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Resum: El propòsit d’aquesta comunicació és analitzar amb un cert deteniment la qüestió del
determinisme en les ciències de la vida i, en particular, en la genètica. Intentarem mostrar el
predomini de l’orientació determinista en aquest àmbit del pensament científic i examinar les
raons en què descansa. A partir de l’examen de la naturalesa i el grau de justificació de les ra-
ons que legitimen la manera de procedir determinista en genètica, esperem aclarir el tipus de
causalitat que opera en el determinisme com a tal, eixamplant així l’abast de les nostres con-
clusions.
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1. INTRODUCCIÓ

Com que només disposem de quinze minuts per desenvolupar la nostra comuni-
cació sobre Genètica i determinisme —un tema ampli i més ardu del que pot sem-
blar— plantejaré a manera d’introducció algunes idees que em serviran de punt de
partida, per bé que sense oferir-ne una justificació completa.

El determinisme genètic —és a dir, la idea que les característiques físiques i psí-
quiques dels individus, o una part considerable, estan causades principalment (i en
algun cas, exclusivament) pels seus gens— ha de considerar-se una concepció o al-
menys una tendència dominant en el món científic i, més en general, en el nostre
univers cultural.

Això és així, malgrat que l’espectacular desenvolupament de les disciplines de la
genètica, vinculat a l’èxit de la teoria, els mètodes i els instruments de la biologia mo-
lecular des de la segona meitat del segle XX, s’ha vist i es veu acompanyat d’una proli-
feració de debats i polèmiques respecte dels seus plantejaments, conjectures, pràcti-
ques i aplicacions. Però aquest estat de coses és difícil d’interpretar en el sentit que el
determinisme genètic sigui una posició en crisi i menys encara que es trobi en retro-
cés: la vivesa de la polèmica al·ludida precisament ho desmentiria! El que, en tot cas,



hem de retenir són els indicis que apunten a la manca d’unanimitat entorn del de-
terminisme genètic.

A més de la manca de consens, en segon lloc, aquest examen no pot ignorar l’e-
xistència d’una diversitat de graus, si no de formes, de determinisme genètic. A ban-
da del fet que els termes en què es postula poden ser més o menys radicals i matisats,
el determinisme pot afirmar-se només respecte dels trets físics o bé també dels trets
de comportament i caràcter; pot referir-se a les variacions fenotípiques dels organis-
mes o referir-se només a les patologies o a alguna disfunció aïllada en concret; pot
aplicar-se als fenotips individuals, als de les poblacions o a la naturalesa humana en
general.

Tocant al primer aspecte, l’èxit i alhora el qüestionament permanent del determi-
nisme genètic evoca la història de la disputa clàssica entre «naturalesa i ambient», o
«biologia i educació», nature versus nurture, per emprar els termes en anglès d’una
eufònica contraposició, atribuïda a Galton, que ha tingut gran ressò en els últims
cent anys, pel cap baix, però que té els orígens en el naixement de l’antropologia fi-
losòfica a l’antiguitat: el que som, i de manera potser més significativa, el que podem
arribar a ser, és degut a les qualitats congènites o, al contrari, a les influències que re-
bem del nostre entorn?

Ben cert, avui no hi ha ningú que subscrigui els termes d’aquella discussió en la
seva formulació més barroera —i almenys en teoria, s’ha imposat arreu una forma o
altra d’interaccionisme. Tots els biòlegs s’hi avenen: no es pot indicar un sol fenomen
en el domini de la vida que no sigui el resultat de la complexa relació entre naturalesa
i ambient i que, per tant, remeti en exclusivitat a algun dels dos factors. Més encara, en
aquesta interrelació podria veure’s expressada una especificitat de la biologia que fa
irreductible el seu coneixement al de qualsevol de les altres ciències més bàsiques: ja
que vida significa de manera fonamental organització (és a dir, a més de temps, espai)
i intercanvi, en els quals ja es troba sempre en joc, per definició, l’entorn.

Per què, si és així, hem necessitat evocar aquell debat, que pot considerar-se gai-
rebé exhaurit? La raó és que en ell resulta instructiu el fet que, típicament, no s’hi ex-
pressa l’oposició entre un determinisme biològic i la seva negació, sinó entre dues me-
nes de determinisme: biologisme i ambientalisme, en alguna de les múltiples formes
d’ambdós. No era pas per petulància, sinó per militància contra el determinisme
biològic, per exemple, que, a començaments del segle XX, JohnWatson, un dels pares
del conductisme, presumia de ser capaç de convertir qualsevol infant en el que desit-
gés a través d’un control sistemàtic i dirigit del seu ambient. Dins el marc de l’inte-
raccionisme actual, com hem suggerit, ja no té cap sentit la pregunta sobre si és
l’herència o les adquisicions el que determina les característiques individuals —més
aviat, la qüestió queda referida ara al paper relatiu de l’herència i l’ambient: quin d’a-
quests dos factors ésmés determinant, amb el benentès que, efectivament, tots dos hi
juguen un paper.

