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BIOLOGIA I CONTEXT SOCIAL: LA NOVA HISTORIOGRAFIA
DEL DARWINISME

Confercncia a carrec del Professor Dr. THOMAS F. GLICK, Cap del Departament d'Historia de
la Boston University (USA), pronunciada a l'Aula Magna de ]a Facultat de Biologia
de la Universitat de Barcelona, el dia 30 d'octubre de 1986, en la sessi6 conjunta
de les Seccions Historico-Arqueologica i de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans
i la Societat Catalana de Biologia.

El desenvolupament de I'anomenada
"industria DARWIN", referida a la publica-
cib a partir de 1959 de documents darwi-
nians, la immensa producc16 de llibres i
articles estimulats pels nous documents, i
1'emergencia d'un grup d'historiadors i
filbsofs de la ciencia especialitzats en estu-
dis de DARWIN i Darwinisme, ha procedit
fidel a les normes de creixement de litera-
tura cientifica, segons una corba llogistica
clue va atenyer la seva fase de creixement
explosiu al voltant I'any 1970. Els estu-
diants de DARWIN i del Darwinisme dels
ant's 1950 i el primer lustre dels 1960, o be
eren historiadors de les idees no especia-
litzats en les ciencies o, d'altra banda, bib-
legs convertits en historiadors. Els primers
estudis sobre DARWIN es basaven sobre els
textos veils i coneguts: 1'Origen de les espe-
cic's, l'Origen de l'home, i altres llibres de
DARWIN, junt amb uns pocs altres docu-
ments i texts complementaris, tots impre-
sos: la famosa Life and Letters, redactada
pel fill de DARWIN, Francis, en tres volums
el 1887, contenint 1'autobiografia de DAR-
WIN, un xic censurat per a preservar els

sentiments religiosos de la seva vidua,
Emma. En 1903 Francis va publicar More
Letters, en dos volums, i, com a contribu-
cib seva al centenari del naixement de
DARWIN, el 1909, The Foundations of the
Origin of Species: Two Essays written in
1842 and 1844, els famosos esborranys de
la seva teoria, dos textos crucials. Els estu-
dis sobre DARWIN escrits des de 1900 fins
a 1959 es basaven, doncs, en aquestes ma-
teries basiques juntament amb altres co-
1.leccions semblants de "Life and Letters"
d'altres biblegs corn eren HUXLEY, WALLA-
CE, etc.
La "nova" historiografia, a la que faig

referencia aqui es distingeix de l'anomena-
da "histbria franciscana" -que es aquella
basada en les publicacions de Francis
DARWIN- en dos aspectes cabdals. Primer,
es basa en una extraordinaria multiplica-
cib de materies primaries, d'escrits inedits
de DARWIN mai utilitzats abans de 1960 i
explotats intensivament a partir de 1974.
Segon, la nova historiografia es deu majo-
ritariament a historiadors professionals de
la ciencia 1 sobretot a historiadors de la
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biologia, representant una subdisciplina
que es profesionalitzava al voltant de
1970.

Vull repasar breument els fits impor-
tants en l ' ascens de la nova historiografia
del Darwinisme per mostrar el context ins-
titucional i cognoscitiu de la meva discus-
s16. El centenari de 1959 va produir una
massa de literatura ( 64 titols , precisament,
entre llibres i articles sortits entre 1960-
1964) escrita en la major part per autors
no professionals de la historia de la ciencia
(GREENE , 1975:243).

Els fits de la nova historiografia

1. L'any 1960 el bi6leg GAVIN de BEER
va publicar alguns dels quaderns de DAR-
WIN sobre la "questio de les especies" i,
l'any seguent, un article curt sobre els orf-
gens de les idees de DARWIN pertocant la
selecc16 natural. La seva conclus16, que
DARWIN havia format la seva teoria du-
rant el viatge amb la BEAGLE, va esser
equivocada. Tanmateix, la publicacio d'al-
guns dels quaderns va obrir a tota la comu-
nitat d'historiadors la possibilitat d'estu-
diar el desenvolupament de la teoria de
DARWIN abans de 1842.

2. Mentrestant, la hist6ria de la biologia

va agafar-se com a disciplina professional

al mateix temps que "l'origen de l'Origen"

esdevenia un problema central en la hist6-

ria de la biologia moderna. L'any 1968

EVERETT MENDELSOHN, fundant la revista

Journal of the History of Biology, va fornir

als noun historiadors de la biologia d'un

lloc oportu per a debatre la questio, i hom

creu que l'aparicio d'aquesta revista va

causar una pertorbacio significant en la

corba del creixement de la literatura sobre

DARWIN (OLDROYD, 1984: 326).

3. El 1972 va succeir un fenomen no

relacionat directament amb 1'estudi intern

de la teoria de DARWIN, sing amb la seva

recepc16 en pa*fsos fora d'Anglaterra, fins

aleshores va esser Punic cas que va ocupar
preferentment l'atencio dels historiadors
de la biologia. Em refereixo a la conleren-
cia sobre la recepcio comparativa del Dar-
winisme que va tenir floc a la Universitat
de Texas (GLICK, 1974; 1982). Els partici-
pants comencaren 1'estudi de les inflexions
introduides en la interpretacio del Darwi-
nisme de pa*fsos de cultura i tradicio dis-
tintes.

4. El significat de la publicacio I'any

1974 del llibre de HOWARD GRUBER, Dar-

win on .titan, es ben clar: GRUBER, psic6leg

de profess16, va adonar-se que a base dels
quaderns es podia reconstruir tot el com-

plicat proces cognoscitiu mitjancant el que

DARWIN va desenvolupar en la seva teoria.

