hem especificat que “incommensurabilitat” no significa “no – comparabilitat”, sí que es 

pot traçar certa relació entre aquestes dues possibilitats. Per a Kuhn, si bé les teories poden 

efectivament ser comparades, no ho poden ser en base a un criteri de versemblança o 

d’aproximació a la veritat. Aquest rol era jugat en la Concepció Heretada per l’experiència, que 

permetia parlar de graus d’aproximació a la realitat. Però en canviar la percepció d’aquesta en 

amb el canvi de paradigma, no hi ha un criteri que permeti identificar quin dels paradigmes 

s’aproxima més a un criteri objectiu i neutral. En aquest punt, Kuhn és contundent:  
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“No existeix un algoritme neutral per a l’elecció de teories, no existeix un procediment de 

decisió sistemàtic que, aplicat adequadament, hagi de portar a la mateixa decisió tots els 

individus del grup.”
123 

És just en aquest punt on incommensurabilitat s’entronca amb no – comparabilitat124, car en 

absència de criteri objectiu comú a totes dues entitats, parlar de comparacions entre teories, 

en el sentit d’aproximació a la veritat, no té sentit.  

D’aquesta manera, “la tesi de la incommensurabilitat esdevé conseqüència de la tesi per la 

qual l’observació depèn de la teoria [o paradigma]”125. En dependre tota observació del 

paradigma a partir del qual s’hi accedeix, desapareix tota base neutral comú i, en 

conseqüència, es perd el criteri per a relacionar els termes d’un i altre paradigma en base a 

una referent últim comú. En conseqüència, encara que es tracin relacions entre equacions de 

diferents paradigmes (com passa en el cas del canvi al paradigma de Newton al d’Einstein), 

aquestes no seran sinó “una il·lusió, car les expressions teòriques utilitzades han canviat els 

seus significats”126.  

Articulació del reduccionisme en biologia 

Reprenent la distinció inicial  

El reduccionisme presenta una sèrie de problemes des del seu cantó més teòric. Considerant el 

programa reduccionista en abstracte, això és, com a proposta epistemològica en general, hem 

considerat alguns dels requisits que demana i hem presentat algunes objeccions a la realització 

estricta d’aquest projecte heretat del positivisme lògic. Entre altres àmbits, com hem anticipat 

en la introducció, la vigència de la discussió anterior es troba en les propostes reduccionistes 

que es contemplen a biologia, disciplina que veu des de fa anys diversos intents de reducció 

d’algunes de les seves explicacions a explicacions físiques o, més concretament, microfísiques.  

Dins d’aquest context, consideren Díez i Moulines127 que “la reducció d’una teoria a una altra 

és probablement el tipus de relació interteòrica que més s’ha discutit en filosofia de la 

ciència”128 i proposen reprendre-la en el “problema de la relació entre ciències especials i 

                                                           
123

 Kuhn, 2012: 338.  
124

 Bird 2000: 155.  
125

 Bird, 2000: 155.  
126

 Bird, 2000: 156. 
127

 Díez, J. A.; Moulines, C.U. (1997). Fundamentos de filosofía de la ciencia (1a ed.). Barcelona: Ariel. 
128

 Díez i Moulines, 1997: 373. 



26 
 

ciència bàsica”129, considerant aquest últim tipus de ciència la vertaderament explicativa dels 

processos bàsics o microscòpics sobre els quals emergirien els altres fenòmens, en general 

macroscòpics, propis del domini de les ciències especials. Donada aquesta diferenciació, la 

proposta reduccionista defensaria que “la causalitat involucrada en els fenòmens 

macroscòpics descansa sobre les relacions causals dels processos microfísics que constitueixen 

aquells”. D’aquesta manera, les lleis macroscòpiques tindrien “la seva base o fonament en lleis 

microfísiques”130 i, en conseqüència, seria possible reduir totes les disciplines existents a una 

de sola que, concretament, podria al seu torn reduir totes les seves explicacions a una única 

teoria. Es podria així “considerar el desenvolupament científic com un ‘progrés’ cap a una 

‘unitat’ cada cop major”131. 

