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Afinals d’estiu vaig publicar un article ti-
tulat Fills de l’atzar (AVUI, 31/8/07),
en què, centrant-me en l’evolució del
cervell humà, discutia que l’evolució de

les espècies és atzarosa, i em comprometia a par-
larenunaltrearticlede lesprincipalsteoriesevo-
lutives. Avui és un bon dia, perquè em permet fer
certes reflexions respecte a les preocupants
dades revelades recentment per la Fundació
Jaume Bofill, segons les quals a Catalunya més
d’un 34% dels nois i noies abandonen els estudis
en finir l’ESO, i l’informe PISA, que indica que a
Catalunya els alumnes de 15 anys saben menys
ciènciesquelamitjanaeuropea(AVUI,21/11/07
i 29/11/07).

LAPRIMERATEORIAEVOLUTIVA amb fonaments cien-
tífics que va reconèixer el fet de l’evolució dels és-
sers vius va ser la de Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829), la qual sostenia que els organismes
evolucionen gràcies a l’herència dels caràcters
adquirits, amb l’ús i el desús dels òrgans. Utilit-
zant un exemple molt conegut, si una girafa ha
d’estirar el coll per arribar a les fulles, li creixerà
i la nova mida es convertirà en hereditària, de
manera que els seus descendents naixeran amb
el coll més llarg. Per tant, segons Lamarck, els
canvisesprodueixenenrespostadirectaaneces-
sitats específiques, i afecten individus concrets.

UNES DÈCADES DESPRÉS, Charles Darwin (1809-
1882) va interpretar l’evolució de manera dife-
rent. Segons la teoria darwinista, que serveix de
base a la teoria moderna de l’evolució, els indivi-
dus d’una població presenten d’antuvi petites di-
ferències morfològiques i fisiològiques sobre les
quals actua la selecció natural, afavorint la repro-
ducció dels que de forma atzarosa presenten uns
caràcters més avantatjosos en aquelles condici-
ons. Per tant, atesa aquesta reproducció diferen-
cial, no són els organismes concrets els que evo-
lucionen sinó les poblacions en el seu conjunt, en
funció del nombre de descendents que deixa
cada progenitor, la qual cosa marca quines són
les característiques que generació rere genera-
ció tenen més prevalença en aquella població. El
que Darwin no va poder explicar fou l’origen de
les diferències, atès que encara no s’havien des-
cobert els gens. Per ser equànimes, però, cal dir
que al darrer paràgraf de l’Origen de les espècies
(Edicions 62) Darwin també esmenta textual-
ment “l’ús i el desús” dels òrgans, una idea clara-
ment lamarckista.

ACTUALMENT, LA TEORIA NEODARWINISTA, avalada per
un gran nombre de proves empíriques, exclou
l’herència dels caràcters adquirits i explica que
l’evolució dels organismes depèn de dos paràme-
tres bàsics: les mutacions atzaroses i preadapta-
tives del material genètic, que confereixen dife-
rències als individus d’una població, i la selecció
natural,queafavoreixquedeterminats individus
deixin més descendents que portin les seves for-
mesgèniques. Iaquest fetéselque,enlaperspec-
tiva temporal, capim com a evolució. Si esteu in-
teressats en les concepcions actuals de la teoria
neodarwinista us recomano Deconstruyendo a
Darwin, de Javier Sampedro (Crítica), o el capí-
tol dedicat a aquest tema deGens i genoma (Pòr-
tic), del qual sóc autor.

DE TOTES LES CARACTERÍSTIQUES BIOLÒGIQUES, una de
les més importants que sens dubte s’ha seleccio-
nat des de l’inici mateix de la vida és la mateixa
capacitatd’evolució.Lacapacitatevolutivaesdeu
a una sèrie de mecanismes biològics –dels quals
parlaré en una altra ocasió– que generen varie-
tat sense comprometre la funcionalitat global
dels organismes d’una població, i es basa en l’en-
caix flexible de totes les funcions fisiològiques i
morfològiques. Aquest fet permet l’acumulació
progressiva de variacions que no perjudiquen la
supervivència global d’una població; ans al con-
trari,n’assegurenlarobustesa.Senseaquestaca-
pacitat evolutiva intrínseca, la vida no seria pos-
sible en un món sempre canviant.

A PARTIR D’AQUESTS FETS, vull fer una inferència en
clau educativa i social. De la mateixa manera que
a la natura s’ha seleccionat la capacitat evoluti-
va,enunmónantròpicculturalment,socialment
itecnològicamentcanviant laformaciódelesper-
sones ha d’incloure com a punt central la seva ca-
pacitat evolutiva en forma de capacitat autofor-
mativa, la qual ha permetre l’adaptabilitat i ro-
bustesa dels individus i les poblacions a què
pertanyen dins el teixit econòmic, cultural i so-
cial. És a dir, ha d’assegurar l’evolució social. Ara
bé, vist en clau humana, aquesta capacitat evo-
lutiva ha de sorgir de la voluntat de tenir-la. I és
aquí on crec que radica el problema que detecta
la Fundació Jaume Bofill. No és cosa de l’ESO –o
no només–, sinó d’una societat amb por al canvi,
que no sent prou la necessitat ni valora suficient-
ment la preparació per al futur, potser perquè no
el sent seu, i que en conseqüència no pot trans-
metre prou bé als seus fills la voluntat d’evolució.