Abans de considerar I'obra de GRUBER

cal enumerar els quaders de DARWIN i el

seu contingut. En el viatge amb la Beagle,

DARWIN recordava les seves observacions

del camp en una serie de quaderns sobre

zoologia i geologia, ara preservats com els

volums 30 a 38, respectivament, dell Ma-

nuscrits DARWIN a la biblioteca universita-

ria de Cambridge. Tambe va escriure un

diari que va servir com a base per al Jour-

nal of Researches into the Geology and Na-

tural History of the Various Countries Visi-

ted by the H. Al. S. Beagle, publicat el

1839. Hi ha, naturalment, la traduccio ca-

talana d'aquest important text feta per

Leandre PONS i D.ALMAU, publicada el

1879 i felicment reeditada per la Diputa-

cio de Barcelona com a tribut a DARWIN

I'any del centenari, el 1982, prologada per

1'amic Josep M. CAMARASA (DARWIN,

1982a).
Hi ha un altre quadern (anomenat "El

Quadern Ros") que DARWIN va comencar

durant el viatje i va acabar despres (maig

de 1836 a maig de 1837). Despres d'omplir

aquest quadern se n'obriren dos mes el

juliol de 1837: el quadern A sobre geolo-

gic, i el famos B sobre la transmutacio.

Com que el Quadern Ros come mat&ies

referents a les especies, la seva redactora
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Sandra HERBERT (1980) el va veure com a
intermediari entre el diari del Beagle i el
quadern B. Seguiren al B, els quaderns C,
D, I E i almenys un mes en aquesta serie
nomes conegut per fragments. Al final del
quadern C, DARWIN s'interessa pel proble-
ma de la relaci6 entre adaptacio i compor-
tament i, per tant, s'obri el quadern M,
seguit per 1'N uns mesos mes tard. Tots
aquests quaderns de DARWIN scran publi-
cats ]'any 1987 per la Cornell University
Press, juntament amb el quadern Q
("Questions"), el E ("Experiments"), i dos
mes tardans sobre transmutacio; el de la
expedicio geologica a Glen Roy, i aquells
retitulats per DARWIN "Veils i inutils".
GRUBER, com he assenyalat, va adonar-

se que, a base de les notes contingudes en

els quaderns (mes les anotacions en els

marges de llibres 1 articles), es podia seguir

els processor del pensament de DARWIN i

reconstruir, en la seva textura fina, l'origen

de la seva teoria. Les notes de DARWIN son

tan riques que practicament es 1'6nic gran

cientific del qui podem seguir el seu pensa-

ment pas a pas, i GRUBER, com a psicoleg,

volia aconseguir unes generalitzacions so-
bre el proces creatiu dins la ciencia. La

reconstrucc16 que va fer GRUBER deposita

una "primera teoria de 1'evoluci6", segons

la qual simples particules vives apareixen

constantment per forces naturals, i es dife-

rencien i producixen novel especies per un

proces de divergencia. Aquesta reconstruc-

cio no es avui admesa (vegeu KOHN, 1980:

109-113), pero el suggeriment de GRUBER

de que la divergencia era implicita en les
primeres versions de la teoria de DARWIN

es interessant. El primer exit de GRUBER

va esser haver demostrat la riquesa ideolo-

gica i cientifica dels quaderns, els quals es
van convertir en la font obligada de tots els
estudis que van venir despres. El segon,
que es el que mes m'interessa, es que va
demostrar la possibilitat d'estudiar el con-
text social del pensament de DARWIN mit-
jancant la mateixa metodologia de les no-

tes conservades en els quaderns. Aquestes
es poden Ilegir tant pel seu contingut social
i filosofic com pel cientific.
GRUBER demostra, per exemple, la por

que DARWIN va sentir en contemplar la

publ1cac16 de la seva agosarada teoria

abans de 1840. Hi ha, per exemple, una

aHus16 en un quadern de l'any 1838 a la

persecucio de veils astronoms; en un altre

apareix un somni d'una sagnant execucio
(el decapitat, GRUBER es figura, ha d'esser

el mateix DARWIN), perque el somni va

sorgir entre repetides allusions al seu ma-

terialisme. Es segur que aleshores la socie-

tat victoriana pensava que era encara mes

atrevit el materialisme que el mateix evo-

lucionisme.

L'analisi de GRUBER no es basa exclusi-

vament en els quaderns. Quant al context

social, observa que la tradicio familiar

sembla haver pesat mes sobre la mentalitat

de DARWIN que la de classe (conclusi6 que
no accepto tai com va ser formulada, pero

cal recordar que GRUBER es psicoleg i no
socioleg), i es nota tant el "mutafilisme"

(que vol dir que el canvi es 1'essencia de la
naturalesa) com el pansexualisme d'Eras-
mus DARWIN, avi de Charles.

5. L'any 1975 va apareixer part de la
anomenada "versio llarga" de la teoria de
la selecc16 natural (STAUFFER, 1975), so-
bre la qua] DARWIN treballa fins al mo-
ment en que la comunicacio enviada per
WALLACE a la Societat Linneana li forc1 a
abandonar el projecte per a produir la
"versio breu" o, sia, 1'Origen de les espe-
cies. La "versi6 llarga" ens permet veure
un pas mes en el desenvolupament de la
teoria presentada en la primera edici6 de
l'Origen. En certs aspectes, com el seu ag-
nosticisme i materialisme, la "versio llar-
ga" sembla donar una vis16 mes fide] de la
ideologia del bioleg que la donada a I'Ori-
gen, Ilibre destinat al gran public i no pas a
un cercle redult de naturalistes.

