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Des del genial Charles Darwin, ara fa mes de cent anys, el mot ((evolu-
cionisme)) ha estat terriblement controvertit, i fa encara ben poc temps

era alguna cosa considerada ((tabu)) dins uns medis determinats. Semblava,

aleshores, que el concepte d'evolucionisme s'havia d'oposar forcosament

a la idea de la Creacio, la qual cosa ha estat demostrada totalment gra-

tuita en els darrers decennis quan els cientifics s'han encarat amb la pro-

blematica evolutiva amb l'esperit absolutament desprovelt d'aquell apas-

sionauient cec i intolerant d'antany.

Despres d'haver descobert el caracter d'historicitat de la vida, apare-
guda al nostre planeta fa mes de tres mil milions d'anys, avui no hem
de parlar, gracies sobretot a la Paleontologia, d'uevolucionismen que vol
signilicar, corn a tal mot, tcoria, hipotesi o doctrina, sing d'Evolucio.
Evolucio, que cs ja, i en primer lloc, una propietat de la materia que es
resol en fenomenologia o que resulta esser una funcio en el proces historic
llarguissim de la vida. Evolucio, si ho considereln en el fenomen, o Pro-
teognosia (d'acord amb un neologisme que jo mateix vaig crear no fa
gaire), si ho mirem corn una branca de les Ciencies Naturals que estudia
1'Evoluci6. Una funcio, la de l'Evolucio, tan essential a la vida com ho
son les altres: assimilacio, respiracio, reproduccio. Una funcio, pero, de
llarg abast temporal, que es manifesta en les estirps i no pas en els indi-
vidus, com ho es, per exemple, i en tin altre camp de visio, la de la for-
macio de les muntanyes que necessita del llarg concurs del temps per a
manifestar-se als nostres tills. Una funcio, aquella de la qual parlem, que
abassega i governa les altres, puix que les complica amb el seu proces
de conlplicacio creixent.

La Paleontologia, 1'Ernbriologia, 1'Anatomia comparada, la Bioquimi-
ca, etc., han demostrat fins a 1'extrem de la maxima certesa possible, que
1'Evoluci6 dels vivents es un fet. Tenim exemples clarissims, lluminosos,
d'aquest fet. Pero el fet en ell mateix no ens basta, i cal, en tot cas, que
ens poseur d'acord respecte als mecanismes que han estatu'it aquest fet
mateix. Aquests darrers anys, pero, les aportacions valuosissimes de la
Cibernetica i de la Teoria de la informacio, de la Bioquimica anomenada
subnlolecular anrb el coneixement cada dia mes profund del codi genetic
de l'herencia, de la Paleobioquimica, de la Matematica d'equacions d'ona,
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semblen haver encarrilat, satisfactoriament fins ara, el problema que sig-

nificava el desxiframent dels complexos mecanismes responsables de 1'evo-

luci6 de les especies i que ens duien des de 1'eobiont, el primer esser vi-

vent, el mes fnfim ancorat en la mes remota historia de la vida, fins a

1'Home total, considerat corn la for i el coronament d'aquesta evoluci6

en el nostre planeta.

No podem, naturalment, entretenir-nos en una analisi massa minu-

ciosa dels problemes involucrats en el tema d'aquesta nostra comunicaci6.