Centrats en la biologia, i seguint la dialèctica presentada anteriorment, el problema de la 

reducció relacionaria justament la biologia, entesa com a ciència especial, amb la física, entesa 

com a ciència bàsica. El problema del reduccionisme es podria tractar llavors, com fa Sober132, 

com “la relació entre les explicacions biològiques i les explicacions a física”133.  Entenent que la 

física “tracta sobre tots i cada un dels objectes que estan fets de matèria” i que la biologia 

“s’ocupa dels objectes que estan vius”, el reduccionisme quedaria representat aquí per la 

posició fisicalista, que defensaria que “tots els éssers vius són objectes físics” i que, per tant, té 

sentit plantejar-se si “tot fet explicat per la biologia pot també ser explicat per la física” 134.  

Així, els defensors del fisicalisme proposen com a ciències especials aquelles no bàsiques que, 

tot i proporcionar “explicacions legítimes”, “descansen en última instància en les que 

proporciona la física”, que seria considerada la ciència bàsica per excel·lència, en ser la realitat 

“en última instància, i primerament, realitat física”. Seria per aquest motiu, per raure 

l’explicació més precisa en la descripció dels “processos més bàsics”, que la majoria de les lleis 

de les ciències especials serien “no estrictes” i contindrien “implícita o explícitament clàusules 

ceteris paribus” 135. En paraules de Diéguez136, l’articulació del reduccionisme en biologia seria 

la següent:  
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“Quan es parla de reduccionisme a biologia del què es tracta bàsicament és d’establir quina 

relació guarda aquesta ciència amb disciplines més fonamentals com són la química i la física. 

La física pot enfocar-se des del costat ontològic (quina classe d’entitats són els éssers vius i 

quines relacions guarden amb les entitats de les quals s’ocupa la física i la química) o des del 

teòric (com connectar les explicacions i teories sobre fenòmens vitals amb explicacions i teories 

de tipus fisicoquímic).”
137 

Recuperant la distinció d’Ayala i Dobzhansky138 amb la qual iniciàvem aquest treball, podem dir 

que en la pretensió del fisicalisme s’intercanvien el reduccionisme ontològic i el reduccionisme 

epistemològic, car a partir d’una concepció de la realitat tal que la totalitat dels objectes són 

considerats físics es passa a una afirmació sobre l’explicació d’aquests en base únicament a 

termes de la física, destacada com a única descripció plausible. En altres paraules, en sostenir 

el reduccionisme ontològic que “les propietats dels éssers vius procedeixen, en última 

instància, de les propietats dels seus components moleculars”139, concorda (encara que no 

necessàriament) amb un reduccionisme epistemològic, defensant que “les explicacions dels 

fenòmens biològics poden i han de realitzar-se sempre acudint a factors explicatius 

pertanyents a nivells més bàsics”. D’aquesta manera, “el reduccionista teòric considera que és 

aquesta la posició lògica si s’assumeix el reduccionisme ontològic” 140 i proposa com a 

tendència per a la ciència “aconseguir connectar tots dos nivells [biològic i fisicoquímic] 

mitjançant les explicacions científiques corresponents”141.   

Acceptant doncs el reduccionisme epistemològic, en concordança amb l’ontològic, cal seguir 

una sèrie de pautes per a la reducció epistemològica estricta. Com hem destacat en aquest 

treball, una de les condicions fonamentals per a l’adequada reducció és la traducció dels 

llenguatges implicats, que seguint la proposta de la Concepció Heretada, s’ha de realitzar 

“terme a terme”142. D’aquesta manera, el reduccionisme teòric ens porta al què Díez i 

Moulines consideren un “reduccionisme semàntic”, a saber, un intent d’identificació 

d’identitat de conceptes entre disciplines diferenciades, de manera que un concepte “doni el 

significat de l’altre”143.  
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“El grau màxim de dependència entre una ciència especial i una ciència bàsica, o millor entre 

predicats de la primera i de la segona, és el reduccionisme semàntic: els dos predicats 

signifiquen el mateix, són sinònims, expressen el mateix concepte”
144

.  

Però aquest tipus de reduccionisme, “fins i tot si es dóna en algunes ocasions, és massa fort 

per a donar raó de totes les situacions en què considerem intuïtivament que unes explicacions 

depenen d’altres”, car successivament trobem “reduccions aproximatives” on predicats que 

sent conceptes diferents denoten la mateixa entitat145.Donada aquesta problemàtica, “el 

mode més radical d’explicar com és que fenòmens que descrivim mitjançant aparells 

conceptuals diferents són tals que un descansa en altre, consisteix en què no hi hagi en realitat 

dos tipus de fenòmens sinó només un”146. És així com des del reduccionisme epistemològic es 

pot fer el salt al reduccionisme ontològic, car en intentar explicar la possibilitat d’identitat 

entre conceptes referents s’acaba recorrent a una identitat de referents i, per tant, de 

propietats.  