6. El 1976 John GREENE, dega dels his-
toriadors darwinistes nordamericans de la
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generaci6 de 1959 -podriem dir- va pren-

dre la balanca dels estudis sobre DARWIN i

va criticar, per una part, la falta d'atenc16

prestada als details de 1'evidencia cientifi-

ca per part dels historiadors de les idees i,

per 1'altre, les distorsions introduides per

biolegs com Michael GHISELIN (1966) i

Ernst MAYR (1982), criticats pel seu "pre-

sentisme" -no podien resistir, segons

GREENE, de convertir a DARWIN en el

campi6 de les sever posicions personals

-l'anti-empirisme i anti-inductivisme,

l'anti-teologisme i altres de les posicions

filosofiques de la biologia actual. Tant

GHISELIN corn MAYR tendiren a exagerar

la presencia en el pensament de DARWIN

del pensament "poblacionista" ("popula-

tion thinking") que tant caracteritza la sin-

tesi Neo-Darwiniana.

7. L'article de GREENE resumeix i clou

el primer periode dels estudis contempora-

nis sobre DARWIN. Segueix una serie d'es-

tudis impulsats per 1'accessibilitat dels

quaderns i l'impuls de fer estudis gairebe

microscopics sobre l'origen de l'Origen en

el sentit suggerit per GRUBER. Tambe te-

nim el treball d'HERBERT (1977) sobre la

situacio de 1'home en el desenvolupament

de la teoria de DARWIN, interessant perque

va explorar la distincio entre el DARWIN

public que no volia aparcixer com a ti^oric

per no ofendre 1'estament geologic, I el

DARWIN privat, que teoritza intensiva-

ment en els seus quaderns. Llavors, el

1980 va esser influent l'assaig de David

KOHN on argieix, tambe en base als qua-

derns, que la primitiva teoria de DARWIN

era que les espccies poguessin adaptar-se

als canvis ambientals mitjanSant la varia-

ci6 inherent en el proces de la reproducci6.

Tornare a fer referencia a aquest treball

seminal de KOHN mes avail.

8. El centenari de la mort de DARWIN

-"l'any Darwin" que hem celebrat amb

tant de goig en aquesta Sala fa quatre

anys- va produir una altra pertorbacio en

la corba de creixement de la literatura

Darwiniana. Cal mencionar aci dos tre-

balls d'importancia sorgits de l'any DAR-

WIN. El primer es l'obra col•lectiva titulada

The Darwinian Heritage, dirigida per

KOHN (1985a) -un volum gruixut de 1 138

pagine que conte nombrosos estudis exa-

minant 1'estructura fina del pensament de

DARWIN fins al 1858 i una critica de Ro-

bert YOUNG a la qual tornare tot seguit;

1'altre va esser l'inici del gran projecte de

la correspondencia completa de DARWIN,

la qual compren 13,925 cartes. El primer

volum s'acaba el 1837 (DARWIN, 1982) i el

segon, que ha aparegut aquest mes d'octu-

bre, segueix fins al 1843. Junt amb 1'edici6

de tots els quaderns, la correspondencia

donara un altre fort estimul als estudis de

DARWIN, facilitant estudis del seu pensa-

ment encara mes fins i matisats.

Els noun textos darwinians semblen ha-

ver estimulat un nou internalisme. al-

menys, aixi es la conclusi6 de Robert

YOUNG, potser el mes influent historiador

social del Darwinisme. YOUNG, ja l'any

1969, havia plantejat una aproximacio so-

cial i contextual per la hist6ria de DARWIN

i el Darwinisme, en un assaig que m'ha

servit -com a molts altres historiadors so-

cials de la ciencia- com a model de treball,

titulat "Malthus i els evolucionistes: El

context comu de la teoria biologica i la

teoria social" (YOUNG, 1969). En el debat,

aleshores virulent, entre els historiadors

denominats "internalistes" (els qui nega-

ven, en general, l'impacte de 1'ambit social

sobre les idees cientifiques) i els "externa-

listes", va esser YOUNG qui mes eficas-

ment va insistir en la impossibilitat de

separar el desenvolupament dels conceptes

biologics de les idees socials o politiques, i

en el fet que hi ha entre elles un "context

comu". Concentrant-se en la relacio entre

DARWIN I les idees de MALTHUS, YOUNG

apunta que el teoleg William PALEY en la

seva influent Tcologia natural (1802) ha-

via accentuat I'adaptacio perfecta, men-

trestant MALTHUS insistia en el conflicte.
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Com DARWIN havia mostrat que el con-

flicte podia conduir a l'adaptac16, s'ha de

veure (segons YOUNG) el seu concepte corn

la continuacio de la teologia natural tradi-

cional. En aquest sentit YOUNG detectava

un "context comu" entre les idees biologi-

ques i les socials que participaven amb-

dues en un mateix sistema cognoscitiu for-

tament condicionat per la ideologia social

vigent.

Mirant les contribucions al volum col-

lectiu dirigit per KOHN (qui represents,

junt amb M.J.S. HODGE, 1'extrem de la

tendencia a estudiar el desenvolupament

del pensament de DARWIN dins el pla mi-

croscopic, examinant el proces de l'origen

de I'Origen mes a mes, i dia a dia. metodo-
logia facilitada naturalment pels qua-
derns), YOUNG va concloure que la nova
historiografia del Darwinisme no era res
mes que un nou internalisme, un pas retro-
grad que presenta a DARWIN en la linia
dels "grans homes" sense sentir la necessi-
tat de relacionar-lo amb el seu context so-
cial.