Despres, pero, d'haver-lo emplacat en el seu terme mes just, diguem,

abans que res, que 1'Evoluci6 dels essers vivents, les caracterfstiques de la

qual assenyalarern tot seguit, no pot esser separada del substrat, tambc

fluent i encara mes profund en el temps, de 1'Evoluci6 general de la ma-

teria des que el Cosmos tot, sorgf de 1'Absolut. Sera tambe per una rah

semblant que no podrem parlar de l'origen i de 1'Evoluci6 de 1'Home i

del seu phylum o lfnia filetica sense endinsar-nos, tot fent marxa enrera,

per tota la historia de 1'Evoluci6 general dels vivents. L'Evoluci6 de la

materia to o passa per tines fites i presenta un argument que vcurem des-

prendre's de la seva historia mateixa, del seu desenvolupament. Aquestes

lites seran les Eases successives de la historia evolutiva mirada coin un

proces general de deriva: de primer, la Cosmogenesi, la formacio i el des-

envolupanrent de la materia cosmica; segonament, la Geogenesi, la del

nostre planeta i tambc la dels altres, immensos en nombre, que poblen

I'Univers, cadascun en el seu estadi particular d'evoluc16 -que no co-

neixem encara, si no es en el cas de Jupiter, que sembla estar en una

fase semblant a la que corresponia a la nostra primitiva atmosfera-; ter-

cerament, la Prebiogenesi o fase de preparaci6 antevital; en quart floc,

la Biogenesi o primera sfntesi de la vida esdevinguda materia autonoma

i capac d'integrar-se en interioritzaci6 1'energia del medi; en cinque lloc,

I'Antropogenesi o proces de formacio del cos huma al llarg de la seva

linia evolutiva, i, finalment, la Noogenesi (segons un neologisme de

Teilhard de Chardin), 1'aparici6 i successiva expansi6 del pensainent en

1'Home total. Totes aquestes llargues desfilades historiques componen la

corba asimptotica de 1'Evoluci6 en la seva total extensi6 fins ara coneguda.

I deicm que aquesta formidable historia, que en la seva totalitat abasta

fins als deu mil milions d'anys en la duraci6, tenia un argument. I, en

efecte, aquest argument es la progressiva i indesmentible complexificaci6

de la materia, tal corn ho anunciava el P. Teilhard, doblada d'una cons-

cienciaci6 tambe progressiva, per a anar a parar a la convergencia de la

materia en 1'Home total. Complexificaci6, tot simplement, perque 1'Evo-

luci6 presenta un quantum d'energia d'uni6 que son les progressives sin-

tesis realitzades a traves dels processor o fites de les quals hem parlat

abans. Hi ha una llei general d'aglutinaci6, de consolidaci6 de la materia
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i de solidaritat dels corpuscles per una irrefrenable pruija de superaci6

constant i de construcci6 d'edificis materials, inorganics, primer; vitals,

despres, cada vegada mes solids i de mes complexa estructura. Es aixf

com comprendrem que a traves de 1'Evoluci6 ((el complex neixi del sim-

ple, en contra de la manera de veure dels antics filosofs.

Aixf, de la materia encara poc concreta dels mons estellars i dels

quasars (en els quals podem observar encara, per un d'aquests ((miracles))

de la fenomenologia, la genesi mateixa de I'Univers i saber-ne la compo-

sici6 primordial que encara veiem, ateses les enormes distancies que ens

separen de les invisibles o indefinides fronteres del nostre Cosmos), amb

llurs partfcules subatomiques de tota mena (elements simples que un dia

segurament descobrirem mes complexos), i encara separades, passem a la

presencia d'atoms d'hidrogen i d'heli, els primers de la taula de Mende-

lejev, en els estels, mentre s'esta treballant en 1'edificaci6 dels altres ele-

ments. D'aquest gresol de l'Univers encara en formaci6 (i en formaci6

encara avui amb la disponibilitat de quantitats incommensurables de

primera materia), la materia, tot just concretant-se, es vessa en els obscurs

planetes (obscurs i mes o menus ((verdejants)) plagiant una frase de Teil-

hard) on comen4aran les sfntesis progressivament complexificants.

I abans de 1'aparici6 de la Vida en la Terra i en els planetes que

puguin tambe abrigar-la (en un estadi mes o menys avancat en evolucio

que el del nostre), podem preveure que des de la seva formacio -la de la

Terra- deu fer uns sis roil milions d'anys, fins a l'aparici6 del primer

vivent, situada mes o menys a la meitat del trajecte historic de la nostra

liar astral, hi ha tota una fase prevital estudiada avui pels bioqufmics de

tot el mon (amb les celebrades experiencies de Miller i de tants d'altres,

seguint les idees i els conceptes d'Oparin, Haldane, Ponnamperuna, Fox,

Oro -el nostre Oro, que treballa a la Universitat de Houston, a Texas-

i moltissims d'altres), durant la qual es crea, sota les circumstancies pri-

mordials planetaries una materia cada cop mes complexa per a anar a

parar a la sintesi de megamolecules i de coacervats, preludi de la Vida que

va a neixer. Tota una evoluci6 prevital, doncs, en la qual es possible

que existissin fenomens de ((selecio natural)), la d'aquells productes orga-

nics que seran mes aptes perque la Vida emergeixi; les retroaccions, els

efectes de feed-back, es a dir, la redundancia dels efectes sobre les cau-

ses. I, encara, multitud de tempteigs fins a trobar la ((formula del car-

boni)), per dir-ho en poques paraules, i el poder rotatori essencial per

it la Vida, mentre s'hauran assajat les combinacions amb el silici que sera

el nucli de les substancies inorganiques mes elevades en estructura i totes

les altres del mon inert.

