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Manifestació a Madrid
per un internet lliure
+ CENTENARS d’usuaris es van con-
centrar ahir davant el Ministeri de
Cultura a Madrid (foto) per reclamar
que la xarxa sigui «neutral» i quedi
fora del control polític. Els manifes-
tants van plantejar les noves tecno-
logies com el «camp de batalla on es
lliura la lluita pels drets civils» i van
criticar amb duresa la ministra Án-
geles González-Sinde i la SGAE.
També van demanar una banda am-
pla universal i més barata i el final
del cànon digital.

Condemnats per agredir
un menor i gravar-ho
+ L’AUDIÈNCIA Provincial d’Almeria
ha imposat una pena de quatre anys
de presó als acusats, dos germans de
22 i 23 anys i veïns de Huércal-Ove-
ra. El novembre del 2006, els joves
van abordar el menor, que tenia 16
anys, quan sortia del seu centre edu-
catiu, el van obligar a pujar en un
cotxe i el van traslladar fins a un
descampat, on van perpetrar l’agres-
sió. La pallissa, que va incloure des-
càrregues elèctriques, la van gravar
amb un mòbil. EP

L’‘Atlantis’ torna per
fi, però a Califòrnia
+ EL TRANSBORDADOR de la NASA
va aterrar ahir a la tarda a la base
militar Edwards després que l’estat
del temps no va millorar a Cap Ca-
naveral i va obligar a buscar una pis-
ta alternativa. L’Atlantis va aterrar fi-
nalment tres dies més tard del pre-
vist, però ho va fer sense cap proble-
ma. Tot i que la base californiana pa-
teix menys tempestes que Florida,
transportar ara la nau fins a la costa
est li costarà a la NASA 1,5 milions
d’euros.

Mor Robert Fuchgott,
precursor de la Viagra
+ El FARMACÒLEG nord-americà,
premi Nobel de medicina el 1998, va
aplanar el terreny per a la pastilla
contra la disfunció erèctil gràcies als
seus treballs sobre l’efecte bioquímic
del monòxid de nitrogen al cos
humà. Furchgott i els seus col.legues
Louis Ignarro i Ferid Murad van de-
mostrar que el compost influeix en
la regulació de la pressió arterial i el
reg sanguini. El decés es va produir
dimarts, segons va informar ahir The
New York Times.

Una obra teatral
acosta Darwin
als escolars
b
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Cosmocaixa
programa diàriament
la funció ‘És el mateix
però no és igual’

E
n una sola llibreria es poden
trobar aquestes setmanes,
en una mateixa taula, fins a
una vintena de llibres sobre

el mateix personatge i els seus pen-
saments revolucionaris. El 150è ani-
versari de L’origen de les espècies ha es-
tat argument suficient per editar o
reeditar llibres que es titulen El reti-
cente Mr. Darwin, ¿Puede un darwinista
ser cristiano? o La darwinización del
mundo, entre molts altres. Són totxos
la majoria d’ells, i no destinats al
públic més jove, a l’escolar a qui de
petit, al col.legi, li ofereixen a més a
més dues versions diferents sobre el
nostre origen: la paradisíaca de la
Bíblia i l’evolucionista de Charles
Darwin.

¿Com arribar a la ment d’aquest
jovent amb una explicació amena?
Si els alumnes estudien en un col.le-
gi del Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat) que es diu CEIP Charles Darwin
parteixen amb cert avantatge. «Vo-
lem que quan surtin d’aquí tinguin
almenys una idea de qui és aquest
senyor que dóna nom al col.legi, així
que toquem el tema des de P-3 fins a
sisè de Primària», diu la professora
Anna Maria Llobet.

DESPRÉS D’EINSTEIN / Casualitat o no,
però el seu col.legi, amb alumnes de
cinquè i sisè, va ser un dels primers
a assistir a l’obra És el mateix però no
és igual, que es representa a Cosmo-
caixa, museu científic que no per
primera vegada es recolza en el tea-
tre per ensenyar les grans fites
científiques. Ja li va tocar a Einstein i
ara és el torn de Darwin. «Ha sigut
molt divertit. Ja n’havíem estudiat
alguna cosa, però avui n’hem après
de noves», deia un grupet d’alumnes
del CEIP Rosella de Viladecavalls
(Vallès Occidental).

