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Una de les teories més apassionants i  alhora més controvert ides dels darrers temps és, sens
dubte, Ia de I 'evolució. Segur que tothom ha observat algun arbre evolutiu -o f i logenétic-,
on a par t i r  d 'un t ronc comú,  e l  que marca l 'or igen únic  de la  v ida a la  Terra,  es van rami f i -
cant els diversos l l inatges d'éssers vius, agrupats en funció del seu parentesc, és a din del
temps que fa que va viure el seu darrer avantpassat comú.

ANMATETx, LES ARRELS que aguanten aquest arbre
de la vida, és a dir, Ia mateixa teoria que el sus-
tenta, es presenten tot sovint de forma confusa

(figura 1), barrejant innecessáriament teories obsole-
tes i teories vigents, i usant un l¿xic inadequat. I a ve-

cle és aportar uns quants elements de reflexió que con-
tribueixin a descabdellar aquestes qüestions i poder
donar als nostres alumnes una visió més clara de I'e-
volució dels organismes.

LA TEoRtA MoDERNA DE revotucló:
UNES PUNTUALITZACIONS

La teoria moderna de I'evolució, coneguda com a
teoria sintética de l'evolució o neodarwinisme, es basa
en dos conceptes clau: (l) l'existéncia de variabilitat en
les poblacions d'organismes, que és deguda a dife-
réncies en el material hereditari -a mutacions; i (2) la
selecció natural com a mecanisme evolutiu, proposa-
da inicialment per Darwin i que ha demostrat ser apli-

Figura 1. Arbre de [a vida, on queda reflectida La história evolutiva
dels éssers vius. Matgrat que [a teoria moderna de [evolució és clara
i moLts dets seus aspectes han estat demostrats, encara es perceD
socia[ment com una cosa confusa, incerta. Aixó és e[ que intenta
representar eI cabdetl d'arrels que eI suporten. Muntatge fet per
[autor de [article a partir de diverses fonts.
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cable a tots els éssers vius. El model básic és el següent:
si en una població hi ha individus que presenten algu-
na característica diferencial, com tenir el coll un xic
més llarg (figura 2), és probable que en unes condi-
cions ambientals concretes alguns d'ells es reproduei-
xin més que els altres, per exemple perqué tenen més
possibilitats de sobreviure fins a I'edat adulta.

Si aquestes característiques diferencials són genéti-
ques, els descendents les heretaran, i per tant ells tam-
bé les manifestaran. Llavor, la selecció natural també
afavorirá llur supervivéncia i reproducció. I aixi gene-
ració rere generació. En conseqüéncia, a mesura que es
vagin succeint les generacions, en aquella població hi
haurá cada cop més individus que manifestin les ca-
racterÍstiques favorables -per exemple, el coll llarg-, i
menys que manifestin les altres. És una qüestió de ba-
lanq total: Ia proporció d'individus que manifesta cada
caracterÍstica determinada canvia en la població en el
decurs de les generacions i, per tant, I'evolució está en
marxa.
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Hi ha tres punts importants a puntualitzar. (l) Els
individus no evolucionen. El que evoluciona són les
poblacions d'organismes en el seu conjunt, a base d'al,
terar-se la proporció de les característiques. (2) Res-
pecte a les mutacions, no es produeixen en cap cas com
a resposta a la selecció natural, com a conseqúéncia
seva. Són sempre atzaroses, aleatdries, preadaptatives,
en el sentit que es produeixen abans que la selecció na-
tural les afavoreixi. Aquests canvis poden ser petits i
afectar un sol gen, o molt extensos i afectar de cop
molts gens alhora. Peró sempre són atzarosos i prea-
daptatius.

I (3), l'evolució no té una direcció preestablerta. És
atzafosa, at¿s que les mutacions són atzaroses, sempre
sota la influencia de la selecció natural. Per tant, no hi
ha cap organisme que estigui al capdamunt de l'evolu-
ció, un pensament molt freqúent que hom té quan veu
els arbres evolutius (com el de la figura l), on hi ha la
tend¿ncia a posar els humans (o els mamÍfers) a dalt
de tot. En aquest sentit, els arbres gráficament més acla-
ridors no són els que tenen forma d'arbre, sinó de cer-
cle, amb l'origen de la vida al bell mig (figura 3).

T E O R I E S  I  D O G M E S

Un dels problemes que ha d'afrontar la teoria mo-
derna de l'evolució és l'intrusisme de les creences en
el camp de la ciéncia, que intenten equiparar els dog-
mes a teories científiques. Aclarim la diferéncia. Una
teoria és un principi general ideat per explicar un cert
ordre de fets, o, dit d'una altra manera, és un conjunt
d'afirmacions que expliquen una part de la realitat, les
quals es basen únicament en criteris científics demos-
trats o que poden ser demostrables. Aquest és el punt
clau: criteris científics demostrats o que poden ser de-
mostrables. Aixo no treu que una teoria pugui ser erró-
nia, peró pel fet de ser una teoria es pot demostrar o

Figura 2. Girafes a [a sabana africana. [exemple det cott de Les
girafes ha estat mo[t utiLitzat en Les diferents formu[acions de ta
teoria de L'evolució. Fotografia de ['autor.
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Figura 3. Arbre evoLutju circulat on es veu que
no hi ha cap direccionalitat evoLutiva ni cap
espécie que es trobi aI capdamunt. La fleüa
assenyaLa La posició deLs humans. Arbre emprat
en un tlibre de ['autor, que es troba en procés de
redacci ó.

teoria científica d'un dogma. Per aquest motiu cal dei-
xar molt clar als alumnes quines són les diferéncies en-
tre teoria científica i dogma, i els seus límits. I cal fer-
ho des del primer cop que es plantegi aquesta qúestió.
Si permetem que els confonguin, després costara molt
d'eradicar aquesta con lusio.

