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Les grans teories i els descobriments fonamentals acaben sempre incidint 
en tots els ambits del saber amb independencia del camp específic en el que 
s'han produ'it. 

No és sorprenent, per tant, que les idees de Darwin, Lamarck o Mendel ha- 
gin transcendit al camp de les cikncies humanes, i menys encara si tenim en 
compte els lligams que les uneixen amb les ciencies de la vida. 

Aquesta pol.linització d'uns ambits científics per altres és certament fecun- 
da i contribueix a trencar les compartimentacions acadkmiques en alli, que pu- 
guin tenir d'ailladores i d'artificials. 

Per6 també comporta els seus perills. Tant més que aquestes influkncies ro- 
manen implícites constitu'int-se en punt cec de les teoritzacions prbpies d'una 
disciplina. 

La importació "clandestina" de conceptes, o més generalment de "tema- 
tas" (Holton, 1978) pot donar un aire d'interdisciplinaritat que no deixa d'ésser 
mistificador en la mesura en qui no es fonamenta en un coneixement profund 
del saber importat. 

L'únic treball realment interdisciplinar és aquell que es realitza en el si d'e- 
quips composts per especialistes de distintes materies, sempre i quan es donin 
les condicions per a un autkntic treball grupal amb el flux d'intercanvis que aixo 
produeix. Si no és així es desemboca generalment en formulacions fortament 
carregades ideologicament i amb notables efectes socio-ideologics. 

Examinarem, a tall d'exemple, l'impacte del darwinisme en psicologia, la 
influkncia del lamarckisme en la psicoanalisi, els efectes del genetisme en les 
cikncies socials i conclourem amb algunes consideracions entorn a les recents 
aportacions de la biologia. 

De manera deliberada no abordarem el problema, tantes -vegades tractat, 
del darwinisme social. 
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1 - L'impacte del Darwinisme en el conductisme radical 

En la mesura en quk la teoria de l'evolució s'emmarca en un discurs forta- 
ment connotat per aspectes biologics pot semblar paradoxal, la juxtaposició dels 
noms de Darwin i de Skinner, mal que només sigui per la implacable lluita que 
ha protagonitzat el pare del conductisme radical contra el biologisme i l'innatis- 
me en psicologia. 

Nogensmenys, no és exagerat qualificar l'ambientalisme skinneria de dar- 
winisme psicolbgic. 

El conductisme radical no és sinó una transposició de la teoria de l'evolu- 
cio a l'explicació del desenvolupament i de la constitució de la conducta animal 
i humana. 

Per a Darwin és el medi el que actua com a principi seleccionador dels in- 
dividus dins de les espkcies i de les espkcies dins del regne animal. Per a Skinner 
és el medi el que actua com a principi seleccionador de les conductes. 

Les contingkncies de re for^ que estructuren l'espai de -vida d'un individu 
dictaminaran quins seran els elements conductuals que desapareixeran i quins 
seran els elements conductuals que sobreviuran, s'estabilitzaran i configuraran el 
patrimoni conductual eficient de l'individu. 

El medi, considerat com un dispositiu sancionador que aplica castigs i re- 
compenses es transforma en l'arquitecte de les conductes i en el principi explica- 
tiu d'aquestes. 

Darwin no explica la gknesi primaria de l'espkcie, Skinner tampoc no ex- 
plica la ginesi primaria del registre de respostes o de conductes. 

Ambdós parteixen d'un estat de les coses que es dóna misteriosament a par- 
tir del qual pot aplicar-se el seu model explicatiu. 

Certament el darwinisme de Skinner és d'un simplisme esborronador i la 
contestació ha sorgit en les files dels seus propis deixebles (veure el treball de 
Hernstein, 1980). Es obvi per exemple que caracteristiques biologicament esta- 
blertes de les espkcies condicionen per la seva part les caracteristiques del medi 
que poden exercir un paper condicionador, la influkncia de Skinner es tanma- 
teix cabdal en el camp de la psicologia científica. Diguem de pas que la discus- 
sió mes profunda i interessant que s'ha donat pel que fa a la relació entre l'am- 
bient i la psicogknesi de l'individu es troba en el debat que oposa a N. Chomsky 
i J. Piaget (Piattelli Palmarini, 1979) plantejant-se en termes de possibilitats de 
transferkncia d'estructura entre el medi i el subjecte i desembocant per part dels 
chomskians més radicals en la contestació del mateix principi d'aprenentatge. 