En conseqüència, molt probablement la proposició que el determinisme genètic
està de moda necessita complementar-se i compensar-se amb la idea que el que sem-
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bla dominar és, més aviat, el determinisme a seques: la recerca del factor «més deter-
minant», un context en què s’entén que el determinisme genètic no pugui prosperar
sense resultar puntualment qüestionat per part de determinismes d’índole diferent.
Però en l’aposta decidida pel desenvolupament de la genètica que, a causa del seu po-
der incontestable, han resolt fer la recerca teòrica, la tecnologia i, en general, la socie-
tat s’enfila i prospera el determinisme genètic: perquè en definitiva, com intentarem
mostrar, l’indeterminisme no es considera una opció.

Des d’aquest punt de vista, pot abordar-se també de manera adequada el fet de
l’existència d’una pluralitat de graus i formes de determinismes. L’acceptació d’un
interaccionisme elemental no impedeix la prosperitat dels determinismes, els quals,
al contrari, troben dins aquell marc una cobertura més adequada per a les seves tesis.
La pregunta «què és més determinant?» constitueix un repte que el determinisme
genètic recull molt de gust, si bé la seva resolució ha de variar en funció de l’àmbit
d’estudi. La gradació que atorga la seva elasticitat característica al determinisme
genètic resulta d’eixamplar o restringir de manera versàtil el seu àmbit de validesa.
En aquest sentit, pot afirmar-se que no tots els determinismes genètics són el mateix.
Per contra, en virtut de la seva concepció comuna de la determinació, les diverses
formes que adopta el determinisme genètic han de considerar-se idèntiques. Tot
sembla resoldre’s, en l’àmbit escollit, en la tasca de descomptar, de la causalitat genè-
tica, l’influx ambiental, i això és qüestió merament de la correcció del disseny expe-
rimental. Fins i tot allà on es parteix de la base d’un interaccionisme complex —és a
dir, no additiu—,1 des del qual es jutgen defectuosos tants i tants intents previs d’es-
tablir una causalitat determinant de caràcter genètic, no es preveu cap raó en virtut
de la qual no hagin de reeixir futurs assaigs, amb tal que sàpiguen evitar de caure en
els errors dels anteriors.

2. LA FORMACIÓ DEL DETERMINISME GENÈTIC

L’aparició i el desenvolupament de la genètica, més que remetre al context de les
eventuals dificultats en què haurien posat el determinisme els progressos de la física
quàntica, la formació de la nova biologia evolutiva o l’emergència de noves branques
del coneixement, allunyades o contraposades i tot als models deterministes de la
mecànica clàssica, han tingut lloc dins el marc i mitjançant el conjunt de regles de
discussió definides pel determinisme, marc dins el qual la seva recerca pot desplegar
tot el potencial teòric i tècnic per generar l’evidència necessària. No hi ha dubte que
la irrupció d’aquesta disciplina s’ha enquadrat en un context general —que em pen-
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efecte, o fins i tot tenir l’efecte oposat, en el segon).



so que continua essent avui el nostre— on efectivament es dóna una certa ambi-
valència pel que fa al tema del determinisme: una mena d’empat en l’àmbit de la te-
oria física i una impressió general que aquesta qüestió, en tant que qüestió metafísi-
ca sobre l’estructura del món, és irresoluble. Decisiu, en canvi, és el fet que com a
metodologia científica, com a perspectiva d’aproximació al seu objecte i com a nor-
ma regulativa del coneixement científic, el determinisme resta intacte en la seva ver-
sió clàssica en aquest i en altres camps de la moderna biologia.

El determinisme genètic es configura, doncs, com un element central del nou pa-
radigma científic associat a la «revolució genètica», un procés desenvolupat en els
darrers cinquanta anys. Si l’inici d’aquesta revolució se situa en el descobriment de
Watson i Crick l’any 1953, la culminació, al seu torn, pot localitzar-se en la realitza-
ció del programa de seqüenciació completa del genoma humà—l’HGP en l’acrònim
anglès— l’any 2001 (quan es presenta el primer esborrany complet dels tres milions
de bases —i uns trenta mil gens— que aproximadament componen el nostre geno-
ma).

Aquests dos episodis emblemàtics marquen l’inici i l’apogeu de l’ascens de la ma-
rea que ha impulsat una creixent fascinació per les explicacions genètiques, adequa-
dament escortades per propostes teòriques de llarg abast com el seleccionisme gènic
—identificat amb la imatge del «gen egoista» que dóna títol a la coneguda obra de Ri-
chard Dawkins—, la sociobiologia, iniciada per Edward O. Wilson, o la més hete-
rogènia psicologia evolucionista. Del fet indubtable que el color dels nostres ulls és
un tret heretat i fixat en la constitució química d’una part del nostre genoma, hem
transitat a una representació més que dubtosa en què no es concep una altra forma
d’herència més determinant que la genètica ni una característica del nostre cos, del
nostre comportament o de la nostra organització social que no resideixi de manera
més o menys potencial en el nostre ADN. La lògica interna—reductiva i determinis-
ta— dels plantejaments de la ciència genètica, lluny de trobar algun fre o correctiu en
una lògica diferent, s’ha vist al contrari amplificada i enfortida en ressonar en una
dinàmica tecnològica, cultural i social favorable a aquella lògica, en un circuit que
s’alimenta de forma mútua i permanent.