És d’aquesta manera que reduccionisme ontològic i epistemològic acaben estretament lligats, 

la qual cosa explicaria per què tendeixen a ser considerats indissociables en les discussions 

sobre la problemàtica del reduccionisme, car considerem que es poden traçar plantejaments 

que els vinculen a tots dos, en dos sentits. Per una banda, si es parteix d’una concepció física 

de la realitat, reduccionisme ontològic, sembla que la descripció més plausible a aquesta 

hauria de ser la proporcionada per l’explicació dels fenòmens físics. Així, semblaria una 

asimetria acceptar el reduccionisme ontològic, però no secundar el reduccionisme 

epistemològic, de manera que la concepció ontològica que es deriva d’un ens porta a la 

concepció epistemològica que defensa l’altre. Però aquest vincle es pot constatar també, com 

hem vist, en l’altre sentit. I és que, per altra banda, si partim del reduccionisme epistemològic, 

destacant no tant la concepció de la realitat, com la pretensió epistemològic, donem primacia 

a les explicacions de les ciències bàsiques en el seu paper de ciències reductores de les ciències 

especials. En aquest sentit, la necessitat de traduir els termes d’unes i altres disciplines, per a 

emprendre estrictament la reducció, sembla que ens aboca al reduccionisme semàntic, que en 

ser una proposta difícil de constatar en la majoria de situacions, demana recolzament en el 

reduccionisme ontològic. D’aquesta manera, de la necessitat de traçar identitats conceptuals 

per a reduir epistemològicament les teories de les diverses disciplines, s’acaba apostant per la 
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identitat de propietats estudiades en unes i altres, explicant així la diferència de conceptes 

mencionats des de disciplines diferents amb una identitat de propietats referides.  

Objeccions i propostes: múltiple realitzabilitat i superveniència 

Si bé les “les hipòtesis sobre identitats ontològiques són hipòtesis empíriques i s’han d’avaluar 

per tant empíricament”147, no succeeix igual amb les de caire epistemològic, que no només 

presenten objeccions en el seu anàlisi teòric, sinó que troben també dificultats en la seva 

aplicació pràctica. Tenint en compte les ja vistes objeccions que aquesta empresa es trobava 

en la seva exposició teòrica, entre les quals hem destacat la incommensurabilitat de les teories 

afectades en el procés, s’afegeix ara el fet constatable, segons Moulines i Díez, que “fins i tot 

prescindit de la problemàtica de les revolucions científiques i de la incommensurabilitat, el cert 

és que s’han sobrevalorat les possibilitats de reduir unes teories a altres”148, car la majoria de 

les reduccions que es consideren, en no complir els requisits esmentats, serien no reduccions 

estrictes, sinó algun tipus de “reducció aproximativa”149.  

No obstant, i ignorant fins i tot les objeccions explicitades anteriorment, el fisicalista podria 

explicar el fracàs de les reduccions proposades com a objecció amb la distinció entre “reducció 

en principi” i “reducció a la pràctica”. Defensant la reducció “en principi”, podria considerar 

que “una física idealment completa seria capaç d’explicar tots els fenòmens biològics” i 

explicaria la manca d’èxit en alguns àmbits matisant que “amb la física de la qual actualment 

disposem” encara no podem explicar tots els fenòmens de la biologia.150 

Però des de l’antirreduccionisme es mostra un altre obstacle al reduccionisme. Més enllà de 

les objeccions de caire teòric i de l’acceptació o no de la matisació de la “reducció en principi”, 

“una de les raons principals que s’ha donat per a defensar l’antirreduccionisme teòric és el que 

es coneix com la realitzabilitat múltiple”, que posa problemes a la mateixa concepció 

defensada pel reduccionisme ontològic. Com ho defineix Diéguez, la realitzabilitat múltiple és 

“la tesi segons la qual les propietats o les categories biològiques solen venir exemplificades o 

realitzades per una disjunció d’estructures físiques i no per una estructura única”151.  

