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David Bueno, en aquest interessantíssim assaig divul-
gatiu, fa un repàs de l’evolució de la humanitat i 
teoritza sobre la cultura com a motor de l’evolució 
humana. L’autor explica, de manera molt entenedo-
ra, com l’evolució biològica ha propiciat cervells que 
poden acumular i transmetre cultura. Però no només 
això, la cultura esdevé també un motor per fer evolu-
cionar el cervell i revolucionar-lo. Aquesta revolució 
cerebral passa pel seu rejoveniment i inclou, a més, 
l’aprofundiment del lliure albir. D’aquesta manera, 
veiem com la cultura, l’evolució, el rejoveniment i el 
lliure albir es troben lligats al cervell.

«La cultura construeix el cervell al mateix temps 
que el cervell genera cultura. A través de la cultura 

es pot potenciar, o alternativament mutilar,  
qualsevol capacitat mental, més enllà del que portin 

escrit els gens. L’activitat cultural enriquidora  
simplement rejoveneix el cervell».
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«Un cervell cultivat és molt més capaç 
de trencar les barreres del seu pensament, 

de fer evolucionar la pròpia ment. 
Un cervell cultivat és un cervell rejovenit».
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La fletxa del temps
L’evolució que mena cap a nosaltres  
i ens projecta endavant
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El cervell és l’òrgan de la pensa, i la seva acti-
vitat genera tots els processos mentals. Molts 

d’aquests processos es relacionen d’una o altra 
manera amb la cultura. D’una banda, perquè 
l’acumulació de coneixements i la transforma-
ció cultural necessiten un suport capaç d’emma-
gatzemar-los i reexaminar-los, i aquest suport és 
el cervell. D’altra banda, perquè la cultura és 
prou forta per alterar no només la nostra visió 
del món, sinó també, físicament, el nostre cer-
vell, i condicionar, fins i tot, les respostes més 
instintives. Hi ha cultures en les quals, per es-
mentar un parell d’exemples, no és ben vist que 
els homes mostrin tristesa o por, i a través de 
l’educació s’altera la manifestació d’aquestes res-
postes emocionals d’arrel instintiva; en d’altres 
no és ben vist que les dones mirin directament 
als ulls d’un home desconegut, i a través de l’edu-
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cació també s’altera aquesta conducta instintiva 
de reconeixement social de l’estat emocional.

La cultura sorgeix, o és conseqüència, de la 
ment humana, i la ment humana depèn de la cultu-
ra. Per tant, si en aquest assaig vull demostrar l’exis-
tència d’aquesta relació bidireccional i retroali-
mentada entre el cervell i la cultura, que fa que 
s’enriqueixin mútuament fins a esdevenir un po-
derós aliatge, cal que comenci definint aquests dos 
conceptes, cervell i cultura, per usar-los de marc de 
referència. Ho faré integrant-los en la història 
evolutiva de la nostra espècie, i això em perme-
trà començar a analitzar què té d’especial el cer-
vell humà. Més endavant ja veurem com lliga 
tot plegat amb el rejoveniment cerebral i el lliu-
re albir.
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1

Passat

El cervell humà té la mida d’un coco i la forma 
d’una nou. Està format per uns vuitanta-sis mil 

milions de neurones, però no ens ve d’unes quan-
tes. Tenir-ne cinc mil o fins i tot deu mil milions 
més no ens confereix cap facultat mental excep-
cional, i tenir-ne cinc mil o deu mil milions menys 
no comporta cap mancança significativa. Les nos-
tres capacitats mentals no depenen d’això.