LA  TRIA  CUROSA DE LES PARAULES:
UNA NOVA PROPOSTA PER ABORDAR
LA TEORIA  DE TEVOLUCIÓ

Tot aixó fa que per explicar la teoria de l'evolució
calgui anar molt en compte a l'hora de triar les parau-
les, per no contribuir a sernbrar confusió. De fet, tot
sovint, per simplificar l'explicació, tendim a utilitzar
expressions poc cientÍfiques que desvirtuen la teoria i
li donen un sentit de direccionalitat, sense pensar que
els alumnes ho interpreten tot textualment. Així, per
exemple, s'han d'evitar expressions com (per sobre-
viure a aquelles condicions, les girafes es van adaptar>,
o <cal que s'adaptin>, etc. No, Ies girafes -o la pobla-
ció que sigui- no es van adaptar per sobreviure. La se-
lecció natural va afatorir aquells individus que ja d'an-
tuy i  presentayen unes caracter ís t iques -at laroses i
preadaptatives- que afattorien les seva reproducció en
aquelles condicions concretes. I en el decurs de les gene-
racions lapoblació ya qnqr eyolucionant, en acumulqr-se
més i més indiyidus que maniJestatten aquelles caracte-
rístiques. Ja sé qué penseu, que és llarg i enrevessat,
peró si s'explica a poc a poc, definint i justificant cada
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refutar usant únicament criteris científics. La teoria de
la relativitat d'Einstein, de la veracitat global de la
qual ningú dubta, o la teoria moderna de l'evolució,
també ampliament demostrada, són teories de ple dret.

Un dogma, en canvi, es una cosa proclamada auto-
ritáriament que hom creu o afirma indiscutiblement,
sense aportar proves contrastables. El creacionisme,
que actualment viu un nou auge en alguns paisos dis-
fressat sota la mal anomenada <teoria> del disseny in-
tel ligent, que es mostra especialment preocupada per
la posició dels humans en l'arbre evolutiu (figura 4),
no és de cap manera una teoria -ni tampoc ho és el dis-
seny intel.ligent-, perqué es basa en supósits que no
poden ser demostrats científicament, com ara Ia inter-
venció d'un ésser o éssers superiors. I atenció, afirmar
que una cosa no es pot haver desenvolupat de forma
natural atesa la seva complexitat, com diuen els de-
fensors del disseny intel.ligent respecte a la teoria de
I'evolució, no constitueix cap mena de prova.

Per descomptat, aixo no treu pas que no s'hagin de
respectar les creences, essent el límit el degut respecte
que també s'ha de tenir cap a de 7a resta d'alumnat. I
tot i'alumnat mereix el resoecte de saber diferenciar una
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Figura 4. Cranis de diversos membres deI Ll inatge humá, eI quaL na
seguit una Línia evolutiva que está sent mo[t ben estudiada, ran¡
respecte a les variacions morfo[ógiques com a La pressió que ha
exercit [a se[ecció natura[. D'esquerra a dreta, crani de Homo
saprens (obtingut d'una sepultura medievat); Hono heidelbengensis
(réptica), un avantpassat dírecte del nostre lLinatge que va viure a
Europa fa entre 400.000 i 100.000 anys; i Paranthropus boiseí
(répLica), una branca lateraL deL llinatge humá que va viure a t'Africa
fa 1,75 miLions d'anys. Exemplars det Departament dAntropoLogia de
la Facultat de Bio[ogia de [a Universitat de Barce[ona. Foto oe
lautor de L'article.

fragment de Ia frase -de forma semblant a com ho he
intentat fer breument a I'inici de l'article-, estic con-
venQut que la idea que s'enduran els alumnes sera molt
més propera a la realitat.

Tanmateix, el problema del léxic prové, en bona
part, de les teories evolutives prévies, concretament de
la de Lamarck, en la qual s'esmenta textualment (l'a-
daptació dels organismes a les condicions ambientals>.

LA SAVI.EsA.  DELS ARBRES

El fet de tractar Ia teoria lamarckista primer, després la
darwinista, i finalment, i de forma molt més breu, la teo-
ria sint¿tica de l'evolució (és com surt a la majoria de
llibres), condiciona els estudiants en incorporar aques-
tes paraules al seu vocabulari evolutiu -i als docents
també ens condiciona molt, ho confesso amb humilitat
i per experiéncia propia. Per tant, ¿per qué no comen,
gar directament per la teoria sintética de l'evolució, com
a teoria actualment válida, fent servir la terminologia
adequada, i després esmentar les teories prévies de for-
ma breu i resumida, únicament per cultura científica?
Aquesta és la meva proposta. ':$¿
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