I, despres de tantes sfntesis, l'aparici6 del primer vivent, d'aquell

eobiont del qual parlavem mes amunt i que per a la seva autonomia
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necessitara almenys d'un polinucleotic mes o menys llarg i d'una proteina
(dictada per la informacid d'aquell polinucleotid, DNA o RNA), capac
de donar per evolucio tota la gamma immensa dels organismes que han
anat poblant i poblen la Terra, de la mateixa manera que aquell punt
initial d'escas volum i de gran densitat (teories de Milne i de Lemaitre)
placat en l'esfera de l'Absolut contenia en el temps un (T i) tot 1'Univers,
sorgit despres per mitja d'una gegantesca fissio superatomica, els efectes
de la qual duren encara, segons ens ho indica el fenomen de 1'anomenada
ufuga de les galaxies)).

I hens aci la Vida: fruit d'una extraordinaria improbabilitat que sera
el seu signe, i encara nomes arribada a terme en la seva meitat, la dels
complexos levogirs de base. Manca la vida de signe dextrogir. I ja ho
veiem: la Vida ha nascut sota el signe de la solidaritat, d'una energia
radial que es nlanifestava ja des dels temps primordials i per la irrefre-
nable tendencia complexilicant que s'enduu la materia sobretot abatis de
la sintesi vital. Prengue el carboni corn a base de les llargues cadenes
de molecules organiques que seran necessaries per a la vida, per les capa-
citats de valencia d'aquest element apte per a solidaritzar-se amb ell
mateix i de formar, de primer, els hidrocarburs, i despres, les altres se-
giiencies, unes d'elles basiques per al desenvolupament i la correntia his-
torica de la vida mateixa i que constitueixen el codi fonamental de 1'he-
rencia, el mitja d'informacid segons el qual aquesta vida es fara receptors
de missatges que s'aniran addicionant al llarg de la seva llarguissima
historia.

La Vida, doncs, com un fenomen non, com una novacio en les esferes
universals -possible en altres planetes- que afegira la historia propia
a la llarga historia de la seva lentissima preparacio. La vida, ara, enmig
dels residus de la materia inanimada (al principi, amb molts compostos
organics dels quals va sorgir) i de la qual s'aprofitara per a parasitar la
Terra. La vida, pero, ^diferent en essencia del mon inanimat i respecte
a la qual necessitem parlar d'una forca estranya, inefable, imperceptible
als nostres sentits i a les nostres experiencies o indagacions? No: un fe-
nomen, el de la Vida, explicable per 1'altra solucio -entre dues- de
l'agrupacio final dels corpuscles. Vida amb les seves caracteristiques abso-
lutament oposades a les de la materia no vivent: heterogeneItat pro-
gressiva, negentropica que extreu les seves energies del medi en el qual
es desenvolupa, com obeint a una formula d'integrals, convergent cap a
un ((telos)) en 1'espai-temps, enduta per una ona de convergencia i de
potencial retardat que explica que en ella el complex surti del simple,
i construIda en progres a cops d'improbabilitat. La materia inanimada,
un cop aconseguida la Vida, tendira a 1'homogeneitzacio entropica, ca-
duca, divergent com obeint a una formula de diferencials, esfumant-se
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progressivament en 1'espai-temps, enduta per una ona divergent i de
potencial avancat.

I ara, la Vida, definida ja en el seu context i en la seva idiosincrasia,
seguira en 1'Evoluci6 les lleis mateixes que des de la primera Cosmogenesi
s'anaven covant: additivitat (per informacions successives i progressives),
irreversibilitat del fet mateix d'esser additiva; complexificant, cada cop mes
cibernetitzada i, per tant, amb majors equilibris i ordenacions internes
vats de progressives homeostasis i anarcesis, cercant amb aixo noves i
mes perfectas eficacies per mitja de la invencio de nous elements que es
van incorporant i el tot, preparant aixi la major llibertat biologica, que
sera el fonament indeclinable i necessari de la llibertat espiritual, un
cop la vida s'animitzara. Tot aixo anira obeint, com sempre, als signes
essentials de la unio i de la solidaritat entre els elements o corpuscles
(o entre les cellules). L'epopeia vital comenca amb aquestes abracades
entre els c(gens escapats)) que representen esscr els eobionts; la unio dels
crornosomes; la solidaritat, ja mes tardana en la histbria, de les primeres
cellules; encara rnes retardada la de les cellules entre elles per a formar
els essers pluricellulars; despres, la dels organs cada vegada mes interde-
pendents; mes tard, les progressives constancies internes; el gregarisme,
la famflia, la socialitzacio coin en el cas dels Insectes mes jerarquitzats.

