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Ja fa temps que es parla del futur de la fa-
mília tradicional, però sembla que darre-
rament aquest tema ha adquirit una es-
pecial rellevància, i fins i tot un partit po-

lític ha proposat la creació d’un ministeri de la
família i afers socials. La família és la institució
social més antiga de la humanitat, anterior a la
nostra pròpia espècie, i la seva estructura ha
anat canviant al llarg del temps adaptant-se a
les diverses situacions. Segons l’antropologia
cultural, una família és una unitat social i eco-
nòmica formada com a mínim per un o més
progenitors i els seus fills. El sentit biològic de
la família és clar: assegurar la supervivència i
la transmissió de les formes gèniques pròpies
a les generacions futures, una mena d’egoisme
genètic.

EN LA NOSTRA SOCIETAT, EL CONCEPTE més tradicio-
nal de família passa pel matrimoni. També se-
gons l’antropologia cultural, un matrimoni és
una unió sexual i econòmica socialment apro-
vada entre un home i una dona. Per tant, des
d’aquest punt de vista la família i el matrimoni
són estratègies evolutives que satisfan l’instint
animal de supervivència, esdevenint la cultu-
ralització de l’egoisme genètic subjacent a la re-
producció.

ATÈS QUE UNA DE LES MANERES més eficients de
mantenir els trets culturals és convertir-los en
dogmes morals, la conducta moral també s’ha
de considerar en si mateixa com una estratègia
evolutiva, i en conseqüència està sotmesa a se-
lecció. És a dir, que cada circumstància social
concreta afavoreix unes determinades conduc-
tes morals, de la mateixa manera que la selecció
natural biològica afavoreix la reproducció de de-
terminats individus. La selecció cultural ha afa-
vorit l’establiment de parelles duradores, les
quals tenen el sentit adaptatiu d’assegurar la su-
pervivència dels fills comuns, atesa la prolonga-
da etapa de dependència infantil.

EN GENÈTICA ÉS BEN SABUT QUE quan la selecció na-

tural afavoreix una determinada característi-
ca, molts cops de retruc en selecciona d’altres
que, ja de bon inici o passat un temps, deixen
de ser necessàries, però que es mantenen en la
població a manca de models alternatius. És pos-
sible que la selecció cultural que ha conduït a
les estructures familiars i als lligams matrimo-
nials tradicionals també hagi arrossegat altres
característiques culturals, com l’atàvica discri-
minació en funció del sexe, que actua en amb-
dues direccions –malgrat que fins ara qui s’em-
porta la pitjor part és el sexe femení–, la qual
s’ha convertit en un llast social.

EL DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIETAT del benestar i
de l’economia de consum, que duen associa-
des una llibertat personal sense precedents,
pot estar capgirant els condicionants selec-
tius que mantenien aquesta estructura fami-
liar. D’una banda, allò que abans era una
tasca estrictament familiar, la solidaritat per
assegurar la supervivència del grup, s’ha sub-
rogat en favor de l’Estat, fet que manlleva im-
portància al paper biològic de la família. So-
breviure ja no és només un deure instintiu, si
no que ho hem convertit en un dret social.
Aquest fet, junt amb les noves formes econò-
miques, ha comportat que la tradicional se-
paració de rols al si familiar s’hagi, sortosa-
ment, diluït.

PER TANT, NO ENS HA D’ESTRANYAR que les formes fa-
miliars s’hagin començat a adaptar. La qües-
tió és si ens hem d’encaparrar a mantenir la
família tradicional, o si hem de fer un esforç
col·lectiu i deixar fluir amb tolerància les
noves realitats familiars en sentit ampli,
sense traumes ni rancúnies personals, basa-
des únicament en el respecte. És molt proba-
ble que la mainada, l’objectiu final de l’egois-
me genètic que basteix el concepte de família
i, alhora, la principal perjudicada d’allò que
anomenem desestructuració familiar, ho
agraeixi. Si nosaltres no ho convertim en un
problema, ells no ho viuran com un problema.

