ORÍGENES El Universo, la vida, los humanos
C.Briones, AF Soto, JM Bermudez de Castro, Crítica (2015)
1.- L’univers
Alberto Fernández Soto és doctor en ciències, El seu camp
d’investigació és la cosmologia observacional i l’estudi dels
objectes més llunyans de l’univers. Inicia el llibre afrontant el repte d’explicar
el primer origen, el de l’univers. És un viatge emocionant des dels orígens de
l’univers fins a l’actualitat. Seguint aquest itinerari podem endinsar-nos en el
funcionament físic i químic de l’univers: la reverberació de l’explosió inicial, la
recombinació (l’origen de la llum), la velocitat d’expansió, les diferents
partícules elementals, la funció de la matèria i l’energia fosques...
Més endavant es plantegen temes pendents de resoldre encara, s’explica el
model inflacionari i finalment, basant-se en les dades actuals, es fa una
suposició sobre com serà provablement la fi del sistema solar i de la nostra
galàxia. Tot explicat amb l’emoció i “la màgia de la realitat” (aquesta valoració
la fa Ricard Solé en un interessant pròleg citant a R. Dawkins)
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2.- La vida
Carlos Briones és doctor en Química (especialitat Bioquímica i
Biologia molecular). En el segon origen, el de la vida, queda clar
que tots els essers vius que hi ha sobre la terra, comparteixen un avantpassat
comú, aquest avantpassat va viure abans que la diversificació a partir d’ell
originés els primers bacteris fa més de 3500 Milions d’anys. S’explica com es va
poder originar la vida a la terra, és a dir, el pas de la química a la biologia: van
sorgir ens que tenien un compartiment que els separava de l’entorn,
metabolisme i capacitat de replicació. S’analitzen els arbres evolutius i es veu
com, en realitat, són arbustos amb múltiples connexions entre les branques.
En una d’aquestes connexions es va produir un salt cap a la complexitat que va
acabar originant les cèl·lules eucariotes. I, a partir d’aquí, van sorgir els
primers organismes pluricel·lulars fa més o menys 1000Ma. Un llarg recorregut
en que els animals van aparèixer fa 750Ma, els mamífers fa 220Ma, el gènere
HOMO fa potser 2,4Ma. I, l’Homo sapiens, fa 200.000 anys: acabem d’arribar!
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3.- Els humans
JM Bermudez és doctor Biologia i codirector de les excavacions
de la sierra de Atapuerca. En l’última part del llibre es descriu
de forma amena i interessant l’evolució de la nostra espècie. Una espècie que
va sorgir a Àfrica i que gràcies a innovacions anatòmiques i fisiològiques, i
especialment a l’aparició del pensament simbòlic, va aconseguir la creació de
la cultura i, per tat, propagació d’un nou tipus d’informació no genètica. Per tal
de conèixer el nostres avantpassats, s’analitzen els fòssils, les eines que
utilitzaven, la fauna, la flora, el clima que els acompanyava, etc. A partir
d’aquets elements i també, quan és possible, de la informació genètica es pot
deduir el nostre camí evolutiu. Els sapiens vam sorgir fa només 150 mil anys.
Fins fa 10 mil anys encara érem caçadors recol·lectors. La lectura sencera de
les 3 parts del llibre imposa la reflexió que som aquí després d’haver superat
múltiples adversitats i aprofitat potser algunes casualitats. Conèixer tot aquest
itinerari ens porta a valorar molt més la vida en la nostra única llar: la Terra.

Una luz fugaz en la oscuridad
Richard Dawkins, Tusquets (2016)
Richard Dawkins és etòleg i zoòleg, autor de llibres de divulgació especialment de biologia evolutiva. Ateu, humanista i escèptic, també ha escrit sobre religió.
Steven Pinker diu que la lectura d’aquest llibre ens dóna la oportunitat
d’observar de prop el funcionament d’una ment extraordinària, una
intel·ligència prodigiosa i una personalitat generosa. Hi estic totalment
d’acord. Són unes memòries fascinants. Hi té cabuda el pensament crític,
les controvèrsies, la bellesa de la ciència, situacions i anècdotes divertides
i una gran dosis de respecte i estima per les persones, per la natura i per la
vida en general. Molt interessant el repàs que fa l’autor dels objectius i
continguts de molts dels seus llibres. I, Interessant també, la descripció de
la relació de Dawkins amb altres autors que ens fan gaudí, de la ciència i
de la bellesa de la vida, amb els seus assajos: Carl Sagan, Neil deGrasse
Tyson, Lawrence Krauss, Edward O. Wilson...
És un assaig sobre els esdeveniments vitals d’un autèntic lliurepensador.

