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«Mai no descobriràs nous oceans
si no tens el valor

de perdre la costa de vista.»

ANDRÉ GIDE



4

Tot va començar un vespre d’agost que feia molta 
xafogor. Jo dormia al costat d’una finestra oberta 
quan, enmig del cant de les cigales, vaig sentir un 
soroll estrany. Primer vaig obrir un ull, buscant algun 
mosquit que hagués vingut a fer-me la guitza. Però no 
hi vaig veure res. 

Vaig procurar agafar novament el son, però un 
moviment de fulles, molt a prop de la finestra, em va 
posar alerta.

Em vaig llevar, tot buscant en els arbres propers algun 
possible perill. No tenia cap notícia que al jardí de casa 
meva hi hagués feres, però un arqueòleg i home de 
ciència ha d’estar a punt per a tot, vaig pensar.

1. UNA INVITACIÓ INESPERADA
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Ja tornava al llit, quan una ombra petita asseguda 
sobre l’ampit de la finestra em va donar un bon ensurt.

–Qui ets tu? –vaig cridar–. Més ben dit... què ets?

–Em dic Maurice, i estic al servei d’un científic molt 
important que prepara un llarg viatge amb el seu 
vaixell. Oi que sóc mono?

—Un científic? –vaig preguntar mentre em posava una 
camisa i buscava les xiruques–. I què vol de mi?

—Vol convidar-lo a un viatge extraordinari.

—Això serà difícil... N’he fet molts!

—D’acord, però segur que cap com aquest que és a punt 
de començar... M’hi acompanya?

amplada llibre: 480mm
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Al �nal del segle XIX, quan la 
teoria de l’evolució desfermava 
una forta polèmica, els germans 
Bosch van començar a 
comercialitzar des de Badalona 
un anís amb un mico que tenia 
la cara de Charles Darwin. 
L’etiqueta deia, a més: «Es el 
mejor. La Ciencia lo dijo y yo no 
miento.»

Es creu que els fabricants 
del licor estaven en contra 
del darwinisme i van intentar 
ridiculitzar-lo d’aquesta manera, 
encara que una altra teoria deia 
que la intenció era transmetre 
que el seu anís era el més 
«evolucionat».

EL MICO 
AMB CARA 
DE DARWIN
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La curiositat mata el gat... i fa reviure el científic. 
Sense pensar-m’ho dues vegades, em vaig posar el 
salacot i vaig seguir l’estranya criatura fins al jardí.

Aquell mico anomenat Maurice em va assenyalar els 
estels mentre m’explicava:

–La vida va començar al nostre planeta fa 3.500 milions 
d’anys... Hi ha dues teories sobre com es va produir: 
la primera diu que els compostos que formen els 
organismes vius van arribar de l’espai. Ho anomenen 

. L’altra hipòtesi seria que la vida es va 
generar directament amb els materials del planeta, 
sotmesos a pressions i temperatures molt altes. Primer 
van aparèixer petits organismes semblants a cèl·lules 
sense membrana, que van evolucionar fins a formar-se 
organismes d’una sola cèl·lula i després pluricel·lulars. 

2. MR. DARWIN





La nau anomenada HMS Beagle era un bergantí de la 
Marina Reial britànica que es va fer molt popular pel 
segon viatge de Charles Darwin, en el qual va fer les 
observacions que li permetrien presentar la seva teoria 
de l’evolució basada en la selecció natural. 

Navegava a vela i tenia sis canons, ja que originàriament 
havia estat un vaixell de guerra.

EL BEAGLE
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A la llum d’un fanal que duia en Maurice, vaig quedar 
bocabadat en reconèixer l’home que m’esperava a 
peu del vaixell. 

–Jo a vostè l’he vist... 

–I jo a vostè també –va contestar el científic amb un 
pronunciat accent anglès–; a la tele, aquest matí, en 
un hostal on hem anat a demanar aigua. 

–Vostè és... Charles Darwin!

–Per servir-lo a vostè i a tots els de la seva espècie. 
Oi que sí, Maurice?

El mico va fer una tombarella per celebrar que 
l’expedició era completa i estàvem a punt de salpar.
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Poc després de començar a remuntar el riu, quan encara no m’havia fet la idea que viatjava en el Beagle amb 
l’il·lustre Charles Darwin i un mico, la calor havia anat augmentant fins a fer-se insuportable.

 Jo mirava els paratges selvàtics que travessava la nau i no entenia com el paisatge podia haver canviat tant des 
del dia abans.

El naturalista es va encarregar d’explicar-m’ho:

–Això que veus és la terra tal com era fa tres milions d’anys, quan van començar a viure éssers humans al 
planeta.

3. FA TRES MILIONS D’ANYS...
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–Tant de temps? –vaig preguntar–. No recordava que fossin tants anys. 

–Doncs, sí. L’evolució és lenta i tot ha trigat molt. No ha estat gens fàcil arribar fins aquí. 

En aquell moment va aparèixer Fitzroy, el capità del vaixell, amb un llibre molt gruixut a la mà.

–Doncs aquí diu que vam ser creats en sis dies, i que Adam i Eva...

–No confongui la religió amb la ciència, capità –el va renyar Darwin–. Pel que respecta a l’evolució humana, això 
no ha estat cosa de sis dies ni de sis mil anys. Ningú no ens va crear tal com som ara. Hem evolucionat.