La Vida, doncs, en ascensio jerarquica sota el signe de la invencio que
esdevc mes uaguda>> i mes completa a mesura que el codi genetic registra
i traspassa les informations de les cadenes del DNA a les proteInes i des-
pres a l'organitzacio total dels individus de cada una de les especies.
Les nurtacions seran el fenomen de base per a les transformations i els
canvis en les llargues segiiencies dels parells de bases del DNA transmesos
pal RNA missatger a les proteInes que canviaran tambe la disposicio
basica de llurs aminoacids, i d'acf la successiva transformacio del complex
bioquirnic i estructural de l'especie que sofrira el canvi cap a una nova
organitzacio on, la nova informacio rebuda, se sumara a 1'anterior. De
complexitat en complexitat, anirem aixi ascendint per 1'escala jerarquica.

La Vida, doncs, que asccndeix per pallis successius, ones envoltants,
emergencies... La Vida, que progressivament afegeix nous elements a les
especies convertint-les aixi, a pot a pot, a mesura que s'eleva, en mes i
mes eficients corn si fossin maquines ffsico-qufmiques espontanies que
representen i que han d'obeir logicament i per historicitat la mateixa llei
del progres. Aquests nous elements son indispensables per a passar d'una
especie inferior a una altra de superior. I la Vida avanca a cops d'enginy
per far-se, coin hem dit abans, mes eficac i mes lliure en rclacio amb el
rnedi ambiental. En bloc, la Vida es un triomf de superacio constant,
per be que restin els grans estadis mes inferiors per als quals ha anat
passant durant la seva historia; estadis menys cibernetitzats perque no
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ho necessitaven en llur epoca i que avui son el substrat, moltes vegades

trolic, per a la Vida que ascendeix i va emergint cap a nous pallis estruc-

turals. De cada organitzacio en l'ordre historic i a grans trets teniin encara

representants mes o menys florents. Aquests estadis, arribats fins a l'actua-

litat, ens donee la constancia d'una jerarquitzacio inscrita en la durada i,

al mateix temps, son les formes mes inferiors i de les quals, en general,

es nodreixen les superiors.

Cal que vegem la Vida aixi, com un tot (un totuln), i que sapiguem

extreure'n totes les significacions. D'una banda, unes organitzacions i

estructures que s'han anat superant pero que encara ban deixat a la

Terra llurs representants com a forma de substancia organica depreciable

per aquells qui els superaren en la invencio; i de l'altra, la Vida en bloc

que irremissiblement i insensiblement va elevant-se cap a )'Home, el

pinacle biologic de totes les especies i que corona aquest proces i li dona

aixi la seva significacio mes alta. Hom cerca aixi la construccio d'un cos

i d'unes condicions aptes per a 1'assentament de l'esperit en aquest cos.

Pero aquesta elaboracio fou lenta i requeri no pocs tempteigs i no pocs

esforSos de reajustament, com despres veurem.

La Vida es, doncs, ara com ara i mentre les condicions no canviin,

immortal. Negentropica com es, representa una correntia de superiorit-

zacio historica que arreplega les energies i les emmagatzema per tal d'apro-

fitar-les d'una manera progressivament cficient. El cicle de Krebs en les

mitocondries de les cellules, installat en evolucio per tal d'aprofitar l'ener-

gia de la glucosa, requereix fins a divuit ferments distints i representa un

complicat sistema metabolic, segurament perfeccionat a traves del temps,

per tal de no desaprofitar a traves de )'ATP tota l'cnergia d'aquella mo-

lecula. La Vida paga el seu tribut a la mort amb la caducitat temporal

dels individus de cada especie, pero des del punt de vista d'estirp no fa

sing seguir el seu curs de grandesa.

En 1'Evoluci6 juguen dos temps de diversa entitat: un temps que

concentra i un temps que dilueix, tal com ho veie, amb una intuicio

genial, el gran Saint-Exupery. El temps que concentra es el temps de

futur, que sintetitza, de prospectiva i que al llarg de la filogenia o evo-

lucio dels llinatges, crea patrons nous, originals inedits (les noves especies),

per mitja de l'especiacio que hem explicat sumariament pel codi genetic

de 1'herencia, pero que, de fet, pren una gran complexitat de mecanisme.