També el volum és molt variable. El cervell 
d’una persona adulta té un volum d’uns 1.350 
centímetres cúbics, però n’hi ha que el tenen de 
quasi 1.500 centímetres cúbics, i els més petits 
són de poc més de 950, sense que s’observin di-
ferències significatives pel que fa a les funcions 
mentals. Com a contrapunt, el cervell dels nean-
dertals, que es troben en la nostra línia evolutiva, 
però que van desenvolupar una cultura molt més 
limitada que la nostra i, sobretot, molt menys 
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capaç de transformar-se i de reinventar-se, tenia 
un volum de 1.500 ccentímetres cúbics. És a dir, 
era en general un xic més gros que el nostre, però 
les seves capacitats mentals eren més limitades. 
Per exemple, les eines que fabricaven els primers 
neandertals, fa quasi quatre-cents mil anys, eren 
pràcticament idèntiques a les que feien servir els 
darrers individus d’aquest grup d’homínids, que 
es van extingir fa tan sols trenta mil anys. I mal-
grat que es van distribuir per bona part d’Euràsia 
i van habitar zones climàtiques diverses, als jaci-
ments paleontològics no s’observen diferències 
culturals significatives entre els diferents grups, si 
més no pel que fa a adaptacions específiques 
d’aquestes eines. No és el cas de la nostra espècie, 
que va sorgir a l’Àfrica fa uns dos-cents mil anys. 
L’evolució tecnològica i la diferenciació cultural 
són precisament el segell distintiu més important 
que tenim, especialment des de fa uns vuitanta 
mil anys. Alguna cosa va canviar en aquella èpo-
ca, com veurem més endavant.

Quan naixem, el nostre cervell pesa uns 360 
grams, cosa que vol dir que per assolir la mida 
adulta ha de multiplicar el seu pes per quatre in-
corporant noves neurones. Tanmateix, entre els 
quatre i els sis anys el cervell ja té quasi el mateix 
nombre de neurones que un adult, però malgrat 
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això continua canviant, cada dia. Tenim un cervell 
més gros que el d’un ximpanzé i més petit que el 
d’un neandertal, però la capacitat cultural dels hu-
mans moderns és impressionantment superior. En 
els ximpanzés s’han identificat petites diferències 
culturals: les cries aprenen per imitació, per exem-
ple la manera com obren les closques dels fruits 
secs. Però aquestes diferències són extraordinària-
ment limitades, comparades amb les de les perso-
nes. Cal dir que em refereixo a ximpanzés que han 
estat sempre en llibertat, sense contacte amb hu-
mans; els ximpanzés criats en captivitat poden aca-
bar imitant comportaments humans que no es do-
nen de manera espontània a la natura. És ben 
curiós, perquè això indica que tenen una capacitat 
d’aprenentatge que no utilitzen per ells mateixos, 
només si els ho ensenyem les persones. Dit d’una 
altra manera, nosaltres tenim una capacitat innata 
per desenvolupar cultures dinàmiques i canviants, 
per aprendre-les i per transmetre-les. Segur que els 
neandertals, igual que els altres homínids ancessors 
nostres, com els Homo habilis i els Homo erectus, en-
tre altres, també tenien diferències culturals, però 
si atenem a les restes lítiques que ens han deixat, 
eren molt més limitades que les nostres.

De què depenen les nostres capacitats men-
tals, que poden generar cultures extraordinària-
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ment complexes i dinàmiques? Per abordar aques-
ta qüestió ens cal continuar examinant el passat 
per veure quines han estat les fites evolutives més 
importants de la nostra espècie. La fletxa del temps 
entra en acció.

La història evolutiva dels humans és un tema 
apassionant, però complex i enrevessat, en el qual 
hi ha molts protagonistes. Un dels principals pro-
blemes és que som els únics homínids vius, i els 
animals actuals evolutivament més propers a nos-
altres són els grans primats, especialment els xim-
panzés i els bonobos. El darrer avantpassat comú 
entre ximpanzés i bonobos d’una banda i humans 
de l’altra va viure a l’Àfrica fa entre sis i set mi-
lions d’anys, i des de llavors les nostres estirps han 
anat divergint. De forma molt resumida i sim-
plificada, el nostre origen com a homínids es re-
munta a fa un xic més de cinc milions d’anys, 
quan un grup de primats, els australopitecs, van 
adquirir la postura erecta. Fa uns dos milions i 
mig d’anys van sorgir els primers representants 
del gènere Homo, en forma de diverses espècies, 
com l’Homo erectus, l’Homo habilis i l’Homo heidel
bergensis, de la qual es van originar els neandertals 
a Europa i els seus germans evolutius a l’Àsia, ano-
menats denisovans. L’Homo erectus va ser el pri-
mer homínid que va sortir de l’Àfrica, el bressol 
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de la humanitat, i va anar a l’Àsia i a Indonèsia, 
on alguns dels seus descendents van sobreviure a 
l’illa de Flores fins fa només dotze mil anys. La 
nostra espècie, l’Homo sapiens, també es va ori-
ginar a l’Àfrica fa un dos-cents mil anys. Fa uns 
cent mil anys, alguns d’aquests humans van ini-
ciar el camí de sortida de l’Àfrica, seguint la ma-
teixa ruta que mig milió d’anys abans havien 
utilitzat els avantpassats dels neandertals.