La meva tesi cs la seguent: la nova histo-
riografia no es un nou internalisme sino
una apertura al context social sempre vist
des del prisma de la textura fina del pensa-
ment de DARWIN. El que YOUNG identifi-
ca com a nou internalisme es simplement
aquella textura fina, un epifenomen pro-
duit per la naturalesa dels quaderns. Fou el
mateix YOUNG qui va demanar una "teo-
ria de mediacio" entre idees cientifiques i
context social. Per a formular tal teoria
calia una cronica detallada de tota la varie-
tal d'estimuls cientifics i extracientifics
que va influir cn DARWIN. Aquesta es,
precisament, la que ofereixen els qua-
derns.

Ara vull revisar alguns exemples de l'ac-
tuacio del "context comu", d'instancies on
teories socials o extracientifiques van in-
fluir en el desenvolupament de la teoria
Darwiniana: primer, la influencia de I'eco-
nomia politica; segon, l'impacte de MAL-

THUS en DARWIN; i, tercer, la relacio entre
DARWIN i la teologia natural.
SCHWEBER (1980, 1985) ha investigat

l'apropiacio per DARWIN dels models di-
namics d'economia formulats pels anome-
nats economistes politics per a mostrar la
seva influencia sobre els conceptes de va-
riacio i diversitat en DARWIN i tambe per a
il•lustrar el caracter peculiarment britanic

de la teoria de DARWIN. Segons SCHWE-
BER, el concepte darwinia de la divergen-
cia va esser apropiat del concepte que els

economistes escocesos havien formulat so-
bre el caracter auto-regularitzador del mer-

cat. Tant el sistema darwinia corn l'econo-

mic comparteixen nombrosos mecanismes
-per exemple, la divisio del treball, ]a di-
vergencia de caracter, la competencia i el
principi de maximalitzacio (cada regio sos-
te ]a maxima quantitat de vida possible).
El mon natural es, endemes, clarament
mecanic. WALLACE, per exemple, compara
la seleccio natural al governador centrifug
d'un enginy de vapor (GRUBER, 1985:
20).

El concepte de la divisio del treball com
a mecanisme competitiu motivant 1'econo-
mia de comers i indtistria es el que DAR-
WIN va llegir a Adam SMITH. Pero sembla
que DARWIN va biologitzar el concepte
mitjancant la divisio fisiologica de treball
del bioleg frances Henri MILNE-EDWARDS.
Es aquest concepte el que DARWIN va con-
vertir en una idea de divergencia de carac-
ter. L'adaptacio juntament amb el principi
de maximalitzacio explica la divergencia
de caracter: la diferenciacio ecologica re-
quereix especialitzacio funcional (= divisio
de treball). La divisio fisiologica de treball
de MILNE-EDWARDS va suggerir a DARWIN
una relacio entre adaptacio i especiacio.
Els organismes que ocupen ninxols buits
(no habitats) trobaran menys competencia
i gaudiran d'un avantatge adaptatiu. Corn
que la competencia entre les especies mes
emparentades es mes intensa, d'aqui en
resultara ]a divergencia. En i'ideari de
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DARWIN aquest mecanisme es auto-regula-

ritzador i no impulsat en un sentit teologic

com era el mecanisme original de MILNE-
EDW.ARDS.

Cal afegir que SCHWEBER reconeix que

I'actitud de DARWIN respecte 1'economia

politica es relaciona directament amb
l'ambient socio-politic immediat del bioleg
i la seva familia. Tant el seu pare Robert
com I'avi Erasmus van esser agnostics en

religi6, materialistes en filosofia, i politica-

ment liberals. James MACKINTOSH, col•le-

ga i amic de BENTHAM, va influir personal-

ment en el Jove DARWIN i no solament

mitjancant la lectura del seu tractat sobre

la filosofia etica. DARWIN va llegir tambe

la vida d'Adam SMITH, de STEWART, 1'eco-

nomia politica de MCCULLOCH, aquest ul-
tim amb una llarga exposicio de la divisio

de treball, i altres textos per 1'estil. Tambe

va llegir les Cartes familiars de quimica de
Justus LIEBIG on DARWIN anota la discus-
sib sobre el principi de maximalitzacib o
optimalitzacib com a objectiu de 1'agricul-
tura. Aquestes i semblants discussions

d'optimalitzacib van atreure molt a DAR-
WIN.

En resum, el concepte de la divisio de
treball que explica els avantatges indivi-

duals es pot transferir a la especie per a
explicar els origens de la diversitat de ca-
racters.

Darwin i Malthus

Tot el m6n sap que DARWIN va comple-

tar la seva teoria quan, el 28 de setembre

de 1838, va llegir a Tomas MALTHUS, eco-

nomista politic escoces de finals del se-

gle XVIII, i, de cop, va formular el concepte

de la selecci6 natural. Anys mes tard, DAR-

WIN recorda be el moment en que va es-

criure la seva autobiografia (1958: 120):

L'octubre de 1838, aixo Ps, quinze lnesos

despres de que vaig comen4ar la lneva re-

cerca sistematica [es refereix al principi del

quadern B, el juliol de 1837], vaig llegir

per casualitat i per diversib el llibre Pobla-

cio d'en MALTHUS, 1, estant ben preparat

per apreciar la Iluita per l'existencia quc

s'origina a tot arreu, per una llarga i conti-

nuada observacio dels habits de les plantes i

dels animals, de sobte em va cridar /'aten-

cio que sota aquestes circumstancies varia-

cions favorables tendirien a ser preservades,

i que variacions desfavorables tendirien a

ser destruides. El resultat d'aixo seria la

formacio de noves especies. Aixi doncs, f-
nalment, he aconseguit una teoria en la

qual trebal/ar.