Un altre dels suposits darwinians que marquen la filosofia científica de 
Skinner és el de la continu'itat basica entre l'animal i l'home. La seva aplicació 
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indiscriminada al camp psicologic del que constitueix una evidkncia en el camp 
biologic ha tingut com a consequkncia l'esbiaixar de forma dramhtica l'ambit de 
la psicologia cientifica excloent del seu camp l'estudi dels aspectes més fona- 
mentals de la conducta propiament humana, és a dir, l'estudi de l'esfera simboli- 
ca. La psicologia cientifica no nomks ha privilegiat l'estudi de la conducta ani- 
mal com a base de possibles generalitzacions a la psicologia humana sinó que ha 
redu'it l'acció humana a all6 que té en comú amb l'animal, és a dir la mera con- 
ducta. 

Les consequkncies a nivell socio-ideolbgic són múltiples. Només cal citar el 
desenvolupament d'una enginyeria conductual i d'una enginyeria social, per sort 
més incipients que realment efectives. El pretext ideologico-científic és clar. Ja 
que l'ambient exerceix un determinisme "cec" sobre la conformació de les pau- 
tes de conducta, ja que la noció de llibertat humana és un mer miratge ideologic 
(Skinner, 1972) substitui'm aquest determinisme per un determinisme ilhstrat. 

La psicologia cientifica, millor dit, els seus especialistes de tall darwino- 
skinneria emmotllaran l'entorn, amb els millors i més racionals propbsits, per- 
quk aquest generi per la seva part les conductes més desitjables. Desitjables per 
a qui? 

2 - La influltncia del Lamarckisme en la psicoanalisi 

Aquí també pot semblar paradoxal que s'acoblin els noms de Freud i de 
Lamarck quan es coneix l'especial kmfasi que posa Freud i que posen molts dels 
seus seguidors sobre el caracter basicament relacional i en difinitiva psico-social 
de la psicogenesi individual i, en un altre terreny, de la propia practica analítica. 

Amb tot, queda fora de tot dubte el marcat accent biologitzant de la psico- 
analisi. Es l'economia libidinal la que constitueix, en Última instincia, la clau 
explicativa del funcionament de l'aparell psíquic, i la libido no és sinó energia 
biolbgica. 

El discurs freudia no només s'inscriu en el discurs de les cikncies de la .vida 
sinó que pren en préstec del propi Lamarck un postulat de difícil acceptació 
malgrat que recentment se li ha donat un cert suport per part d'alguns biolegs: el 
postulat de la transmissió genktica de característiques adquirides. 

En efecte, Freud situa el crim primari en l'origen de la constitució de la so- 
cietat i estén l'efecte regulador d'aquest crim primari a tota la historia de les so- 
cietats postulant que l'herkncia arcaica adopta un mode de transmissió genktic. 
La memoria de l'assassinat del pare, cap desphtic de l'horda, i del pacte entre 
germans que constitueixen l'acte fundacional del lligam propiament social arri- 
ba fins a nosaltres tancada en els nostres gens. Es a dir que l'experikncia viscuda 
pel grup primari s'ha inserit definitivament en el seu patrimoni genktic segons la 
més pura tradició lamarckiana (Freud, a). 
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Tal com s'esdevenia amb el conductisme es tanquen aqui les possibilitats 
d'una societat basada en Eros i en la llibertat creativa dels individus. El determi- 
nisme biologic, latent en el pensament freudia, fa tornar impossible la idea ma- 
teixa d'una societat que no sigui societat per a la guerra, societat autodestructi- 
va, procliu a seguir cegament els seus caps carismatics (Freud, b). 

