Fa cent mil anys, l’Homo sapiens era
un animal insignificant que s’ocupava
de les seves coses en un racó de l’Àfrica
i compartia el planeta amb almenys cinc

que el de les cuques de llum o els goril·les.
De sobte, però, fa setanta mil anys, un canvi

Sàpiens
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misteriós i profund en les seves habilitats
cognitives el va convertir en l’amo del món.
Avui dia només hi ha una espècie humana
a la Terra. Nosaltres. L’Homo sapiens.
Com s’ho va fer l’Homo sapiens per
aconseguir extingir la resta de les espècies
d’humans i gairebé la meitat dels mamífers
terrestres més grans del món? Per què
els nostres avantpassats es van reunir
i organitzar per crear ciutats i regnes?
Com vam arribar a creure en els déus,
les nacions i els drets humans; a confiar
en els diners, els llibres o les lleis? Per

El foc ens va fer perillosos.
La xafarderia ens va ajudar a cooperar.
L’agricultura va despertar la nostra avidesa.
La mitologia va instaurar la llei i l’ordre.
Els diners van suposar alguna cosa en la qual tothom podia confiar.
Les contradiccions van crear la cultura.
La ciència ens va fer els amos de la creació.
Però res de tot això ens ha fet feliços.

què ens vam convertir en esclaus de la
burocràcia, els horaris i el consumisme?
Els humans, som més feliços a mesura
que la història progressa? Com serà el
nostre món d’aquí mil anys?
Informativa, divulgativa, audaç, intel·ligent,

Sàpiens. Una breu història de la humanitat
qüestiona tot allò que sabíem sobre l’ésser
humà. Una obra brillant que ofereix una
nova perspectiva de la humanitat i ens

Sàpiens

l’ecosistema no era gaire més important
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espècies més d’humans. El seu paper en

d’Oxford i professor al Departament
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d’Història de la Universitat Hebrea de
Jerusalem, especialitzat en Història
del Món. La seva recerca se centra en
les qüestions històriques generals,
com ara la relació entre la història i la
biologia, si hi ha justícia en la història o
si el progrés comporta felicitat. Els seus
cursos i conferències en línia han atret
centenars de milers de visites. El 2012 va
ser guardonat amb el premi Polonsky de
creativitat i originalitat en les disciplines
humanístiques.
«La raó per la qual Sàpiens s’ha situat
d’una manera explosiva al capdamunt de
les llistes de vendes de tot el món és molt
simple: perquè aborda les qüestions més
importants de la història i del món modern,
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i té un estil inoblidablement vívid.
Us encantarà.»
Jared Diamond, Premi Pulitzer
«Sàpiens forma part d’aquells llibres que et
renoven la fe amb la capacitat dels lectors
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Anys abans
del present
13.500 milions
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Ús quotidià del foc.
L’Homo sapiens evoluciona a l’est de l’Àfrica.
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Els sàpiens s’estableixen a Austràlia. Extinció
de la megafauna australiana.
30.000
Extinció dels neandertals.
16.000
Els sàpiens s’estableixen a Amèrica. Extinció
de la megafauna americana.
13.000
Extinció de l’Homo floresiensis. L’Homo sapiens
és l’única espècie humana sobrevivent.
12.000
Revolució Agrícola. Conreu de plantes i domesticació d’animals. Poblats permanents.
5.000
Primers regnes, escriptura i diners. Religions
politeistes.
4.250
Primer imperi: l’Imperi accadi de Sargon.
2.500
Invenció de la moneda: diners universals.
Imperi persa: un ordre polític universal «en
benefici de tots els humans».
Budisme a l’Índia: una veritat universal «per
alliberar del patiment tots els éssers humans».
2.000
Imperi Han de la Xina. Imperi romà al Mediterrani. Cristianisme.
1.400
Islam.
500
Revolució Científica. La humanitat reconeix
la seva ignorància i comença a adquirir un poder sense precedents.
Els europeus comencen a conquerir Amèrica i
els oceans. El planeta sencer es converteix en
un únic escenari històric. Ascensió del capitalisme.
200
Revolució Industrial. L’estat i el mercat substitueixen la família i la comunitat. Extinció massiva de les plantes i els animals.
El present Els humans van més enllà dels límits del planeta Terra.
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El futur