L’anunci del resultat d’una recerca—o d’una proposta d’endegar-la— referida al
gen de l’homosexualitat, l’agressivitat, la criminalitat, el suïcidi, l’obesitat, la depres-
sió, l’esquizofrènia o altres malalties mentals, l’alcoholisme, la intel·ligència o l’extre-
misme polític no solament ha deixat de suscitar sobresalt, sinó que fins i tot ha dei-
xat de cridar l’atenció, circumstància d’allò més remarcable per molts motius, de
sobres coneguts (o que haurien de ser-ho). Perquè, en primer lloc, no sembla tenir
cap efecte dissuasiu el gruix d’evidència contrària que comença a obtenir-se pel fet
que, usualment a molt curt termini, aquesta mena d’estudis s’acaben revelant erronis
(exactament igual com es mostrà falsa la tipologia criminal que Lombroso assajà la
segona meitat del segle XIX a partir de l’observació dels trets físics i facials dels indivi-
dus). En segon lloc, perquè es fa difícil, si no impossible, concebre les raons que ori-
ginen un nombre considerable d’estudis, a cops injustificables ni que sigui pel mer
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interès científic (i no diguem ja social). En tercer lloc, perquè hi ha una història ben
documentada dels nombrosos i molt lamentables, quan no criminals, assaigs d’iden-
tificar i responsabilitzar la dotació natural dels individus com a font dels problemes
socials. Perquè, en quart lloc, es minimitza a vegades de manera escandalosa el paper
que hi juguen altres factors, desviant així l’atenció lluny d’altres formes possibles
d’acció reparadora o correctora d’aquells problemes. Perquè, en fi, des del moment
que les realitats a què refereixen aquells conceptes —caràcter, capacitats in-
tel·lectuals, estats d’ànim, addiccions, preferències sexuals— afecten tothom, direc-
tament o indirectament, efectivament o potencialment, hauria d’haver-se estès la
consciència que l’intent de fornir-ne una definició de partida és una tasca gairebé
sempre desesperada i en molts casos directament inútil.

En aquest terreny, en conseqüència, la sospita que alguna classe d’interessos par-
ticulars—comercials, acadèmics, ideològics o de qualsevol altra mena— sosté aques-
ta tendència de manera tan pertinaç ha de créixer. Tanmateix, i sense pretendre des-
cartar totalment aquesta sospita, diríem que paga la pena mirar de trobar
explicacions de naturalesa epistemològica, les quals, de manera complementària o
fins i tot alternativa, puguin aportar una mica més de llum sobre el fenomen. El po-
tencial innegable de beneficis, individuals i socials, de la genètica i la biotecnologia en
gairebé tots els àmbits —salut, alimentació, medi ambient— és massa valuós, és fins
i tot vital, com per pensar que tot hagi de reduir-se a alguna espècie d’història mes-
quina que hi pugui o hi hagi pogut fer niu de manera oportunista.

3. MARC GENERAL D’AQUESTA ANÀLISI

L’existència d’un consens interaccionista, d’un costat, i d’una diversitat de graus
en el determinisme genètic, de l’altre, ha de tenir-se ben present en una anàlisi con-
ceptual del determinisme genètic que no vulgui quedar desacreditada a les primeres
de canvi.

El consens interaccionista bàsic i la pauta de la gradació impliquen, per co-
mençar, de manera elemental, una comprensió no trivial del determinisme genètic. L’e-
nunciat que remet les característiques i propietats fenotípiques a la constitució genè-
tica individual no ha d’entendre’s com si merament es pretengués dir que hi han de
remetre «en última instància». En efecte, en un cert sentit, si no fos pels gens, els or-
ganismes no tindrien cap característica fenotípica en general, simplement perquè no
existirien. Una afirmació així és irrefutable, però irreparablement trivial. En el ma-
teix sentit, per exemple, podria declarar-se amb raó la naturalesa en última instància
física de l’organisme, perquè un cop se li han sostret les propietats físiques (massa, di-
mensions, etc.), simplement ens quedem sense organisme. Òbviament, la responsa-
bilitat atorgada als gens pel determinisme genètic no va per aquí: no s’apunta a l’e-
vidència dels gens com una de les precondicions materials que necessàriament han
de concórrer perquè pugui, en general, haver-hi fenotips, sinó que apunta a la causa-
litat específica que vincula la variació dels gens amb la variació fenotípica. La inter-
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pretació no trivial del determinisme genètic marca una base o un límit inferior, tras-
passat el qual aquest determinisme esdevé insignificant (justament, en virtut de la
seva trivialitat).Ara bé, interaccionisme i gradació marquen també un límit superior,
un sostre, superat el qual el determinisme es converteix (en virtut de la seva inver-
semblança) en insensat, o en directament estúpid. Tothom entén que quan el deter-
minisme genètic parla de causalitat no pretén negar, en general, la necessitat del medi
ambient ni la realitat del seu influx. Aquesta negació expressaria un determinisme de
màxims el qual, per bé que no descartable, sens dubte, en tant que aparició esporàdi-
ca o minoritària, se situaria al marge del consens contemporani que impera normal-
ment en aquestes qüestions.

