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INTRODUCCIO

Els estudis sobre evolucio s'ocupen do la

descripci6 i comprensio dels canvis estructurals.

qualitatius, en sistemes vivents. i normalment

associcm coneixement real amb ]'aplicaci6 del

mctode cientific. Tanmateix, i tal com preten

explorar aquest treball, la base cientifica i

matematica que horn pot donar als processor que

impliquen un canvi qualitatiu planteja algunes

gtiestions fonamentals sobre la mantra general

corn hem abordat I'evolucio i 1'ecologia en el

passat.

Aquestes questions s'adrecen realment a Ia

naturalesa de les relacions entre la fisica,l'estudi

fonamental dels fenbmens fisics i la ciencia del

dssers vius. Despres de tot, si acccptem que el

m6n vivent es cl producte dels processor

evolutius de la biologia, actuant d'acord amb

uecanismes fisics subjacents, Ilavors una cien-

cia que expliqui satisfactbriament el mon vivent

i quin es el nostre Iloc en aquest mon, nomes pot

sorgir de la comprensi6 de I'cvoluci6 hiologica

i S660-cultural sobre la base de les Ileis

fonamentals de la fisica -la reconciliacio de

Newton i Darwin. I ambd6s semblen encara

fonamentalment oposats entre ells, ates que el

primer ha vist tradicionalment el mdn en termes

d'un sistemamecanic funcionant sempred'acord

amb Ileis fixes, mentre que el segon descriu un

mon de complcxitat creixent, amb organismes,

estructures i interactions ernergents i canviants.

La nostra recerca d'una aproximaci6 cienti-

fica a 1'estudi de I'cvoluci6 ens mena al proble-

ma de les relacions entre les (leis de la fisica i de

la quirnica, i aquelles que intervener en el m6n

vivent. La paradoxa subjacent aqui es clarament

que el poder de la fisica, particularmcnt la

capacitat per fer predictions i, consequentment,

per comprcndre la historia com una trajectoria

necessaria, es basa en ]leis fortarnentals clue son

independents del temps. (leis de conservaci6 i de

simetria, mcntrc que I'evoluci6 consisteix en el

canvi i en 1'emergencia de noves formes i entitats.

L'unica Ilei fisica clue planteja clarament la

questi6 del canvi i de la dirccci6 del temps es la

segona ]lci dc ]a termodinamica. Aquesta, per6,

no es una Ilei corn ]es altres. De fet, meramcnt
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accepta I'existencia de lit fletxa del temps, de lit
irreversibilitat, pero ni prova que aixo deu ser el

resultat de (leis mes fonamentals, ni mostra

exactament com pot reconciliar-se una coca amb
I'altra. L'evoluciu i el canvi son conceptes que,

tradicionalment, lit ciencia no ha estat capa4
d'abordar satisfactoriament. I aixo to a veure
amb 1'elecci6 de les matematiques corn a
Ilenguatge preferit d'expressio.

Molts cientifics dirien que Ies matematiques
son la base de la ciencia, i que les sever definiti-
ons i estructures, Glares i estrictes, expressen les
racionalitats subjacents de I'Univers, la quill
cosy es aIIi que ells suposen que la ciencia
suposadament revela. Pero, si aixo es aixi, hi ha

un problema en I'us de les matematiques i,
consequentment, ]a ciencia, per comprendre el
proces de canvi i emergencia. Les equations
expressen, simplement. el fet que la part dreta i
la part esquerra d'un signe igual (=) han de ser
iguals, aixi doncs, simplement representen dues
maneres diferents de dir el mateix. La trampa

que hi ha implicita en abordar cis sisternes i el

seu canvi a traves del temps, es suposar que la
part dreta i I'esquerra d'una equaciu poden

correspondre a temps posteriors i anteriors,

respect ivament, i que en I' interval en questio hi
ha implicada alguna (lei subjacent de conser-
vacio. D'aqucsta manera, hone pot invocar un
principi explicatiu, a traves del qual el canvi que
ocorre en ('interval de temps considerat es el
resultat net de creacio, de destruccio i
d'immigracio-emigracio dels ohjectes que horn
esta comptant. El canvi, tanmateix, ocorre coin

it resultat de mecanismes de naixement, mort i

migracio, els quals, aixo no obstant i d'acord

anib aquestes matematiques, son fixos en el
temps. Aixi doncs, el nombre de coses pot canviar
d'acord amb una formula matematica; en canvi,

no poden apareixer noun objectes, ni tampoc pot
canviar lit naturalesa o caracteristiqLies internes

d'aquells que hi estaven presents inicialment.
Tannrtteix, aquesta perspectiva nega 1'exis-

tencia de la creativitat i de la innovacio, en
contemplar totes les coses sota I'optica de
mecanismes fixos que operen coin unit miLquina.

L'aplicaeio d'aquest tipus traditional de ciencia

al mon real, simplement precisa d'una definicio

que s'ajusti a les unitats de recornpte apropiades
i de mecanismes que facin augmentar o decrei xer

el nombre d'aquelles en qualsevol regio. Sobre

aquesta base, horn pot escriure equacions que,

alhora, permeten fer predictions, i Ilavors el
canvi to tan sols la interpretacio superficial dels

nombres d'aquelles unitats initials.

Pero el canvi i Iatransformacio, I'emergencia
i I'evolucio d'ecologies i societats complexes,
no tenen a veure tan sots amb els nombres
canviants generats per una representacio
mecanica. Mes aviat tenen a veure amb I'aparicio
espontania d'estructures novel i de nous estats

d'organitzaciu, la qua] cosa implica que hem de
reconeixer, si mes no, dos nivells de descripcio

per al nostre sistema: el dels sous components
elementals que estan subjectes it un principi de
comptabilitzacio, i el de I'estructura 0 I'orga-

nitzaciodins laqual existeixen. La nostra ciencia
s'ha de dirigir a comprendre la relacio entre
aquests dos nivells, si aquesta relacio no sernhla

que hagi de ser trivial. La coevoluciu nuitua

d'aquests dos nivells de descripci6 6s la Clan de
la questio, i la nostra atencio la polaritzem en
I'emergencia d'aquestes noves entitats, amb

noves capacitats i necessitats, que obren noves

dimensions d'experiencia.