Les armes nuclears amenacen la supervivència
de la humanitat.
Els organismes estan cada vegada més determinats per un disseny intel·ligent més que no
pas per la selecció natural.
¿El disseny intel·ligent es converteix en el principi bàsic de la vida?
¿L’Homo sapiens és substituït per superhumans?
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PRIMERA PART

LA REVOLUCIÓ COGNITIVA

1. Una empremta d’una mà humana, feta fa uns 30.000 anys
a la paret de la cova de Chauvet-Pont-d’Arc, al sud de França.
Algú va intentar dir: «He estat aquí!».
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Capítol 1

un animal insignificant

Fa uns 13.500 milions d’anys, en el que coneixem com a
Big Bang, es van crear la matèria, l’energia, el temps i l’espai. La història d’aquests elements fonamentals del nostre
univers s’anomena física.
Uns 300.000 anys després de la seva aparició, la matèria
i l’energia van començar a unir-se i van formar estructures
complexes, anomenades àtoms, que després es van combinar i van formar les molècules. La història dels àtoms, les
molècules i les seves interaccions s’anomena química.
Fa uns 3.800 milions d’anys, en un planeta anomenat
Terra, certes molècules es van combinar per formar unes
estructures especialment grans i intricades anomenades organismes. La història dels organismes s’anomena biologia.
Fa uns 70.000 anys, uns organismes que pertanyien a
l’espècie Homo sapiens van començar a formar unes estructures encara més elaborades anomenades cultures. El
desenvolupament subsegüent d’aquestes cultures humanes
s’anomena història.
Hi ha tres revolucions importants que han determinat
el curs de la història: la Revolució Cognitiva, que va donar el
tret de sortida de la història fa uns 70.000 anys; la Revolució Agrícola, que la va accelerar fa uns 12.000 anys, i la
Revolució Científica, que es va iniciar fa només 500 anys i
15
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podria representar perfectament el final de la història i
l’inici d’una cosa completament diferent. Aquest llibre explica de quina manera aquestes tres revolucions han afectat
els humans i els organismes amb qui han coexistit.

Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa
uns 2,5 milions d’anys van aparèixer uns animals molt semblants als humans moderns, però durant infinites generacions no van destacar entre els múltiples organismes amb
què compartien l’hàbitat.
En una excursió per l’Àfrica oriental de fa dos milions
d’anys, hauríeu pogut trobar un elenc de personatges humans
ben coneguts: mares neguitoses que bressolaven amorosament els seus petits, estols de nens que jugaven despreocupadament en el fang, joves temperamentals que es rebel·laven
contra els dictats de la societat, vells cansats que només volien que els deixessin en pau, mascles que feien el fatxenda
per intentar impressionar la bellesa de la zona i matriarques
velles i sàvies que ja ho havien vist tot. Aquests humans primitius estimaven, jugaven, forjaven estrets vincles d’amistat
i competien per obtenir estatus i poder —però també ho
feien els ximpanzés, els babuïns i els elefants. No tenien res
d’especial. Ningú, i encara menys els humans mateixos, podia pensar que els seus descendents un dia arribarien a la
Lluna, desintegrarien l’àtom, desxifrarien el codi genètic i
escriurien llibres d’història. El més important que s’ha de
saber dels homes prehistòrics és que eren uns animals insignificants que no tenien més influència en el medi que els
goril·les, les cuques de llum o les meduses.
Els biòlegs classifiquen els organismes en espècies. Es
diu que els animals pertanyen a la mateixa espècie si acos16
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tumen a copular entre si i tenen descendència fèrtil. Els
cavalls i els burros tenen un avantpassat comú prou recent
i comparteixen molts trets físics, però demostren ben poc
interès mutu. Si els indueixen a fer-ho, copulen, però les
seves cries, anomenades mules, són estèrils. Les mutacions
en l’ADN dels burros, així doncs, no poden passar als cavalls ni viceversa. Aquests dos tipus d’animals es consideren
per tant dues espècies diferenciades que avancen per camins
evolutius independents. En canvi, encara que un buldog i
un spaniel semblin molt diferents, pertanyen a la mateixa
espècie i comparteixen el mateix patrimoni d’ADN. Copularan alegrement i els seus cadells, quan es facin grans,
s’aparellaran amb altres gossos i tindran més cadells.
Les espècies que han evolucionat a partir d’un avantpassat comú s’engloben dins de la categoria del gènere. Els
lleons, els tigres, els lleopards i els jaguars són espècies diferents dins del gènere Panthera. Els biòlegs etiqueten els
organismes amb un nom llatí compost: el gènere seguit de
l’espècie. Els lleons, per exemple, es diuen Panthera leo, l’espècie leo del gènere Panthera. Probablement, tots els que
estan llegint aquest llibre són Homo sapiens —l’espècie Sapiens (‘savi’) del gènere Homo (‘home’).
Els gèneres, al seu torn, s’agrupen en famílies, com ara
els felins (lleons, guepards, gats domèstics), els cànids (llops,
guineus, xacals) i els elefàntids (elefants, mamuts, mastodonts). Tots els membres d’una família es remunten a una
matriarca o un patriarca fundador. Tots els felins, per exemple, des del gat domèstic més petit fins al lleó més ferotge,
tenen un avantpassat comú dins dels felins que va viure fa
25 milions d’anys.
L’Homo sapiens també forma part d’una família. Aquest
fet banal era un dels secrets més ben guardats de la història.
17
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L’Homo sapiens preferia molt més veure’s com un animal
únic, un orfe sense família, sense cosins ni germans i, cosa
encara més important, sense pares. Però això no és així.
Ens agradi o no, som membres d’una gran família particularment sorollosa: els grans simis. Els nostres parents vius
més pròxims inclouen els ximpanzés, els goril·les, els orangutans i els gibons. Els ximpanzés són els més pròxims de
tots. Fa només sis milions d’anys, una femella simi va tenir
dues filles. Una es va convertir en l’avantpassat de tots els
ximpanzés i l’altra és la nostra àvia.

Esquelets a l’armari
L’Homo sapiens ha amagat un secret encara més inquietant.
No solament tenim un munt de cosins incivilitzats: temps
era temps, també vam tenir uns quants germans i germanes. Estem acostumats a pensar que nosaltres som els únics
humans, perquè durant els últims deu mil anys la nostra
espècie ha estat efectivament l’única espècie humana que hi
ha hagut, però el veritable significat de la paraula humà és
‘animal que pertany al gènere Homo’, i abans hi havia moltes altres espècies d’aquest gènere a part de l’Homo sapiens.
A més, tal com veurem a l’últim capítol del llibre, en un
futur no tan llunyà potser ens haurem d’enfrontar una altra
vegada amb humans no sapiens. Per aclarir aquesta qüestió,
sovint utilitzaré el terme sàpiens (plural, sàpiens) per referirme als individus de l’espècie Homo sapiens, mentre que reservaré el terme humà per referir-me a tots els altres individus del gènere Homo.
Primer, fa uns 2,5 milions d’anys, a l’Àfrica oriental,
els humans van evolucionar a partir d’un gènere de simis
18