3 - Mendel el genetisme i la shcio-biologia 

Amb alguns matisos es pot situar Mendel com a punt de partida' de la ge- 
nktica moderna i de la seva constitució en disciplina "dura". Les cikncies dures 
exerceixen un ascendent i una atracció indubtable sobre totes les cikncies d'allo 
que és hipercomplex, les cikncies humanes o socials, que només poden ésser 
"toves", per causa de la mateixa complexitat del seu objecte i de la inadequació 
de la instrumentació teorico-practica actualment disponible. Les causes d'aques- 
ta fascinació són múltiples i potser algunes d'entre elles podrien interpretar-se 
en clau psicoanalítica. Tanmateix són molts els científics socials que s'han re- 
bel.lat d'una manera .virulenta contra tota temptació de deixar penetrar les 
explicacions genetistes en el camp del social. Les raons són clares. Existeix cer- 
tament una part de defensa corporativista de la propia tasca teorica, ja que tota 
concessi6 a les explicacions genetistes treu contundkncia a les temptatives d'uti- 
litzar el social com a principi explicatiu de la constitució dels individus i dels fe- 
nomens de les societats. Pero existeixen també raons ideologiques fortament 
arrelades en les lligons de la historia moderna. No és pura casualitat que el gene- 
tisme s'asocii' amb postures conservadores i eventualment racistes o feixistes. 
Des de J. Galton fins a Cyril Burt, passant per H.H. Eysenck no manquen mo- 
tius per a adoptar una actitud de recel. Nogensmenys, quan aquesta malfianga es 
converteix en rebuig a priori es corre un doble risc: es deixa l'ex~lus~vitat del 
tractament d'un camp científic en mans d'un sector ideologic determinat, consti- 
tui'nt-10 en un domini conservador, i es prescindeix deliberadament de tot arse- 
nal polkmic seriós, limitant-se, per desconeixement profund de la matkria, a 1'6s 
d'armes merament ideologiques. 

La forma que pren avui el genetisme en cikncies socials, perllongant el tre- 
ball de certs etolegs (Lorenz, 1974), és el socio-biologisme (Wilson, 1980). Po- 
ques han estat les refutacions documentades i no merament ideologiques de la 
socio-biologia i tampoc no ho intentarem aqui. Només cal recordar que un dels 
elements constitutius del nucli dur de la dcio-biologia és l'afirmació que la fina- 
litat Última de qualsevol conducta normal, la seva raó de ser i el seu motor rau 
en crear les condicions que optimitzen la transmissió/reproducció del patrimoni 
genktic de l'autor de la conducta. 

Les conseqükncies d'aquest punt de vista apareixen immediatament, i Wil- 
son s'encarrega a més de fer-les explícites clarament. Els codis etics, els sistemes 
de valors no són sinó l'expressió, en Última instancia, de l'imperatiu genktica- 
ment programat, de salvaguardar el nostre propi patrimoni genktic. 

Skinner lluita contra el caracter "metafísic" de les nocions de dignitat i de 
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llibertat, Freud denuncia les utopies socials alliberadores, Wilson relativitza l'k- 
tica fent-la serva de l'egoisme genktic dels individus i de les espkcies. Tots ells 
fonamenten explícitament o implícita llurs posicions sobre un determinisme 
d'ordre biologic i tots ells qüestionen a la fi les possibilitats teoriques d'auto-de- 
terminació i d'auto-creació dels individus i de les societats, desembocant en un 
pessimisme radical en el cas de Freud i en un optimisme tecnocratic en el cas de 
Skinner i de Wilson. Rebutjar les influhncies de la biologia? No necessariament. 
Intentaré indicar en els dos Últims apartats la utilitat que pot presentar el raona- 
ment analogic, inspirat en aquest cas en la biologia i l'interks que presenten per 
a les ciencies socials les recents aportacions de la biologia. 

4 - L'homogene'ització social. Una interpretació inspirada 
en la genética de les poblacions 

Qualsevol observador del social coincidira en qui I'evolució de les societats 
modernes esta marcada, entre d'altres, per dues grans direccions. Creixent com- 
plexificació socio-tkcnica per una part, i creixent homogene'ització socio- 
política. S'incrementa el grau de diferenciació interna de la societat quant a les 
especialitats socio-tkcniques requerides per al seu funcionament i es redueix gra- 
dualment el -ventall de models socio-polítics "reals" en la superfície de la Terra. 

