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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

Reflexions d’un gran científic
envolgut amic: al cap de mig se-
gle d’ensenyar estudiants i joves
professionals de l’àmbit de la

ciència, he tingut el privilegi i la sort d’haver
aconsellat centenars de joves ambiciosos i de
gran talent. De resultes d’això, he adquirit
un coneixement profund, una filosofia, en
realitat, d’allò que cal saber per tenir èxit en
el terreny de la ciència. Espero que treguis
profit dels pensaments i els relats que t’ofe-
reixo al llarg de les cartes que llegiràs tot se-
guit.”

Així comença Cartes a un jove científic, el
nou llibre d’Edward O. Wilson, tota una de-
claració d’intencions. Wilson, catedràtic
emèrit de la Universitat de Harvard, és un
dels biòlegs i naturalistes més importants

“B del món. Especialitzat en l’estu-
di de les formigues, és conside-
rat el pare de la sociobiologia. És
molt conegut també per la seva
defensa del medi ambient i la se-
va postura humanista, i pels
nombrosos llibres de divulgació
que ha escrit.

En aquest llibre, escrit en for-
ma epistolar, Wilson reflexiona
sobre les qualitats que han de te-
nir i han de guiar els científics
–“primer passió, després prepa-
ració”, ens diu–, què és la cièn-
cia, el procés creatiu, la carrera
científica, la construcció de teo-
ries i què aporten al saber uni-

versal, i la veritat i l’ètica. Ple
d’anècdotes autobiogràfiques,
insisteix en què el talent no resi-
deix en la intel·ligència matemà-
tica, sinó en la passió per plante-
jar un problema i saber resol-
dre’l. Uns savis i apassionats
consells, plens de racionalitat i
emoció, dirigits a les noves ge-
neracions de científics de part
d’un dels grans i més influents
científics dels darrers temps. I
també una invitació a treballar
en la seva formació i a potenciar
la seva tasca: com diu en una de
les cartes, “El món els necessita
amb urgència.” ❋
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n un món de poques abraçades i
carícies” estan vivint 112 noies
adolescents, només protegides a

distància per un sistema automatitzat, que
els proporciona tot el que necessiten per so-
breviure. Fa anys que estan internades en una
escola i totalment isolades de l’exterior, tot
fugint d’una pandèmia que matava tothom,
especialment els adults. L’únic contacte amb
humans era amb hologrames de professors
que els donaven classes i d’uns pares que elles
no sabien si eren morts per l’epidèmia, però
que els havien deixat missatges gravats per
comunicar-s’hi periòdicament.

Estava previst que els tecnòcrates, que ha-
vien planificat aquestes accions de supervi-
vència col·lectiva, incorporessin les noies, ja
adultes, al petit món que restaria de la pandè-
mia. Però una catàstrofe va arrasar l’escola i
tot el seu muntatge tecnològic i les va deixar a
la intempèrie, només amb uns bidons d’ai-
gua recollida de la pluja. Incomunicades to-
talment, les adolescents inicien un èxode de
dies tortuosos a la recerca de vida humana
que les pugui acollir.

Les noies troben refugi en un món apoca-
líptic on els supervivents s’han dividit en
dues comunitats. La tecnocràtica, on “el go-
vern t’ha educat durant tots aquests anys” i
“fa possible que tu, avui, hagis dormit, hagis
menjat, tinguis aigua i roba per posar-te”, se-
gons li han dit a Daia, la narradora del relat.
Una adolescent que té una germana bessona
segrestada pels “salvatges”, que han organit-
zat la seva vida en un altre indret per fugir
d’aquesta tirania dictatorial. Dos mons pri-
maris en què la violència, la humiliació, la
tortura, l’assassinat i el saqueig són els béns
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més preuats pels tecnòcrates i l’afany de lli-
bertat és la defensa anàrquica i primitiva dels
dissidents.

Un llenguatge clar i penetrant, una trama
plena de sorpreses i uns protagonistes que
han d’aprendre enmig de sang i llàgrimes el
valor de l’amistat, els sentiments i l’amor per

afrontar enemics poderosos, enriqueixen un
relat que va guanyar el premi Muntaner
2013.

Excel·lent narració juvenil, que retrata un
món futur, i que pot omplir perfectament les
ànsies lectores de molts adults. Una literatu-
ra que et fa estimar més la vida. ❋
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