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 “L’experiència en l’ensenyament 

m’ha fet sentir quant útil seria ara una 

Filosofia zoològica, és a dir, un cos de 

preceptes i de principis relatius a l’estu-

di dels animals, i igualment aplicables a 

les altres parts de les ciències naturals, 

ja que els nostres coneixements dels fets 

zoològics han fet, en els darrers trenta 

anys, progressos considerables”. Així 

comença l’advertiment d’aquest clàs-

sic de Jean Baptiste Lamarck (Bazen-

tin, 1744 – París, 1829) que va publicar 

el 1809 i que conté les bases de la seva 

teoria transformista (que inclou una de 

les primeres reflexions sobre l’evolució 

humana). Aquestes línies marquen el 

gran objectiu que sempre va perseguir 

Lamarck: crear un sistema que perme-

tés comprendre el funcionament de la 

natura en el seu conjunt. És possible-

ment aquesta visió de la ciència la que 

va provocar tants detractors de les seves 

diverses teories, ja que Lamarck no es va 

limitar al camp de la zoologia, sinó que 

va publicar articles en diverses disci-

plines que avui coneixem com química, 

meteorologia, geologia i paleontologia. 

Entre les seves ambicions hi havia 

l’elaboració de tres obres: una primera 

que comprengués la teoria de l’atmos-

fera, la Météorologie; una segona sobre 

l’escorça externa del globus, la Hydro-

géologie, i una tercera sobre els cossos 

vius, la Biologie. D’aquestes, finalment 

només es publicaria la segona, però és 

evident que aquesta Biologie havia de 

ser el marc on incloure les seves idees 

transformistes i que finalment es van di-

vidir en diverses publicacions. Filosofia 

zoològica seria una de les que passaria 

més desapercebuda, ja que era una am-

pliació de Recherches sur l’organisation 

des corps vivants, publicada set anys 

abans. Seria més endavant, cap a finals 

del segle xix i principis del xx, que en ple 

debat entre lamarckistes i darwinistes 

l’obra es convertiria en un referent de la 

teoria evolutiva de Lamarck. 

Filosofia zoològica s’estructura en 

tres parts; una primera bàsicament de 

zoologia on, com ell mateix indica, s’in-

clouen les consideracions sobra la histò-

ria natural dels animals, els seus caràc-

ters, relacions, organització, classificació 

i espècies, i una segona i tercera parts 

que se centren en el funcionament de la 

vida i del cervell humà. En aquestes dar-

reres es planteja, entre d’altres, quines 

són des del punt de vista de Lamarck les 

condicions que exigeix existir o les cau-

ses físiques del sentiment. Com ell ma-

teix reconeix amb optimisme al final de 

l’advertiment: “Les consideracions expo- 

sades en la segona i la tercera parts abra-

cen, sens dubte, subjectes molt difícils 

d’examinar, i fins i tot qüestions que 

semblen insolubles, però ofereixen tant 

d’interès, que els intents des d’aquest  

punt de vista poden ser avantatjosos, sigui 

mostrant veritats no percebudes, sigui  

obrint la via que pot conduir a aquestes”.

Aquesta primera edició completa de 

les tres parts del llibre original en català 

es presenta dins de la col·lecció Clàssics 

de la Ciència (Institut d’Estudis Cata-

lans, Editorial Pòrtic i Eumo Editorial) 

que inclou altres títols com La geome-

tria, de René Descartes, o el Tractat ele-

mental de química, d’Antoine-Laurent 

Lavoisier. Compta amb una introducció 

extensa del seu traductor, Agustí Ca-

mós, en la qual no només fa un repàs a 

la vida i obra científica de Lamarck sinó 

que també argumenta la necessitat de 

reescriure alguns dels tòpics que van 

acompanyar l’existència d’aquest magní-

fic naturalista que va viure una època de 

noves teories, com va ser finals del segle 

xviii i principis del xix. I

Lectura

La teoria transformista 
de Lamarck
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Per a  qualsevol informació complementària, 
adreceu-vos a la secretaria de la SCB 

C/ Carme, 47. 08001 Barcelona.
Tel. 933 248 584.  Fax. 932 701 180. 

