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I Jesús Purroy és un jove doctor en bio
logia per la Universität de Barcelona, ha 
fet recerca sobre malalties humanes de 
base genètica i neurociència en empreses 
i universitats de Londres, Nova Jersey, 
Miami i Barcelona. Amb aquest llibre va 
guanyar el Premi Europeu de Divulgació 
Científica «Estudi General».
En la nostra vida quotidiana sentim 
sovint, per exemple, sobre l’alimentació, 
afirmacions de vegades exagerades i d’al- 
tres que directament són mentida. L’au- 
tor ens proposa que, quan passa això, ens 
hem de preguntar tres coses: la primera, 
si hi ha un perqué, quan no hi ha un per
qué les coses queden fora d’una anàlisi 
racional; la segona cosa que ens hem de 
preguntar és si allò que és diu té unes 
raons acceptables o no; i la tercera pre
gunta és que les raons, una vegada analit- 
zades, sempre són provisionals.
El llibre va pie d’históries de suposats 
descobriments científics que han sigut un 
frau, o teories ja superades que es conti
núen explicant en les universitats per 
inércia.També suposats reméis a algunes 
malalties que s’han demostrat que no 
curaven res, hi ha gent que continua con- 
fiant en ells, curiosament, de vegades, es 
té més confianza en aquests falsos reméis 
que en la propia ciéncia.
S’aborda en un altre capítol les dificultats 
que té la ciéncia per a comunicar els seus 
descobriments. D ’una banda, están les 
revistes científiques més seriöses que fan

un control exhaustiu deis arti
cles que els arriben, on uns 
científics vigilen el que han 
escrit uns altres. Pero d’altra 
banda hi ha els mitjans de 
comunicado general que sovint 
tenen tendéncia al sensaciona- 
lisme, o a simplificar les noti
cies. D e vegades, també podem 
trabar científics a sou de dife- 
rents corporacions que mani
pulen la informado, d’acord ais 
interessos de qui els paga.
L’ética de la ciéncia és un altre 
deis temes deis quais parla el lli
bre, en les societats démocrati
ques, en els darrers anys, és una 
qüestió molt important, ja que 
es tenen molt en compte els 
drets de les persones i deis ani
mais. En les dictadures, tot i que de vega- 
des s’han realitzat importants avanços en 
el camp de la medicina, s’ha sigut extre- 
madament cruel amb les persones amb 
qui s’ha expérimentât, i se citen casos 
com els de l’Alemanya nazi, la X ina 
comunista o la dictadura xilena de Pino
chet
El llibre finalitza amb unes reflexions o 
conseils que l’autor titula irônicam ent «El 
sermó final del doctor Purroy», en què 
se’ns diu, entre altres coses, que la curio- 
sitat és l’inici del coneixem ent Q ue la 
informado és m olt im portant per a 
transmetre el coneixem ent lim itar el
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poder deis nigromántics i posar la ciéncia 
al servei del conjunt de la societat pero 
aquesta s’ha de practicar amb responsa- 
bilitat cal esforçar-se per beure de les 
fonts fiables. I que cal tindre en compte 
que els grans descobriments requereixen 
grans demostracions.
Tot el que cal saber per saber-ho tot és un 
llibre escrit de manera molt didáctica i 
amena, dirigit a tot tipus de públic i que 
aporta uns punts de reflexió molt inté
ressants que ens poden ser molt útils en 
la nostra vida quotidiana a l’hora d’en- 
frontar-nos a questions com les de la 
salut o els descobriments científics. |
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