El temps que dilueix es el temps de present que mira cap al passat en

perspectiva; es el temps que analitza i que al llarg de les ontogenies par.

tic:ulars i de la reproduccio dels individus fa copies d'aquells nous patrons

i originals, que son els descendents individuals d'una mateixa especie. Aixi,

en visio prospectiva de futur, es crea i, de fet, aquest temps que con-

centra ve a fer una operacio d'integrals, puix que sintetitza la correntia
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fenomenologica, mentre que en visio perspectiva el temps que dilueix

no fa sing analisis i copies; de fet, desfa el tot en parts i realitza una

operacio de diferencials.

A traves de 1'arbre genealogic de la Vida -tot fent una imatge que

cs solament aproximativa, ja que la florida vital es molt mes que un arbre,

per esponeros que sigui- veiem succeir-se els exemples de traspas d'uns

essers primitius a uns altres de mes evolucionats i mes perfectes en l'orga-

nitzacio llur; gracies, sobretot, a aquella major complexitat de la qual

hem anat parlant en alto que fa referencia a llur construccio organica.

No ens cansarem de repetir-ho: la Vida s'eleva a traves del temps i de la

durada en la seva historicitat geologica; tot puja cap a un fi que es cada

vegada mes alt en la linia asimptotica. Les invencions que aquesta Vida

ha realitzat han estat de caracter historic a mesura que l'organitzacio es-

tructural superativa ha permes nous i nous intents d'explotacio dels nin-

xols ecologics en que el medi es fragmenta i s'ha anat fragmentant tambe

en la durada, fins a fer que aquesta Vida esdevingui tin gegantesc i pluri-

tentacular parasit del Planeta.

Prinierament, ja ho hem vist, un mon d'essers insignificants, primitius,

la minima expressio de la vida, o encara fronterers entre la materia inani-

mada i la Vida, representats avui pels virus filtrables, el macrovirus i les

Rickettsia; despres, els essers ja cellulars (unicellulars) heterotrofs que

vivien sobre materies organiques; despres la invencio de la clorofilla i,

com a consegiiencia, la divisio en els dos regnes, vegetal i animal, ara deu

fer uns tres mil milions d'anys, si prenem les dades paleobioquimiques

que ens han proporcionat unes rogues de Rodesia datades aixi i en les

guile ORO ha trobat una barreja de pristans i d'alcans procedents de 1'es-

quelet d'aquella substancia sintetitzadora. Despres, la reproduccio sexua-

da que assegura una gran variabilitat amb la consecucio de molts feno-

tipus; despres, mes tard, l'organitzacio pluricellular i, a poc a poc, la

millora d'aquestes agrupacions des dels celenteris cap als celomats i la

progressive complicacio de les capes histologiques que l'envolten, la seva

invaginacio, etc., el perfeccionament de tots els organs i sistemes i, dintre

els Invertebrats, fins a arribar al cim dels Insectes socials sempre dins

el camp dels animals anomenats hiponeuris (amb corda neural ventral).

Despres vindra, encara, la invencio d'un autentic cervell protegit per un

crani a partir dell primers Vertebrate ja epineuris (amb corda dorsal).

La via d'eficacia i de llibertat, que es el corollari de la complexitat

creixent, ha estat acompanyada del fenomen de la cerebralitzacio histo-

rica. Ja ho veiem: la millor organitzacio dins els Invertebrats fins a arri-

bar a la divisio del treball i les castes en els Insectes socials, els mes cere-

bralitzats (petits cervells ganglionars amb tendencia a 1'emigracio cap al

cap). Despres seguira la historia del cervell propiament (lit o sistema ner-

137



10 M. CRUSAFONT I PAIR6

vios central a partir dels primers Vertebrats o Pisciformes agnats fins als
Mamifers. En els Insectes, el progres es feu imperllongable per causa de
Ilur petitesa, tancats dintre Bur exoesquelet, polvoritzats en innonibra-
bles families, milers de generes i milions d'especies.

A partir d'un Irani tabular, abundant en ossos que hom va bombant a
traves de la historia vertebrada, veiem, en els Mamifers i en llurs inruie-
diats predecessors probablement (els ((reptils)) mamiferoids que hem ano-
menat Ambulatils) la invencio d'un neopalli; la construccio d'un telen-
cefal o part anterior del cervell que es la regio mes diferenciada de les
tine que constitueixen l'encefal total; la formacio dels hemisferis, la im-
portancia de la substancia grisa des del punt de vista psiquic, el progressiu
desenvolupament, mes endavant, de les regions prefrontal i frontal, ultra
les parietals i occipitals que tindra el maxim exponent en els primats
superiors.