La cuestión vital ¿por qué la vida es como es?
Nick Lane, Ariel (2016)
Nick Lane és bioquímic del departament de genètica, evolució i medi ambient del University College London.
Nick Lane diu: “la vida, com va observar el biòleg Albert
Szent-Györgyi, no és altra cosa que un electró a la recerca d’un lloc per
descansar”. I, al llarg del llibre ens explica com i per què, és així.
L'objectiu que es planteja l’autor és donar resposta a dues grans
preguntes: per què la vida va sorgir per evolució de la manera sorprenent
en què ho va fer? I, per què les cèl·lules funcionen amb energia produïda
de manera tan peculiar?
El llibre és un viatge fantàstic a través de 4000 milions d'anys d'evolució de
la vida a la Terra. Aquest viatge permet també comprendre com funciona el
nostre cos a nivell cel·lular i conèixer quins mecanismes mantenen
l'activitat metabòlica de les cèl·lules propiciant la vida.
Podeu llegir-ne un extens resum aquí

Sàpiens: una breu historia de la humanitat
Yuval Noah Harari, Edicions 62 (2014)
Y.N.Harari és professor al Departament d'Història de la Facultat
d'Humanitats a la Universitat Hebrea de Jerusalem
El treball de Y.Noah és una anàlisi acurada dels diferents tipus d’esdeveniments que han acompanyat els sàpiens -nosaltres-, des de la revolució
cognitiva (fa entre 70 i 30 mil anys) fins a la revolució científica, passant per la
revolució agrícola (fa 10 mil anys) i la revolució industrial. Per tant, Sàpiens no
és un llibre d’història convencional sinó que planteja una àmplia reflexió sobre
qui som, d’on venim, per què fem i pensem d’una determinada manera i quins
condicionants ens han portat a fer i pensar d’aquesta manera.

 Podeu llegir-ne una ressenya completa aquí

El gen egoista
Richard Dawkins, Salvat Ciencia (2014)
Richard Dawkins és zoòleg especialitzat en comportament
animal i en teoria de l’evolució, explica en profunditat les
bases evolutives del comportament dels animals i de l’esser humà.
L’edició de 2014 conté dos capítols addicionals, un sobre l’evolució biològica
de la cooperació social i un altre sobre la dicotomia gen-organisme. És un llibre
que et fa canviar la concepció sobre el què som i el per què actuem d’una
determinada manera. El que més em va sorprendre quan el vaig llegir (el
2002) va ser el concepte de “mem”, crec que és un concepte vital per
entendre el comportament humà.

El somni de Lucreci
Martí Domínguez, La mirada (2013)
L’autor és doctor en biologia, professor de periodisme i director
de la revista Mètode.
Aquest llibre és una joia, un homenatge als lliure pensadors i particularment a
Titus Lucretius que un segle abans de Crist va escriure el poema De Rerum
Natura. L'objectiu principal del poema és alliberar els homes de la por i del
patiment, provinents de prejudicis i creences, explicant clarament les
causes i el funcionament del cosmos.
El llibre de M Dominguez, és doncs, una visita guiada pel món de la ciència,
l’art, la literatura i la filosofia.
Un exemple espectacular d’aquesta visita, és la descripció del quadre
Al·legoria de la primavera de Sandro Botticelli en relació al poema de Lucreci,
però tot el llibre és un regal.

El cerebro y el lenguaje
(El paper de la simulació encarnada en la comprensió del llenguatge)

Benjamin K. Bergen, RBA 2013
B.K.Bergen és especialista en lingüística i ciència cognitiva.
Aquest llibre és el fruit de 10 anys d’investigació en el camp de
la lingüística, la psicologia i les neurociències. Aquestes investigacions han
servit per analitzar les vies i els mecanismes pels quals la ment crea significats
a partir de les paraules.
El seu interès es fonamenta en un plantejament innovador dels processos de
comprensió, en el rigor dels estudis que s’hi exposen i en la quantitat de
respostes i noves preguntes que se susciten.
És un llibre per llegir-lo a poc a poc, és dens pel que fa les dades dels diferents
estudis que s’hi expliquen i per les argumentacions que se’n desprenen.
 Podeu llegir-ne un extens resum aquí