Tanmateix, fa entre cent mil i vuitanta mil 
anys, coincidint amb l’inici de la sortida de l’Àfri-
ca, es van produir una sèrie de canvis morfolò-
gics en la nostra espècie, aparentment subtils però 
conceptualment molt importants. Va canviar la 
forma de la laringe. Pot semblar una futilesa, però 
té una importància cabdal. En els Homo sapiens ar-
caics, anteriors a fa cent mil anys, la laringe for-
ma un angle obtús amb la cavitat bucal, com en 
tota la resta d’homínids i de primats. En els hu-
mans moderns, en canvi, una tipologia que in-
clou totes les ètnies de la Terra, té forma d’angle 
recte. Aquest fet comporta un aspecte clarament 
negatiu, que és la possibilitat d’ennuegar-se i de 
morir asfixiats, la qual cosa no sembla a priori gai-
re avantatjosa. Però, per contra, genera una pos-
sibilitat interessantíssima des del punt de vista ce-
rebral, mental i, també, cultural: permet moure 
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amb molta més agilitat la llengua endavant i en-
darrere dins la cavitat bucal.

Aquest fet, aparentment irrellevant, incre-
menta molt les possibilitats d’estructurar el llen-
guatge oral a través de la parcel·lació dels sons 
amb què s’estructura. S’anomena vocalització quàn
tica, i es defineix com la possibilitat d’encadenar 
sons vocàlics de manera precisa un darrere l’al-
tre, sense separar-los però diferenciant-los de 
manera instantània i amb exactitud. Podem dir, 
per exemple, les vocals aeiou sense separar els sons 
però també sense barrejar-los, distingint-los tots, 
un a un, perfectament bé. En els Homo sapiens ar-
caics, com en tota la resta d’homínids inclosos els 
neandertals, la forma de la laringe no els perme-
tia encadenar els sons d’aquesta manera tan pre-
cisa, i això molt probablement limitava la seva 
capacitat d’expressió oral. Dit d’una altra mane-
ra, malgrat que ningú dubta que els neandertals 
tenien algun tipus de llenguatge raonablement 
estructurat i elaborat, a nosaltres ens resulta molt 
més fàcil explicar històries fonèticament i, per 
tant, conceptualment complexes, com la de la in-
troducció. I explicar històries és la base, o una de 
les bases principals, de la transmissió cultural.

També els ximpanzés es comuniquen entre 
ells amb un llenguatge mixt gestual i vocal, amb 
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grunys i xiscles. Està format per uns dos-cents sig-
nificats, però a diferència del llenguatge humà no 
els encadenen per formar frases. I, a més, els signi-
ficats (com, per exemple, dolç, amargant, perill, 
etc.) són absolutament concrets, sense cap contin-
gut simbòlic ni metafòric. (Com ja he comentat 
abans, em refereixo a ximpanzés en llibertat; les 
cries mantingudes en captivitat poden aprendre 
moltes més paraules, a través del llenguatge gestual 
que utilitzen els sords). El llenguatge dels xim-
panzés, a diferència del nostre, no és creatiu. Nos-
altres podem estructurar i reestructurar paraules 
de diverses categories gramaticals de maneres molt 
diferents per explicar un mateix concepte o una 
història, per donar una recepta de cuina o expli-
car un acudit, o per transmetre els nostres desitjos i 
emocions. En la nostra espècie, llenguatge i creati-
vitat van units, com exposaré més extensament a 
la segona part del llibre.