Com a conseqüència de l’interaccionisme i de la gradació, el determinisme genè-
tic contemporani no pot ser abordat ni com un determinisme de mínims ni com un
determinisme de màxims: ho ha de ser com un determinisme que s’articula en l’ele-
ment distintiu que aquells delimiten com a límit inferior i límit superior respecti-
vament. Altrament dit, s’ha de partir de la base que el determinisme genètic s’estruc-
tura entorn d’alguna tesi que és significativa i versemblant. Una tesi així ha de poder
identificar-se com a tal en la diversitat i a través de la diversitat de formes en què apa-
reix el determinisme genètic.

Quina és, doncs, la tesi del determinisme genètic? Proposo explorar la idea que la
tesi significativa i versemblant que permet caracteritzar el determinisme genètic —i
la major part de determinismes contemporanis— és la causalitat determinista. Men-
tre que l’afirmació d’un influx causal dels gens en les variacions fenotípiques, que en
alguns casos rars pot ser fins i tot relativament directe i immediat, no és determinis-
ta, sí que resulta determinista sostenir que existeix una causa genètica alhora sufi-
cient i necessària per al fenotip en qüestió. Podem dir que el determinisme genètic
consisteix en una concepció així de la causalitat i en el seu ús en l’explicació de l’in-
flux que els gens exerceixen en la configuració d’alguna característica de l’organisme.
L’anàlisi de la causalitat determinista constituirà el punt següent d’aquesta exposició.

4. DETERMINISME I CAUSALITAT

L’exposició considerada clàssica de «causalitat determinista» (anomenada tam-
bé a cops «determinisme causal») és la versió de Pierre-Simon Laplace en un dels
fragments més citats d’un dels llibres menys llegits sobre aquesta qüestió —precisa-
ment (i irònicament!) el seu Assaig filosòfic sobre les probabilitats, de 1814. D’acord
amb Laplace, l’univers ha d’entendre’s com una seqüència d’estats tal que l’estat
present és l’efecte de l’anterior i alhora la causa del que seguirà. Però el llautó deter-
minista es revela, més aviat, en el que segueix, on s’introdueix la figura d’una in-
tel·ligència suprema (i que passarà a la història com el dimoni de Laplace). Una
intel·ligència capaç de conèixer en un instant donat la totalitat de les forces de la
naturalesa i la situació dels éssers que la componen i amb prou poder de càlcul per
abastar aquest conjunt de dades copsaria alhora el passat i el futur i «res no li seria
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incert.» Per a l’univers concebut per Laplace, doncs, hi ha una equació —ni que si-
gui infinitament complexa— susceptible de determinar la totalitat dels seus estats
de manera completa i unívoca.

El context de la formulació de Laplace és prou conegut: la mecànica clàssica i els
seus supòsits. De tota manera, Laplace s’ha referit en el text citat a «totes les forces»
de la natura («toutes les forces dont la nature est animée») i dels moviments a qual-
sevol escala de l’univers («les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux
du plus léger atome»), de manera que, en principi, no hi ha cap raó per reduir la va-
lidesa del determinisme així formulat a una realitat que obeís exclusivament els dic-
tats de la física newtoniana. Molt més controvertida és l’acusació que sovint es llança
al model laplacià de confondre determinisme i predictibilitat. Des d’un cert punt de
vista, aquesta acusació no s’entén, des del moment que Laplace ha assenyalat de ma-
nera tan explícita com emfàtica que la comprensió humana resta infinitament allu-
nyada de la hipotètica intel·ligència omniscient.

La qüestió de la previsibilitat dels fenòmens té tanmateix una gran importància
en l’esclariment del determinisme. És cert que determinisme i predictibilitat no han
de confondre’s: un sistema —o el món com a sistema de tots els sistemes— podria
ser perfectament determinista sense resultar predictible (exactament com, crec jo,
mantenia Laplace). Si bé la predictibilitat implica determinisme, la inversa no és và-
lida. L’estudi de sistemes aplegats en el títol de teoria del caos, per exemple, mostra a
les clares que, per causa de l’anomenada sensibilitat a les condicions inicials, és im-
possible predir exactament el curs d’una certa classe d’esdeveniments, exactitud que
disminueix fins a desaparèixer a mesura que incrementem la variable del temps (com
s’esdevé en la meteorologia, incapaç de preveure amb certesa el temps que farà més
enllà d’un molt curt termini, i a vegades ni això). Però, ben mirat, el determinisme ja
ha presentat, en relació amb els fenòmens no predictibles, la raó inapel·lable de la
seva incapacitat de predir, és a saber, que li manca la possessió d’alguns paràmetres
desconeguts, d’algunes dades rellevants, de la precisió necessària en el seu coneixe-
ment o, en l’extrem, de l’aptitud o la capacitat de fer un càlcul òptim. En unmot: que
es troba infinitament allunyat de la intel·ligència del dimoni de Laplace.

La capacitat de predicció, en conseqüència, pot efectivament mancar de facto al
determinisme, però invariablement l’acompanya de iure: és, fet i fet, un component
intrínsec de la seva estructura conceptual. Ja es tracti d’un determinisme fatalista,
d’un d’índole finalista o teleològica, o del determinisme físic, els quals certament di-
fereixen entre si en altres aspectes, se’ns lliura sempre aquesta característica de l’ab-
soluta predictibilitat potencial dels fenòmens: l’esdevenir-se (o no) del fenomen —el
seu lloc, el seu moment, la forma mateixa d’aquest esdevenir-se— es troba predeter-
minat, per dir-ho així, amb independència i tot de les seves condicions més imme-
diates de possibilitat fàctica (per exemple: la presentació (o no) d’aquesta comunica-
ció ja estava «prevista» des del primer moment posterior al Big Bang i, per tant, abans
fins i tot que un servidor fos concebut). Totes les entitats que componen un sistema
determinista local tracen una trajectòria prefixada amb anterioritat a la realització

genètica i determinisme 109



efectiva del seu recorregut —i el mateix pot dir-se en un univers determinista global
respecte de les entitats que l’ocupen.

