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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

n dels camps de recerca més aplau-
dits i alhora controvertits és el del
comportament humà. És fascinant

saber per què som com som i actuem com ac-
tuem, però al mateix temps no tothom troba
agradable adonar-se que, darrere els nostres
comportaments també hi ha una important
dosi de genètica i de cablejats neuronals. En
les últimes dècades, el coneixement sobre el
comportament humà ha experimentat un
important salt qualitatiu, gràcies, principal-
ment, als avenços en neurociència cognitiva.
Sovint, però, aquests descobriments no tras-
passen les fronteres dels laboratoris cientí-
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Com som i com actuem

fics, si no és que són prou espectaculars per-
què la premsa en parli o algun expert es deci-
deix a divulgar-los. Això és el que ha fet en Jo-
sep Marco a El nen que mira la Lluna, un lli-
bre que, segons diu el subtítol, és “un recor-
regut per la psicologia i la neurociència cog-
nitiva”. Marco és llicenciat en ciències físi-
ques i en psicologia, doctor en neurociències
i professor de psicologia a la UB.

El fil conductor del llibre és el dia a dia dels
tres fills de l’autor, que aprofita la seva capa-
citat de sorprendre’s de la realitat i de formu-
lar-se preguntes per explicar-nos alguns des-
cobriments científics que ens permeten en-

tendre com som i com actuem: què passa al
cervell quan guanyem, com percebem l’en-
torn, com els anuncis condicionen les nos-
tres decisions, per què recordem unes coses i
n’oblidem d’altres...

És un llibre escrit amb gran habilitat narra-
tiva, que aconsegueix acostar de manera bri-
llant aquests coneixements al públic no espe-
cialitzat, de manera rigorosa i amena, i que
ha delectat qui signa aquesta ressenya, amb
l’agreujant que precisament treballa també
en temes relacionats amb el comportament
humà des de la genètica i la neurociència
cognitiva. No us penedireu de llegir-lo. ❋
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tuacions són explicats amb un llenguatge di-
recte, infantil, entenedor, però a vegades exa-
geradament raonat, fins i tot reflexionat en la
intimidat. Malgrat aquesta distorsió narrati-
va, la novel·la resulta atractiva per la diversi-
tat de situacions que es viuen. Els grans petits
problemes que veu, crea i recrea la narradora
infantil insinuen una sensació de buidor que
surt del sedàs de tanta activitat festiva. En un
ambient diari de piscina, platja, jocs de tota
mena, festes bullicioses, aparellaments senti-
mentals, motos a tot drap i pares i mares que
miren per una altra banda, l’atmosfera del
relat és d’un tedi constant, a vegades amb an-
goixes puerils i tot amarat amb una vanitosa
buidor. Un bon missatge narratiu.

Meritòria segona novel·la d’una jove nar-
radora que ha estat capaç de ficar-se dins dels
cos d’una nena d’11 anys per mostrar que
l’aprenentatge vital cap a la vida adulta no és
tan il·lusionant i afortunat com aparenta. ❋

Amb ulls
de nena

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

estiu no s’acaba mai, sota un sol im-
pecable. La tardor, però, arriba mas-
sa aviat. Els ulls oberts i la boca calla-

da de la Júlia, una nena d’11 anys, contem-
plen totes les minúcies que van sorgint al seu
entorn. Ella viu en un poble d’estiueig en què
a l’hivern tothom es coneix i a l’estiu només
els que hi van cada any, especialment els del
càmping. El seu afany d’observació i poca
participació es deu al fet que els personatges
que l’envolten tenen tots més de 14 anys. Tres
anys de frontera madurativa els separen. És a
dir, viuen ja en un altre estadi vital, que ella
observa però no comprèn del tot.

És un estiu especial: la seva cosina adoles-
cent, la Sílvia, que té 14 anys, és a la vegada
amiga seva encara que no facin gaires confi-
dències per la diferència d’edat. Sempre vol
anar amb ella arreu però la Sílvia està engan-
xada al David, un estudiant també de 14 anys
que viu a la mateixa casa. Aquesta osmosi
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agafa més força quan els pares de la Júlia se’n
van de vacances i la deixen a viure a casa de la
Sílvia. Però aquest nus familiar i amical té
branques per totes bandes i així coneixerem
amics ja ben adolescents, joves aparellats i
pares que expliquen les seves guerres juve-
nils. També viurem amb ulls de nena la riva-
litat entre la gent del poble i els que vénen
d’estiueig. Aquest escenari, personatges i si-
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