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CO~iECEMENTO
0 neurofisiólogo
da Universidade
da Coruña
XurxoMariño
subliña
a "credulidade"
e a ’falta decuriosidade"
doscidadáns
polaciencia

A ignoranc a voluntaria
....
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"Debemos
ser
máisescépticos"
Mariñoreferiuse taménás
investigacións
máisactuais,
dasquedestacouas que se
centran
nas"célulasnai", qu~
considerou
unhadas"revoluciónsmáisgrandes
nabioloxía
dosúltimosdecenios",
xa quc
servirán"a curtoprazo"para
rexenerar
tecidose paracurar
enfermidades
dexenerativas.
0 neurofisiólogo,
querecoñecequebuscarespostas
para "casetodo", asegurou
que
o únicoquenonpoderesponder é o motivoda"credulidade
daxente".
"Deberiamos
ser máisescépticose nondeixarnos
levar", puntualizou Mariño
quenengadiuque no mundo
actual,aindaquenono pareza, as relixiónsseguen
exer.
cendounha"influencia cas~
medieval".
Xurxo
MaHño
traballa loor divulqaro coñecemento
científico dunxeito ameno
entre a poboación
poder vivir quince minutose ver o
que coñecemosno mundode agora", apuntoueste científico, quen
destacou a elevada cantidade de
información da que dispomosactualmente.
Defeito, divulgara información
centradana ciencia é un dosprincipais obxectivosdeste neurofisiólogo, que visitou, duranteo ano pasa0 neurofisiólogo da Universidade do, baresgalegoscon"cafésdentífida Coruña,XurxoMariño,conside- cos" para aehegaro funcionamento
ra que hai un "gran descoñecemen- do cerebro humanoá xente.
to" científico entre a poboación,
Precisamente,a sfia última obra
motivado, principalmente, pola Pó de Estrelas buscataménexpresar
"falta de curiosidade".
a ciencia dun modoamenoe direcMariñoexplicou, nunhaentre- to, ao relacionala con temasdo día
vista, que hal "moipoucoespírito a día e conoutras invesfigaciónsde
de curiosidadecientífica", porque carácter máiscurioso.
Noseu libro, Mariñof-ala, entre
a xente non se pregunta, por exemplo, queé o sol, maliaqueé "a fonte outros asuntos, das dfferenzas enda nosavida".
tre as mentesbilingfies, comoas ga"Descartes, Galileo ou Newton legas, e o resto de mentesque non
darían a metadeda súa vida por posúenesta calidade.

"Estar expostosa distintas linguas forza o sistema nervioso a
adaptarsea estas", explicouo científico, quenengadiuque, por iso, as
persoas bilingües demostraronen
"probasconcretas"unha "maiorcapacidade cogniüva".
En1)6de Estrelaso científicopregtíntase taméncal foi o mellorinvento nos últimos 2.000 anos, aínda que recoñeee que ten dous preferidos.
Desdeo punto de vista social,
Mariño destacou a importanda da
pilula anticonceptiva, porque"modificou" a "concepcióndo propio
corpo", mentres que no ámbito
cienUficoresaltou a aparición dos
computadoras,
e con eles, a redeinternet.
"Uncientífico podefacer operacións h cálctdos nundía que fal200
anos, lle levaría outros 200 anos",
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A "estupidez"
alimentada
Finalmente,
e encantoaoestadodacienciaenGaliciae no
mundo,
o neurofisiólogodixo
que,como
sempre,
"falta diñeiro", peroquese empeza
a
notarunincremento
deinteresee deplansdeaxuda.
ParaMariño,"aínda hai
motivoparaprotestar",tanto na ciencia como
no resto
deámbitos,perosinalouque
a xente"nonsaeá rúa",debido
á "desidiae es£upidez"
colectiva alimentada
pola"cultura
barata".
Mariñopertenceao Grupode Neurociencia
e Control
Motor da Universidadeda
Coruña,
Neurocom.
Faiinvestigaciónbásicasobreaspectos
concretosdo funcionamento
dosistemanervioso.
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