EL PARADIGMA MECANIC

La base de la comprensiu cientifica ha estat

tradicionalment el model mecanic (Prigogine i

Stengers, 1987; Allen, 1988). Des d'aquest punt

de vista, el comportament d'un sistema pot ser

entes i anticipat, en classificar i identificar els
sous components i els Iligams causals, o meca-

nismes, que actuen entre ells. En els sistemes
fisics, les (leis fonamentals de la natura, Corti s6n
ara la de conservacio de la rnassa, del moment i
de 1'energia, governen aquests mecanismes,

i determinen completament aI to que ha de passar.
En isolar o tancar un sistema, de manera que

no hi hagi cap flux de nova materia o energia que
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pugui pertorbar-lo, horn posa tats limits at seu

comportament, que la fisica classica ha estat

capa4 de predir les propietats de I'estat final de

for4a general per gairebe qualsevol sis-

tema, fins i tot per un sistema complex. L'estat

final scria el determinat per lit termodinamica

d'equilibri, i les propietats de la mateixa que el

caracteritrarien podrien ser calculades en un

ampli ventall de problemes. Aixo fou un triomf

remarcable de l'aproximacio cientifica; real-

merit, pero, lit seva forca resideix en quin partit

maxim podrien treure els fisics d'una idea molt

simple. Els sistemes debilment interactius, sen-

se estructura, que es troben tancats at n16n extern,

eventualment deuen tendir vers la distribucio

mes probable dels seus components interns.

Dissortadament, aquest exit fou seguit per

l' aplicacio del mateix mare de treball als dominis

de la biologia, de I'ecologia, de les ciencies

humanes i particularment, es clar, de I'economia

(Arrow i Debreu. 1954; Debreu, 1959) on,

evidentment, no escauen suposicions basiques

sobre les quals reposa aquest mare de treball.

Els sistemes que hom troba en ecologic i en

econornia son sempre oberts a tluxos de materia

i d'energia, i tan sots assoleixen I'equilibri

termodinamic amb la mort. Ironicament,

tanmateix, les matematiques i els metodes

adoptats de 1'expansionista fisica i aplicats al

mon vivent, han estat manta vegada totalment

inapropiats. Els sistemes vivents mantenen un

dialeg constant (no un equilibri) amb ('ambient

on es troben, i fins i tot quan no evolucionen de

manera palesa mantenen la seva capacitat per

evolucionar i per canviar, la qual cosa to a veure

amb la diversitat subjacent.

Tot i que els sistemes biologics o humans es

discuteixen en termes del comportament tipic

dels elements tipics o estereotips, la qual cosa

condicionaelsesquemesde classificaciodecidits

sobre aquestes premisses, sota la superficie

d'aquests esquemes sempre hi ha larealitat, amb

la seva gran particularitat i diversitat.

D'acord ambel punt de vista cientific classic,

el futur d'un sistema es predit amb la simple

formalitat de considerar el comportament de les

equacions que governen el seu curs. En aquest

cas, l'explicacio es redueix a aclarircom funcio-

na un sistema, pero no aclareix pas perque el

sistema es corn es. La consideracio que cal fer

per tal d'establir equacions mecaniques sobre la

dinamica d'un sistema complex es que els

I-I, I),,, I . L"api '.inuiciu racional a la Ical itat complexa ha estat classiticar el ti components deI ,i,,tema i el, mecanismes

d'increment , do decrement o els moviments d'aquests.
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elements que fan moure les variables (individus
en una poblacio, cases cornercials en qualsevol
sector, etc.) son tots identics al tipus mitja. En
aquest cas, el model redueix el sisterna a una
maquina que el represents en forma d' equations
diferencials (tat vcgada no lineals) que governen
Ies seves variables. I aixb s'identifica amb la
visio newtoniana del men corn un mecanisme de
rellotgcria complex i gegantf.

Des d'aquest punt de vista mecanistic, horn
fa les prediccions simplernent en fer correr el
model amb projeccions endavant en el temps, i
Ies descriptions de situations futures, sofa unes
conditions donades, es poden fer en estudiar les
solutions possibles fornides per les equations
en projeccions a Ilarg termini. Les explications
cientifiques d'aquesta mena es basen en la

inevitabilitat del sell estat final. La idea
d'equilibri deriva de la consideracio simplista
que tan sols hi ha una solucio unica pera aquestes
equacions -un punt atractor- i, aixi, passi el
que passi, el sistema arriba finalment a aquest
punt. Horn veu aquesta solucio del punt atractor
corn una manera d'expressar un cert maxim o
minim d'alguna funcio potential, justarnent coin
en el camp de la fisica, on les forces dissipatives
derivades de la fricci6 i la viscositat condueixen
els sisternes mecanics vers tin equilibri termo-
dinamic que representa I'entropia maxima.

Aixo, pero, es completament fats en el cas de
sisternes oberts.

Fins i tot en sistcmes que podriem considerar
purament fisics, quan s'obren it fluxos d'energia
i de rnateria ja no resulten necessariarnent abocats

No hi ha
evoluci6

Visi6

racional

No hi ha
evoluci6

Visi6
racional

1-i,1 .v ?. GI mun vivent estI let certament de sisternes complexes , peru a cada moment en el temps podent crear una
aproxintacio mecanica a la realitat , la qual , bbviament , no pot evolucionar per ella ntateixa.
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it un estat final unic, tot expressant una mena de

principi d'optimitzaci6. Ara sabem que els

sisternes d'equacions diferencials no lineals

poden tenir un conjunt multiple de solucions

possibles, des del tipus homogeni estacionari,

passant pel caotic i heterogeni, fins a arribar it

esiructures ordenades en Fespai i en el temps.