Aquesta historia cerebral, d'una importancia major en la vida de rela-
cio i, per tant, de cara a la llibertat biologica enfront del medi ambiental,
ha estat un seguici en el qual moltes coses Phan anat acompanyant i que
eren totalment necessaries per a la conquesta progressiva d'aquella lliber-
tat i de la mes gran eficacia (mes rendiment amb menys despeses energe-
tiques). Dels primers peixos (o millor, Pisciformes) agnats, es a dir, sense
nrandfbules i amb presencia de cilis bucals provocant 1'entrada dcls ali-
ments a la boca, s'ha passat als Pisciformes gnatostoms (corn ja tota la
resta jerarquica dels Vertebrats), es a dir, ja amb mandibula i, per tant,
amb una major llibertat en l'eleccio de la presa; d'aci, als Amfibis encara
anarrrniotes pero ja amb extremitats ambulatories o primers Tetrapods;
d'aquests darrers sorgirien els Reptils amniotes, mes eficacos en la repro-
duccio i l'asseguranca de la descendencia amb estalvi d'energies. D'aqui,
als Mamifers, arnb una nova homeostasi, la de 1'autotermoregulaci6 san-
guinia; les potes s'han anat afaiconant per a una adaptacio plural i s'han
allargat, a mes d'adquirir facetes articulars en els ossos i modelar-se els
colzes i els genolls. En les Aus, les davanteres s'han convertit en ales, pero
pel fet d'esser mestresses del medi aeri no han pogut progressar. En l'Evo-
lucio no han fet sing anar accentuant aquesta especialitzacio que no per-
met sortides d'exit definitiu. En els Mamifers ha aparegut tambe una den-
tici6 heterodonta, apta per a mastegar les preses i, com a consegiiencia
tarnbe, un paladar secundari que no fes incompatible la respiracio durant
aquella funcio. Els ossos de la mandibula dels Reptils (Ambulatils) han
emigrat junt amb algun del cap vers l'oida mitjana, i l'articulacio ara
es fara entre 1'6nic os mandibular, el dentari, i 1'escam6s del crani, men-
tre que en els Reptils pre-mamifers es feia entre Particular i el quadrat,
com succeeix tambe en els Reptils actuals. Aquests darrers ossos reptilians
formen ara part de la cadeneta ossia de l'oida mitjana, i ambdos son
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importants per a construir aixi una millora tecnica de l'audicio que sera

tan necessi ria per als Mamifers. El cervell, mentrestant, s'ha gnat aplicant

a la telencefalitzacio per mitja de circumvolutions, i aixo representa el

utruc» tecnic de tenir major superficie de neopal•li sense que creixi massa

la testa que el protegeix.

De tot el que hem anat client, de totes aquestes lentes i graduals trans-

formacions, en tenim testimonis clars i rotunds gracies a la Paleontologia;

i l'Anatomia coniparada i 1'Embriologia han pogut anar establint neta-

nient les homologies corresponents.

La Vida ha anat seguint aixi diversos camins; pero la resultant ha

estat la linia de regressio de totes les tendencies i la de maxima concen-

tracio dels exits biologics fins a llur culminacio en 1'Home. La Vida ha

estat, en realitat, lluitant entre el proces irrefrenable de 1'especiaci6, via

normal de I'Evolucio, i l'especialitzacio, que es 1'adaptacio maxima al

ninxol ecologic que correspon a cada forma. Arnbdo's processos son neces-

saris i tipics d'aquesta correntia ascensional de la Vida. Pero 1'excessiva

especialitzaci6 mata, i els essers que han estat massa afectats per adapta-

cions extremes han tendit, i tendeixen encara els que resten, a extingir-se.

