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Al’article anterior (AVUI, 14 de febrer)
plantejava la necessitat d’entendre
les arrels biològiques de la violència
de gènere com a pas necessari per eli-

minar-la. De manera molt resumida, deia que
cal rebuscar entre els instints evolutius més
primaris de qualsevol ésser viu: la supervivèn-
cia, que ha afavorit comportaments agressius;
i la reproducció, entesa com la transmissió de
les formes gèniques pròpies als descendents.
En el cas concret dels humans, argumentava
que el comportament monògam de cura de la
descendència fa propici que instintivament els
mascles vulguin assegurar la paternitat dels
descendents de qui tenen cura, la qual cosa pot
fomentar un instint de gelosia que pot esdeve-
nir, culturalment, violent. També deia que, si
bé l’agressivitat és un instint innat, la violèn-
cia és un comportament culturalment après, i
que els humans, amb la nostra gran capacitat
culturalitzadora, hem tendit a culturalitzar els
instints en un cercle viciós de difícil resolució.
De tot això n’acabava deduint que la cultura-
lització d’aquests instints és la responsable de
la violència de gènere, fins i tot en aquells casos
en què no hi ha descendents –en un estrany
sentit de propietat de la femella–, i que, per
tant, només s’hi pot posar fre promovent un
canvi cultural cap a una societat no sexista i
sense apologia de l’agressivitat masculina.

PERÒ LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE no és pas l’únic acte
violent dels humans: assassinats, guerres, vi-
olacions, terrorisme i un llarg etcètera d’altres
confrontacions. Tot aquest ampli ventall de vi-
olència humana, ¿es pot interpretar des de la
mateixa òptica evolutiva de supervivència i re-
producció, culturalment amenitzades? Vull
deixar ben clar, com feia en l’article de violèn-
cia de gènere, que no pretenc buscar justifi-
cacions a aquestes actituds, sinó tan sols me-
ditar sobre els factors biològics que les envol-
ten.

EN REFLEXIONAR SOBRE ELS ALTRES TIPUS de violèn-
cia, la primera constatació que un pot fer és
que els principals subjectes implicats també
són, per molt, els mascles. Potser és per això
que l’ideograma xinès per a la paraula pau in-
clou els símbols de dona i de casa, o potser no
és res més que una altra mostra de l’atàvic
sentit de possessió dels mascles sobre les
dones –i les cases.

CENTREM-NOS, PER EXEMPLE, EN LES GUERRES, però
fixem-nos primer en altres primats, els nostres
germans evolutius. Els ximpanzés, amb qui
compartim un 98% del genoma, viuen en grups
familiars en què els mascles són germans, i les
femelles provenen d’altres grups familiars. Pe-
riòdicament s’estableixen petites guerres
entre grups de ximpanzés per incrementar el
seu territori de recol·lecció d’aliment i per in-
corporar noves femelles al grup. No cal dir que
són els mascles els que es barallen. Això fa que,
en incrementar el territori de recol·lecció, in-
crementin les seves possibilitats de supervi-
vència i la dels seus descendents, i que en in-
corporar noves femelles incrementin també el
nombre de descendents que poden tenir. El fet

que durant la batussa hi pugui haver algun
mascle que en surti greument ferit no suposa
cap contradicció amb el propòsit instintiu glo-
bal, atès que haurà ajudat els seus germans,
amb qui pel fet de ser germans comparteix
moltes formes gèniques comunes, a deixar
més descendents que també portaran part de
les seves formes gèniques.

PERÒ, ¿NO ÉS AIXÒ EL QUE FEM ELS HUMANS quan algú
decideix dur-nos a la guerra tot aprofitant i
manipulant aquests instints, intentar incre-
mentar, cegament i irracionalment, els recur-
sos globals en benefici dels compatriotes, ger-
mans culturals –els humans no només trans-

metem gens, sinó també cultura– amb qui per
consanguinitat territorial compartim moltes
formes gèniques, per tal de potenciar la su-
pervivència global i el nombre de descendents?
¿I no poden estar també relacionades a aquest
instint culturalitzat les violacions sistemàti-
ques que es produeixen en tots els conflictes
armats, per deixar formes gèniques escampa-
des arreu? I per extensió, ¿no podríem també
incloure la resta d’assassinats i violacions, i
d’agressions humanes, incloses les agressions
morals i les submissions nacionals, com una
olla a pressió que de tant en tant deixa anar, in-
controladament i ja probablement sense cap
sentit biològic per a l’espècie humana, el vapor
instintiu culturalitzat de l’agressivitat?

DE LA MATEIXA MANERA QUE L’OBJECTIU d’aquests
dos articles no ha estat justificar biològica-
ment aquests comportaments, tampoc pre-
tenc concloure’ls de forma moralitzadora. Res
més lluny del meu ànim, especialment perquè
sota les morals molts cops s’amaga la perpetu-
ació de la culturalització instintiva que les ge-
nera, com es pot veure en la immensa majoria
de contes infantils. La qüestió està plantejada.
Que cadascú en tregui les seves pròpies con-
clusions, suposant, és clar, que sigui possible
analitzar aquest tema sense deixar-nos arros-
segar pels instints i la cultura (en el meu cas,
instints de XY i cultura occidental catalana).
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“¿I no poden estar també
relacionades a aquest instint
culturalitzat les violacions
sistemàtiques que es
produeixen en tots els conflictes
armats, per deixar formes
gèniques escampades arreu?”

EN SÍNTESI

Disfressa
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No ho hauria dit mai, però
Jordi Portabella ha decidit
disfressar-se de Carod-Rovira.
A voltes la vida proporciona
espectacles sorprenents.
Després del tripartit de Ma-
ragall, després del tripartit
de Montilla, després d’anys
de tripartit a molts ajunta-
ments i, notòriament, a la
capital de Catalunya, surt
dilluns Portabella a la pales-
tra, en aquest cas a la pales-
tra radiofònica de RAC 1, i
diu que a Barcelona el tri-
partit no està fet. Seria
d’agrair que en algun mo-
ment ERC comencés a dir
obertament als ciutadans el
que internament tothom
sap i té claríssim, això és,
que els republicans han de-
cidit formar un bloc polític
amb socialistes i ecologis-
tes. És cert que a nivell mu-
nicipal cada poble i cada
ciutat és un món, però en la
gran majoria dels casos
ERC continuarà per molt
de temps associada al PSC.
Intentar a aquestes altures
reciclar i vendre la idea
d’equidistància són ben bé
ganes d’aixecar la camisa i
tocar allò que no sona. El
candidat republicà a l’Ajun-
tament de Barcelona també
ha especulat –com va fer el
seu coreligionari Carod-Ro-
vira amb la presidència de
la Generalitat– sobre el fet
d’arribar a alcalde mitjan-
çant un pacte amb un dels
dos partits grans. Sembla
com si Portabella fos vícti-
ma d’un brot d’imaginació
d’aquells tan generosos que
fins Dalí o Disney haurien
envejat. I que, més enllà de
la remota possibilitat que es
donin les condicions per al
que planteja, és a dir, que
CiU i ERC obtinguin plega-
des 21 o més regidors a Bar-
celona –ara en són només
14–, del que estem davant
és, senzillament i per enèsi-
ma vegada, d’un intent de
confondre la gent en benefi-
ci propi.
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