¿Amb quina part de l’obra s’ha-
vien entusiasmat més? «Amb això
dels ulls». Els ulls. La classe magis-

tral, representada per dos actors
d’Off Companyia, comença amb
això dels ulls, cosa que impacta. Bé,
els ulls són el final, la solució, la res-
posta a la pregunta del principi,
llançada per un Darwin teatral:
«¿Quina és la diferència entre caça-
dors i preses?» O d’una altra mane-
ra, més confusa encara: ¿per què un
gos s’assembla més a un mussol que
a una ovella? I aquí comença Dar-
win un diàleg amb ell mateix, o
amb una jove biòloga, aprenent se-
va. Diu que és fàcil trobar diferèn-
cies, en la mida, el color, el nombre
de potes; ni tots els depredadors són
iguals, ni les seves víctimes.

Així doncs, toca trobar algunes si-
milituds. ¿Com un animal caça l’al-
tre?, ¿com calcula la distància per as-
saltar-lo sense que se li escapi?,
«¿amb què...?» pregunta Darwin a la
sala, i s’assenyala els ulls. «¡Amb la
vista!» En l’obra, el geni ha trigat uns
15 minuts a descobrir-ho –en reali-

tat li va costar anys–, però als nens
ja no se’ls oblidarà: tots els animals
caçadors tenen els ulls cap enda-
vant –igual que els humans, per
cert–, mentre que les seves possibles
preses, les vaques, els cérvols, els ca-
valls, les gallines i tots els altres és-
sers que viuen de menjar herba i al-
tres vegetals porten els ulls als cos-
tats per, a més a més de veure créi-
xer l’herba, poder mirar cap enrere

per poder veure el depredador.
O sigui, tot ésser viu És el mateix

però no és igual, que és el títol de
l’obra que es repeteix sovint en el
transcurs de la funció. Quan, des-
prés d’uns 40 minuts, una monito-
ra li pregunta al públic jove si se’n
recorda com es diu l’obra, un nen
contesta: «No és el mateix però és
igual». No, això no era. És semblant,
però no és el mateix. H
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33 Representació de l’obra sobre Charles Darwin a Cosmocaixa.

Detingut un
conductor per
quintuplicar la
taxa d’alcohol

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir dimecres Pablo Vicente V. C.,
veí d’Aiguamúrcia (Alt Camp) de
41 anys, per un delicte contra la
seguretat viària per conduir te-
meràriament sota la influència
de l’alcohol i ocasionar un acci-
dent de trànsit que es va saldar
amb un ferit. El detingut va do-
nar positiu en la prova d’alco-
holèmia amb una taxa cinc vega-
des superior al màxim permès.

Els agents efectuaven un servei
ordinari de vigilància quan van
rebre l’alerta que s’havia produït
un accident amb dos vehicles im-
plicats a la TP-2002, al municipi
d’Aiguamúrcia. La dona que con-
duïa el primer va resultar ferida i
va haver de ser traslladada al Pius
Hospital de Valls.

L’altre conductor, que pre-
sumptament hauria estat el res-

ponsable de l’accident, presenta-
va evidents símptomes d’haver
begut, de manera que se li va
efectuar la prova d’alcoholèmia.
Una vegada que es va comprovar
el resultat, que va ser d’1,24
mil.ligrams per litre, va quedar
detingut.

Per una altra part, agents del
sector de trànsit de Tortosa van
interceptar el mateix dia Juan
Marcos B. J., veí de Lleida de 35
anys, per circular a 215 quilòme-
tres per hora en un tram de l’AP-
7, a l’altura d’Ulldecona, on està
permès un màxim de 120 km/h.
L’home va donar a més a més po-
sitiu en la prova d’estupefaents
per cocaïna i cànnabis i va que-
dar imputat.

ACCIDENT MORTAL / Les carreteres
catalanes van registrar aquest
cap de setmana un accident amb
un mort, dissabte, al sortir un ca-
mió de la calçada a la Tallada
d’Empordà (Baix Empordà) i mo-
rir el conductor. A la resta d’Es-
panya hi va haver 13 víctimes
mortals més. H
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El propietari d’un altre
vehicle va ser imputat per
anar a 215 km/h i drogat