La causalitat determinista, l’anàlisi de la qual és ara el nostre propòsit, manifesta
també aquesta propietat que anomenaré «prefixativa». A partir de la idea, que tro-
bem afirmada també en el text de Laplace, que l’estat present ha d’entendre’s com a
efecte de l’estat anterior i com a causa de l’estat futur, idea que constitueix una mera
afirmació de l’existència del nexe causal entre els estats, s’infereix equivocadament la
naturalesa determinista d’aquesta causalitat. Perquè resulta, efectivament, que, en
un sentit fonamental, un esdeveniment pot dependre de l’existència d’un factor o
d’un conjunt de factors, en relació amb els quals entenem que n’és l’efecte o la con-
seqüència, sense estar predeterminat a ocórrer sempre que es donen aquells factors
(causalitat suficient) ni necessàriament per la mateixa causa o conjunt de causes (cau-
salitat necessària).

La distinció entre simple causalitat i causalitat determinista (amb la seva estruc-
tura prefixativa de determinació causal) implica que, contra el que s’admet massa so-
vint, la causalitat determinista no és l’única forma de concebre la causalitat. I feta
aquesta distinció, hem de preguntar-nos, tot seguit, si la causalitat determinista és la
forma vàlida de concebre la causalitat en una majoria significativa de casos. Anem a
pams.

La causalitat determinista no és l’única forma de concebre la causalitat. Dit altra-
ment, causalitat i causalitat determinista no són expressions sinònimes ni equiva-
lents. Per aquest camí pot ser revocada la causalitat determinista sense que calgui al-
hora prescindir de la causalitat com a tal. Que tot esdeveniment és necessàriament
causat per un seguit de factors efectuants resulta ser una tesi plausible, la conseqüència
del principi «ex nihilo nihil fit», el qual més que qualificar-se de suposició metafísi-
ca, mereix ser considerat una suposició racional. Però això és així sempre que s’in-
terpreti aquest principi en el sentit que necessàriament hi ha un cert conjunt de fac-
tors —o condicions antecedents— que causen l’esdeveniment i no pas en el sentit
generador d’equívocs que hi ha un cert conjunt de factors que necessàriament causen
l’esdeveniment. Aquesta segona formulació de «causalitat necessària» permet que,
gairebé d’esma, s’efectuï una «metabasis eis allo genos», un salt injustificat a la cau-
salitat determinista, segons la qual resulta ara que l’esdeveniment és sempre necessà-
riament causat pel mateix conjunt de factors efectuants. El nexe causal, que el princi-
pi de causalitat codifica en sentit epistemològic i ontològic, es converteix
màgicament en l’assumpció que els esdeveniments són efectes d’una causalitat sufi-
cient i necessària.

Mentre que la causalitat es limita a dir que donat un fenomen F, F sempre és cau-
sat, la causalitat determinista afegeix a aquella la ja mencionada estructura prefixati-
va: donat un fenomen F, F ja estava prèviament i necessàriament determinat pel seu
conjunt de causes. D’aquí, aleshores, pot generar-se la ficció de les sèries o cadenes
causals deterministes: perquè el conjunt de causes que determinen necessàriament el
fenomen F són al seu torn un fenomen G, prèviament determinat de manera ne-
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cessària pel seu conjunt de causes, i així ad libitum. Per cert, que no se sol insistir
prou en la inconsistència lògica manifesta de la causalitat determinista quan adqui-
reix aquest aspecte global, i és que en el seu ascens al llarg de la cadena de causes, a
menys que estigui disposada a prolongar-lo fins a l’infinit, arriba sempre a un factor
inicial —causa primera— que, malgrat ser el més fonamental, precisament exhibeix
la condició que la sèrie està pensada per excloure: la d’un estat no causat amb neces-
sitat per un altre. En realitat, la cosa és encara més greu en aquest plantejament, ja
que, en arribar a aquell primer estadi, destrueix la noció mateixa de causa, per tal
com s’ha de concloure que l’estat primer, simplement, no està causat.

Ara bé, de la simple causalitat no sorgeix mai una sèrie o cadena similar: senzilla-
ment, el factor o factors causants de F són al seu torn causats, però d’una manera que
és tan il·lícit dir-ne necessària com ho seria qualificar-los a ells de necessaris per a F.
Si es pot parlar aquí de «causes necessàries» això només significa necessitat de causes
en general, i no expressa mai, al contrari que en el context determinista: a) el caràc-
ter necessari dels efectes, és a dir, la necessitat que d’aquestes causes se segueixin jus-
tament sempre aquests efectes, ni b) el caràcter necessari de les causes, és a dir, la ne-
cessitat que aquests efectes resultin sempre de les mateixes causes.

