Què respondria Descartes a la pandèmia COVID-19?
Descartes ens diria que cal un mètode científic d’investigació basat en la regla d’evidència. Cal
actuar metòdicament.
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Descartes estava molt capficat pel problema de la certesa i va escriure a primera de les seves les
Meditacions metafísiques que: «... no seria una mala conclusió dir que la física, l’astronomia, la
medicina i totes les altres ciències que depenen de la consideració de coses compostes són força
dubtoses i incertes». Per això va aportar a la ciència moderna i a la medicina un concepte
fonamental: el mètode. “Mètode” vol dir ordre. Per trobar la veritat, cal seguir un ordre i anar
pas per pas, buscant evidències i no deixant-se entabanar per opinions, sentiments o interessos.

Segons Descartes davant la pandèmia no hem d’acceptar cap suposada veritat fins
no tenir evidència que sigui realment veritat.

Ens cal el Dubte Metòdic!

«Pel que fa a les opinions que havia tingut fins aleshores, el millor que podia fer era
prendre la decisió d’abandonar-les i per tal de substituir-les per altres de millors o
acceptar-les de bell nou quan les hagués sotmès al judici de la raó». Discurs del Mètode
(1637).

Per actuar de maner científica ens cal:

1.- No acceptar res pel simple fet que està preestablert, si no és evident.

2.- Dividir els problemes complicats en parts i en problemes més senzills per
anar-los resolent pas a pas.

3.- Pensar de manera ordenada, anant del més senzill (que serà el més
evident) fins al més complicat.

4.- Revisar el que fem, diem i pensem per estar segur que no ens ha passat
res per alt o que no ens hem saltat cap pas.

Descartes feu una important aportació a la medicina: va escriure un
tractat sobre fisiologia humana: el De Homine (1633) que es va
publicar pòstumament a Holanda (1662), on plantejava que el cos
humà funciona com una màquina.

Descartes era dualista: creia que en l’home hi ha dues entitats diferents que coexisteixen: el cos
(matèria) i l’ànima (pensament). Per entendre el cos cal un pensament analític i mecanicista
perquè com a principi físic, funciona seguint els principis de totes les màquines. Una màquina
rep energia i produeix treball. Això també passa amb el cos humà. Descartes dedicà molts més
anys a l’estudi de les matemàtiques i de la fisiologia dels animals que a la filosofia. Durant una
temporada mentre va viure a Amsterdam, on tenia una casa al barri de l’Escorxador perquè així
li era més fàcil fer experiments amb animals i, particularment, analitzar-ne el sistema nerviós.

HI HA UNA COSA BEN SEGURA DE DESCARTES: NO HAURIA ACCEPTAT
RUMORS SOBRE CAP TRACTAMENT NI SOBRE CAP ORIGEN DE LA
MALALTIA!: HAURIA EXIGIT EVIDÈNCIES!

