GENIS DE LA CIÈNCIA

NEWTON
EL PODER DE LA GRAVETAT
TEX TOS MÓNICA RODRÍGUEZ
IL·LUSTRACIONS ALBERT ARRAYÁS

Escolta la història que t’explicaré. Soc molt vell. He sobreviscut a tempestes, a vents ferotges i, fins i tot, a un
temporal que una vegada em va arribar a tombar. Però
les meves arrels van resistir. Vaig tornar a brotar i continuo fent aquestes pomes. Diuen que una d’elles va ser la
que va inspirar Isaac Newton en la seva gran teoria de
la gravitació universal.
Jo conec la seva història. El vaig veure néixer en aquesta
mateixa casa i córrer amunt i avall per aquest jardí. Moltes vegades el vaig calmar amb la meva presència i li
vaig oferir el tronc perquè s’hi recolzés, mentre es bevia
un te de pela de taronja. Vine, ara seu tu al costat de les
meves arrels i escolta: aquesta és la història de l’home
que va intentar entendre l’univers i que va buscar la veritat com un nen busca un còdol a la platja. L’home que va
desxifrar les lleis de la natura, que va entendre per fi una
cosa tan fonamental com les forces de la gravetat, i que
va canviar les nostres vides per sempre.
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«No sé què li semblaré al
món, però a mi em sembla que he estat un nen
que juga a la vora del
mar i es diverteix de tant
en tant trobant un còdol
més polit o una petxina
més bonica del normal,
mentre l’immens oceà
de la veritat s’estén inexplorat davant meu.»

«La natura es complau
amb la simplicitat. I la
natura no és gens idiota.»

Gairebé no se li va sentir el plor. Era com un feble miol,
però tots al jardí de la casa Woolsthorpe Manor vam saber que la Hannah havia donat a llum abans del que tocava. Era el dia de Nadal del 1642 i els avis anaven d’una
banda a l’altra, fets un sac de nervis. No vam trigar a
veure dues criades que es van asseure a les escales del
porxo, convençudes que el nen no se’n sortiria.
Li van posar Isaac, com el seu pare, l’amo de la granja, que havia mort feia només quatre mesos. Feia
fred i s’escalfaven les mans amb l’alè. Un dolor em va
travessar les arrels. Malgrat tot, el dia de Cap d’Any
el van batejar a l’església de Colsterworth i ben aviat el
vam veure bellugar-se pel jardí. La Hannah somreia i
jo notava que la saba corria alegre dins meu amb els
primers balbotejos de l’Isaac. Però aquella felicitat va
durar poc. Quan l'Isaac va fer tres anys, la seva mare es
va casar amb el mossèn Barnabas Smith i se’n van anar
a viure a North Witham, lluny del seu fill.
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Barnabas Smith tenia trenta anys més que la Hannah i
no volia que l’Isaac visqués amb ells. El petit es va quedar amb els avis. Llavors solia refugiar-se entre les meves branques.
Vuit anys més tard vam veure arribar un carruatge carregat de maletes. En va baixar la Hannah, amb dues
nenes i un nen petits. A l’equipatge hi havia els dos-cents
llibres de la biblioteca de Barnabas, que s’acabava de
morir. No sé si en aquell moment l’Isaac va sentir alegria.

Tenia la mirada intensa i impenetrable. En aquells vuit
anys d’abandonament s’havia tornat solitari i reservat.
L’havia vist plorar. L’havia vist enfurismar-se. Odiava
Barnabas Smith. El seu dolor era molt intens.
Aquella nova etapa també va durar poc. Tot just dos
anys després el van enviar a l’escola d’un poble que hi
havia a prop. Es va allotjar amb el senyor Clark, que era
apotecari. A tots els arbres del jardí ens va saber molt
greu que se n’anés.