016-115095-Sapiens-Breu hist. humanitat.indd 18

14/07/14 10:23

un animal insignificant

anterior anomenat Australopithecus, que vol dir ‘simi del
sud’. Fa uns dos milions d’anys, alguns d’aquests homes i
dones primitius van deixar les seves terres, van travessar
grans zones del nord de l’Àfrica, Europa i Àsia i s’hi van
instal·lar. Com que la supervivència als boscos nevats del
nord d’Europa requeria unes característiques diferents
de les que calien per sobreviure a les jungles xafogoses
d’Indonèsia, les poblacions humanes van evolucionar en
direccions diferents. El resultat van ser espècies diferents
a les quals els científics han assignat un nom llatí ben
pompós.
Els humans d’Europa i l’Àsia occidental van evolucionar fins a convertir-se en l’Homo neanderthalensis (‘l’home
de la vall del Neander’), els quals, popularment, reben el
nom de neandertals. Els neandertals, més corpulents i més
musculosos que nosaltres els sàpiens, es van adaptar al clima fred de l’Euràsia occidental de l’era glacial. Les zones
més orientals de l’Àsia estaven poblades per l’Homo erectus, ‘l’home dret’, que hi va sobreviure prop de dos milions d’anys, fet que el converteix en l’espècie humana més
duradora de tots els temps. Aquest rècord no sembla que
el pugui batre ni tan sols la nostra espècie: és bastant dubtós que l’Homo sapiens continuï campant pel nostre planeta
d’aquí mil anys, o sigui que ja no diguem d’aquí dos milions d’anys.
A l’illa de Java, a Indonèsia, hi habitava l’Homo soloensis,
‘l’home de la vall del Solo’, que estava més preparat per a
la vida del tròpic. En una altra illa indonèsia, la petita illa
de Flores, els humans primitius van experimentar un procés d’empetitiment. Els humans havien arribat a Flores
quan el nivell de mar era excepcionalment baix i l’illa era
fàcilment accessible des del continent. Quan els mars van
19
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tornar a créixer, alguns individus van quedar atrapats a
l’illa, que era pobra en recursos. Els individus grossos, que
necessiten molt menjar, van morir primer. Els més petits
van sobreviure millor. Amb el pas de les generacions, els
habitants de Flores es van acabar convertint en nans. Els
membres d’aquesta espècie única, coneguda pels científics
com l’Homo floresiensis, feien un metre d’alçada com a màxim i no pesaven més de 25 quilos. No obstant això, van
ser capaços de fabricar eines de pedra i fins tot, de tant en
tant, caçaven algun elefant —malgrat que, en honor a la
veritat, s’ha de dir que els elefants de l’illa també eren una
espècie nana.
El 2010, uns científics que feien excavacions a la cova de
Denisova, a Sibèria, van descobrir l’os d’un dit fossilitzat i
van rescatar de l’oblit un altre germà perdut. Les anàlisis
genètiques van demostrar que el dit pertanyia a una espècie
humana desconeguda fins aleshores, que es va anomenar
Homo denisova. Qui sap quants parents nostres falten per
descobrir en altres coves, altres illes i altres terres.
Mentre aquests humans es desenvolupaven a Europa i
l’Àsia, a l’Àfrica oriental l’evolució no es va aturar. El bressol de la humanitat va continuar originant un bon nombre
de noves espècies, com l’Homo rudolfensis, ‘l’home del llac
Rudolf’, l’Homo ergaster (‘l’home treballador’) i finalment
la nostra espècie, que amb una gran falta de modèstia hem
anomenat Homo sapiens, ‘l’home savi’.
Els individus d’algunes d’aquestes espècies eren enormes i d’altres eren nans. Alguns eren caçadors temibles i
d’altres dòcils recol·lectors de plantes. Alguns van viure en
una sola illa, mentre que d’altres van voltar per diferents
continents. Però tots pertanyien al gènere Homo. Tots eren
éssers humans.
20
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2. Els nostres germans, segons unes reconstruccions hipotètiques (d’esquerra a dreta): Homo rudolfensis (Àfrica oriental), Homo erectus
(Àsia occidental) i Homo neanderthalensis (Europa i Àsia occidental).
Tots són humans.

És una fal·làcia molt estesa imaginar-se que aquestes espècies van apareixent una darrere l’altra seguint una línia descendent en què l’ergaster dóna origen a l’erectus, l’erectus
dóna origen als neandertals i els neandertals evolucionen
fins a nosaltres. Aquest model lineal crea la impressió equivocada que a qualsevol moment només un tipus d’humà habitava la Terra, i que totes les espècies anteriors eren simplement models més antics de nosaltres mateixos. La veritat
és que des de fa dos milions d’anys fins fa uns 10.000 anys,
al món hi van viure, en el mateix moment, unes quantes
espècies d’humans. ¿I per què no? Avui hi ha moltes espècies de guineus, óssos i porcs. El món de fa 100.000 anys
estava habitat per almenys sis espècies diferents d’homes.
És l’exclusivitat actual, i no pas aquest passat divers, el que
és singular, i potser incriminatori. Com veurem de seguida,
els sàpiens tenim bons motius per reprimir el record dels
nostres germans.