Segons YOUNG (1969: 118), DARWIN,

d'aquesta manera, va aconseguir una sinte-

si de la teologia natural de Paley -amb la

seva emfasi en l'adaptacib perfecta- i la

visib conflictiva del mbn, de MALTHUS. En

forma sintetica: "la Iluita explica i tambe

produeix l'adaptac16."
Tots estan tambe d'acord respecte a la

importancia de MALTHUS en el pensament

de DARWIN. Pero alguns historiadors

veuen a MALTHUS com un agent catalitic

del pensament de DARWIN. mentre altres

veuen el seu paper com a constitutiu de la

teoria. L'ultim cas esta fet magisterialment

per KOHN (1980: 140-149) i cal apuntar (1)

que 1'argument d'aquest autor esta basat

totalment en els quaderns i (2) que conclou

que la teoria de DARWIN va ser concep-

tualment completa el 1838, despres de la

lectura de MALTHUS, i igual en el seu con-

tingut (encara no en la seva exposicio) a la

teoria presentada mes enlla a I'Origen de

les especies.
KOHN resurneix en tres punts l'impactc

de MALTHUS en DARWIN. Primer, la lectu-

ra de MALTHUS va canviar 1'actitud de

DARWIN respecte la balanca de la naturale-

sa. El canvi es des d'un concepte d'un

equilibri final fins a un proces que crea

1'equilibri en el primer lloc. La naturalesa

no es de tot harmonica. La metafisica co-

rrent, representada tant per LYELL com

per PALEY, va parlar d'una veu respecte a
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la balanca de la naturalesa -per6 MALTUS
va representar una veu del passat, d'una
vella epoca quan hom intentava explicar el
mal (145). Segon, MALTHUS va convencer
DARWIN de la importancia de la compe-
tencia entre els individus; la competencia
entre les especies ja s'apreciava. Tercer,
MALTHUS va canviar la noci6 que va tenir
DARWIN de l'adaptac16. Sota les presump-
cions de la teologia natural, l'adaptac16 va
esser un proces d'encaix (proces passiu i
tranquil, com el posar una estaca en un
forat, diu KOHN). Despres de llegir MAL-
THUS, DARWIN va concebir l'adaptac16
com a la consegb ncia d'una Iluita ferotge
-utilitza el terme "falca", en sentit actiu,
en forma verbal- wedging. La competencia
forca 1'adaptac16 igual que hom forca una
falca en una clivella estreta. La naturalesa
ja no es benigna ni harmonica, i la Iluita es
per tot.

Altres autors, com Barry GALE (1972)
han observat que la cultura anglesa a 1'epo-
ca de DARWIN va esser dominada per una
etica de competencia (segons les normes
del liberalisme y laissez-faire) i que DAR-
WIN es pot caracteritzar com simplement
un autor mes en una llarga serie d'escrip-
tors victorians que no sols insistien en la
competencia sing que la jutjaven bona
(funcional, diriem avui).

La teologia natural

Potser el tema central de la nova histo-
riografia del Darwinisme es la insistencia
de tots els autors en ]a implantaci6 de
1'evolucionisme britanic dintre d'una tra-
dici6 de teologia natural . Es el punt que
mes distingeix l'evolucionisme d'Angla-
terra dels semblants moviments biologics
en altres paisos.

Segons la teologia natural de PALEY i
altres teolegs anglesos , les especies locals
foren creades en perfecta adaptacio al seu
entorn fisic o natural , i veien en aquesta

adaptaci6 perfecta una prova del projecte
divi. Aix6 es denomina l'argument del dis-
seny (the argument from design). Per a PA-
LEY, doncs, l'adaptac16 no era un proces,
sin6 una part del projecte divi. Per conse-
guent, els teolegs i els naturalistes devots
(era comu que un naturalista es guanyes la
vida com a vicari) investigaven les fun-

cions i fins d'adaptacions especifiques. Per

a LYELL, I'ambient fisic canvia i ('adapta-
cio es perfecta, ja que els canvis ambien-
tals poden causar I'extinci6. A aquest es-
quema DARWIN nomes afegeix el temps
-l'adaptaci6 es ara un proces segons el
qual les especies s'acomodaven als canvis
ambientals, acabant adaptant-se pel proces

de la selecci6 natural.

Recentment, al Congres anual de la nos-
tra societat per la historia de la ciencia
(HSS), KOHN (1986) va explorar d'una
manera molt interessant la relaci6 un xic
ambivalent entre DARWIN i la teologia na-
tural. Segons KOHN, DARWIN no intentava
destruir la tradici6 teol6gica sin6 refor-
mar-la. A I'Origen de les especies utilitza
constantment el llenguatge de la teologia,
parlant de 1'6s, el fi, etc., de les variacions.
Pero aquest recurs a la utilitat funcional
no es el disseny en el sentit de PALEY
-DARWIN ha seglaritzat el contingut de la
teologia natural. L'argument de DARWIN a
l'Origen, tanmateix, no es neutral teologi-
cament, sing que sobte la posici6 del partit
avancat dels teolegs liberals que no ex-
clofen una deitat, encara que advocaven
per l'operaci6 de causes secundaries en la
forma de les lleis de la naturalesa. Aques-
tes (leis implicaven que hi havia un ordre a
I'univers.