Aixi clones, les conditions experimentals ex-

terncs ja no son suficients per determinar un

futur unic, ates clue aquests sistemes poden

estructurar-se de diverses maneres segons els

details interns dell components que el cons-

titueixen, details que no poden ser controlats des

de fora del sistema.

Dit d' una altra manera, hi ha un unic resultat,

susceptible de ser predit, en aquells experiments

Pets sobre sistemes isolats: I'equilibri termo-

dinamic; pero no pas per als sisternes oberts, on

Ia materia i/o I'energia poden fluir a traves d'ella

(Nicolis i Prigogine, 1977). Aixo canvia

profundament dues cosec, la nostril noci6 d'ex-

plicaci6, i la comprensi6 cientifica.

Quart es donen mecanismes no lineals, el

sistema pot continuar canviant indefinidament

-ja sigui executant algun tipus de patr6 ciclic o,

tal vegada, scguint un moviment caotic entorn

d'un atractor estrany. 1. rues important encara, ]a

seva evoluci6 pot implicar canvis estructurals

d'organitzacib espacial i jerarquica, en el mare

de les quals emergeixin caracteristiques

qualitativament diferents. Nous problemes,

naves solutions i noves possibilitats poden ser

posades en marxa pel sistema.

Aquesta capacitat pel canvi estructural no

csta continguda en les equacions dinamiques.

Poden funcionar, pero no pas evolucionar. El

canvi evolutiu ha de resultar d'allo que ha estat

extret en cl proces de reducci6 a una descripci6

detcrminista, es it dir, dell desviants. Llavors el

sistema es governat per dos tipus de nivells:

mecanismes deterministics mitjana, que operen

en elements tipics, i comportament local dels

desviants (no-mitjana), que en sistemes no lineals

pot ser amplificat, i que conducix a canvis

estructurals (1ualitatius en cis mecanismes

ordinaris.

L'IMPULS QUE

CONDUEIX L'EVOLUCib

En alguns treballs recents (Allen i McGlade,

1987, 1989) hem fet simulations matematiqucs

sobre aquest nou dialeg evolutiu entre (macro)

processor promig i els (micro) details no-prornig.

Aixo ha menat al nou concepte d'impuls que

condueix 1'evoluci6.

La idea interessant en aquest mart ha estat

definir un espai de possibilitats, un espai que

representi les caracteristiques i els coni-

portaments que poden donar-se en els diferents

tipus d'individus presents. En la practica, es

clar, el que hi ha es un espai multidimensional en

el qual tan sols seriern capa4os d'anticipar algunes

de ics seves dimensions principals. No obstant

aixo, es extremanient instructiu pensar sobre el

proces evolutiu en aquests termes. El problema

central del canvi es entendre coin, a traves del

temps, els tipus de comportament presents en un

sistema poden realment incrementar-se i

esdevenir rues complexos. En el mart de Fespai

de possibilitats podriem dir que si inicialment hi

ha present un tipus unic d'individu, que ocupa

una unica cel•lula d'aquest espai, flavors coin

poden apareixer noves poblacions.

La resposta, ben clara, seria que aquest espai

de possibilitats sera explorat pcls individus, els

quals tenen, d'alguna manera, un comportament

plastic. En I'evoluci6biol6gica, sabem clue no hi

ha tan sols mutations; it mes, i aixo es molt

important, la reproducci6 sexual mena a la

producci6 de descendents que no son copies

exacter dels seus progenitors. El mecanisme

genetic es de tal manera que es explorat un ampli

ventall de possibilitats We Fespai de pos-

sibilitats), i cis descendents, descendents dels

descendents i aixi successivament, es dispersen

en el temps, tot distanciant-se de qualsevol

condici6 pura.

Les restrictions ffsiques signifiquen clue

alguns comportaments funcionen millor que

d'altres i, aixi, es d6na un index diferencial de

supervivencia i de reproducci6. Si contempiem

Fespai de possibilitats coin una mena de territori
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Ficricn ^. En un esp;ii ale pusrihiliuur, una poblaciu inicialment Pura es difi^ndri^ i ezpandira com a resuliat de la repm-
^ucciu sexual, les inutacions i els processor entropies. L'exit diferencial fa que ascendeixi la puhlacid nls ^urunr.
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evolutiu, amb turons que representen compor-

laments altament eficacos, Ilavors les nostres

simulacions conducixen a I'amplificacio de les

pohlacions, que son mes altes en el taro, i a la

supressio d'aquelles que es troben a les parts

baixes.

Les publicacions inicials van mostrar corn

una reproduccio imperfecta de les pohlacions

proporciona capacitat per a ascendir els turons

del territori adaptatiu. En fer jugar poblacions

amb intensitats diferents per produir errors o de

reproduccio iniperfectafou possible esbrinar les

millors condicions per ascendir un tut-6 concret.

Hom va mostrar que 1'evoluci6 selecciona

mes aviat poblacions amb habilitat per aprendre,

que no pas poblacions amb un comportament

optim, un resultat similar al de la hipbtesi de la

reina roja. Aixo es correspon amb la seleccio

dels mecanismes creadors dc diversitat en el

comportarnent de les poblacions, que inicialment

impliquen processos genetics i despres processos

cognitius.

