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Ja sabíem que 
Harari és un his-
toriador total: va 
enlluernar els lec-
tors amb Sàpiens 
(2014). Ja sabíem 
que és un assagis-

ta total: unint saber científic i tecno-
lògic amb pensament humanístic, va 
projectar cap al futur els seus dub-
tes sobre la humanitat a Homo deus 
(2016). Ara, amb aquest nou llibre, ja 
sabem que és un comentarista agut 
i documentat dels grans problemes 
i reptes del present planetari, que 
aborda agafant distància de les cate-
gories ideològiques habituals.  

21 lliçons per al segle XXI sens dub-
te torna a ser un assaig de referència, 
un text on, més que respostes, l’autor 
israelià fa preguntes encadenades que 
acaben amb una meditació personal, 
una invitació a arrencar des d’un ma-
teix el canvi urgent que el món neces-
sita davant la triple amenaça que ens 
assetja: la guerra nuclear, el canvi cli-
màtic i la disrupció tecnològica que 
pot alterar irreversiblement la nostra 
condició d’éssers humans.  

El que fa Harari en aquest llibre és 
portar les grans línies mestres dels 
anteriors assajos sobre el terreny dels 
problemes actuals. ¿I quines són 
aquestes idees clau? Fonamental-
ment, dues. D’una banda, la idea que 
la humanitat, si ha aconseguit arribar 
tan lluny com a espècie, és gràcies a la 
capacitat de col·laboració entre indi-
vidus, al sentit de comunitat, cons-
truït a partir de grans ficcions religi-
oses, ideològiques o nacionals (unes 
construccions que, alhora, n’han li-
mitat la llibertat de pensament i la 
creativitat). De l’altra, la idea que, si 
no vigilem, la tecnologia per millorar-
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PERFIL nos (la combinació entre biotecnolo-
gia i intel·ligència artificial) pot arri-
bar a deshumanitzar-nos, ens pot fer 
perdre el lliure albir com a individus 
(de nou una renúncia, però aquest 
cop potser més definitiva), pot tren-
car el motlle homínid. 

La perpètua postveritat 
A partir d’aquest doble marc inter-
pretatiu, capítol a capítol aborda els 
grans debats actuals sobre immigra-
ció, desigualtat, religiositat, terroris-
me, educació, postveritat, nacionalis-
me, crisi de la democràcia liberal, 
atur... Que ningú no hi busqui, però, 
un manual polític amb receptes per 
sortir del pas. Harari ofereix reflexió, 
i segurament aixeca més alarmes que 
no pas dona solucions o esperances. 
La seva lucidesa extrema l’empeny al 
pessimisme, però alhora s’hi resis-
teix, evita el to apocalíptic. I es mos-
tra, com sempre, pedagògic. Es vol fer 
entendre. 

¿Què diu, per exemple, quan par-
la d’educació? Doncs que “l’única cer-
tesa és el canvi”. És a dir, la formació 
permanent: per sobreviure i progres-
sar en aquest canvi continu “neces-
sitarem un munt de flexibilitat men-
tal i grans reserves d’equilibri emoci-
onal”. I esmenta les quatre c com a pi-
lars de la tasca educativa: pensament 
crític, comunicació, col·laboració i 
creativitat. Què diu de la postveritat? 
D’entrada, que “els humans sempre 
hem viscut en l’era de la postveritat”, 
sempre hem creat i hem cregut ficci-
ons. “Quan milions de persones cre-
uen durant milers d’anys [en una no-
tícia falsa], llavors és religió”... Davant 
d’això, creu que “l’imperatiu moral 
suprem és l’imperatiu de saber”, i 
més avui, quan la informació corre 

desbocada, com un objecte més de 
consum massiu. “És responsabilitat 
de tots plegats dedicar temps i esfor-
ços a destapar les nostres tendenci-
ositats i a verificar les nostres fonts 
d’informació”. I aquí sí que dona dos 
consells pràctics. Primer: “Si vols in-
formació fiable, paga uns bons diners 
per accedir-hi”. I segon: “Si algun te-
ma et sembla excepcionalment im-
portant, fes l’esforç de llegir-ne lite-
ratura científica rellevant”. 

¿I què diu del poder, la desigualtat 
i la democràcia? Doncs que, si en els 
temps antics la terra era l’actiu més 
important i en l’era moderna ho eren 
les màquines i les fàbriques, ara, “si 
volem evitar la concentració de tota 
la riquesa i el poder a les mans d’una 
petita elit, la clau és regular la propi-
etat de les dades”. Google, Facebook, 
Baidu o Tencent: a ells els estem re-
galant les nostres dades a canvi de 
serveis gratuïts d’e-mail i de vídeos 
divertits. 

