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s difícil trobar un llibre de divulgació
científica que contingui tantes idees
estimulants en poc menys de tres-

centes pàgines com L’enigma de la lliber-
tat, del doctor en biologia David Bueno i
Torrens (Barcelona, 1965). El llibre va ob-
tenir el premi europeu de divulgació cientí-
fica i, en acabar de llegir-lo, el lector no pot
menys que concloure que el guardó va ser
entregat amb tota justícia.

Sovint es relacionen la naturalesa i la
cultura com a termes oposats. Pel que fa
a la humanitat, durant molt de temps s’ha
cregut que allà on comença la civilització
acaba la biologia. La cultura humana seria,
doncs, la fórmula de la humanitat per sos-
treure’s a la dictadura de la selecció natu-
ral. Doncs bé: el text del doctor Bueno, es-
pecialista en genètica i biologia del desen-
volupament, intervé pràcticament de ma-
nera definitiva en la discussió i conclou
que la cultura humana va néixer per la
pressió de la mateixa selecció natural. O
dit en altres paraules: la creació cultural és
la manera que la humanitat va utilitzar per
adaptar-se millor al medi natural. És a dir
que, al contrari del que es creu, la selecció
natural no ha deixat d’actuar mai sobre
l’ésser humà, de manera que alguns va-
lors culturals han acabat per incorporar-se
a la nostra biologia. Des d’aquest punt de
vista, l’altruisme, l’optimisme i l’espirituali-
tat tenen una explicació biològica perfec-
tament comprensible. Són especialment
interessants les pàgines dedicades al llen-
guatge.

En l’epíleg del llibre, l’autor afirma que
els espais mentals de llibertat de pensa-
ment “tenen una base biològica i genètica
i un clar sentit adaptatiu, i per aquest mo-
tiu han estat afavorides per la selecció na-
tural com a mecanisme propi de supervi-
vència del nostre llinatge”. Cosa que no vol

É

dir que la llibertat sigui menys valuosa.
Aquesta i altres conclusions estan molt

ben argumentades al llarg del llibre, i això
és el que el fa especialment valuós, al
marge que, personalment, puguem estar
d’acord o no. El mateix autor explica: “no
pretenc ser reduccionista i restringir un te-
ma tan complex com el de la llibertat a un
sol vessant, sinó aprofundir en el seu ves-
sant biològic per analitzar els aspectes
biològics i evolutius que la condicionen”.
Interessant remarca, perquè tan antiga

com la suposada antítesi entre la cultura i
la naturalesa és la del determinisme i la lli-
bertat.

Al llarg de l’argumentació es van expo-
sant una sèrie d’informacions, algunes de
les quals d’aquest mateix 2011, que apor-
ten interessants punts de vista sobre l’es-
pècie humana. El llibre té dues parts: una
primera dedicada a explicar els conceptes
bàsics del principals processos evolutius i
una segona en la qual es parla de la histò-
ria evolutiva de la nostra espècie.

Una de les idees estimulants que conté
aquest llibre és que, tot i que la humanitat
està formada per gairebé 7.000 milions
d’individus, no hi ha dos cervells exacta-
ment iguals. No tots responen de la matei-
xa manera als mateixos estímuls. I el ma-
teix cervell pot reaccionar de manera dife-
rent al mateix estímul. El marge de manio-
bra que ens dóna la biologia és prou ampli
per parlar de llibertat. Si no és que tenim
en compte que és justament aquest gran
marge de maniobra una de les eines que
ha permès que un grup de només 2.000
individus, dels quals prové tota la humani-
tat actual, s’escapolís de l’extinció fa
150.000 anys. Altres, com els neander-
tals, no van tenir tanta sort, segurament
perquè el seu llenguatge i la seva habilitat
social no estava tan desenvolupada com
la dels Homo que van venir de l’Àfrica. Tot
va ser qüestió de només 78 gens amb di-
ferències significatives amb els de l’home
de cromanyó; és a dir, nosaltres. Bueno
aprofundeix en algunes diferències entre
la nostra espècie i la d’altres homes. Pot-
ser la idea més interessant és el fet com-
provat que l’Homo sapiens és l’únic que va
anar perfeccionant les seves eines, men-
tre que les eines d’altres especies es van
mantenir inalterades fins a la seva extin-
ció. És a dir, no tenien creativitat.

Un text d’aquestes característiques
corre el risc d’utilitzar un llenguatge que
no estigui a l’abast de tothom. El doctor
Bueno, que ja té experiència com a divul-
gador de la ciència, ha sortejat amb habili-
tat aquest perill. El llibre el pot entendre
qualsevol lector amb una mínima inquie-
tud per aquesta temàtica i que vol apro-
fundir en l’enigma de l’espècie humana. El
llibre contribueix a respondre a la pregun-
ta de quins són els elements que ens fa
humans. ❋

Assaig Lluís Martínez
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l llarg camí arribava a
la seua fi o, potser al
contrari, tot tornava a

començar.” Exacte. En aquest
principi de segle XXI convuls tot
torna a començar i a repetir-se. I
la història que explica L’estany de
foc, de Silvestre Vilaplana, mal-
grat que se situa a l’època (segle
XV) del domini de la Inquisició
castellana a València, malaura-
dament, també. No és tan lluny
dels nostres temps i d’alguns
fets.

“I el foc fou trobat escrit en el
llibre de la vida, fou enviat a l’es-
tany del foc”. Un llibre, la Bíblia,
escrit en llengua vulgar, no en lla-

“E tí, una heretgia que la
Inquisició, amb una
mena de Torquemada
com a bèstia diabòlica,
persegueix juntament
a jueus falsament con-
versos i moriscos que
amaguen la seva fe per
por de ser cremats, i
assassina sense cap
mirament. Resant tot
se li perdona. Recor-
dem que l’actual papa
de Roma vol tornar a
fer les misses en llatí.
La història de la crema
de llibres és tan exten-
sa com la de la des-

trucció de persones. És
la deshumanització de la
humanitat que fa segles
que dura. L’opus haereti-
cum, “l’obra més perse-
guida per la Inquisició en
aquells temps”, ha de
ser enviada “al terrible
estany de foc de l’in-
fern”. Més aviat una mar
de foc, que és el que es
recrea a la nostra imagi-
nació de la mà de Vila-
plana a L’estany de foc.
Perquè, tot i que és una
ficció històrica, no costa
gens, al contrari, d’ima-
ginar l’horrorosa perse-

cució i el patiment de jueus i mo-
riscos de València, i d’altres llocs,
en l’època que reprodueix aques-
ta novel·la.

Vista tanta “literatura impos-
tada” i “productes literaris” de
les editorials –en paraules de Da-
vid Castillo en aquest suplement,
que jsubscric i reitero– que la
gent s’empassa només perquè
surten a la tele, per fi una bona
novel·la històrica, amb cara i ulls,
que no cau de les mans. Llàstima
que el lector del segle XXI ja no
és el del segle XX, s’han perdut
bous i esquelles pel camí, i no-
més hi veurà la història; res
més. ❋

Una mar de foc
Novel·la Xavier C. Ribot

L’estany de foc
Autor: Silvestre
Vilaplana
Premi Blai
Bellver Ciutat
de Xàtiva
Editorial: Bromera
Alzira, 2011
Pàgines: 395
Preu: 19 euros

Silvestre
Vilaplana
JOSEP LOSADA


