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Quantic love

La  porta  dels  tres  panys , el  primer  llibre  de  l’autora  dins  la  literatura

infantil, va rebre el reconeixement, per mi merescut, del públic  i la c rítica.

Explicar fís ica  quàntica  a  partir d’una his tòria  de  fic c ió  no deu ser fàc il,

cosa que permetria entendre la poca literatura d’àmbit c ientífic  que tenim

a les  biblioteques . A ra bé, tot i que l’autora, com a doc tora en fís ica i amb

l’objec tiu  de  divulgar  la  c iènc ia  a  tots  els  públic s , no  abandona  el  seu

tema d’es tudi, aques ta segona obra no es tà a l’altura del seu primer èxit.

En aques t cas  la  fís ica  quàntica  no forma part intrínseca de  l’es truc tura

del  relat,  s inó  que,  per  entendre’ns ,  la  novel·la  pren  la  fórmula  dels

coneguts  llibres  de  la  C arlota  de  Gemma  Lienas . La  protagonis ta  ens

explica  les  seves  vivènc ies  durant  una  feina  d’es tiu com a  cambrera  al

C ERN  (C entre  Europeu  de  Recerca  Nuc lear) de  Suïssa  i  des  d’allà  va

intercalant  el  seu  dia  a  dia  amb xerrades , conferènc ies  i  vis ites , totes

relac ionades  amb l’ac tivitat c ientífica d’aques t centre. A mors  i desamors ,

borratxeres  i  incerteses  pròpies  de  l’edat  van  fluint  entre  neutrins  i

partícules . La idea és  bona, però al meu entendre no ho són ni el to, que

no  acaba  de  ser c reïble, ni  la  personalitat  de  la  protagonis ta. C rec  que

fem un flac  favor als  joves  lec tors  c reant personatges  com la Laila, amb

una  autoes tima  tan  baixa, disposada  fins  i  tot  a  tenir  la  seva  primera

relac ió sexual per saldar el que ella c reu que és  un deute moral.
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