Entendre els nostres desitjos 
Harari és extremadament enraonat, 
tant, que et fa dubtar de la pròpia raó. 
“Els sentiments no són el contrari de 
la racionalitat: són l’encarnació de la 
racionalitat evolutiva. Generalment 
no ens adonem que els sentiments 
són de fet càlculs, perquè aquest pro-
cés ràpid de càlcul té lloc molt per 
dessota del nostre llindar de consci-
ència”. O, dit d’una altra manera: “Si 
entenem que els nostres desitjos no 
són les manifestacions màgiques de 
la lliure elecció, sinó més aviat el pro-
ducte de processos bioquímics (in-
fluenciats per factors culturals que 
també queden fora del nostre con-
trol), potser no ens preocuparem 
tant. És millor entendre’ns a nosal-
tres mateixos, les nostres ments i els 
nostres desitjos, que intentar fer re-
alitat qualsevol fantasia que ens vin-
gui al cap”. De fet, ja ho veieu, Hara-
ri et fa dubtar de tot, et dona el gust 
i la llibertat de dubtar. I aquesta és 
la gran lliçó del llibre: “La gent temo-
rosa de perdre la seva veritat tendeix 
a ser més violenta que la gent acostu-
mada a mirar el món des de diferents 
punts de vista. Les preguntes que no 
pots respondre són generalment 
molt millors per a tu que les respos-
tes que no pots qüestionar”.!
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És una virtut prò-
pia dels millors 
escriptors i perio-
distes: no cal es-
tar d’acord amb el 
que pensen o ex-
pliquen perquè 

els seus textos i les seves idees si-
guin un plaer literari i un estímul 
intel·lectual. Tom Wolfe (1930-
2018) va ser un mestre a l’hora de 
despertar la fascinació dels que dis-
crepaven d’ell o el detestaven. Va 
fer gala d’aquesta virtut fins al final. 

El regne del llenguatge, del 2016, 
és l’últim llibre que Wolfe va publi-
car. El lector hi trobarà l’afany po-
lemista, el to de busca-raons erudit 
i la intel·ligència pugnaç que el con-
vertiren en un gegant. També li re-
sultaran gratament familiars la pro-
sa espurnejant i frenètica, la mala 
bava caricaturesca i una propensió 

El regne del sarcasme
bombollejant (bombolles d’àcid sul-
fúric, concretament) al sarcasme. 

Entre l’assaig hiperbòlic i el re-
portatge incisiu, l’obra és sobretot 
un atac contra Noam Chomsky i la 
seva teoria de la “gramàtica genera-
tiva”, segons la qual els humans nai-
xem amb una capacitat innata per al 
llenguatge que ens permet aprendre 
qualsevol llengua perquè totes com-
parteixen unes estructures i unes 
formes universals. El que va portar 
Wolfe a escriure el llibre va ser el re-
coneixement, per part de Chomsky, 
que els orígens del llenguatge conti-
nuen sent “un enigma”. 

Amb la intenció de desmuntar la 
teoria que el llenguatge és un pro-
ducte de l’evolució, i alhora amb 
l’afany de demostrar que en realitat 
és l’eina que ens hem donat els hu-
mans per dominar el món, Wolfe es 
burla del Big Bang, posa en entredit 

no fossin capaços de parlar cap idio-
ma a banda del seu, però n’hi ha que 
han après portuguès. 

La naturalesa tèrbola i espúria de 
les intencions de Wolfe queda al 
descobert quan, tot sovint, resulta 
impossible aclarir per quina raó 
ataca Chomsky: ¿perquè ha estat 
elogiat com un dels cervells més 
prodigiosos del segle XX gràcies a 
una teoria que Wolfe considera un 
disbarat?, ¿perquè representa la 
universitat que ell tant detesta?, ¿o 
perquè Chomsky és l’ídol d’una es-
querra que repugna al conservado-
risme wolfià? 

I, malgrat tot, la prosa i la intel·li-
gència (sovint retorçuda, a vegades 
sectària, sempre volcànica) de Wol-
fe fan que El regne del llenguatge si-
gui una lectura excitant. Ai qui po-
gués, als 80 anys (o als 40), escriu-
re amb aquest encant ple de fúria.!
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la teoria darwiniana de la selecció 
natural i de l’evolució, i considera 
que la idea de Chomsky segons la 
qual tenim un “òrgan del llenguat-
ge” és una fantasia que no ha estat 
confirmada mai. 

Més enllà del cinisme anticien-
tífic que adopta de tant en tant (riu-
re’s amb suficiència de la hipòtesi 
que la matèria va sorgir del no-res 
no passa de ser una boutade de ta-
verna), el principal problema del lli-
bre és que Wolfe sovint és simplis-
ta i poc rigorós. Com quan vol de-
mostrar, per exemple, que la llengua 
de la tribu amazònica dels pirahã, 
una llengua rudimentària, sense 
temps passat ni futur, sense subor-
dinades ni nombres, que és conse-
qüència de la vida tan senzilla que 
porten els seus parlants, desmunta 
la possibilitat d’una gramàtica uni-
versal. La desmuntaria si els pirahã 
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