Fins aci la discussi6 de KOHN es conven-
cional. Pero llavors passa als anys trenta i
als quaderns per a cercar 1'estructura fina
de I'assumpte i demostrar que DARWIN no
va perdre la seva fe de sobte sing gradual-
ment, i identifica el punt precis, al Qua-
dern Ros de 1838, quan DARWIN adopta la
posicio d'HERSCHEL, que Deu opera mit-
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jancant lleis secundaries. A l'agost d'aquell

any DARWIN va passar tres dies a la casa

de Josiah WEDGEWOOD, pare de la seva

futura dona Emma -va esser el principi

del seu festeig. Al mateix temps indica en

el quadern D que en el futur no escriura

res sobre els origens especifics de les cores

(com 1'ull, els nervis, etc.) perque origen

implica creaci6, i no volia suggerir meca-

nismes especifics ja que aquells podrien

ser discutibles. Emma va esser una noia

piadosa i DARWIN vacil•lava en la seva

marxa cap a l'ateisme. Emma va Ilegir l'es-

borrany de 1844 i, als ulls del seu marit,

esdevenia el model del lector convencio-

nal. Sota aquesta pressi6 (social, perque va

tenir por de la repressi6, i familiar a la

mateixa vegada) DARWIN modulava el seu

materialisme (que va esser explicit en els

quaderns abans de la seva visita a la casa

Wedgewood) i, a l'Origen, adopta la posi-

ci6 d'HERSCHEL respecte a les (leis secun-

daries, utilitzant el llenguatge de les causes

finals i d'un providencialisme seglar -es a

dir, una teologia sense religi6 (frase de

BROWN, 1986: 18).

Cal observar que com a universitari

DARWIN havia preparat la carrera eclesias-

tica. Segons les normes vigents de la "cien-

cia cavallerosa" (gentlemanly science), una

manera de guanyar-se la vida i fer ciencia

a la mateixa vegada era ser vicari anglica

rural, com ho eren HENSLOW, JENEYNS i

molts altres naturalistes de l'epoca. En un

vali6s estudi, James MOORE (1985) nota

que, a Down, on vivia en un petit poble,

DARWIN va comportar-se en la seva vida

diaria com un perfecte vicari, fins al vestit

-un vicari seglar, en paraules de MOORE.

Per a protegir la seva teoria tenia que culti-

var la respectabilitat. Es deia a si mateix

"el Capella del diable".

Recepcio del Darwinisme

John GREENE (1975: 249), referint-se al

volum produIt per la Conferencia sobre la

Recepci6 Comparativa del Darwinisme el

1972, es queixa que els autors no s'han

cuidat de definir, en cada cas, el que s'en-

ten pel terme "Darwinisme". Es obvi que

el sentit va canviant de pals en pals con-

forme les tradicions disciplinaries i filoso-

fiques vigents. Tanmateix, per a David

HULL (1985, 778) el que GREENE vol es un

tipus de definici6 essencialista i no s'ha de

suposar que el Darwinisme tingui una es-

sencia fixa. (HULL to ra6 aci; un exemple

sera el cas de T.H. HUXLEY, el campi6 de

DARWIN, que no podia admetre la selecci6

natural. Aixi doncs, hem d'adoptar un al-

tre actitud per a l'avaluaci6 de les distintes

percepcions nacionals i, tot al contrari de

GREENE, suposar com normal la presencia

d'inflexions culturals.

Vull comentar el treball d'un grup d'his-

toriadors italians estretament Iligats a la

"nova hist6ria" del Darwinisme, entre ells

Pietro CORSI, Mario di GREGORIO, Anto-

nello LA VERGATA, Giovanni L..ND000I. i

Guiliano PANCALDI. En el seu Ilibre, Dar-

win in Italia (1983), PANCALDI segueix la

fortuna de les idees evolucionistes a Italia

des del ge6leg te6ric predarwinia Giovanni

Battista BROCCHI fins a LONIBROSO i els

crimin6legs Darwinistes, sempre referint

els fets italians desenvolupament de les

idees a Anglaterra i il•lustrant la connexi6

entre les dues comunitats cientifiques.