LA CAPACITAT AUTOFORMATIVA
DE L’INDIVIDU ÉS ESSENCIAL David Bueno

i Torrens
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de la Universitat de Barcelona

Capacitatevolutiva

“Vist en clau humana, aquesta
capacitat evolutiva ha de sorgir de
la voluntat de tenir-la. I és aquí on
crec que radica el problema que
detecta la Fundació Jaume Bofill.
No és cosa de l’ESO [...], sinó d’una
societat amb por al canvi”

VOLTA D’HORITZÓ

Com
serà el
successor
de Bush?

J.J. Navarro
Arisa

Com serà el proper presi-
dent dels EUA? Tot i que res-
ten encara onze mesos per
saber-ho amb certesa, ja es
pot dir que serà un home o
una dona força diferent de
George Bush, que a les
darreries de la seva presi-
dència registra un nivell
d’impopularitat gairebé
sense precedents. I men-
trestant, la llarga i tortuo-
sa campanya electoral
nord-americana ja escalfa
motors de debò, poc abans
d’arribar a les primeres
eleccions primàries, el
caucus de l’Estat d’Iowa
(3 de gener) i les primàri-
es de New Hampshire (5
de febrer).

Sobre el paper, els més
ben situats per succeir
Bush són els candidats de-
mòcrates, i d’aquests els
favorits són Hillary Clin-
ton i Barack Obama, el se-
nador negre que s’ha ano-
tat algun suport impor-
tant, com ara el de
l’estrella televisiva Oprah
Winfrey. Els republicans,
però, també aspiren a ree-
ditar la majoria que va
portar Bush al poder, i els
principals aspirants són
l’exalcalde de Nova York,
Rudolph Giuliani, el go-
vernador d’Arkansas Mitt
Romney i el fins ara desco-
negut Ron Paul, que ha de-
mostrat gran capacitat
per convocar el sector més
dretà del Partit Republicà.

La cursa per ocupar la
Casa Blanca fins al 2012
–i amb ella, el tron gairebé
imperial de la superpotèn-
cia única– es presenta
més disputada i competi-
da que mai en els darrers
trenta anys, i els resultats
de la contesa seran deter-
minants perquè el proper
president nord-americà
haurà de fer front a nom-
broses decisions difícils:
des de la manera de sortir
airosament del desgraciat
embolic iraquià, fins a la
incorporació dels Estats
Units a la lluita planetària
contra el deteriorament
de l’ecosistema, passant
per la preservació de l’he-
gemonia global dels EUA
al competitiu marc inter-
nacional del segle XXI.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Orfesdeliberalisme
L’octubre del 1989, va morir
Ramon Trias Fargas. Ara, Car-
les Gasòliba, sens dubte el seu
millor hereu en el camp de la
política activa, posa fi volun-
tàriament a una carrera de
28 anys com a diputat, euro-
diputat i senador. Per sort,
continuarà sent vicepresi-
dent de la Internacional Li-
beral, funció que no deu a
cap partit. Caldria desitjar

En ocasió de les darreres
eleccions italianes, vaig es-
criure que allí tenien la sort
que el liberalisme impregna-
va una bona part del centre-
dreta i del centreesquerra.
En canvi, aquí tenim una es-
querra i una dreta escora-
des vers l’extremisme, men-
tre el que havia de ser un
centre català somnia truites
sobiranistes. En conseqüèn-

cia, l’antiliberalisme és el ci-
ment comú de la política es-
panyola i de la catalana. Re-
sulta perfectament lògic
que un socialista liberal,
com Manuel Marín, i un na-
cionalista liberal, com Car-
les Gasòliba, optin per
mirar-s’ho de més lluny.

No tenim una vida políti-
ca basada en personalitats
fortes i coherents com

Trias, Gasòliba i Marín, sinó
en clans de poder enquistats
dins magmes orgànics dits
partits, on la llibertat d’ex-
pressió interna és tan míni-
ma i limitada com l’externa.
És un mal ja molt greu i en-
cara creixent. Les cridòries
serveixen per tapar el que
altrament semblaria un
gran cementiri, pel que fa a
les idees.

TRIAS, GASÒLIBA I MARÍN Alfons Quintà Advocat i periodista

que també prosseguís una
vida intel·lectual ja ben fe-
cunda.

Trias i Gasòliba van fer
tot el que van poder. Però el
liberalisme està menys pre-
sent que mai en l’ideari i en
la política concreta de CDC.
Hi domina el que en diuen
sobiranisme, és a dir, un
tipus tronat d’estatisme i,
per tant, d’antiliberalisme.
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