L’exemple paradigmàtic per a explicar aquest tipus de propietat es troba en les propietats 

disposicionals, que “expressen un concepte segons el qual un objecte té una propietat en 
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qüestió si en determinades circumstàncies reacciona de certa manera”. Com succeeix en el cas 

de les propietats soluble, fràgil o elàstic, aquestes propietats “descansen” en propietats 

físiques, car “si un objecte és fràgil ho és en virtut de ser microfísicament com és”. D’acord 

encara amb el reduccionisme ontològic, podem afirmar que “les propietats disposicionals 

macro es realitzen mitjançant propietats físiques micro”. Ara bé, el problema que aquestes ens 

plantegen és que “cada propietat disposicional no es pot identificar amb una única propietat 

microfísica” 152, car la mateixa propietat disposicional pot venir configurada per diferents 

propietats microfísiques en funció del cas estudiat. D’aquesta manera, no és possible donar 

per a cada propietat macro una única propietat o, o configuració de propietats, micro i, en 

conseqüència, “quan les propietats macro són  múltiplement realitzables no és possible 

explicar la dependència entre propietats macro i propietats micro reduint o identificant les 

primeres amb les segones”153. L’única alternativa que queda en aquests casos oberta per a 

salvar la intuïció de certa dependència entre unes i altres, car “la realitzabilitat múltiple no 

nega que tot procés biològic obeeixi en cada circumstància concreta a processos fisicoquímics 

sujacents”, és la noció de superveniència.  

Detectada la múltiple realitzabilitat, només es pot mantenir el reduccionisme ontològic si 

s’inclou una excepció que tingui en compte aquests casos, on la reducció a les propietats micro 

no sembla pertinent. De cara a aquesta situació, proposen diversos autors que “la millor forma 

d’articular en termes actuals el reduccionisme ontològic és interpretar-lo mitjançant la noció 

de superveniència”154. Així, ja que “la possibilitat de reducció en sentit estricte sembla inviable 

a causa de la múltiple realitzabilitat”, els fisicalistes “poden defensar el seu vell anhel amb una 

versió menys ambiciosa centrada en la noció de superveniència, més dèbil que la de 

reducció.”155  

Tal i com ho desenvolupa Sober, la supervivència es pot definir, segons aquest, de la forma 

següent: “Un conjunt de propietats P superve a partir d’un altre conjunt de propietats Q 

precisament quan les propietats Q d’un objecte determinen quines són les seves propietats P, 

però no a la inversa”156. Significa això que si bé es pot traçar una línia des d’una propietat Q 

fins a una propietat P, no és possible fer el procediment al contrari. En haver-hi diferents 

accessos possibles a aquesta propietat P a partir de diferents propietats Q, no és possible 

traçar una única línia d’unió general des d’una propietat P a una de Q.   
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Així, per exemple, l’eficàcia biològica d’un organisme (que ve determinada per la capacitat de 

sueprvivència i de reproducció de l’organisme) es pot explicar estudiant les propietats físiques 

concretes que li permeten adaptació a l’entorn. Ara bé, no són aquestes propietats físiques 

determinades les que garanteixen sempre que un organisme sigui eficaç biològicament. Dit a la 

inversa, “el fet que dos organismes tinguin la mateixa probabilitat de supervivència i el mateix 

nombre de cries esperades no implica que els seus medis hagin de ser físicament idèntics”. 

D’aquesta manera, l’eficàcia biològica és una propietat supervinent, car depèn de propietats 

físiques, ara bé, la seva presència no es pot explicar a partir d’una sèrie de propietats físiques 

concretes. “Aquesta relació asimètrica entre les propietats físiques de l’organisme en el seu 

medi i l’eficàcia de l’organisme en el seu medi significa que l’eficàcia superve a partir de les 

propietats físiques”157.  

D’aquesta manera, “una propietat A superve en una altra B si no pot ser que un particular 

exemplifiqui B i no exemplifiqui A”158; la qual cosa implica que una propietat (o grup de 

propietats) A és supervinent a una propietat ( o grup de propietats) B quan succeeix que, tot i 

que, per una banda, un individu pugui tenir la propietat A sense tenir la propietat B; és, per 

altra banda, necessari que en tenir la propietat concreta B es tingui la propietat A. A més de 

l’asimetria entre els dos àmbits, aquesta noció permet també donar raó del caràcter “no 

estricte” de les lleis de les ciències especials, car les clàusules “ceteris paribus” precisament 

allò que buscarien seria salvar aquelles excepcions que es derivarien “del fet que alguna de les 

propietats micro que realitzen la propietat de l’antecedent de la llei macro podria no estar 

causalment connectada amb alguna propietat de les què realitzen la propietat del conseqüent 

de dita llei”159.  