David Bueno i Torrens Professor i investigador de genètica
de la Universitat de Barcelona

Evolució familiar
“El que abans era una tasca
estrictament familiar, la
solidaritat per assegurar la
supervivència del grup, s’ha
subrogat en favor de l’Estat, fet
que manlleva importància al
paper biològic de la família”

DES DEL MOLÍ

Èpocaexprés

Vivim l’època exprés. Tot va
de pressa. Les coses succeei-
xen sense que tinguem temps
d’adonar-nos del que signi-
fiquen. Com si només tin-
guessin valor els crèdits fi-
nals de les pel·lícules. Des

de l’última llei del divorci,
hi va haver qui parlava del
divorci exprés. No ens hem
d’enganyar: el divorci més
ràpid és l’islàmic. Segons la
llei islàmica, els homes
poden acabar amb el seu
matrimoni, si declaren tres
vegades en veu alta “Jo et
divorcio”.

Naturalment, les dones
que volen portar la iniciati-
va del tema ho tenen molt
més complicat. A elles, se’ls
exigeix seguir un procés
dur quan pretenen escapar

d’un matrimoni infeliç. La
fórmula ràpida és un privi-
legi reservat als homes. Hi
ha velocitats que superen
els límits de qualsevol mar-
cador. Des que existeixen
els mòbils, alguns homes
han tingut la genial idea de
divorciar-se a través d’un
SMS. Realment, no hi ha
una opció més còmoda.

La setmana passada, el
diari egipci Al Ajbar expli-
cava la història d’Abul
Naser, una enginyera que
viu al Caire. La dona va per-

dre una trucada telefònica
del marit. No és un fet gaire
infreqüent que es perdi una
trucada. A tots ens ha suc-
ceït i no ens n’hem sentit
culpables. Poc temps des-
prés, l’home li envià un
SMS que deia: “Et divorcio
perquè no has contestat al
teu espòs”. No sé quina im-
pressió se’n degué endur, la
pobra dona. Potser va pen-
sar que es confonia i que
aquell missatge no era de
l’espòs, sinó d’algun ésser
superior amb intencions

poc clares. Com que sabia
que el marit ja li ho havia
formulat en dues ocasions,
superada la sorpresa inici-
al, es preguntà si acabava
de divorciar-se de veritat.
Immediatament va adre-
çar-se a un tribunal per
saber quina era la seva situ-
ació. Vol que li aclareixin la
validesa legal del sistema.

Divorciar-se amb un
SMS sona a broma. ¿Els
SMS no eren formes de co-
municar missatges efímers
i sense validesa jurídica?

DE FIL DE VINT

Quan
no passa
res

Isabel-Clara
Simó

L’estrepitosa caiguda de la
borsa arreu del món –amb es-
pecial èmfasi a l’Estat espa-
nyol–demostra que, quan
hi ha eleccions, la vida, la
mort, la pobresa, la rique-
sa, el risc o la seguretat dei-
xen de tenir importància,
perquè primer de tot va allò
de qui ocupa quin escó.
Això és una democràcia
tan formal que només en
queda l’esquelet. Per això,
només els malvats desesta-
bilitzadors poden fer refe-
rència a la catàstrofe borsà-
ria sense afegir que “Espa-
ña va bien”; he vist
economistes d’aquells
d’ESADE dient que la cosa
és preocupant però que de
segur que es troben meca-
nismes correctors. I que la
culpa és dels inversors.
Mira que som barruts,
vostè i jo! La crisi hipotecà-
ria a Estats Units ha afec-
tat tot el món i el Banc
Mundial va emetre diner
per dissimular-ho, i esclar,
s’ha produït una inflació i
amb ella una pujada de
preus i una desconfiança
inversora. I a sobre Bush ha
fet públics els seus plans
econòmics, i això ja ha
estat letal per a l’economia.

El mateix passa amb la
seguretat, malgrat els
forts indicis d’atemptats
contra Barcelona (per
cert: ¿com van passar la
duana si feia tres anys que
els perseguien?), que és de
dolents esmentar, car,
home, tu, estem en elecci-
ons! I cal neutralitzar les
dones el dia 8. I no es pot
parlar de la bombolla im-
mobiliària. Ni de la bestie-
sa que s’està esdevenint al
País Valencià, tancant un
canal de televisió i mul-
tant els qui l’han fet possi-
ble. Ep! És que estem en
eleccions i qui interessa
de debò són dos personat-
ge d’una grisor espater-
rant, com l’Aguirre i el Ga-
llardón. Això sí que és no-
tícia, valgamdéu!

Mariade laPau
Janer
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