Però amb això arribem a la segona part de la qüestió: si la causalitat determinista
és la forma vàlida de concebre la causalitat en una majoria significativa de casos.

El principi de causalitat, l’afirmació que tot té la seva causa, és a dir, que els fenò-
mens s’esdevenen en nexes causals, no significa eo ipso:

a) que la causa sigui una (és a dir, no significa unicitat de la causa);
b) que aquesta causa sigui infal·lible;
c) que l’efecte no pugui esdevenir-se també a partir d’altres causes (és a dir, no

significa exclusivitat de les causes), i
d) menys encara, que aquesta causa pugui ser coneguda i, fins i tot més enllà, pre-

dits o previstos els seus efectes.
La unicitat (a), la infal·libilitat (b), l’exclusivitat (c) i la cognoscibilitat de les causes,

acompanyada o no aquesta última de predictibilitat dels seus efectes (d), són ad-
herències a la noció de causalitat, les quals requereixen una justificació de la mena de
causalitat que propugnen (la causalitat determinista). La inadequació de la causalitat
determinista pot ser mostrada mitjançant l’anàlisi d’aquestes diverses característi-
ques, les quals condensen una concepció concreta, una modalitat de causalitat.

La primera qüestió, que hem anomenat la de la unicitat de la causa, congrega tota
la problemàtica filosòfica (i científica) lligada a la noció de causalitat. Si de cas,
aquesta problemàtica queda exacerbada per la causalitat determinista des del mo-
ment que proposa una reducció dràstica de la noció de causa (la unicitat de la causa
ens desclou, efectivament, l’estreta relació entre determinisme i reduccionisme).

Cal aclarir, però, que l’afirmació d’una causa en el determinisme pot referir-se
tant a una sola causa suficient com a una sola classe de causes suficients: un esdeveni-
ment o un cert nombre d’esdeveniments de la mateixa naturalesa són suficients per-
què se n’esdevingui un altre de diferent. En un context interaccionista, aquest deter-
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minisme de la causa suficient no anul·la totalment l’influx causal d’altres factors
o condicions antecedents, però les disminueix com a simples causes contributives
—condicions de possibilitat en un sentit genèric— respecte del factor «més determi-
nant», aquell factor que, a més de fer necessari l’efecte amb la seva simple presència,
té la major o més decisiva participació causal, fins al punt que l’efecte pot circums-
criure’s de manera fonamental a la seva efectuació.

La característica de la infal·libilitat del vincle causal ens porta a la important
temàtica de la naturalesa de les lleis i del seu paper en l’explicació científica. La cau-
salitat determinista parteix del supòsit que uns mateixos antecedents causals han de
resultar de manera constant i invariable en el mateix efecte. Aquesta legalitat ontolò-
gica en la successió dels fenòmens—la seva regularitat universal i necessària— cons-
titueix justament el fonament metafísic de la noció epistemològica de llei, sobre la
qual es basteix també una concepció de la ciència com a sistema consistent i obert
d’enunciats nomotètics.

En relació amb aquest punt, potser la puntualització més important a fer és que,
sense que calgui arribar a negar que pugui existir una legalitat entesa d’aquesta ma-
nera tan estricta en alguns àmbits, hi ha formes alternatives a les lleis deterministes:
en efecte, al costat d’aquesta classe de lleis, i sovint interferint-hi, hi ha també lleis es-
tadístiques, en les quals la relació entre causes i efectes que s’hi estableix és, per defi-
nició, inconstant i variable. Més encara, probablement no és incorrecte entendre que
l’ús d’aquesta mena de lleis s’ha estès a mesura que les ciències s’han fet més comple-
xes —i sobretot a mesura que han aparegut ciències de fenòmens més complexos. La
biologia, precisament, és un dels casos en què una concepció massa estreta i determi-
nista de «llei científica» obligaria a dir que estem davant d’una ciència alegal (o fins i
tot il·legal).

A banda del fet que no totes les lleis són deterministes, resulta també controver-
tible, com a mínim, que existeixen lleis en aquell sentit més tradicional, és a dir, amb
una necessitat i una universalitat irrestricta. Per evitar d’entrar hic et nunc en els tec-
nicismes d’aquesta discussió, que ocupa molt d’espai en la filosofia de la ciència con-
temporània, potser serà suficient l’opció de reparar en la circumstància que la desco-
berta i formulació de lleis deterministes procedeix dins el marc de referència d’un
conjunt de condicions ideals definides per una teoria científica —sistemes aïllats en
els quals queda artificialment exclosa aquella mena d’interaccions i pertorbacions
sempre presents en els fenòmens i les seves connexions que es donen en la realitat.
D’això en resulta que, malgrat que les lleis d’un sistema determinista explicitin una
relació necessària i universal entre unes variables donades, aquestes lleis no poden
garantir per se aquesta mena de relació entre els fenòmens reals «idealitzats» d’una
manera aproximativa i simplificada en el sistema.

