GENIS DE LA CIÈNCIA

Jane Goodall
L A M I LLOR AM I GA DEL S X I M PANZÉ S
TEXTOS DE MARCOS MUSLERA
IL·LUSTRACIONS D'ALBERT ASENSIO

Hola!
Em dic David Barbagrisa i soc un ximpanzé. Pot ser que per a vosaltres només sigui un altre mico, com molts dels que segur que heu
vist als llibres i a les pel·lícules. Però us vull confessar una cosa: als
ximpanzés no ens agrada gens que ens confonguin amb els micos.
Nosaltres som molt més intel·ligents! De fet, preferim que ens digueu simis o primats.
Els nostres cosins al regne animal són uns altres grans simis: els
orangutans, els goril·les, els bonobos..., i els humans! En el fons, ens
assemblem moltíssim a vosaltres. De fet, som tan intel·ligents
—m’agrada dir les coses tal com són— que fins i tot tenim la capacitat de crear i utilitzar estris i eines. Déu-n’hi-do, oi?
No teniu curiositat per saber per què em dic així? Heu de reconèixer
que David Barbagrisa no és un d’aquells noms que sentiu cada dia.
Me’l va posar Jane Goodall, una investigadora que va viatjar a Àfrica per aprendre moltíssimes coses sobre nosaltres, els ximpanzés.
Fins llavors, els humans gairebé no sabíeu res sobre la nostra espècie, però gràcies a ella avui en dia ens coneixeu molt millor.
Què va portar la meva amiga Jane a viatjar a milers de quilòmetres
de casa seva per viure entre ximpanzés? La història és fascinant,
així que no us la perdeu.
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La meva amiga Jane va néixer el 1934 en una ciutat que segurament
us sonarà: Londres, la capital del Regne Unit. Llavors, el món estava
immers en una crisi econòmica i a Londres hi havia molta pobresa
i pol·lució. L’aire estava tan contaminat que els pobres londinencs
—així és com s’anomenen els seus habitants— vivien envoltats d’una
boira que no s’escampava mai.
La seva família era força atípica. El seu pare, el Mortimer, era un fanàtic dels cotxes i es guanyava la vida com a pilot de curses. La seva
mare, la Margaret, era novel·lista. Com que treballava a casa, va ser
ella qui es va encarregar d’educar la petita Jane mentre l’intrèpid
Morty viatjava per Europa guanyant campionats amb el seu bòlid.
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