
En Xavier comença el llibre amb una 
citació de François Jacob: «Una èpo-
ca o una cultura es caracteritza menys 
per l’extensió dels coneixements que 
adquireix que per les preguntes que 
planteja.» Amb aquesta premissa ens 
ofereix seixanta-una píndoles 
GH� FRQHL[HPHQW� FLHQWt¿F� HQ� IRU-
ma de pregunta i resposta. Amb 
aquest format vol cridar l’atenció 
GH� OD� JHQW� L� WDPEp� DSUR¿WDU� SHU�
divulgar algunes recerques re-
cents. Algunes preguntes tenen 
respostes concretes; d’altres, són 
l’excusa per exposar alguns temes.

El format pregunta-resposta per-
met una lectura fàcil, que, en 
un moment en què es llegeixen 
menys llibres, facilita la lectura a 
WRW�DUUHX�� L�¿QV� L� WRW� OD� OHFWXUD�HQ�
veu alta. El format periodístic no 
treu, en cap cas, rigor. Un rigor 
amb què tracta no solament de 
facilitar la comprensió dels pro-
cessos físics, del funcionament 
dels ecosistemes o dels mecanis-
mes biològics; sinó també alguns 
condicionants que han de tenir 
en compte els investigadors, com 
L� TXH� QR� VHPSUH� HV� UHÀHFWHL[� GH�
manera correcta a la premsa; ens 
referim a la manca de relació cau-
sa-efecte entre variables que augmenten 
alhora, o altres processos del mètode 
FLHQWt¿F� TXH� VHPEOHQ� GH� VHQWLW� FRP~ 
però que no necessàriament són reals.

Les preguntes estan agrupades en set 
capítols. En el que intitula «De l’amor i 
el cervell» respon a la pregunta que dóna 
títol al llibre. I la resposta és una visió 
experimental de l’evolució: Quin color 
WULHQ� OHV� OOHRQHV"� 3HU� TXq"� &DQYLDUj� OD�
VHYD�WULD�DPE�HO�FDQYL�FOLPjWLF"�(Q�HO�FD-
pítol «Policies de laboratori» hi ha un re-
cull de casos en què les noves tècniques 
en recerca bàsica poden ser aplicades 

per resoldre delictes o crims, com ara el 
WUj¿F�LOāOHJDO�G¶DQLPDOV��©$IHUV�GH�IDPt-
lia» aposta per la relació entre els ani-
mals model i la relació amb conclusions 
que es puguin treure per a la nostra es-
pècie, i que de vegades es consideren im-

mediates; i en quant és superior la des-
pesa energètica per capita dels singles 

respecte a la dels membres de famílies 
nombroses. En «Esport, salut i longevi-
WDWª�ID�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�UHODFLy�HQWUH�
votar esquerres o dretes i l’addicció al ta-
bac i, en conseqüència, la possibilitat de 
viure menys temps segons la ideologia.

En «Històries de l’evolució» explica que 
les migracions humanes van associades 
a les migracions d’altres espècies que hi 
estan vinculades; així, seguint el rastre 
GH�SROOV��UDWROLQV��SROODVWUHV�L��¿QV�L�WRW��
del bacteri Helicobacter pylori, podem 

seguir les traces de les migracions 
històriques humanes. En «Qües-
tió de gust» entenem per què hi 
ha persones que senten millor la 
picantor dels pebrots o l’amar-
gor de les verdures; i per què és 
millor que no donem calçots als 
gossos. Finalment, en «Poti-poti 
WHFQRFLHQWt¿Fª� HVEULQD� OD� KLSR-
tètica relació entre la ingesta de 
cervesa i el nombre i la qualitat 
GH� OHV� SXEOLFDFLRQV� FLHQWt¿TXHV��
I també la futura possibilitat de 
dutxar-nos i prendre cafè alhora, 
IHW� TXH� SHUPHWULD� G¶DSUR¿WDU� PL-
llor aquells cinc minuts del matí. 

&RP�D�PLVVDWJHV�PHQ\V� H[SOtFLWV��
trobem en tot el llibre un fons evo-
lutiu subjacent, encara que no es 
mencioni explícitament. Posa de 
manifest també que no existeix el 
que hom anomena FLqQFLD� R¿FLDO�
que intenti fer callar els qui arri-
bin amb idees noves, sinó que els 
investigadors que presenten pro-
ves consistents fruit d’experiments 

rigorosos acaben veient reconegut el seu 
treball. 

/D� LQFRUSRUDFLy� GH� OD� ELEOLRJUD¿D� RUL-
ginal completa l’exposició de la manera 
d’avançar de la ciència, a més de perme-
tre documentar l’origen de la informació 
i facilitar la feina dels qui vulguin apro-
fundir en algun tema. Per acabar, l’autor 
H[SUHVVD�TXH�HO�EHQH¿FL�GHO�OOLEUH�QR�HV�
mesurarà només pels coneixements que 
aporti sobre la ciència i el mètode cien-
Wt¿F�� VLQy� TXH� VHUj� YHUWDGHUDPHQW� ~WLO�
si ajuda que el lector es vagi plantejant 
noves preguntes en passar les pàgines. I
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