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Una de lesteoriesmés apassionants
i alhora més controvertidesdels darrerstemps és,sens
dubte, Ia de I'evolució.Segurque tothom ha observatalgun arbre evolutiu-o filogenétic-,
o n a p a r t i r d ' u n t r o n c c o m ú ,e l q u e m a r c al ' o r i g e nú n i c d e l a v i d a a l a T e r r a ,e s v a n r a m i f i cant els diversosllinatgesd'éssersvius, agrupatsen funció del seu parentesc,és a din del
temps que fa que va viure el seu darrer avantpassatcomú.

ANMATETx,
LESARRELS
que aguanten aquest arbre
de la vida, és a dir, Ia mateixa teoria que el sustenta, es presententot sovint de forma confusa
(figura 1), barrejant innecessáriamentteories obsoletes i teoriesvigents, i usant un l¿xic inadequat.I a ve-

ji:Íii:,';lT;?
:l*j:#ff"::i:ilL'JJ:,;lT:

re amb una teoria cie4tÍfica. EI propósit d'aquestarti- &i*
cle és aportar uns quants elements de reflexió que contribueixin a descabdellaraquestesqüestions i poder
donar als nostres alumnes una visió més clara de I'evolució dels organismes.

L A T E o R t AMo D E R N A D E re vo tu cló:
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 diferéncies en el material hereditari -a mutacions; i (2) la
selecció natural com a mecanisme evolutiu, proposada inicialment per Darwin i que ha demostrat ser apliFigura1. Arbrede [a vida,on quedareflectidaLahistóriaevolutiva
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cablea tots els éssersvius. El model básic és el següent:
si en una població hi ha individus que presentenalguna característicadiferencial, com tenir el coll un xic
més llarg (figura 2), és probable que en unes condicions ambientalsconcretesalguns d'ells es reprodueixin més que els altres,per exemple perqué tenen més
possibilitatsde sobreviurefins a I'edat adulta.
Si aquestescaracterístiquesdiferencialssón genétiques,els descendentsles heretaran,i per tant ells també les manifestaran.Llavor, la selecciónatural també
afavorirállur supervivénciai reproducció. I aixi generació rere generació.En conseqüéncia,a mesuraque es
vagin succeint les generacions,en aquella població hi
haurá cada cop més individus que manifestin les caracterÍstiquesfavorables-per exemple,el coll llarg-, i
menys que manifestin les altres.És una qüestió de balanq total: Ia proporció d'individus que manifestacada
caracterÍsticadeterminadacanvia en la població en el
decurs de les generacionsi, per tant, I'evolució estáen
marxa.
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Hi ha tres punts importants a puntualitzar. (l) Els
individus no evolucionen. El que evoluciona són les
poblacionsd'organismesen el seu conjunt, a based'al,
terar-sela proporció de les característiques.(2) Respectea les mutacions,no esprodueixen en cap cascom
a respostaa la selecció natural, com a conseqúéncia
seva.Són sempre atzaroses,aleatdries,preadaptatives,
en el sentit que es produeixen abansque la selecciónatural 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 atzarososi preadaptatius.
I (3), l'evolució no té una direcció preestablerta.És
atzafosa,at¿sque les mutacions són atzaroses,sempre
sota la influencia de la selecciónatural. Per tant, no hi
ha cap organismeque estigui al capdamunt de l'evolució, un pensamentmolt freqúent que hom té quan veu
els arbresevolutius (com el de la figura l), on hi ha la
tend¿nciaa posar els humans (o els mamÍfers) a dalt
de tot. En aquestsentit, els arbresgráficament més aclaridors no són els que tenen forma d'arbre,sinó de cercle, amb l'origen de la vida al bell mig (figura 3).
TEORIES I DOGMES
Un dels problemesque ha d'afrontar la teoria moderna de l'evolució és l'intrusisme de les creencesen
el camp de la ciéncia, que intenten equiparar els dogmes a teories científiques.Aclarim la diferéncia. Una
teoria és un principi generalideat per explicar un cert
ordre de fets, o, dit d'una altra manera, és un conjunt