La genktica de les poblacions (Jacquard, 1978) ha demostrat que la reduc- 
ció de la varietat genktica d'una espkcie pot tenir conseqü6ncies catastrofiques a 
llarg termini. Quan es seleccionen les varietats de blat les que més renten, i mit- 
jan~ant l'extensió del seu conreu es condemna a desaparkixer a centenars de va- 
rietats alternatives, s'aconsegueixen dos resultats. Primer es fa més fragil l'es- 
pkcie ja que desapareixen aquelles varietats que haguessin pogut adaptar-se a un 
canvi ambiental imprevist, mortal per a les varietats seleccionades. Segon, min- 
ven les possibilitats de diferenciació innovadora en el si de l'espkcie, és a dir, la 
creativitat de l'espkcie. 

No és absurd pensar que aquest mateix ((principi de risc inherent a la ho- 
mogene'ització genktica)) és aplicable a nivell social. En efecte, la fagotització de 
les diferkncies socio-polítiques, la homogene'ització dels models de societat (som 
a l'alba de la ((societat planetaria))) no només fa que minvin les possibilitats de 
supervivkncia enfront a un canvi ecotkcnic imprevisible sinó que redueixen 
drasticament les potencialitats d'innovació social o de creativitat socio-política 
en el pla dels models de societat possibles. 

Aquest efecte és agreujat pels efectes homogene'itzadors de la producció de 
saber científic (Ibañez, 1984) i pels seus efectes en l'ambit de les relacions de po- 
der (Foucault, 1978). No crec que s'hagi de desaprofitar l'advertkncia que ens fa 
la genktica de les poblacions tant més quan coincideix amb una de les condi- 
cions de possibilitat del funcionament dels sistemes complexos autoorganitza- 
tius, com són les societats (Ashby, 1958). 
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5 - Biologia i sistemes complexos autoorganitzatius 

La biologia constitueix un dels sectors de la cikncia on s'estan elaborant 
amb major rapidesa unes conceptualitzacions que trenquen amb els esquemes 
explicatius classics de les ciencies Galileo-Newtonianes i on s'estan forjant els 
principis d'un nou paradigma científic adaptat al tractament complex. dels ob- 
jectes complexos. Son ja més d'un els biolegs i fisiolegs (Altan, 1979; Maturana i 
Varela, 1979; Vendryes, 198 1, per exemple) que aborden l'explicacio dels orga- 
nismes vivents des d'una perspectiva antipositivista considerant-10s com a siste- 
mes complexos autoorganitzatius que no es regeixen pels principis determinis- 
tes, basats en la reversibilitat i les relacions lineals, de les ciencies modernes 
(Prigogine, I.; Stenger, I.,. 198). Aquest punt de .vista entronca amb els treballs 
realitzats en temodinamica dels estats allunyats de l'equilibri (Prigogine, 1983) 
i sembla encloure una infinitat de promeses per a una nova forma d'abordar 
l'objecte psicologic o social que és per excel.lkncia un sistema complex autoor- 
ganitzatiu (Dumouchel, Dupuy, 1983). Entrar en majors detalls seria sortir-se del 
tema d'aquest escrit pero vull afirmar la meva convicció que si els científics 
socials no estan molt atents al que s'esta elaborant avui en el camp de la ciencia 
postmoderna i especialment en el camp de la biologia podrien desaprofitar una 
oportunitat historica de construir per fi un autkntic saber psicosocial. 

Resum 

La finalitat d'aquest article és la d'examinar l'impacte del darwinisme en 
psicologia, la influencia del lamarckisme en la psicoanalisi, els efectes del gene- 
tisme en les ciencies socials, a més d'algunes consideracions entorn a les recents 
aportacions de la biologia. 

Deliberadament deixa de banda el problema a bastament tractat del darwi- 
nisme social. 

Resumen 

La finalidad del presente articulo es la de examinar el impacto del darwi- 
nismo en psicologia, la influencia del lamarckismo en el psicoanalisis, 10s efec- 
tos del genetismo en las ciencias sociales, ademas de abordar el tema de las 
recientes aportaciones en el campo de la biologia. 

Deliberadamente se omite el problema del darwinismo social suficiente- 
mente tratado. 
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I Summary 

The purpose of this article is to examine the impact of Danvinism on psy- 
chology, the influence of Lamarkisme on psychoanalysis, the effects of genetics 
on the social sciences, as well as some considerations about recent contributions 
coming from biology. 

It deliberately leaves aside the much discussed problem of social Danvi- 
nism. 
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