En conseqüència, gràcies a aquesta noció es troba una resposta tant al reduccionisme 

ontològic com a l’antirreduccionisme, car per autors com Diéguez o Kim, “la superveniència és 

consistent tant amb el reduccionisme com amb l’antirreduccionisme ontològic”160 i “permet 

mantenir un cert reduccionisme ontològic dèbil sense necessitat de comprometre’s amb el 

reduccionisme teòric o epistemològic”, que en veure invalidada la possibilitat del 

reduccionisme semàntic (per la manca d’identitat de referents o de propietats, recolzada pel 

reduccionisme ontològic) pot salvar aquesta última objecció (donada per la realitzabilitat 

múltiple) a l’explicació de les propietats macro a partir de les propietat micro.  
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D’aquesta manera, es pot mantenir un cert reduccionisme ontològic, defensant una 

constitució micro subjacent rere cada fenomen macro i matisar alhora la impossibilitat de 

reduir l’explicació de tots aquests fenòmens macro a explicacions de caire micro, per no poder-

se donar sempre, sobretot en les propietats múltiplement realitzables, relacions unívoques de 

causalitat entre un i altre àmbit.  

Matisos al concepte de superveniència 

Tot i donar resposta tant al antirreduccionisme ontològic com al reduccionisme epistemològic, 

mostrant a un la base micro subjacent als fenòmens macro i permetent saltar a l’altre 

l’obstacle que suposen les propietats múltiplement realitzables, es pot objectar que la noció de 

superveniència “elucida què entenem per dependència, però no explica metafísicament a què 

es deu aquesta dependència”161. Allò que preocupa les posicions crítiques amb la noció de 

superveniència no és tant la poca rellevància de les explicacions micro per als fenòmens macro 

(quan aquestes són possibles) a la qual argüeix Putnam162, sinó la vertadera “legitimitat de les 

propietats macro”163 que no només no poden ser sempre reduïdes a un conjunt de propietats 

micro (pels problemes que posa el reduccionisme epistemològic en la traducció dels termes), 

sinó que a més quan això es pot dur a terme, aquest conjunt de propietats, si són 

múltiplement realitzables, pot ser diferent en cada cas.  

Plantejaments així porten a l’epifenomenisme, per un costat, a negar l’eficàcia causal de les 

propietats macro; i a l’eliminacionisme, que proposa directament eliminar el concepte de 

propietat macro, considerant la postulació d’aquestes “un luxe ontològic” que és millor 

eliminar com a referent dels termes del llenguatge de la ciència164.  

Considerem que la força d’aquestes discussions pot ser dissolta si es té en compte la diferència 

entre l’explicació de fenòmens aïllats  i l’explicació de diversos fenòmens aglutinats. Si tenim 

en compte els fenòmens de forma particular, “en principi, la física és capaç d’explicar qualsevol 

esdeveniment que la biologia aspiri a explicar, encara que, en la pràctica, el limitat del nostre 

coneixement pugui impedir-nos enunciar l’explicació física”. Fins i tot en el cas de les 

propietats supervinents, si s’analitza un cas concret es poden donar les propietats micro que 

en aquella situació concreta han causat una propietat macro supervinent. En aquest sentit, el 

                                                           
161

 Diez i Moulines, 1997: 389. 
162

 Sober, 1996: 132. 
163

 Díez i Moulines, 1997: 389. 
164

 Díez i Moulines, 1997: 390.  



33 
 

reduccionisme epistemològic no veu obstacles en explicar el fenomen macro explicant el 

fenòmens micro que hi són subjacents.  

El problema en relació a les propietats supervinents el troba el reduccionisme quan intenta 

“construir marcs descriptius que caracteritzen allò que tenen en comú diferents 

esdeveniments aïllats”: “és aquí on el vocabulari de les propietats supervinents fa una 

contribució irreductible”165. En haver-hi diverses propietats micro que poden portar a la 

propietat macro, es fa impossible tenir-les totes en compte en la consideració dels 

esdeveniments de forma conjunta, car aquests no només poden ser molt nombroses, sinó que 

poden tenir configuracions encara desconegudes per nosaltres. D’aquesta manera, si bé en un 

esdeveniment particular l’explicació física pot concretar l’explicació biològica, no significa això 

que “tot patró d’esdeveniments pugui caracteritzar-se amb el vocabulari de la física”166.  