21
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El preu de pensar
Malgrat les moltes diferències que s’observen entre les diverses espècies humanes, totes comparteixen unes quantes
característiques definidores. La més notable és que els humans tenen un cervell extraordinàriament gran comparat
amb el d’altres animals. Els mamífers que pesen 60 quilograms tenen de mitjana un cervell de 200 centímetres cúbics. Els primers homes i dones, fa 2,5 milions d’anys, tenien
un cervell d’uns 600 centímetres cúbics. Els sàpiens moderns disposen d’un cervell que oscil·la entre els 1.200 i els
1.400 centímetres cúbics. El cervell dels neandertals era
encara més gran.
El fet que l’evolució seleccionés el cervell més gran pot
semblar-nos una cosa sense cap misteri. Estem tan enamorats de la nostra intel·ligència superior que sobreentenem
que, en el tema de la capacitat cerebral, com més gran millor. Però si això fos així, en la família dels felins també hi
hauria hagut individus capaços de fer càlculs. ¿Per què, en
tot el regne animal, el gènere Homo és l’únic que ha adquirit aquestes màquines de pensar tan descomunals?
El cert és que un cervell gegant suposa una gran despesa per al cos. No és fàcil de transportar, sobretot tenint en
compte que està tancat dins d’un crani enorme. I encara és
més difícil d’alimentar. En l’Homo sapiens, el cervell representa d’un 2 a un 3 % del pes del cos però consumeix el 25 %
de l’energia del cos quan estem en repòs. En canvi, el cervell
d’altres simis requereix només un 8 % de l’energia que gasten en repòs. Als homes primitius aquests cervells els van
passar factura en dos sentits: primer, van haver de dedicar
més temps a buscar menjar. Segon, els músculs els van quedar atrofiats. Com un govern que desvia diners de defensa a
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educació, els humans van desviar l’energia dels bíceps a les
neurones. Sembla molt evident que això no és una bona
estratègia per sobreviure a la sabana. Un ximpanzé no pot
sortir vencedor d’una discussió amb un Homo sapiens, però
en una lluita pot deixar l’home rebregat com una nina de
drap.
Avui en dia amortitzem prou bé el nostre enorme cervell, perquè podem fabricar cotxes i armes que ens permeten moure’ns més de pressa que els ximpanzés i dispararlos des d’una distància segura en lloc d’haver-hi de lluitar.
Però els cotxes i les armes són un fenomen recent. Durant
més de dos milions d’anys, les xarxes neuronals humanes
no van parar de créixer i, deixant de banda uns quants ganivets de sílex i uns quants pals punxeguts, els humans en
van treure ben poca cosa. ¿Què va fer evolucionar aquest
enorme cervell humà durant aquests dos milions d’anys?
La veritat: no ho sabem.
Un altre tret humà singular és que caminem drets sobre
dues cames. Dempeus, és més fàcil escodrinyar la sabana
per detectar si hi ha depredadors o enemics, i els braços,
innecessaris per a la locomoció, queden alliberats per a altres coses, com tirar pedres o fer senyals. Com més coses
podien fer aquestes mans, més prosperaven els que les tenien, de manera que la pressió evolutiva va comportar una
concentració creixent de nervis i músculs molt ben afinats
als palmells i als dits. Com a conseqüència d’això, els humans poden dur a terme tasques molt complexes amb les mans.
Concretament, poden fabricar i utilitzar eines força sofisticades. La primera mostra d’aquesta producció d’eines es
remunta a uns 2,5 milions d’anys, i la fabricació i l’ús d’eines són els indicis a través dels quals els arqueòlegs reconeixen els humans primitius.
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