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Palabras
cruzadas

úntense dous individuos
aparentemente descoñecidos nunha mesmasala.
Dunha banda, un de cabelo
branco, delgado, abrigado.
Chaquetade forro polar, :(esto tranquilo. Un científico.
Cunha capacidade extraordinaria de aplicar o método
homónimoás cousas máis inverosírniles e resultar agradábel. Da outra, a cronista.
0 primeiro chámase Xurxo
Mariño. E si que se coñecen.
Principalmente porque Xurxo Mariñonon é un científico
ao uso -ao uso antigo, queremos dicir-. Porque XurxoMarifio recoñece que a ciencia é
parte da cultura. Sacrflego. E
a santa inquisición dos nosos
días prepararalle a fogueira
cando consigan sinalar Galiza no mapa das súas vaidades, despois de ler Po de estrelas, o seu último traballo
editorial.
O libro compila artigos de divulgación científica publicados no portal
eulturagalega.org, comotarnén fixera en Os dadosdo reloxeiro (2005), ilustrado daquela por )(osé Lois. 0 ’Punset á galega’, comoo definiu
o debuxante Santy Gutiérrez,
achega con modos de regueifeiro, a posibilidade de vida
noutros planetas, as vantaxes
de ter nnha mentebilingiie, a
procedencia neurolóxica dalgunhas habilidades místicas,
a depresión, comofunciona o
aire acondicionado,as posibilidades de que toquea lotería,
cal é mellor invento dos últimos 2.000 anos ou a importancia dos microorganismos
na vida do planeta Terra.
Entre outras cousas, o
científico ironiza sobre os
problemas de vivir sendo un
’borne anumérico’, un analfabeto das matemáticas elementais que acaba convertido
en vítima de Loterías yApuestas del Estado. "Cofiecer calquera tipo de estatistica que
reflicta os númerosque máis
teñen saldo, os que máis rempo levan sen saír etc., é absolutamente inútil. As bólas non
teñen memoria".

X

Oivulgadorde emite,
clentiflco de basede dia
Tatvez consideremos que a
ciencia pode entenderse comoconto no sentido literal
da palabra, isto é, comounha
forma narrativa, como unha
modalidade de ficción-por
moito que deba o seu prestixio precisamente ao ocultamento de tal condición-.
Xa Nietzsche apuntou como
tras cada concepto, teoría on
leí científica latexa unha me:/ : táfora colectiva que esqueceu
a súa otixinal condiciónsocial
e lingfiística para acabarse
impondo -baixo a aparente
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"Estamos compostos de
po de estrelas; en serio"
"Se dubidas de que existen os electrodos meteos dedosnun enchufe", afirma este
defensor do métodocientífico. "Mantenseporque funciona mol ben". "0 analfabeto dos
númerosacaba convertido en v/tima de Loterías y Apuestasdel Estado", sostén. Acaba
de publicar ’Po de estrelas’, unhaxoia da divulgación científica ateigada de humor
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rotundidade da súa formulación matemática- como a
verdade mesma, como a única formade dicir a realidade.
Tamén, a matematización da
linguaxe cotiá que ten lugar
ao importar cada vez máis a
linguaxe das ciencias proporciona a cabeza de ponte pola que estas veñen colonizar
o noso cotián; ao incorporar
as xergas científicas, o falante consfitúese insensibelmente a si mesmocomo obxecto
de planificación e control. É
tamén o que acontece coa liguaxe dos medios de comunicación, cuxas deturpacións
inxiren sistematicamente os
lectores. Unhador de cabeza
para os amantes da palabra.
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Pero, é a ciencia un comoen
todos os sentidos?
Para Xurxo Mariño, as imbricacións na sociedade son
en calquera caso positivas.
"Houbograndes fraudes, si,
que despois se descubriron,
de científicos que trucaron os
seas resultados, comoHwang
Woo-suk,protagonista da falsa donación de células nai
humanas, pero son casos excepcionais", sostén.
O científico forma parte
do Grupo de Neurociencia e
Control Motor (Neurocom)
da Universidade da Corufia,
un equipo de investigación
dedicado ao estudo do funcionamento do sistema nervioso. Os seus membrosper-
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tencen ao" Departamento de
Medicina,¯colaboran co INEF
Galiza e deseuvolveno seu labor docente en varios centros
do campascoruñés. Os laboratorios de investigaciónatópanse nas dependencias do INEF
en Bastiagueiro (Oleiros,
Corufia) e no Hospital Materno Infantil Teresa Herrera
(A Coruña). É un dos investigadores de base galegos máis
prometedores.
0 método científico
non
mudou despois de dneocentos anos. Tan ben fundona?
Si, funcionamoi ben. Está baseadonunsprincipios moiríxidos que son efectivos.
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