Es per aixo que hem volgut dividir els sistemes vitals en quatre catego-

ries, segons la vida escollida durant el curs de Bur evolucio (o almenv's en

els seus darrers trajectes): lliures, que marquen el cami directe de I'as-

censio estructural de palli a palli, els que assenyalen la via dc maxima

negentropia i informacio acumulada i que han sabut passar «la maroma))

entre l'especiacio i 1'especialitzaci6, es a dir, que s'han mantingut en un

terme rnitja d'adaptacio; aquests sistemes son els responsables del proces

anomenat d'anagenesi per RENsex, el bioleg alemariv de Minister. Els

compromesos, que s'han especialitzat d'una manera molt mes marcada i

s'han esclavitzat aixi en llurs zones especials d'habitat i en Burs ecolo-

gies que representen camins sense sortida, ates que 1'evoluci6, per inertia,

anira accentuant aquests caracters adaptatius fins a fer hipertelies que se-

ran, en el fons, un desequilibri vital; son responsables del proces de

cladogenesi, segons el bioleg frances CUENOT; els indiferents, que han res-

tat delinitivament estabilitzats (a vegades des d'epoques molt remotes) a

tin ninxol ecologic que tampoc no canvia i per aixo no necessiten evo-

lucionar; aquests responen del proces d'estasigenesi, si utilitzem el neo-

logisms treat pel bioleg angles JULIAN HUXLEY. Com a corol-lari dels

compromesos, hem cregut necessari de crear el nom de sistemes caducs

per a aquells que ja han desaparegut de l'escena terrestre per excessiva

especialitzacio i que responen del proces que en podriem dir de tanano-

genesi.

Aixi la Vida ha anat creant tota mena de formes i d'organs, des de

la subtilitat de la plometa d'un petit ocell fins a les enormes defenses dels
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Mainuts, per exemple; des de la gracilitat ingravida d'una medusa (que

contc, en composicici ponderal , fins al go % d'aigua ) fins a la turpitud

d'un pingiii en terra ferma o dels Arqueosauris que devien moure ' s lenta-

ment per la superficie de la Terra , mentre les gaseles , coin a excuiple, amb

la gracilitat de llur esquelet , poden correr fins a escapar de llurs depreda-

dors. La Vida no ha aconseguit de fer - se ecumenica fins als Mamifers amb

llurs immenses i pluriformes capacitats d'adaptacio a tots els medis, a

totes les latituds i altures; aixo gracies a la darrera de les homeostasies

de que ja heron parlat abans ; es a dir, 1'autoterinoregulaci6 de la sang,

coin ho aconseguien tauibe, per llur via, les Aus. Pels Mamifers , doncs,

ha de passar 1'eix de 1'Evoluci6, i, en efecte, sera al llarg de l'Ordre dels

Primats que veurem corn es transmeten dels uns als altres, a traves de

llur historia evolutiva , la torxa olimpica de la historia biologiea total.

I 1'ecumenisme de la classe Mamifers, en general, es convertira finalinent,

tot donant fe d'aquell caracter de convergencia de la Vida en bloc, en

1'ecumenisme d'una sola especie de la Classe: 1'home , capac de conquerir

tota la terra sense gairebe cap limitacio , gracies al seu cos en alianca amb

la seva intelligencia.

Quan entrem en la historia evolutiva dels Primats , veiem cada vegada

mes marcades les tendencies que ens conduiran insensiblement al cos de

1'Home, amb totes les caracteristiques basiques de la llibertat biologica

que ha adquirit aquest cos i que son indispensables per a la llibertat es-

piritual . Calia, doncs, que un cos existfs i es construes a traves del llarg

corrent evolutiu i que fos capac de poder aprofitar la llibertat de 1'esperit

fins als darrers extrems gracies a una organitzacio anatomica suficientment

modelada corn a sustcntacle de 1'anima. i s aixo tot el que significa -i es

molt- aquest enorme i complicat proccs de 1'Antropogenesi . En el curs

historic , de primer , els Prosimis (amb una Varga historia al comenc del

Terciari); despres , els Simis, i dintre d'aquests , els Platirins o rnones

americanes , i els Catarins amb les branques dels Cinomorfs (babuins, man-

drils, macacs , gelades , etc.), els Pbngids ( amb el gibo , el siamang , el goril-

la, el ximpanze i 1'orangutan ), tots seguint llurs linies filetiqucs , i final-

ment els Hominids , amb els ancestrals encara irracionals de l'home i, al

capdamunt de tot , 1'home mateix, amb anima i cos. Les tendencies Ilan

estat: la reduccio del crani facial compensada per la creixen4a progressi-

va del cerebral ( major telencefal), conservacio de la clavicula , manca de

fusio dels ossos (potencia de pronacio i de supinacio , d'aquest fet); pre-

sencia de tint dits oposables en general ; tot aixo darrer representant una

primitivitat esqueletica . En canvi, 1'especialitzaci6 o avant evolutiu radi-

ca en el cervell , cada vegada mes gros en pes absolut i relatiu, mes desen-

volupat, mes operculitzat ( tendencia a cobrir-se l'fnsula de Marchand pel

cap de Broca).
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Les dues branques culminants de 1'Evoluci6 dels Vertebrats, Pongids

