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"Yet the structure of each of these birds is good for it, under the conditions of life to which it is exposed, for each 

has to live by a struggle; but it is not necessarily the best possible under all possible conditions" (El Origen de las 

Especies, capitol VI) 

@D
arwin es va passar rnes de vint anys (des de la 
seva tornada del viatge del Beagle el 1836 fins 
ala publicacio de l'origen e11859) treballant 

en una gran obra a la qual ell es referia com el "gran 
llibre" (the Big Book). Despres de rebre la famosa 
carta de juny de 1858 de Wallace, en que sorpre
nentment el seu compatriota relatava a Darwin la 
troballa d'un mecanisme evolutiu gairebe identic a 
la seleccio natural darwiniana, aquest es va veure 
forcat a, primer, promoure un anunci public i 
conjunt, davant la Linnean Society de Londres, del 
descobriment i, segon, a redactar una mena de 
resum precipitat i dens del seu gran llibre. Aquest 
resum, escrit per necessitat, amb presses i disgust de 
Darwin, es el que va acabar essent conegut com 
"L'origen de les especies per rnitja de seleccio 
natural 0 de la preservacio de les races afavorides en 
la lluita per la vida", 

En vida de Darwin es varen arribar a publicar fins a 
sis edicions de "L'Origen" i en cadascuna d'elles 
I' autor va introduir nombroses modificacions per 
afegir puntualitzacions que no havia pogut fer amb 
les presses de la primera edicio i, sobretot, per 
defensar-se de les critiques que anaven sorgint pel 
cami. Per exemple, en la frase final de la primera 
edicio de L'origen, que va popularitzar Stephen Jay 
Gould, aquella de "there is grandeur 'in' this view of 
life..." no hi ha cap reterencia a un creador que 
insuflas el seu ale en cap fase del proces de transmu

que la seleccio natural consisteix en la supervivencia 
dels rnes aptes ("the survival of the fittest"), Des 
d' aquest moment la definicio de seleccio natural es 
va convertir en una tautologia logica, ja que si els 
rnes aptes son els que sobreviuen i la seleccio natural 
es la supervivencia deIs rnes aptes, hem d'inferir que 
la seleccio natural es la supervivencia dels supervi
vents (the survival of the survivors), la qual cosa es 
com no dir res. 
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En realitat Darwin no va pensar originariarnent la 
seleccio natural en termes absoluts (definibles amb 
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tacio de les especies, perc aquesta figura si que 
apareix en edicions posteriors. En qualsevol cas 
l'afegit que, amb diferencia, va resultar rnes 
danyosa per a la correcta cornprensio del missatge 
darwinista va tenir lloc en la cinquena edtcio de 
L'origen realitzada el 1869, de la qual es varen 
imprimir 2.000 copies. Per influencie d'Herbert 
Spencer, socioleg britanic del XIX, Darwin hi va 
incloure per primera vegada la desafortunada idea 

* Aquest text ha estat traduit del castella. 

superlatius com "the fittest") sino en termes relatius 
(definibles rnitjancant comparatius com "fitter 
than"). Aixo es aixi, senzillament, perque les 
condicions ambientals canvien continuament i per 
tant els que avui son els millors, en relacio a unes 
particulars condicions espaciotemporals, derna 
poden passar a ser els pitjors. Per seleccio natural no 
sorgeixen adaptacions optirnes a l'entorn, sino que 
tan sols es veuen beneficiats aquells individus, 



d'entre els disponibles, que en relacio a unes 
pressions selectives concretes compten amb les 
caracteristiques adequades per sobreviure i 
reproduir-se millor, sota condicions locals molt 
concretes (aqui i ara) que son transitories . Per culpa 
d'aquest malentes historic es va desenvolupar tot un 
corrent de pensament ftlosoficosociologic conegut 
com "darwinisme social" (el pare del qual es 
precisament Herbert Spencer) que va portar a 
justificar nombroses perversions i abusos en 
questions socials tals com el sexisme, el racisme 0 el 
nazisme. 

En els nostres dies, aquesta erronia concepcio del 
darwinisme (que oblida el seu caracter relatiu) 
continua generant malentesos, fins i tot entre els 
ecolegs del segle XXI. Per exemple, com ens recorda 
Gould , les nostres plantes autoctones no poden 
considerar-se biologicarnent millors que les 
exotiques, sota cap criteri cientific. Les nostres 
especies natives varen arribar primer 0 varen 
evolucionar aqui (per una serie d' accidents histories 
encadenats) i varen ser capaces de prosperar, perc 
aixo no significa que siguin optirnarnent 0 global les 
millors per viure en aquestes llars d'entre totes les 
possibles. Tan sols varen ser "millors que" altres, al 
seu dia, per surar en aquestes terres, sota unes 
condicions ecologiques locals particulars que, en 
certa manera, son producte de les contingencies 
historlques i del caos. 

El paisatge ecologic esta en realitat ple de buits, de 
becs adaptatius en termes de Sewall Wright, en els 
que moltes especies evolucionades lluny d'aqui 
poden encaixar millor que cap de les especies ja 
presents en el nostre solar. Quina visio tan distinta es 
aquesta d' aquella que defensa que allo autocton es 
millor! Que lluny del rebuig a l'estranger per 
considerar-lo pitjor! l.'unica defensa del natiu, que 
no es poe, ve de la seguretat de saber com es 
comporten les especies autoctones, mentre que el 
com portament de les especies al-Ioctones es molt 
rnes impredictible. Parafrasejant a Gould , emprar 
plantes autoctones per als jardins de les ciutats 
mediterranies no es una reivindicaclo nacionalista 
sobre l'''optimitzacio'' intrinseca de les lavandes i 
les farigoles enfront de les plantes foranes. 
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L'exclusi6 d'especies natives per part d 'especies
 
ex6tiqu es invasore s es pro va que la seleccio natural no
 

es un mecanisme d'optlmitzecio.
 

Unicament te l'avantatge practic de saber per 
endavant que les podrem mantenir sanes a baix cost 
i sense problemes inesperats. Clar que tot aixo es 
aixi si (i nornes si) admetem que el mecanisme 
darwinia (I'evolucio per seleccio natural), desenvo
lupat en un marc intraespecific (com a generador 
d'adaptacions al medi dins les poblacions) , es valid 
quan ens movem en ambits interespecifics. 

En conseqiiencia , en aquest 150 aniversari de la 
publicacio de l'obra magna de la biologia, el millor 
homenatge que podriem fer-li a Darwin es navegar 
de tornada a L'Origen i llegir les seves primeres 
edicions, on un Darwin precipitat perc espontani ens 
va fer arribar les seves idees rnes lliures del pes que 
la conservadora societat britanica del XIX faria caure 
sobre elles posteriorment.1 si us plau meditem, 
abans d'usar-les, sobre com poden de perilloses 
resultar les paraules: "bo" i "dolent" son categories 
absolutes molt distintes de les relatives "millor" i 
"pitjor" , que son arnpliarnent reversibles enfront 
dels canvis ambientals que caracteritzen els 
dinamics ecosistemes del nostre planeta. 

AgraYments: Als meus companys del Grup d'Ecologia 
de Poblacions de l' IMEDEA i a Carlos Herrera pels 
seus comentaris critics . 0 
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