Aquesta visio prou clara de 1'evolucio ens

permet entendre corn fou que el neodarwinisme

Exploracio

X Competicio-I

I
Conservacio

Exploracio

Adaptacio Especiacio

Fua ien 5. La presencia explicii;i J'eiy;unplamcft i Je caitpretisioi genera una adaptabilitat latent.
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Fi(.t i<:v h. La marxa del proces Csolutiu condueix a I'emergencia d'una ecologic. Les identitats de Ies pohlacions ,sin
interdepenents , i la resposta it qualsevol pertorhaci6 es alguna coca roes que meciuiica.
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arriha a assemblar-se a les velles idees de la

fisica de I'equilibri. En les simulacions de

I'ascensi6 de turons, hom va trobar que si una

pohlacio arriba al cim del turn, Ilavors Ii resulta

avantatj6s suprimir la produccio d'errors i la

reproducci6 imperfecta. L'evoluci6 estava

damunt i no hi havia res millorcap a on evolucio-

nar, o he res per aprendre. Si aquest fos, doncs,

el cas, en Iloc de fer calculs complexos de po-

blacions en un espai de possibilitats i amb

rcproducci6 imperfecta, obviament l'estat final

del sistenia podria haverestat predit si la situacio

dels turons mes alts hagues estat calculada

inicialment. Aquests haurien rnarcat els punts

finals inevitables de I'evoluci6 i la soluci6

d'equilibri.

Tanmateix, aquest punt de vista es comple-

tament fals perque la forma dels turonsen l'espai

de possibilitats reflecteix les possibilitats de les

poblacions que hi son presents. Altrament dit,

l' avantatge de ser incorporat a un cornportarnent

particular depen de quins altres comportaments

hi son presents en aquest moment. El turons i les

poblacions coevolucionen.

Aquests experiments mostren que aquesta

mescla de la difusio exploratoria dels individus

en un cert espai de comportament i dels sews

exits diferencials, marca la diferencia entre allo

que es organic i allo que es merament inecanic.

Hi ha un proces simultani d'eixarnplament i de

compressio de les poblacions en aquest espai

de comportamentspossibles, que es el nucli de la

SISTEMES COMPLEXOS

PROMIG i REDUCCIO

Equacions
diferencials

MODELS M

Equilibri

ANICS

Ciclic

MODELS ORGA

I i(i is \ 7. ICI. mudcls quc cs hasen en equacions diferencials son una aproximaci < i a la classc mes anihlia de snIcmes
cuniplcxos.
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Benthic
Invertebrates

Ficr'RA K. L'ecosistema de Crystal River (Homer i Kemp, 1983)

nosira nova comprensiu. Es evident que aquesta
manera de veure-ho to una remarcable similitud

amb les idees del yin-yang i de la dialectica, pert
en el nostre cas no tenim tan sots una visi6

d'aquest proces, sin6 que tambe disposem
d'equacions nlatematiques que el poden repre-
sentar.

Despres d'haver mostrat corn 1'evolucio
podria permetre la transformaci6 de les

poblacions a traves del temps, Ia giiesti6 que
sorgeix es fins a quin punt haurlem d'espcrar

clue aquest proces fos suau o no. Altrament dit,
I'adaptaci6 rapida es una caracteristica

permanent dcls sistemes evolucionats natu-
ralment? La resposta esdeve negativa. A causa

Pinfish

de la retroalimentaci6 positiva, sernpre hi ha unit
tendencia incipient a autorefor4ar Ies estructures

emergents i it resistirel suau avan4 do I'adaptaci6.

En noun experiments, horn troba que si pogues

existir alguna caracteristica o alguna estrategia

clue redundes en autorefor4ament, Ilavors, quan

sorgis, podria atrapar la poblaci6 i aturar

I'evoluci6, si mes no durant un cert temps. Un

exemple d'aixo extret do la biologia es la cua del

pav6, en el qual un (yell produeix una Bella cua en

el mascle que resulta atractiva per it la femella.

En la reproducci6 sexual. qualsevol coca que

millori la possibilitat de copula produeix una

retroalimentaci6 positiva en la dinamica de Ia

propia poblaciu, i ella mateixa queda fixada.



I 17 )l ( ( li), ( RI 11/1 1! 1 / 11 (OLOUL1 I O

Tanmateix, ai xo ocorre a costa de Ia funcionalitat

respccte a I'anmbient extern.

AixO ve a subratllar allo que sembla ser una

tendcncia general i que sorgeix d'aquests estudis.

Es a dir. Clue I'evoluc io de sistemes complexos i,

realment, el proces de complexificacio en ell

mateix, sembla tenir dues fases: una primera

fase on l'cvolucio treballa principalment contra

•

t=2

. . . . . I

t = 100

les constriccions externes de ]'ambient, i una

segona on I'evolucio esta mes aviat relacionada

amb els jocs interns i l'organitzacio del sistema.

En sistemes humans, aquests mecanismes de

retroalimentacio positiva abunden. Gran part de

la cultura podria molt be ser un comportament

fixat d'aquesta manera. En moltes situacions les

estrategies d'imitacio no poden ser climinades

• .

t= 15 t=50

I • •

Final

F'IouR. 9. Arees i centers de mercat successius que resulten del dii leg entre la dinamica promig de subministrament i

demanda (amb tuncions no comrxes) i aparicio a I'atzar d'emprenedors.
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Espai de qualitat

FIGURA 10. Un model autoorganitzatiu de sistema de mercat condueix a una ecologia de cases comcicials,

pel proces evolutiu; aixi dories, Ics modes, els
estils i, no cal dir-ho, les cultures, ascendeixen i
declinen sense expresser, necessariament, cap

avantalge funcional clar. Realment, la cultura en
ella rnateixa podria ser contemplada no tant coin
la millor manera de fer cores sigui ally on sigui,
sino potser coin el resultat de la ignorancia
d'altres maneres de fer coses.