Una tesi important de PANCALDI es que les

idees passen les fronteres culturals amb

relativa facilitat, pero les fronteres disci-

plinaries els les ofereixen resistencia. Es

mes dificil que un bi6leg abandoni una

vella tradici6 disciplinaria que no una de-

sacreditada teoria. Segons PANCALDI, els

interessos dels bi6legs italians de la prime-

ra meitat del segle es concentraven en

I'area de la classificaci6 i van integrar els

trobaments de les disciplines emergents de

I'anatomia Comparativa, 1'embriologia, la

paleontologia i la biogeografia per a acon-

seguir una sistematica mes dinamica que

no pas 1'antiga cadena dels essers del



BIOLOGIA I CONTEXT SOCIAL: LA NOVA AISTORIOGRAFIA DEL DARWINISME 15

En rebre les idees de DARWIN, el conflicte
sorgit entre els bi6legs italians va prendre
lloc dintre d'aquesta complexa tradicio ta-
xon6mica, a distincio de la situacio a An-
glaterra, on la tradicio de la teologia natu-
ral va posar I'emfasi en 1'adaptac16. El
darwinista mes important de meitat de se-
gle va esser Giovanni CANESTRINI (1835-
1900), el traductor de DARWIN a Italia. Va
acollir la nova teoria per6 sense voluntat
de dcixar la seva tradicio disciplinaria, la
de la zoologia sistematica. L'atracc16 de
DARWIN per a CANESTRINI era precisa-
ment que DARWIN va prometre que la clas-
siticaci6 dels gcneres havia de resoldre el
dilema classic de la zoologia sistematica:
que les diferencies i semblances entre espe-
cies vives, i no cols els f6ssils, mostraven
relacions evolucionaries. A Italia, la nova
sistematica evolucionista utilitzava les tec-
niques ben desenrotllades pets sistematics
de la primera meitat del segle; per tant, el
Darwinisme, en aquest cas, no va forcar
cap ruptura en els metodes de la discipli-
na, sing la reviscola per forcar una sintesi
de les perspectives paleontol6giques, em-
briol6giques 1 sistematiques. A diferencia
d'Anglaterra on el Darwinisme va repre-
sentar una ruptura amb la biologia prece-
dent, va semblar a CANESTRINI i a altres
italians que el Darwinisme tenia arrels
profondes en la zoologia de la primera
meitat del segle.
En un Ilibre sobre els origens de ]'home,

que va sortir el 1866, ben abans qua l'Ori-
gen de I Iioinc de DARWIN, CANESTRINI va
afirmar que 1'evoluc16 de ]'home va il.lus-
trar la divergencia de caracters darwinia-
na. En aquest sentit, segons PANCALDI, va
esser un dels Ilibres mes coherentment dar-
winia aparegut a Europa. Com molts ita-
lians, CANESTRINI no va esser convencut
per la doctrina de la seleccio sexual i, en
correspondencia amb DARWIN, es posy al
costal de WALLACE en creure que molts
dels caracters del dimorfisme sexual es re-
lacionaven de veritat amb la selecci6 natu-

ral. CANESTRINI, conclou PANCALDI, re-
presenta un bon cas de l'impacte del Dar-
winisme sobre la zoologia sistematica, per-
que DARWIN va aclarir la frontera entre
l'especie i la varietat i tambe va enfortir les
connexions entre sistematica , paleontolo-
gia i embriologia . Hom es pregunta perque
l'impacte de DARWIN en la sistematica ita-
liana no va ser traumatic. Es perque no hi
havia cap conformitat entre els sistematics
italians abans de 1859 sobre la naturalesa
de les especies. Per tant, no hi havia fortes
reaccions antitetiques a DARWIN. Hi havia
hagut , abans de 1859 , bastant suport per al
transformisme moderat d 'Isidre Geoffroy
SAINT HILAIRE , o mes be el lamarckisme o
la Naturphilosophie . Despres de 1859 pren
lloc un acomodament gradual de la com-
plexa tradicio de la sistematica italiana al
Darwinisme . La polaritzaci6 (tipica d'un
pais com era Espanya , on immediatament
va sorgir una divisi6 intransitable entre
cientifics d'esquerres i de dretes ) va apa-
reixer tard a Italia, com a resultat del de-
bat popular . A Anglaterra els cientifics van
controlar i amotllar I'opini6 publica, men-
trestant a Italia ( i a molts altres paisos amb
estaments cientifics menys forts que ]'an-
gles), la biologia no podia quedar-se im-
mune davant la manta de discurs civil en-
tre els bandols antag6nics de ]'elite.
Un altre darwinista italic, Federico DEL-

PINO, es interessant perque, com Asa
GRAY el botanic nordamerica , sols podia
acollir el Darwinisme dintre d'un mart fi-
nalista. Va pensar que 1'evoluci6 va esser
un proces dirigit a progressiu . A diferencia
de GRAY, el finalisme de DELPINO va esser
d'arrel filos6fica i no religiosa, com un
reflex] de la influencia dels naturalistes
alemanys romantics que volien veure en
cada organisme un principi intelligent.
Mentre que PANCALD I restreny la seva

recerca a la recepci6 cientifica. LANDUCCI,
en un excel-lent estudi del Darwinisme a
Firenze (1977), amplia la discussio per a
incloure les ciencies socials . La major part
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de la seva exposicio es concentra en la

figura de l'antropoleg Paolo MANTEGAZ-

ZA. MANTEGAZZA era darwinia de tota la

vida, un dels primers italians que va cap-

tar l'habit darwinia de pensar sempre en

termes de poblacions i no d'individus. Va

definir 1'especie com un grup d'individus

formats per la seleccio natural, i va conce-

bir la rata com a artifex -la seva realitat es

la d'un quantum d'elements hereditaris.

Per a LANDUCCI, MANTEGEZZA representa

un pensador darwinia madur. Aquests dos

llibres basten per a demostrar la riquesa de

la tradicio Darwiniana a Italia, tradicio

gairebe totalment desconeguda fa quinze

anys.
Hi ha una altra estrategia per a estudiar

l'impacte de DARWIN i es 1'enfocament

disciplinari. Em concentro acf en les recer-

ques molt suggerents de Frank SULLOWAY.

Com a "nou" historiador ha fet uns estu-

dis exactes de les fonts darwinianes, uti-

litzant unes tecniques innovadores. En un

estudi (1982b), va aplicar una analisi esta-

dfstica i tematica del contingut (content

analysis) de les cartes escrites per DARWIN

al seu mentor HENSLOW durant el viatge

de la Beagle. Llavors va quantificar varies

paraules utilitzades per DARWIN indicati-

ves de la seva pos1ci6 en un eix dependen-

cia/independencia, en un altre eix mos-

trant confianca/no confianca en si mateix,

i en un tercer eix col•leccionar/teoritzar.