Pel que fa a la característica que hem qualificat d’exclusivitat de la causa, el deter-
minisme causal pretén que un esdeveniment qualsevol que pugui qualificar-se d’e-
fecte d’una causa no pot ser també pensat com a efecte d’una causa diferent. Dit altra-
ment, la causa «més determinant» en la causalitat determinista és presa com a
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causalitat necessària—o, en el context de l’interaccionisme, la primera i més impor-
tant de les causes necessàries. Si en la discussió de la qüestió de la unicitat hem vist
aguditzades les dificultats reunides en la noció de causa, l’exclusivitat té l’efecte con-
trari: la simplificació més exagerada possible de la causalitat. Prenguem-ne qualsevol
exemple: un incendi, una atac de cor, el simple desplaçament d’un objecte... Mentre
que la causalitat planteja aquí de la manera més aguda possible el problema del co-
neixement, per tal com la dificultat és aïllar i identificar els factors causals realment
operants d’entre la multitud a cops quasi infinita de causes potencials, el determinis-
me causal obra una simplificació radical: sempre hi ha uns mateixos factors «més de-
terminants» (que aquí significa: «més necessaris» o fins i tot «els únics realment ne-
cessaris»), als quals remeten automàticament els fenòmens en tant que efectes seus.

Sobre el punt de la cognoscibilitat de les causes, la predictibilitat dels efectes i la
seva relació amb el determinisme causal, ja hem dit alguna cosa. Així, tocant a
la qüestió de la predictibilitat dels efectes, cal distingir en aquest àmbit entre predic-
tibilitat de facto i de iure. La causalitat determinista no té per què posar aquesta pro-
pietat a l’abast de les capacitats humanes, però sí que resulta usual en aquest esque-
ma convertir la predictibilitat en un ideal regulatiu o metodològic: atès que la realitat
té estructura causal-determinista, la meta del coneixement ha de ser precisament
atènyer i eixamplar la capacitat de predicció, de la qual cosa sorgeix també la tendèn-
cia a establir un model normatiu de ciència i un criteri de demarcació del coneixe-
ment científic. El coneixement de les causes —identificat des de sempre amb l’epis-
teme o coneixement rigorós— és propens en aquest paradigma a fornir la seva pauta
de mesura en la predictibilitat de facto dels fenòmens.

5. CONCLUSIONS

Recapitulem el camí recorregut fins aquí:
Per determinisme genètic pot entendre’s, en general, la tendència a concebre les

propietats del genoma d’un organisme com a factor determinant en la configuració
d’algun o d’alguns trets fenotípics. Però el determinisme genètic és molt més que una
tendència teòrica: és també una praxi cultural que es revela en el predomini actual
d’un seguit ben concret de perspectives tècniques, científiques, personals i socials.

El determinisme genètic, des del punt de vista teòric, constitueix la forma con-
temporània del determinisme biològic, si bé en un nou context definit pel consens
interaccionista i la gradació en el seu abast.

El consens interaccionista transforma la formulació del projecte intel·lectual del
determinisme biològic en el sentit que ja no es tracta de demostrar que el genètic és
l’únic factor determinant, sinó merament «el més determinant». Així, la caracterit-
zació del determinisme genètic pot reformular-se dient que és aquella modalitat de
determinisme biològic que sosté que la variació genotípica és el factor més determi-
nant tant en el desenvolupament dels fenotips com en la variació fenotípica de l’or-
ganisme.
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La gradació forneix la seva elasticitat característica al determinisme genètic, ei-
xamplant o restringint de manera variable el seu àmbit de validesa. En aquest sentit,
pot afirmar-se que no tots els determinismes genètics són el mateix. Per contra, en
virtut de la seva concepció comuna de la causalitat, les diverses formes que adopta el
determinisme genètic han de considerar-se idèntiques.

Des del punt de vista epistemològic estricte, la clau del determinisme genètic és la
seva concepció de la causalitat: la causalitat determinista. La causalitat determinista
exhibeix, d’un costat, una estructura rigorosament determinista, la qual pot limitar-
se a operar a escala local (en un sistema) o extrapolar-se especulativament a escala
global (l’univers). El determinisme en aquest sentit general significa «prefixació» dels
esdeveniments —constrets a donar-se— i de la forma del seu esdevenir-se —cons-
trets a donar-se així (la «predictibilitat de iure», segons hem proposat). De l’altre cos-
tat, la causalitat determinista constitueix una concepció determinista peculiar, la
qual es diferencia dels altres determinismes per la seva interpretació i el seu ús de
la causalitat eficient, basats en el model de la física mecanicista.

És essencial desconnectar el concepte de causalitat com a tal, inclosa la causalitat
eficient, respecte de la causalitat determinista, una forma concreta d’interpretar la re-
lació causal, la qual afegeix un conjunt de característiques addicionals a la noció de
causa. La causalitat determinista diu molt més que la mera causalitat eficient, a saber:
afirma la suficiència de la causa, la seva necessitat, la indissociabilitat del vincle causal
i, en fi, la predictibilitat en principi dels efectes.

Si el determinisme causal no és l’única forma de causalitat, tampoc no s’ha de
considerar la concepció vàlida per a una majoria de casos. La realitat es manifesta
massa complexa per poder ser capturada mitjançant una teoria causal necessitarista,
reduccionista, simplista, basada en una concepció ingènua de llei de la naturalesa i
orientada a la prefixació d’esdeveniments futurs.

Aquests resultats ens condueixen a entendre l’estructura del determinisme genè-
tic com un encadenament necessari entre variació genotípica i fenotípica fonamen-
tat en la causalitat determinista. Vegem-ho en tres fases, referides, primer, a la inter-
pretació de la relació de causalitat genètica; després, als gens com a causes i, per
acabar, als caràcters fenotípics com a efectes.