Les activitats humanes, en general, des de
construir nous teoremes economics fins a les
dances folkloriques, palesen aquestes propietats
d'organitzacio prbpia autocatalitica, on sorgeix
una ideologia ritual i compartida i serveix coin a
signe d'identitat i centre d'atencio d'un grup
social, independentmcnt dels merits concrets o
de la veritat de la propia ideologia. Aixi, gran
part de 1'atenci6 humana es polaritza en jugar un
paper en els grups, els valors dels quals son
generals internament, i el mon fisic extern es
llargament irrellevant.

El treball suara descrit ha estat subse-
quentment ampliat per mostrarcom els territoris

adaptatius son generats realment per lit intcraccio

mutua de les poblacions. En I'espai de

possihilitats, pohlacions molt similars compe-

teixenmesentresi,atesqueutilitzencismateixos

recursos i pateixen cis mateixos depredadors,

pet-6 existeix una certa distancia en I'espai do

caracters, un cert nivell dedissimilitud en cl qual

dues poblacions no competeixen entre elles.

Inicialment. una poblacio creix fins que
assolcix els limits imposats per lit competencia
pels recursos disponibles. En aquest punt es
dona un tribut positiu pels que generen errors,
els quals s'escapen, d'alguna mancra, de la
competencia. Podriem dir que, tot i que
inicialment no hi hagi cap turo per ascendir, lit
poblacio excava unit vall per a ella mateixa fins
que hi hagi aqucst taro per ascendir it qualsevol
Banda de factual caracter centroide. Tamnateix,
considerant una certa distancia en aqucst espai,
el creixement de lit pohlacio csta restringit it
causa de I'ombra competitiva de la pohlacio
original; aixi, els seas elements es disperscn en
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petit nombre pendent amunt, allunyant-se del

tipus original. Despres d'un cert temps,

tanmateix, sorgcixen petites poblacions que son

prow diferents respecte al tipus original i que

poden creixer i multiplicar-se sobre lit base duns

altres recm-SOS.
Al seu torn, aquesta nova pohlaci6 augmenta

fins quc cs troha massa limitada per la com-

petencia interna deguda als recursos limitats, i

de hell non hi ha un trihut pels que es desvien,

particularment per aquells que estan fora de lit

distrihuci6, ja que ascendeixen un altre tur6

fahricat pcrells mateixos en regions despoblades

de I'espai de caracters. D'aquesta manera,

apareixen successivament poblacions ben

definides, i cls colonitzadors es dispersen it

partir de cadascuna d'elles it mesura que as-

soleixen un Iimit do competici6, i gradualment

s'omplc I'espai de caracters amb grups de
poblacions aproximadament separades per una

certa distancia, la qual es caracteristica de la

diversitat de recursos quc poden ser obtinguts.

A partird' una pohlaci6 unica, el nostre model

genera una ecologia simple i una de dinamica, ja
que lit identitat de cada poblacio es mante pel

balan4 entre una dispersi6 continua de desviants

Clue marxen very I'espai de caracters, i per la

reproducci6 i la supervivencia diferencials
degudes it la presencia d'altres poblacions. Fets

it I'atzar, que es donen durant el proces d'o-

cupaci6 afectaran les pohlacions que sorgeixen,

per ai xo no es veritat (Iue l'evoluci6 representi el
descohriment de ninxols preexistents.

Aqucst sistema opera mes enlla del para-

digma mecanic, ja que les respostes it Ies inter-

ventions externcs poden implicar canvis

estructurals i de lit identitat do Ics pohlacions en

el sistema. En col•lectar poblacions particulars

en un sistema daqucst tipus, coin si pesquessim,

perexemple, es provocara unit respostacomplexa

per part daltres pohlacions. La identitat de cada

especie depen de lit de Ies altres, i dels esde-

vcniments en la seva historia particular. Si es

retircn, o si disminucixen severanient, una o

diverses po-blacions, consequentment es posara

en inarxa una serie de respostes i de canvis de

comportament en Ics altres especies, Ia qual Cosa

to tota l'aparenca (i realment ho es) d'una forma

d'aprenentatge. Comportaments desviacionistes

que fins ara havien d'enfrontar-se a tributs, ara

poden ser reforyats i, a mes, les respostes poden

ser essencialment imprevisibles (Allen. 1990).

D'acord anib el punt de vista que presentern

aquf, el canvi no es simplement un fenomen rar

i ocasional, sin6 que el canvi. i mes important

encara, la capacitat de canvi, juga un paper mes

rellevant del que horn Ii atorgava. en explicar la

diversitat que observem entorn nostre. L'esta-

bilitat de qualsevol forma (o descripci6)

macroscopica existent es permanentment posa-

da a prova per Ies experiencies de cada context

local. La capacitat d' autotransformaci6 que

poseeixen els sistemes vivents es el resultat

natural del propi proces evolutiu, ates que

l'evoluci6 mena it sistemes que tenen la capacitat

per evolucionar i per adaptar-se al canvi en

resposta it Ics incerteses del mon real. Aquesta

capacitat rau, en darrcr terme, en la diversitat

interna i en la variabilitat de les poblacions.

D'acord amb aixo, entenem ara que el present

no ha estat una inevitabilitat, sin6 que fou treat

per la seva historia particular, una historia mar-

cada per la creativitat i el sorgiment de novel

formes, novel funcionalitats i noves orga-

nitzacions. [,'ambient natural de Thorne ha anat

canviant constantment, ja sigui per ell mateix o

corn it resultat de Ies activitats humanes; i no cal

dir-ho, el seu ambient huma (comportament

S660-cultural) tambe ha anat canviant a traves

del temps. Aixi doncs, la supervivencia to

extinci6) a Ilarg ternini de qualsevol grup huma

esta mes relacionada amb lit seva habilitat per

enfrontar-se amb la incertcsa i el canvi, i per

gencrar respostes, quc amb l'optimitzaci(i del

seu comportament concret en un moment

donat.