D’aquesta manera, es pot argüir que tot i l’aparent “privilegi” que aquestes propietats semblen 

ser en les explicacions de fenòmens aïllats, en l’intent de construcció de marcs teòrics 

aglutinadors aquestes cobren importància, en permetre parlar d’un indeterminat nombre de 

propietats micro a les quals, al seu torn, resulten ser irreductibles.  

Conclusions 

El reduccionisme epistemològic ens ha abocat a un seguit de problemes. La seva aplicació 

estricta, ja des de la proposta del Cercle de Viena, ens ha portat a la necessitat d’establir ponts 

de comunicació entre les teories de les disciplines relacionades (més concretament, entre els 

seus termes) i ha posat, per tant, de manifest la necessitat de traducció dels termes implicats, 

per a la seva deguda reducció. Hem vist que aquesta pretensió, tot i els requisits proposats, 

veu obstacles en la incommensurabilitat dels paradigmes, car la mateixa finalitat de trobar 

referents comuns en conceptes procedents de diferents àmbits fracassa en veure que ni tan 

sols la base empírica, suport neutral per a la Concepció Heretada, esdevé comú en disciplines 

que parlen en termes diferents.  

A més d’aquests problemes, que podrien ser d’alguna manera superats amb les nocions de 

reducció en principi i reducció a la pràctica (considerant que si la traducció dels conceptes no 

es pot dur a terme és per la falta de coneixement científic del moment), es dóna també un 

problema al reduccionisme ontològic que sembla recolzar tota aquesta empresa: la 

realitzabilitat múltiple. En el si del reduccionisme, es constaten diferents propietats micro que, 
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tot i semblar guardar certa dependència amb algunes propietats macro, no poden explicar-les 

de forma unívoca. Es veu així que si bé es pot mantenir cert reduccionisme ontològic, en 

acceptar-se la constitució micro de les propietats macro, la dificultat d’articulació d’aquelles 

primeres en relació a aquestes últimes (que semblen tenir diferents explicacions), posa 

problemes al reduccionisme, incapaç de traduir les propietats macro amb les micro 

relacionades.  

Cobra aquí importància la noció de superveniència, que estableix un tipus de relació asimètrica 

entre algunes propietats micro i algunes de macro, de manera que unes expliquen la presència 

de les altres, sense que es pugui constatar a partir de les últimes quines són les primeres que 

en qualsevol context les poden originar. En aquest sentit, la utilitat de les propietats 

supervinents rau en les explicacions no tant de fenòmens particulars, com de fenòmens 

aglutinants en un mateix marc descriptiu, car permeten parlar d’un nombre indeterminat de 

propietats micro subjacents en propietats macro supervinents, sense necessitat d’explicatar la 

sèrie de possibles propietats que, en contextos diferents, podrien explicar-les. 

Així, és possible mantenir cert reduccionisme ontològic en conjugació amb un reduccionisme 

epistemològic, conscient dels seus límits en la traducció de conceptes i capaç de tenir en 

compte quelcom en aparença contradictori com és la dependència asimètrica en el cas de les 

propietats supervinents entre propietats macro i propietats micro.  

D’aquesta manera, podem veure com la classificació amb la qual iniciàvem aquest escrit 

demostra novament la seva utilitat en trobar-nos amb la necessitat de diferenciar el 

reduccionisme ontològic de l’epistemològic. Podem veure amb l’articulació de les propietats 

supervinents, que si bé aquestes dues posicions (reduccionisme ontològic i reduccionisme 

epistemològic) s’interpel·len, no tenen perquè condicionar-se. Podem doncs partir d’un 

reduccionisme ontològic i reconèixer alhora els límits del reduccionisme epistemològic, 

destacant el paper de les “ciències especials” i de les propietats macro estudiades per 

aquestes. L’articulació així del reduccionisme s’omple d’implicacions pràctiques i ens posa de 

manifest la necessitat d’establir límits a les seves accepcions i de prendre precaucions en 

parlar del problema que suposa, de forma general, abstracta i sense contextualització aparent.  
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