Utilitzant aquest metode quantitatiu, con-

clou que durant el viatge DARWIN no va

tenir ni la visio teorica ni la confian-

ca necessaria per a desenvolupar-se com

a bioleg en el mateix grau que ho feia com

a geoleg. En un altre article (1983), SULLO-

WAY estudia els erros ortografics comesos

per DARWIN per a encertar la cronologia

dels manuscrits del viatgc en la Beagle. I

encara en un altre (1982a), posa al desco-

bert el mite de DARWIN i els famosos pin-

sas dels Galapagos. Segons el mite, les peti-

tes variacions dels pics dell pinsas va

convencer DARWIN de la mutabilitat de les

especies. La veritat de 1'assumpte era molt
diferent. De fet, DARWIN va confondre les

sever col•leccions ornitotologiques tan
completament que, en tornar a Angla-

terra, va haver de demanar que li deixessin

les 'col•leccions d'altres tripulants per a
comprovar les seves teories emergents.

Tanmateix, el treball mes important de

SULLOWAY va esser la seva gran monogra-

fia sobre FREUD, titolat Freud, bioleg de la

ment (1979). Es un altre intent d'enderro-

car mites, en aquest cas el mite de I'origi-

nalitat de la piscoanalisi. Pero des de la

meva perspectiva actual cal assenyalar que

aquest estudi de FREUD es un meravellos

estudi de I'impacte de 1'evolucionisme en

la psicologia. En efecte, SULLOWAY mostra

primer la forta influencia d'HAECKEL i la

seva llei biogenetica sobre les teories freu-

dianes relacionades amb el desenvolupa-

ment dels nens. Les famoses fases psicose-

xuals (l'oral, l'anal, i la genital) han de

recapitular (en pur sentit haeckelia) el

desenvolupament ancestral de la rata. La

llei biogenetica to un fort component la-

marckia: la llei va empenyer el desenvo-

lupament inexorablement cap endavant.

Aquesta pressio es oposada per I'instint de

la mort, causa de regressio (per aquella

epoca, darwinistes com LOMBROSO I RI-

BOT parlaven de l'atavisme i regressio). La

repressio, mecanisme clau en el sistema

psicoanalitic tambe to una base biologica,

que es la presumpcio lamarckiana que

quan ]'home va adoptant una postura erec-

ta havia de repudiar les olors animals. La

repressio organica crea 1'essencia de la

repressio primal. Aixo explica per que

la repressio ha de estar lligada amb el sexe

en el sistema freudia. Per tots aquests mo-

tius, i mes, SULLOWAY conclou que FREUD

va esser un "criptobioleg" disfressant-se

com a psicoleg pero incapac d'escapar

]'ambient evolucionista de la cultura medi-

ca vienesa de 1'epoca.

Es clar que, en concentrar-se en " I'ori-

gen de I'Origen", la nova historiografia ha
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ignorat de manera notable gairebe tota la
resta de l'obra de DARWIN. Cito com a
excepcio un excel lent estudi d'Evelleen
RICHARDS sobre la selecc16 sexual, teoria
desenvolupada a I'Origen de !'home, en la
que s'examina no sols la clara influencia
del comportament sexual (o millor, els pa-
pers sexuals al mon victoria -en el pensa-
ment de DARWIN, qui confon les relacions
sexuals dels animals i les relacions socials

de les persones-) sin6 tambe (i altra vega-
da) el
paper d'Emma. DARWIN transforma la des-
igualtat sexual en la marca d'una societat
avanSada en un model pel comportament
sexual dell animals, i converteix Emma,
com ja he indicat, en el model estereotipic
de la servitud i domesticitat femenina vic-
toriana.

En els estudis literaris, per fi, hom detec-
ta tambe un resorgiment d'interes per
DARWIN. Un critic distingit (LEVINE,
1986) va observar fa poc temps al New
York Times que si durant els darrers cin-
quanta anys hem trobat en FREUD la font
de la nostra creenca en les bases irracionals
de la consciencia humana, ara sabem que
tant la ciencia com la imaginaci6 mitopoe-
tica de FREUD es deriven de DARWIN.
Doncs la consciencia a DARWIN es un ca-
racter adaptiu 1, com a tal, un mecanisme
utilitzat en moltes formes de literatura. La
nostra realitat, basada en la continuitat, la
connex16. la casualitat i el desenvolupa-
ment, tal com les va formular DARWIN, es
la realitat d'ell. Aquest tipus d'aproxima-
c16 explica la yoga recent d'analisi litera-
ries en Ilibres sobre el Darwinisme a Geor-
ge ELIOT ( BEER , 1983) o Joseph CONRAD
(O'HANLON 1985), al mon angles o, per
exemple, un recent estudi de Dolores 0'-
CONNOR (1985), sobre la influencia de
DARWIN en els escrits de Josep Maria BAR-
TRIN A.

Per a fer saber la nova orientaci6 dels
estudis darwinians a Catalunya, cal com-
plementar les recents edicions catalanes de

l'Origen de les especies i I'Origen de l'holne

amb una traducc16 de l'autobiografia de
DARWIN, potser junt amb Lines seleccions
dels quaderns sobre la transmutacio.

Aquests escrits personals en constitueixen

una finestra a traves de la qual es pot
entrar al mon social i cogniscitiu d'aquest
important bi6leg, que es tambe 1'objectiu

de la nova historiografia a la qual em refe-

reixo.
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