i Hominids, presenten abundants similituds, pero les difercncies son majors

que les seublances. Els Antropomorfs son intelligents pero incapacos de

crear, sigui de inanera manual (llevat d'aprofitar elements exteriors sense

retocar-los) i, ja no cal dir, idealment. Les semblances venen, corn es logic

i era tambe logic d'esperar, del veinatge sistematic, pero son enganyoses

fins a un cert punt. Semblances en els grups sanguinis, en les malalties infec-

cioses, en els parasits, en 1'aspecte... Pero, en realitat, es pot dir que s'han

bestialitzat encara mes en el curs de llur historia evolutiva, amb Burs

canins gairebe com de fera, amb Bur aspecte agressiu i llur corpulcncia

(en general), amb llurs bravos llargs (per a la braquiacio) i amb llurs mans

poc destres, gairebe inhabils.

La linia que condueix a 1'home ha accentuat encara mes la primiti-

vitat esquclctica i 1'especialitzaci6 cerebral (que no umatan, precisament,

perquc es una especialitzacio a tot, pel fet d'esser-ho del cervell). I 1'exit

ha radicat en aquest curios aliatge, ultra, i gairebe per damunt de tot,

per 1'adopci6 de 1'estaci6 bipeda, unica entre tots els Mamifers i, en gene-

ral, de tots els Vertebrats quant a llur perfeccio. Estacio bipeda aconse-

guida a copia d'esforcos vers una postura estranya i dificil. En realitat,

l'home, com els seus predecessors des que adoptaren aquesta posicio, plan-

tat coin una perxa pero que ha resolt el problema amb les quatre curva-

tures de la columna vertebral, amb la transformacio del pen apse per a

un sosteniment gracil, amb l'alliberacio de la ma que ha passat a esser

un instrument de prensio, i de precisio (amb l'oposicio del polze als altres

dits, gemma a gemma) i, mes tard, ja a 1'entrada a la vida aniinica, de

complement del llenguatge oral i, encara, de persuasio. La postura bipc-

dica ha afavorit encara el desenvolupament del cervell en reduir-se el pla

basal del crani per reduccio mandibular i emigracio del foramen magnum

d'enrera cap a sota. La caixa craniana s'ha anat elevant i ha resolt el

problema de les viseres superciliars; una visio mes marcadarnent estereos-

copica per l'aparicio, en l'home i els seas ancestrals, de la paret nasal,

inexistent en els Pongids com a promincncia. El telenccfal ha anat ma-

durant al llarg de 1'evoluci6 hominida i s'ha convertit, finalinent, en un

organ capac per a la reflexio : mes gran, mes girencefalic, mes operculitzat,

mes prefrontalitzat i amb una anatomia circulatoria diferent de la dels

Pongids.

La Patologia humana revela com els organs mes afectats per aquesta

gegantina operacio tccnica del bipedisme i de reajustament biomecanic,

siguin encara els mes febles pel fet d'esser presa facil de malalties, i aixo

no fa sing demostrar el fet mateix de 1'adquisici6 del bipedisme, i com el

prods ha estat llarg, complicat i dificil.

Al capdamunt dels essers irracionals anteriors a 1'home (els Austra-
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lopitecids), una mutacio de tipus neuronal (un major nombre de neuro-
nes i un millorament, potser, de Ilur qualitat histologica) feu possible
1'esser nou que havia de revolucionar I'Univers enter, que aixi es revela
a la seva intelligencia en adquirir la veritable significacio (o d'adquirir-ne
una): es coneix a ell mateix, s'autoanalitza i sap que sap, i, per damunt
de tot, que interpreta la diferencia entre el be i el mal. I es aixi com es
culmina el proces immens de 1'Evoluci6, que es corona amb l'aparicio
de l'esperit. que es com un estadi prematur de retorn a aquell Absolut del
principi. Absolut, pero, que no s'albirara per a la Hunlanitat entera, fins
que l'home sera capac d'excentrar-se per al seu lliurament progressiu al
be i a la caritat, al punt Omega que ens crida des del seu setial, invisible
als ulls mortals, gracies al sacrifici de 1'Home que vingue un dia, fa vint
segles, per ajudar-nos, amb el seu exemple, a portar la creu de l'exis-
tencia.
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