d'afirmacionsque expliquen una part de la realitat,les
quals es basenúnicament en criteris científics demostrats o que poden ser demostrables.Aquest és el punt
clau: criteris científics demostratso que poden ser demostrables.Aixo no treu que una teoria pugui ser errónia, peró pel fet de ser una teoria es pot demostrar o
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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 teoriesde ple dret.
Un dogma, en canvi, es una cosaproclamadaautoritáriament que hom creu o afirma indiscutiblement,
senseaportar proves contrastables.El creacionisme,
que actualmentviu un nou auge en alguns paisosdisfressatsota la mal anomenada<teoria>del dissenyintel ligent, que es mostra especialmentpreocupadaper
la posició dels humans en l'arbre evolutiu (figura 4),
no és de cap manerauna teoria -ni tampocho és el disseny intel.ligent-, perqué es basa en supósits que no
poden ser demostratscientíficament,com ara Ia intervenció d'un éssero ésserssuperiors.I atenció, afirmar
que una cosa no es pot haver desenvolupatde forma
natural atesala seva complexitat, com diuen els defensors del disseny intel.ligent respectea la teoria de
I'evolució, no constitueix cap mena de prova.
Per descomptat,aixo no treu pas que no s'hagin de
respectarles creences,essentel límit el degut respecte
que també s'ha de tenir cap a de 7aresta d'alumnat. I
tot i'alumnat mereix el resoectede saberdiferenciar una
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teoria científica d'un dogma. Per aquestmotiu cal deixar molt clar als alumnesquines són les diferénciesentre teoria científica i dogma, i els seuslímits. I cal ferho des del primer cop que es plantegi aquestaqúestió.
Si permetem que els confonguin, despréscostaramolt
d'eradicaraquestaconlusio.
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 paraules, per no contribuir a sernbrar confusió. De fet, tot
sovint, per simplificar l'explicació, tendim a utilitzar
expressionspoc cientÍfiquesque desvirtuen la teoria i
li donen un sentit de direccionalitat,sensepensar que
els alumnes ho interpreten tot textualment. Així, per
exemple,s'han d'evitar expressionscom (per sobreviure a aquellescondicions,les girafesesvan adaptar>,
o <cal que s'adaptin>,etc. No, Ies girafes-o la població que sigui- no es van adaptarper sobreviure.La selecciónatural va afatorir aquellsindividus queja d'ant u y i p r e s e n t a y e nu n e s c a r a c t e r í s t i q u e-sa t l a r o s e s i
preadaptatives-que afattorien les seva reproduccióen
aquellescondicionsconcretes.
I en el decursde les generacionslapoblacióya qnqr eyolucionant,en acumulqr-se
més i més indiyidus que maniJestatten
aquellescaracterístiques.Ja sé qué penseu, que és llarg i enrevessat,
peró si s'explicaa poc a poc, definint i justificant cada
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fragment de Ia frase-de forma semblant a com ho he
intentat fer breument a I'inici de l'article-, estic convenQutque la idea que s'enduranels alumnesseramolt
més propera a la realitat.
Tanmateix, el problema del léxic prové, en bona
part, de les teoriesevolutivesprévies,concretamentde
la de Lamarck, en la qual s'esmentatextualment (l'adaptaciódels organismesa les condicionsambientals>.

El fet de tractar Ia teoria lamarckista primer, desprésla
darwinista, i finalment, i de forma molt més breu, la teoria sint¿ticade l'evolució (és com surt a la majoria de
llibres), condicionaels estudiantsen incorporar aquestes paraules al seu vocabulari evolutiu -i als docents
també ens condiciona molt, ho confessoamb humilitat
i per experiénciapropia. Per tant, ¿perqué no comen,
gar directamentper la teoria sintéticade l'evolució,com
a teoria actualment válida, fent servir la terminologia
adequada,i desprésesmentarles teoriespréviesde forma breu i resumida,únicament per cultura científica?
':$¿
Aquestaés la meva proposta.
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