Poc després que es produís aquest canvi evo-
lutiu en els Homo sapiens, van aparèixer les pri-
meres mostres d’art simbòlic, fa uns vuitanta mil 
anys. En cercles acadèmics es discuteix si els nean-
dertals ja tenien un art parietal amb contingut sim-
bòlic. Algunes pintures trobades en coves de la 
península Ibèrica semblen haver estat fetes fa 
uns seixanta-cinc mil anys, abans de la teòrica 
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arribada dels Homo sapiens moderns a aquesta 
zona d’Europa, que es calcula que es va produir 
fa uns quaranta-cinc mil anys, fet que indicaria 
que van ser fetes pels neandertals. Però també hi 
ha la possibilitat que siguin una mica posteriors i 
que els Homo sapiens moderns hi arribessin una 
mica abans del que se suposa, o que es produís 
alguna mena de «contagi» cultural entre aquests 
dos grups d’homínids, atès que se sap que van co- 
existir en l’espai i el temps, i fins i tot, en alguna 
ocasió, es van arribar a aparellar. Llenguatge, crea-
tivitat i simbolisme estan, per tant, lligats, i tots 
s’originen en l’activitat del cervell.

A banda de l’art simbòlic, també es detecten 
canvis molt clars en les eines que usaven. Fins a 
l’aparició dels humans moderns, les eines fabrica-
des pels homínids havien canviat molt poc en cada 
espècie. Cadascuna feia unes eines més complexes 
i elaborades que l’anterior, atenent la cronologia 
dels seus fòssils, però no les canviaven durant tota 
la seva existència. Les eines fabricades pels Homo 
sapiens arcaics tampoc no van canviar durant més 
de cent mil anys, i eren, a més, pràcticament idèn-
tiques a les dels neandertals. L’arribada dels humans 
moderns, però, va capgirar la situació. Ràpida-
ment les seves eines es van començar a especialitzar 
i a adquirir característiques regionals, sens dubte 
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lligades a diferenciacions culturals. Casualitat? Pos-
siblement no. Llenguatge, creativitat, simbolisme i 
cultura també estan lligats dins el cervell.

Continuem parlant d’evolució. Una de les 
característiques morfològiques més interessants 
dels homínids és el fet de caminar drets. Els pri-
mers primats que se sap que van caminar drets 
van ser els australopitecs, com es dedueix de la 
forma dels malucs de les restes fòssils trobades i 
d’una interessant sèrie de petjades petrificades 
que hi ha a les cendres volcàniques de Laetoli, a 
Tanzània, de fa més de quatre milions d’anys. La 
seva forma i mida i l’estudi de les oscil·lacions del 
cos que se’n deriven han permès deduir que pro-
bablement les van fer un mascle i una femella que 
caminaven tranquil·lament un al costat de l’altre. 
Es considera que el fet de caminar drets es va se-
leccionar inicialment pels avantatges que com-
porta en llargs desplaçaments per la sabana. La 
postura erecta permet una millor refrigeració del 
cos i del cervell durant els desplaçaments diürns 
en espais oberts, atès que el cos es mou en paral-
lel als raigs solars de migdia, l’hora més calorosa.

Aquest fet, però, va comportar una possibilitat 
col·lateral inesperada: caminar drets permet tenir 
un cap més pesant i en conseqüència un cervell 
més gros, atès que s’aguanta directament sobre la 
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columna vertebral, un pilar molt sòlid, en comp-
tes de «penjar» per davant com en la resta de ma-
mífers quadrúpedes. A l’augment de mida cerebral 
també hi van contribuir molts altres aspectes, com 
la ingestió de carn, que va incrementar la quantitat 
de nutrients i d’energia disponibles. El fet de men-
jar carn, al seu torn, també va propiciar que la 
mida dels budells es reduís, la qual cosa va perme-
tre, de retruc, que bona part de la sang que els irri-
gava quedés disponible per al cervell. I aquesta 
sang extra resulta molt necessària per nodrir les 
neurones i altres cèl·lules del cervell, atès que un 
cervell més gros té també més cèl·lules per alimen-
tar. Tanmateix, malgrat que l’explicació que aca-
bo de donar és necessàriament lineal per la forma 
que tenim d’organitzar els textos, molt possible-
ment tots aquests canvis es van produir de mane-
ra concomitant i sinèrgica, com a conseqüència 
d’una mateixa tendència evolutiva.