MODELS DE COMPLEXITAT: I)E

L'ECOLOGIA A LES FINANCES

El primer camp en importancia per aquestes

novel idees es, lit propia ecologia.
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a) Estructura ecologica

Un dels grans misteris sobre el qual la seccio
precedent dona nova Hum es la naturalesa
essencial de I'estructura ecologica. A la figura 8
podern veure un tfpic ecosistema d'estuari
esquematitzat pets tluxos de carboni. Llavors, si
volguessim construir un model mecanic d'aquest
sistema, amb equacions diferencials que ex-
pressin les relacions trofiques del diagrama,
trobariem que si fern funcionar el model s'aniria
simplificant amb el temps, ja que diverses cade-
nes paral•leles d'alimentacio serien eliminades i
es reduiria lit redundancia de la figura 8.

En la realitat, pero, aixo no passa! El sistema

natural real sobre el qua! horn ha fet aquest

esquerna no se simplifica. En realitat, les

caracteristiques clau dels sisternes ecologies

semblen tenir mes aviat la tendencia a

incrementar al maxim la diversitat, la qua! cosa

suggereix que la imatge de la natura es barroca

(Margalef, 1975). La diversitat es mantinguda

per la produccio i I'eliminacio constant de

varietats, coin ha estat descrit suara. A partir de

la idea d'impuls que condueix 1'evoluci6 veiem

que I'organitzacio i I'estructura ecologica resul-

ta del proces evolutiu. Es dona una estasi aparent

quan la creacio de diversitat es equilibrada per la

seva destruccio, dins d'una organitzacio i d'un

sistema ambiental donats. Tanmateix, la resposta

del sistema al canvi extern o intern es el resultat

d'aquest desequilibri complex en el patro de

diversitat. Les pobtacions, i les seves morfo-

logies, comportaments, estrategies, caracte-

ristiques i, fins i tot, els seus sistemes de valors,

canvien coin a resultat de I'evolucio. Aquesta

idea ajuda it clarificar una inadequacio important

de la visio cientifica dell sisternes vivents, i

comen4a a mostrar-nos les raons que expliquen

perque les aproximacions cientifiques i

aparentment racionals pel desenvolupament de

reglaments, de I'agricultura, dels negocis i de

('ambient social i natural que envolta qualsevol

questi6 normativa o de presa de decisions, po-

den conduir, i tot soviet condueixen, al desastre.

Aquestes noves idees poden ajudar-nos en cis
problemes practics de la vida.

b) Patrons d'assentament

En les primeres aplicacions d'aquestes idees
als sisternes humans (Allen i Sangler, 1979,
1981), fou dissenyat un sistema d ' equacions
dinamiques no lineals que expressaven el
subministrament i la demanda de diferents
productes que es desenvolupava en funci6 de
I'existencia a 1'atzar d'elements emprenedors
en diferents punts i temps dins del sistema. La
part corresponent al subministrament fou
caracteritzada per una funcio no convexa de
produccio per activitats economiques diferents,
i horn va assumir que la part de la demanda dels
consumidors reflectia cis preus relatius.
L'aterratge it I'atzar d'elements emprenedors
sobre la plana de la demanda potencial resulta en
el sorgiment gradual d'una estructura estable de
mercat i d'un patro d'assentament.

Corn ha estat comentat it la seccio precedent,
trobem paranys de retroalimentacio positiva on
el propi sistema pot quedar atrapat en una estruc-
tura de mercat insatisfactoria d'alguna manera,
corn a resultat d'una historia especial.
Basicament , de ('experiment pot resultar un gran
nombre de possibles estructures estables, tot
implicant diferents nombres de centres en
diferents indrets i sense oferir , necessariament,
el mateix nivell d'eficiencia.

Fins i tot en aquesta forma molt preliininar,
els models ja mostren algunes caracteristiques
importants : hi ha molts estats finals possibles, es
imposible una prediccio precisa dels estadis
inicials, apareixen regles aproximades (sepa-
racions del centre , etc.) pert sempre amb una
desviacio considerable i amb la presencia
d'individualitat local. Els resultats estan influ'its
per les particularitats del sistema de transport.
aixi corn per fluxos d' inforniacio que afecten els
mapes mentals dels consurnidors (Gould i White,
1977). L'evolucio de I'estructura coin it resulta)
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de lit tccnologia canviant, el transport, Ia

disponihilitat de recursos, etc., tambe pot ser

explorada. ayes que els patrons canviants de

dernanda i de subministrament s'influeixen en-

tre si en un complex proces espacial i dinamic.

La base fonamental en aquests models son

les decisions de diferents tipus dels actuants

individuals considerats, les quals reflecteixen

els seas valors i els requeriments funcionals.

Aquests poden ser hen representats amb regles

molt senzilles. Tanmateix, Ia dinamica espacial

china Iloc it patrons molt complexos d'estructu-

ra i de flux, i al sorgiment estructurel i a l'evolucio

it nivcll col•Iectiu. En aquests sistemes, els nivells

microscopic i macroscopic no estan relacionats

d'una nntnera simple. No es vcritat que les

estructures grans siguin simplernent estructures

petites fetes grans. ja que emergeixen estructures

macroscopiques i aixo afecta les circumstancies

de les parts microscbpiques, ja que es trohen

elles mateixes jugant un paper en una entitat

col•lectiva mes gran. Cada actuant esta

coevolucionant amb els altres. Aquests models

han estat desenvolupats continuarnent it partir

d'aquestes primeres sinnrlacions per tal de pro-

porcionar lines eines realistes per comprendre

I'evoluci6 regional i la urbana, en les quals els

patrons d'estructura i flux son el resultat d'un

procesevolutiud'autoorganitzacici(Allen, 1985;