La conquista social de la tierra
Edward O. Wilson, Debate 2012

Edward O. Wilson és un entomòleg, biòleg i professor universitari conegut pel seu treball sobre l'evolució biològica i la
sociobiologia.
La conquista social de la Tierra ens ajuda a comprendre la nostra pròpia
naturalesa i como aquesta s’ha convertit en perillosa pel conjunt de la vida
planetària en els últims mil·lennis. Els humans vam començar a expandirnos pel planeta només fa més o menys 70 mil anys i no hem tingut temps
d’evolucionar conjuntament amb les altres espècies. I això ha tingut
conseqüències calamitoses. D’on venim?, Qui som? On anem? Aquestes
són les preguntes que intenta respondre aquest llibre fascinant.

Diu Wilson: “Un científic d’èxit pensa com un poeta però treballa com un
contable”.

I el cervell va crear l’home
Antonio Damasio, Destino (2010)
A. Damasio és profesor de neurociència, neurologia i psicologia
a la Universitat del Sud de Califòrnia.
Tal com l’autor explica al començament, el llibre intenta respondre dues
preguntes: com construeix una ment, el cervell? I, com aconsegueix el cervell
que aquesta ment sigui conscient? Si l’ésser humà no tingués consciència d’ell
mateix no hauria desenvolupat ni el llenguatge, ni la consciència moral ni la
creativitat.
Per donar resposta a les preguntes abans esmentades l’autor explica el
funcionament del cervell i com en un moment determinat el nostre cervell va
prendre consciència d’ell mateix. Un relat interessant i emocionant sobre el
que ens caracteritza com a humans però, al mateix temps, ens connecta
inequívocament amb els essers vius que conviuen amb nosaltres.

Los diez grandes inventos de la evolución
Nick Lane, Ariel (2009)
Nick Lane és bioquímic i professor honorari del University
College London.
La lectura d’aquest llibre és una experiència fantàstica. Permet fer un viatge
fascinant a través del temps, contemplant com era el nostre planeta quan hi
va aparèixer la vida, analitzant els canvis que s’han produït en els essers vius i
en l’ecosistema i, responent al com i al per què d’aquests canvis.
Un dels moments màgics és l’explicació de com van aparèixer les primeres
formes de vida a partir de la matèria inanimada.
 Podeu llegir-ne un extens resum aquí

El cuento del antepassado
Richard Dawkins, Antoni Bosch (2008)
El conte de l’avantpassat és la història de la vida a la terra partint del present i retrocedint fins a trobar l’avantpassat comú
de tots els essers vius. En aquesta història hi estan representats tots els organismes que comparteixen el present amb nosaltres. Està explicada des del
punt de vista dels humans i és un pelegrinatge al passat; en aquest
pelegrinatge se’ns van afegint totes les espècies d’animals i plantes actuals.
Se’ns afegeixen perquè, tot i que cap d’elles és un avantpassat nostre directe,
amb cada una d’elles compartim un avantpassat comú.

Podeu llegir-ne un extens resum aquí

La història més bella de l'home
JeanGuilaine , JeanClottes, AndréLanganey,
DominiqueSimonnet
Edicions 62 (1999)
Per què l’home? Per què ens hem convertit en el que som?
Com va néixer la parella, la família, la societat? I l’art, l’amor i la guerra?
Aquest llibre ens explica la llarga evolució que ens ha dut fins a la
intel·ligència. I de quina manera l’home es va distanciar de la natura, la va
colonitzar, transcendir, transformar, i al final es va trobar agafat a la trampa de
la seva mateixa cultura.
I si encara fóssim en la prehistòria de la humanitat? ...

La història més bella del món
Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens y Dominique
Simonnet. Edicions 62, (1997)
Hi ha preguntes que ja són intrínseques de la condició humana;
d'on venim, què som o per què som aquí han acompanyat sempre l'ésser humà. Tradicionalment les respostes ens han vingut donades a
través de la religió i la filosofia, però la ciència ha reconstruït la història
del món, que aquest fantàstic llibre ens explica de manera molt clara
i senzilla a partir dels coneixements de científics que són número u en la seva
matèria. Des de l'astrofísica, que aborda el famós Big Bang, fins a
l'antropologia, que ens posa al corrent de com es van estructurar els primers
humans, passant per la química, que va fer possible l'inici de la vida al
planeta, la història més bella del món ens porta a recórrer la història més
apassionant de totes: la nostra.
I si encara fóssim en la prehistòria de la humanitat? ...