A més, la postura erecta permet alliberar les ex-
tremitats anteriors, de manera que les mans poden 
ser utilitzades per manipular objectes de manera 
molt més fina i precisa. Fins fa dues o tres dècades 
es deia que les primeres eines van ser elaborades fa 
uns dos milions i mig d’anys per l’Homo habilis, 
però l’estudi de les restes deixades pels australopi-
tecs fa cinc milions d’anys indiquen que ja n’utilit-
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zaven algunes, que preparaven de manera molt 
tosca i rudimentària. Dic això perquè els ximpan-
zés també fan servir pedres per obrir nous i bran-
quillons per agafar formigues dels formiguers. 
Però hi ha dues diferències clau. D’una banda, els 
ximpanzés aprofiten les pedres o els branquillons 
tal com els troben, com a molt en treuen les fulles. 
El homínids, en canvi, des del seu inici, a banda de 
buscar les pedres més convenients, n’han alterat la 
forma per fer-ne eines a mida que compleixin una 
funció predeterminada o previsualitzada. D’altra 
banda, els ximpanzés agafen les pedres o els bas-
tons que tenen a l’abast, i per molt útils que els re-
sultin, quan els acaben de fer servir i es desplacen a 
un altre indret mai no se’ls emporten. Els deixen 
abandonats, i quan en tornen a necessitar en bus-
quen de nous. Tots els homínids, en canvi, trans-
portaven les seves eines amunt i avall per quan les 
tornessin a necessitar, i això indica que, d’alguna 
manera, tenien un cert concepte de futur. Sabien 
que si els havien estat útils una vegada, les podien 
tornar a necessitar més endavant.

A partir d’aquí comença una cursa científica, 
tècnica, biològica i cultural retroalimentada. Te-
nim les mans i el cervell. Curiosament, en uns in-
teressants treballs realitzats fa uns anys, es va veure 
que quan es fan eines de pedra segons l’anome-
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nada tecnologia d’Olduvai, típica dels homínids 
de fa dos milions i mig d’anys, no només s’activen 
zones del cervell implicades en els moviments 
motors fins de les mans, sinó també en el proces-
sament dels sons (l’escorça premotora ventral es-
querra). I quan es fan eines de la tecnologia acheu-
liana, més complexes i refinades, de fa un milió 
sis-cents mil  d’anys, també s’activen zones del 
cervell implicades en l’abstracció i l’organització 
jeràrquica (l’anomenat gir frontal), uns processos 
clau per al desenvolupament d’un llenguatge sim-
bòlic elaborat. L’habilitat física per fer eines i la 
capacitat mental per elaborar i utilitzar un llen-
guatge complex estan lligades al cervell.

Però també cal que el cervell sigui capaç d’in-
novar, d’idear situacions i processos nous. En 
aquest context, com he avançat en un punt ante-
rior, l’estudi comparatiu dels fòssils i de les eines 
que van utilitzar les diferents espècies d’homínids 
mostra una dada curiosa: totes es van especialitzar 
en la fabricació i en l’ús d’unes eines molt con-
cretes, però no es percep cap innovació signifi-
cativa des dels seus orígens fins a la seva extinció. 
Només nosaltres, els Homo sapiens moderns, en 
som l’excepció. Una altra casualitat? Possible-
ment tampoc. Som hereus d’un llarg passat evo-
lutiu, on els canvis morfològics i cerebrals s’han 
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anat retroalimentant, influint-se sinèrgicament. 
Més endavant reprendrem aquest tema.

Una darrera dada sobre el nostre passat evolu-
tiu. Fa uns quatre-cents cinquanta mil anys, els 
Homo erectus van fer una troballa espectacular: van 
descobrir la utilitat del foc. I això va donar un im-
puls impressionant a l’evolució del nostre llinatge. 
D’una banda, el foc permet coure els aliments. 
Això fa que el cos els pugui assimilar amb molta 
més facilitat, cosa que permet que la mida dels bu-
dells es pugui reduir encara més, amb tots els avan-
tatges que comporta per alimentar un cervell cada 
cop més gros. Però també va permetre un altre 
efecte crucial: gaudir dels focs de camp. El foc ac-
tua de nucli aglutinador, de centre de l’activitat 
social, on es poden compartir no només aliments i 
eines, sinó també companyonia per afermar les re-
lacions socials. I explicar i compartir històries i ex-
periències permet afermar aquestes relacions, unes 
activitats que són indispensables per generar, assi-
milar i transmetre cultura. La cultura humana, en-
tesa no solament com el conjunt de coneixences, 
de símbols, de valors, de normes i de formes de 
vida d’una societat, sinó també, de manera molt 
especial, atenent el seu origen etimològic, cultivar 
—créixer, desenvolupar-se i donar fruits—, potser 
va néixer al voltant d’un foc de camp.
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