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RECOMANACIÓ
LA MUERTE CONTADA POR UN SAPIENS A UN NEANDERTAL / Juan José Millás,

José Luis Arsuaga.- Barcelona: Alfaguara, 2022.
Un diàleg entre la ciència i la literatura.
Millás i Arsuaga tornen amb aquest títol, segona entrega d’una apassionant aventura de
reflexió, en este cas sobre la vellesa i la mort. Aquest llibre revelador aborda temes tan profunds,
a més dels anteriors assenyalats, com són l’eternitat, la longevitat, l’enfermetat, la selecció natural
o la supervivència.
Aquest brillant tàndem de la literatura espanyola i de la ciència, torna a enlluernar als
lectors i lectores amb l’humor i la ironia que els són propis.
Divulgació científica i literatura s’uneixen per a descobrir-nos aspectes esencials de la
nostra existència i fer-nos pensar i repensar sobre els diferents procesos evolutius dels humans i
també dels animals.
Al llarg del llibre podreu anar aprenent, per exemple, que els llamàtols poden viure 40
anys, que un ratolinet pereix als 3 anys però després d’una vida amb tants batecs com els que
hauria tingut un elefant que vivira fins els 90 anys… Són tants els temes que tracta sobre
biologica i història evolutiva que cada lector o lectora es quedarà amb una de les lliçons que
ofereix el sapiens (Arsuaga).
La muerte contada por un sapiens a un neandertal és un viatge en ocasions molt
divertit i sempre intrigant que mourà la curiositat de tot aquell lector o lectora per conéixer d’on
venim i cap on anem i així entendre la mort des de la vida. Impressiona descobrir que la vellesa i
l’enfermetat sols són invents culturals, per tant l’ésser humà és capaç d’inventar tant el microones
com la vellesa.
Com si de Sherlock Arsuaga i Watson Millás es tractara, aquestos dos genis, cadascú en
el seu camp, reflexionen i ens fan reflexionar sobre el fet de que som la única espècie que és
conscient de que va a morir.
Per què el recomane? Doncs perquè llegir-lo és descobrir un gènere literari propi. No sé si
és una entrevista, una novel.la o un assaig ; el que sí sé, és que és la conversa de dos estrelles
que us enlluernaran.
UN LLIBRE ESPECIAL, DISTINT, ON S’UNEIX L’ERUDICIÓ
AMB LA CAPACITAT NARRATIVA.
Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària
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