Vanglier i Allen, 1989). Als EUA, Belgica,

Holanda i Franca han estat aplicades aquestes

idees, aixi coin per comprendre l'evoluci6

intraurhana en ciutats de Belgica i Franca.

c) Economic evoluliva

La idea que en economia caldria pensar en
termes biologics apareix en actors tan antics
com Marshall (1890/1927), evidentment abans

clue cl propi Darwin s'inspires parcialment en
les idecs d'Adam Smith. Tanmateix, i per diver-
ses raons (clue comporten una mena ('enveja
fisica) clue son cornentades mes extensament en
allies contrihucions, I'economia adopts Ia pers-

pectiva d'equilibri d'un sistema rnecanic, coin

succei en altres camps. Economistcs com

Schumpeter i Goodwin, els quals van intentar

introduir consideracions dinamiques i efectes

no lineals, no Toren seguits pel corrent principal.

Nelson i Winter han plantejat la perspectiva

cvolutiva. Boulding, en el sea Ilibre sobre

economia evolutiva (1981), assenyala molts dell

punts que estan sortint en el present treball.

Tanmatcix, els models matematics presentats

aqui representen un nou pas endavant practic

que Boulding no pogue fer.

En treballs inicials ha estat feta una descripcio

de I'autoorganitzacici d' un sistema de mercat, on

I'espai de possibilitats es, de fet, el de productes

possibles que poden ser subministrats per cases

comercials per una finalitat, un us o una funcio

determinats. Mostra corn aquest pot ser contem-

plat en un espai de qualitat i corn les cases comer-

cials que competeixen poden explorar estrate-

gies utilitzant un model de simulaci6. Tambe

mostra coin I'evolucio creara una ecologia de

mercat, corn it resultat del proces evolutiu de

recerca, desenvolupament i competici6 eco-

nomica.

Per estudiar el comportament dels mercats

financershaestatutilitzatunaltregrupdemodels.

En aquests, hom sinnrla cl Joe especulatiu

d'inversib en considerar que son les diferencies

entre les percepcions, les necessitate i allb que

crcuen els actuants, les que permeten que tinguin

Iloc les transaccions. Un valor donates conside-

rs sobrepreuat o subpreuat en funci6 d'allo que

crcu un actuant donat en funci6 de les alternatives.

Els parametres que caracteritzen un actuant s6n,

doncs, aquells que copsen la mancra per lit qua]

aquest actuant configura allb que creu i ho situa

adequadament a la Ilum dels esdeveniments.

El model pot incloure els fonamenlalistes,

que proven realment de taxar valors futurs,

especuladors que intenten anticipar fets i cis

analistes LPCnics que proven d'ignorar la com-

plexitat real i extreure indicis de compra i de

venda it partir de dades seriades en funci6 del

temps, com per exemple, dades de canvis de
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preus. Els nostres models son capacos de produir
comportaments i estructures de mercat for4a
titils i realistes. Una altra vegada es la diversitat
dels diferents actuants allo que permet que
funcioni el sistema globalment, i allo que veiem
que sorgeix es una ecologia financera.

d) Gestio de recursos naturals

Aquesta aproxirnacio evolutiva tambe fou
usada perdesenvolupar models dinamics per a la
gestio de recursos naturals (McGlade i Allen ,
1985). Aquest trebalI ha estat comentat en detail
en altres publications, pero val la pena resurnir
breument algunes de les conclusions principals.

El punt essential que va sorgir fou que ('exit
en la pesca, coin en la vida, requereix dues
facetes de comportament gairebe contradictories.
En primer Iloc, l'habilitat per organitzar el propi
comportament, per tal d'explorar la informacio
disponible sobre beneficis nets (per ser racio-
nal), un comportament que hem anomenat
cartesiaa. Mes sorprenentment, tanmateix, cal
que es doni una segona habilitat, que consisteix
it ser capa4 d'ignorar lit informacio actual i
explorar mes enlla del coneixement actual.
Aquest tipus de pescadors els hem anomenat
estocastes. Els altres fan un bon us de lit
informacio, pero aquests la generen. A la so-
carrel de la creativitat hi ha sempre aquests
segons.

A curt termini, sempre es veritatque l'actuant
mes racional ha de realitzar el minim i, aixf,
seguint aquesta norma, seria millor, per exemple,
que no s'encamines vers lit maxirnitzacio dels
beneficis actuals.

No obstant aixo, a mes I larg termini, Ia mi Ilor
manera de fer, no derivara de la mes racional
sing d'un comportament que representa un cert
compromis complex. Per exemple, una flota de
cartesians que acudeix on hi ha informacio dis-
ponible sobre els beneficis mes alts, es mantindra
en aquestes zones durant massa temps i romandra
ignorant I'existencia d'altres zones mes pro-
fitoses, simplement perque no hi ha informacio

disponible sobre altres.zones: No saps que es el
que no saps.>>

La informacio nova nomes vindra d'aquells
vaixells que han trial pescar en zones diferents
de les millors, o que no comparteixen els valors
de consens, la tecnologia o el comportament, i es
per aixo que generen informacio. Es comporten
coin a temeraris, pet-6 pot ser que no es vegin it
ells mateixos coin it tals to potser sf). Poden
actuar corn ho fan submergits en la ignorancia o
be per la creen4a en algun mite o Ilegenda. Sigui
la rao que sigui, o per la falta de rah, son vitals
per a 1'exit de I'empresa pesquera en general. La
seva exploracio posit it prova el valor del patro
existent de l'esfor4 de pesca i asscnta els
fonaments per a un de nou.