C/e. scb@iec.cat  Adreça d'internet: http://scb.iec.cat
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Llegenda acrònims   ·   UAB: Universitat Autònoma de Barcelona   ·   ACCC: Associació Catalana de Comunicació Científica  
CMIMA: Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals   ·   CSIC: Centre Superior d’Investigacions Científiques   ·   ICM: Institut de Ciències del Mar   ·   IEC: Institut d’Estudis Catalans

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

ACTIVITATS DE LES SECCIONS ESPECIALITZADES

�0

Filosofia zoològica

Jean Baptiste Lamarck

Clàssics de la Ciència
Institut d’Estudis Catalans / Editorial Pòrtic  
/ Eumo Editorial
Barcelona

454 pàgines

Fitxa tècnica

3 Jornada CREAF-SCB-ICHN: Fragmentació del territori i biodiversitat
Sala d’Actes, Facultat de Ciències, UAB, Bellaterra
Més informació i inscripcions al web de la SCB: http://scb.iec.cat

Secció de Biofísica
II Jornada Anual de Biofísica
Sala Turró, Reial Acadèmia de Medicina, c/ Carme, 47, Barcelona
Més informació al web de la SCB: http://scb.iec.cat

Secció de Biologia i Societat
II Jornada Ciència i Societat: On volem arribar?  
Sala d’Actes, Escola Massana, c/ Hospital, 56, Barcelona
Organitza: Secció Biologia i Societat de la SCB i Biocat (BioRegió de Catalunya), amb la col·laboració del grup 
Sci-Com/ACCC. Participació: David Stewart Boak, Royal Society, Londres, Gran Bretanya. Més informació al 
web de la SCB: http://scb.iec.cat 

Dilluns
(tot el dia)

Dimecres
(tot el dia)

19

13Dijous

Dimecres
12.15 h

12 Seccions d’Ecologia i Microbiologia 
Conferència a càrrec de Ron Benner, de la Universitat de Carolina del Sud, EUA:
Bacterial remnants as major component of the global C and N cycles
Sala d’Actes, CMIMA, CSIC. Pg. Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona

Conferència a càrrec de Francesc Maynou, del Departament de Recursos Marins Renovables, ICM, Barcelona:
Aproximació bioeconòmica a la conservació de recursos vius costaners
Sala d’Actes, CMIMA, CSIC. Pg. Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona

Divendres
12.15 h

14

Secció de Genòmica i Proteòmica
Reunió Científica de la Secció de Genòmica i Proteòmica:
4rth Workshop on Biomedical Genomics and Proteomics 
Aula Pi i Sunyer (1a planta), Facultat de Medicina, UB, i Hospital Clínic de Barcelona, 
c/ Casanova, 143 (1a planta)
Organitzadors locals: Drs. Rafel Oliva (coordinador), Josep M. Estanyol i Pedro Jares. Amb la participació de confe-
renciants estrangers i espanyols, i de membres de la Secció. El programa es podrà consultar als webs de la SCB i de 
la Xarxa, a partir del 3 de desembre: http://scb.iec.cat/des07.htm i http://xgp.uab.es

14Divendres
9.15-18h

Avançament d’activitats del mes de gener de 2008

11 Nous avenços en ecologia microbiana
CSIC-CMIMA. Passeig Marítim 37-49, Barcelona
Coordinadors: Mercè Berlanga i Ramon Massana
Organitza: Secció de Microbiologia i Ecologia de la SCB amb la col·laboració de l’ICM-CSIC 

Divendres

Curs de disseny d’experiments
Sala Pi i Sunyer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció de Biologia i Indústria de la SCB
Més informació: rroca@iec.cat
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