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El treball sobre Pasteur ha quedat genial i l'han valorat molt bé. En Marcel està 
satisfet i orgullós. La veritat és que s'hi va posar de valent. 

A l'institut no els van donar gaire informació prèvia. Precisament el que calia era 
"espavilar-se" a buscar informació. La recerca autònoma d'informació és una 
habilitat molt necessària en un món que canvia tan ràpidament, o no? 

De manera que en Marcel es va posar mans a l'obra. Al seu barri hi ha una 
biblioteca bastant bona, on va trobar un llibre de biografies de "Grans Científics". 
Pasteur era un d'ells i ocupava ben bé quatre pàgines. Fantàstic! 

Després, la seva mare, que és molt aficionada a la ciència ficció, va remenar a la 
biblioteca de casa i li va deixar un llibre d'Isaac Asimov, Moments estelars de la 
ciència, on també hi havia un capítol destinat a Pasteur. Meravellós! 

Finalment, en Marcel i el seu pare van teclejar "Pasteur" al buscador Yahoo! i, via 
ineternet, van connectar ni més ni menys que amb la web de l'Institut Pasteur de 
París: biografia completa, etapes en la investigació, fotos i plànols... Sensacional! 
Només un petit problema: estava tot en francès, i en Marcel de francès no en sap 
ni un borrall. Però com que el seu pare sí que en sap, li va traduir el que 
necessitava. Fenomenal! 

La Sandra, companya del Marcel a la mateixa classe de Secundària, no va tenir 
tanta sort. Al seu barri hi ha una biblioteca, però no és tan bona, i no va trobar res 
del Pasteur. A casa seva pràcticament no hi ha llibres, ni de l'Assimov, ni de ciència 
ficció, ni de la Corín Tellado... això sí, a la nevera hi ha un tetrabrick de llet 
"pasteuritzada". 

Tampoc hi ha ordinador, ni mòdem, ni internet. I encara que n'hi hagués, ni el seu 
pare ni la seva mare saben francès, de manera que tampoc hauria servit de gaire 
obrir la pàgina web de l'Institut Pasteur. Entre el treball que va presentar la Sandra 
i el que va presentar el Marcel hi havia un abisme. 

Però la Sandra també necessita espavilar-se. També necessita guanyar autonomia 
i saber on buscar la informació. Viu en el mateix món i el mateix país que en 
Marcel, a tots dos els agrada la pizza, Celtas Cortos i que els treballs de l'institut 
els quedin macos. 

Només un problema: en la carrera de la vida un surt amb bicicleta i l'altra surt a 
peu. Podem demanar que el recorregut sigui comparable partint de condicions tan 
diferents? 
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