Tan aviat corn es genera la informacio sobre
I'existencia de novel arees riques en pesca, el
valor d'aixo comen4a it declinar en el mateix
moment en que difon la noticia i es comencen it
incrementar els nivells d'explotacio en aquestes
arees. Veiem, doncs, un patro ciclic en el proces
de descobriment de quelcoin valuos en una Iona,
la difusio de la informacio i, amb aixo, la satu-
racio o exhaurirnent del descobrinient, lit quill
cosa demana noves explorations (Allen i
McGlade, 1986 i 1987).

El model pot ser usat tant coin it simulador

per a la gestio general de pesqueries, coin per al

henefici d'una flota en particular que cerqui

millorar les sever tasques. Els valors dell

parametres que apareixen en els mecanismes

que govcrnen la preua de decisions dels vaixells

de pesca estan calibrats perque donin com-

portaments realistes. Tambe es possible fer Lill

model que fact jugar estrategies de competicio

entre elles i que descobreixi finalment per it lit

seva propia utilitat grups d'estrategies sOlides i

d'exit, tot generant. unit altra \egada, unit

ecologia d'estrategies en pesqueries.

DISCUSSI6

En Iloc de contemplar la dinantica evolutiva

coin el progres d'una poblacio en tin territori
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preexistent (encara que sigui complex), els
nostres models mostren corn el propi territori es
produ'it per les pohlacions en interaccio, i corn la
historia detallada del propi proces d'exploracio

afecta I'esdevenidor. Paradoxalment, lit incer-

tesa es, inevitable, i hem de fer front it aixo. Per

tenir exit it Ilarg termini no es tracta tan sols de

resoldre un prohlema concret d'optimitzacio,

sin(') tambe de tenir habilitat per canviar els

de solucio it traves del temps. Una
ccologia consisteix en grups de pohlacions auto-
consistents. que susciten i resolen els problemes

i oportunitats de la seva existencia rnutua.

EI canvi es dirigit pels desviants, i sempre

que condueixi a una exploracio dins d'una area
on la retroalimentaci6 positiva superi lit negati-
va, flavors es donara creixement. El valor li
assignern despres, la qual coca podria ser molt be
I'ohjecte dels estudis histories i arqueologics. Es
unicament en volcr racionalitzar alto que veiem,
quan insistim cn clue hi havia algun ninxol pre-
existent que fou revelat pels fets ocorreguts.

Ai.xi doncs, cI futur no esta contingut en lit forma
dels turons. ates clue aquesta esta configurada

per les explorations dels que ascendeixen.
Es que aixo vol dir que no hi ha on efecte

general de 1'evo1ucio? No hi ha una funcio

(termodinamica?) maximitzada o minimitzada

per I'evolucio, lit qual podria caracteritzar

ecosistemes cliniacics i societats madures?

Lxisteixen en realitat ecosistemes climacics i

societats madures, o he I'evolucio es continua

rcalment sofa una coherta aparentment estable?

La resposta que suggereix el nostre treball es

que la estabilitat cs una mascara que amaga el

potential evolutiu. L'estructura i I'organitzacio

existents es mostraran estables tan sols en el cas

que Cl comportament de desviaci6 estigui

constantrnent suprimit per la selecciO. De fet,

pero, en el sistema hi ha on remanent

d'adaptahilitat latent, lit qual cosa permet que

I'ecosistema s'ajusti i es reestructuri d'una ma-

nera organica, no mccanica. La questib que

caldria investigar es si hi ha algun indicador

ternwdinamic d'aquesta capacitat d'adaptacio, i

una paradoxa remarcable es que el motor de la

creativitat es I'existencia de procesos entropies

microscopics d'atzar, de comissio d'errors, etc.

Es molt important investigar la termodinamica

fonamental d'aquests Pets, particularment per

interpretar questions corn la sostenibilitat.

Clarament, aquest es el punt de vista nou del

present treball, que hauria de relacionar-se mes

aviat amb aquestes propietats d'adaptabilitat

latent que amb la consecucio d'un cert estat

optirn estable i estacionari. L'evolucio dona floc

it una jerarquitzacio seriada d'estructures espai-

temporals des dels rnicrobis fins a Gaia, que

continua evolucionant.

En sistemes humans, it nivell microscopic,

les decisions reflecteixen les diferents ex-

pectatives dels individus, i es basen en les seves

experiencies del passat. La interacciod'aquestes

decisions crea realrnent el futur i, en produir-se

d'aquesta manera, fracassen les expectatives de

molts dels actuants. Aixo pot menar a aquests a

modificar la seva (equivocada) comprensio del

mon o. altrament, it deixar-los perplexos.

L'evolucio en sistemes humans es, doncs, un

proces continu i imperfecte d'aprenentatge,

esperonat per la diferenc is entre les expectatives

i les experiencies, per-6 que rarament proporcio-

na una informacio suficient per a una comprensio

completa. Es aquesta pura ignorancia, o les

equivocacions multiples, alto que fa possible

]'exploracio i, per tint, I'aprenentatge. Alhora,

els canvis de comportament, que son el simptoma

extern d'aquest aprenentatge, provoquen noves

incerteses en el comportament del sistenia i, en

conscquencia, nova ignorancia. Aixo ofereix un

quadre molt mes realista del complex Joe que

s'esta jugant en el mon, on quadre que els nostres

models poden comen4ar it quantificar i a ex-

plorar.

En Iloc de la visio classica de la ciencia que
elimina incertesa, la nova aproximacio accepta
la incertesa corn a inevitable. Tanmateix, mes
que contemplar aixo corn a desencoratjador, la
nostra nova comprensio dels processor evolutius
ens diu que es forca natural i normal. La creati-
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vitat existeix realment, i l'evolucio es estimula-

da i s'alimenta de la invencio, la diversitat i la

confusio. En reconeixer aixo, el primer pas env-

ers el seny es el desenvolupament i ]'Os d'una

aproximacio cientifica i de models matematics

que puguin copsar aquesta realitat.
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