Tocant a la relació que presumptament s’estableix entre causes (gens) i efectes
(trets fenotípics), el determinisme genètic parteix de la normalització de l’excepció.
Uns pocs casos excepcionals que s’acosten a la causalitat determinista o la represen-
ten de manera aproximada són presos com a paradigma de la causalitat genètica. Els
casos aclaparadorament majoritaris, en què es manifesta una causalitat genètica nor-
mal, és a dir, un influx causal enormement variable i difícilment «més determinant»
que l’exercit per un gran nombre d’altres factors amb rellevància causal, són mesu-
rats aleshores conforme al paradigma de la causalitat determinista. Les insuficiències
manifestes del model, quan són percebudes, s’emmascaren i passen a ser atribuïdes
immediatament a alguna incorrecció en l’aplicació del model, a les dificultats intrín-
seques (tècniques, personals, experimentals...) que comporta aquesta aplicació o a
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qualssevol limitacions de la nostra capacitat de verificar aquell model adequadament
de manera empírica. Però el model —la causalitat determinista dels gens— ha esde-
vingut inqüestionable com a representació objectiva de la realitat.

Una il·lustració concreta i eloqüent d’aquest abús determinista —consistent a
normalitzar l’excepció— és l’argument consistent a distribuir en un mateix continu
malaltia / normalitat / millora. Així com una disfunció a escala molecular pot resul-
tar en una anormalitat (algunamena de retardmental, posem per cas), es decreta que
també la responsabilitat de la variació dintre de la normalitat (les variacions dintre de
la intel·ligència normal, per seguir amb l’exemple) ha de localitzar-se a escala mole-
cular. Tot plegat implica, es diu, que si és possible intervenir molecularment per cor-
regir la disfunció responsable de l’anormalitat, també ho ha de ser intervenir per in-
tensificar o millorar la funció (produir una intel·ligència superior, en el nostre cas).
L’argument resulta xocant, perquè a simple vista ja es veu que, donat un seguit de
punts que delimiten un arc de distribució que caracteritza la normalitat, no hi hama-
nera de sortir d’aquest arc sense caure en l’anormalitat. L’argument és, doncs, una
mera tautologia: el que funciona normalment, en efecte, pot ser interferit a escala
molecular perquè deixi de funcionar normalment. Que la traducció d’això pugui ser,
en l’exemple triat, una intel·ligència millor, s’utilitza quan s’adopta una causalitat de-
terminista que extrapola injustificadament el caràcter suficient i infal·lible de la cau-
sa (genètica) de l’anormalitat en la suficiència i la infal·libilitat d’una causa genètica
de la normalitat, i més enllà, d’una presumpta millora.

És aquesta mateixa causalitat determinista, en segon lloc, la que permet connec-
tar causalment una entitat com els gens amb entitats que, en propietat, no hi tenen
res a veure. La causalitat específica dels gens es refereix a productes químics (RNA i,
d’una manera menys immediata, proteïnes). Però com arriben a posar-se en relació
causal productes químics i, per exemple, comportaments socials? Només el caràcter
reduccionista i necessitarista de la causalitat determinista fa possible concebre una
cadena causal que connecti unívocament a través d’innombrables components inter-
medis —i sense intervencions externes de relleu, més enllà de la possibilitat d’una
ruptura total de la cadena— factors que es podria dir, amb raó, que estan infinita-
ment allunyats, ja que és més plausible pensar que, realment, la multiplicació d’esca-
les i la naturalesa emergent d’aquestes escales genera una distància insuperable entre
els gens d’un organisme individual i la praxi social dels éssers humans.

Finalment, arribem als suposats efectes de les causes genètiques. Disposicions
anímiques, aptituds intel·lectuals, fins i tot les opcions polítiques o les inestables tex-
tures del desig —fenòmens que solament tenen sentit en una intricada trama de va-
loracions socials, de pràctiques culturals, d’experiències subjectives, de convencions
lingüístiques, etcètera— són sotmeses sovint en el determinisme genètic a una cosifi-
cació, més que inadmissible, del tot absurda. Inevitablement, els aspectes ideològics
del determinisme genètic adquireixen en aquest domini una màxima rellevància.
Tanmateix, en la perspectiva de l’anàlisi epistemològica, el que interessa és destacar
el singular simplisme de la causalitat determinista en l’explicació de realitats comple-
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xes i dinàmiques, fins i tot volàtils. El determinisme genètic opera aquí d’acord amb
l’imperatiu de la causalitat determinista, en una recerca cega d’aquella cadena de
causes i efectes capaç de convertir la província humana, o el món viu, en una màqui-
na tan previsible com idiota.

Hi ha, però, alternativa al determinisme genètic i als determinismes en general?
La confusió entre causalitat i causalitat determinista és el fonament de l’exclusió

de l’indeterminisme, el qual es veu arrossegat fora d’escena per la seva presumpta
negació de la causalitat. Però l’indeterminisme causal més elemental, és a dir, entès
com a negació de la causalitat determinista, no equival a la negació dels nexes causals
—ni, per tant, n’és la seva conseqüència una visió caòtica dels processos i fenòmens
que poblen l’univers.
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