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Evolució: selecció natural i l’origen de les espècies

Tots els organismes existents són els descendents modificats d’un o d’uns pocs antecessors 
que van aparèixer a la Terra en un passat llunyà, fa aproximadament tres mil milions 
d’anys. La força que ha impulsat tot aquest canvi és la selecció natural.

Els organismes evolucionen a través d’adaptacions constants al seu medi ambient, gràcies 
a les modificacions heretades i fortuïtes que confereixen avantatges selectius (expressats 
en la major supervivència diferencial). En l’univers dels éssers vius hi ha «una lluita per 
l’existència que condueix a la preservació de cadascuna de les desviacions avantatjoses de 
l’estructura o de l’instint» de cada organisme. Tota la varietat de les formes de vida té el 
seu origen en l’adaptació diferencial. 

«A la conservació de les variacions i diferències que són individualment favorables i la 
destrucció de les que són perjudicials, l’he anomenada selecció natural o supervivència 
dels més aptes», va escriure Darwin.

Les dues idees bàsiques del darwinisme («lluita per l’existència» i «supervivència del més 
apte») tenen origen en la sociologia. Darwin les va adaptar a partir de la lectura que va fer 
de Malthus. (L’expressió concreta «supervivència del més apte» la va prendre de Spencer).



Evolució: el paradigma neodarwinià

Wilson: «...l’evolució per selecció natural funciona mitjançant l’atzar i la necessitat. 
Formes diferents del mateix gen, anomenades al·lels, s’originen per mutacions, que són 
canvis aleatoris en les llargues seqüències d’ADN (àcid desoxiribonucleic) que formen el 
gen. A més d’aquests desordres puntuals de l’ADN, en cada generació es creen noves 
mescles d’al·lels pels processos de recombinació de la reproducció sexual. Els al·lels que 
augmenten la supervivència i la reproducció dels organismes portadors s’estenen per la 
població, mentre que els que no ho fan desapareixen». 

En una versió generalitzada de la teoria (Maynard Smith) aquesta estableix que qualsevol 
població d’entitats amb les propietats de multiplicació (que una entitat puga donar lloc a 
unes altres), variació (que no totes les entitats siguen iguals, que alguns tipus siguen més 
aptes per sobreviure i multiplicar-se que no uns altres) i herència (que el semblant 
genere el semblant) evolucionarà. Així, l’evolució sobre el nostre planeta ha tingut lloc 
perquè els organismes vius tenen aquestes tres propietats. 



Herbert Spencer: biografia

(Derby, 1820-Brighton, 1903) Figura molt important de l’evolucionisme social i
del liberalisme polític. El primer i l’únic que va sobreviure de 6 germans.
Nascut en una família de protestants heterodoxos de mentalitat fortament
individualista. De salut precària, va ser educat a la casa familiar, sobretot pel
pare –simpatitzant dels quàquers i de l’utilitarisme de Bentham– i per un oncle
clergue, militant progressista i liberal. Fou fonamentalment autodidacta.
Formació fonamentalment científica i tècnica, amb poc d’interès per les
humanitats i per l’art. No va voler anar a la universitat (i, quan ja era vell i
famós, va rebutjar els nomenaments i honors oferits per moltes institucions
acadèmiques). Va evitar tota mena de lligams i vincles, polítics, professionals o
personals (no es va casar mai i no se li coneix més relació amb dones que una
amistat platònica amb l’escriptora George Eliot). Fou amic, d’altra banda, de
Mill i Huxley. Fins i tot, com que veia en la cultura una possible limitació de la
llibertat, no va llegir molt.
Políticament fou un liberal, adversari del socialisme però també de
l’imperialisme (considerant que l’imperialisme militar seria superat per un
desenvolupament econòmic pacífic). De manera coherent, va oposar-se
activament a la guerra dels bòers i a les activitats militars de l’imperi britànic, i
sempre va adoptar posicions democràtiques.
Letters on the Proper Sphere of Government (1842) planteja límits a l’autoritat
del govern i les lleis, un punt de vista, el de la defensa de l’individu contra
l’estat, que va mantenir sempre. En els anys quaranta fou enginyer de
ferrocarrils i delineant. El 1848 va ser contractat com a redactor de The
Economist i començà així la seua carrera d’escriptor i filòsof. El 1850 publicà
Estàtica Social.



Spencer. Biografia (2)

El 1853 va deixar The Economist gràcies a l’herència d’un oncle, que li va 
permetre dur una vida frugal en diverses pensions de Londres i dedicar-se 
exclusivament a l’estudi i l’escriptura. Després de publicar, amb poc de 
ressò, uns Principis de Psicologia, va patir una crisi nerviosa severa 
seguida d’insomni crònic i es va aguditzar la seua inclinació a defugir la 
gent (excepció feta d’un reduït grapat d’amics íntims). La seua dedicació 
quasi exclusiva fou l’elaboració d’un tractat de Filosofia Sintètica, amb 
l’objectiu de fonamentar el positivisme. Li va dedicar 36 anys, amb 
nombroses interrupcions per malalties. Per tal de fer front a les despeses, 
va decidir publicar-lo per parts i per subscripció, amb lliuraments 
trimestrals. El primer volum, Primers principis, estigué complet el 1862. El 
1865 va haver de suspendre’n l’edició per manca de diners. Va eixir del 
problema en rebre una modesta herència de son pare i el suport econòmic 
d’un admirador nord-americà. Cap al 1870, les vendes començaren a 
millorar, en ser els llibres de Spencer cada vegada més demanats i traduïts 
(fins i tot al sànscrit i al xinès): Principis de biologia (1867), segona edició 
dels Principis de Psicologia (1872), Principis de sociologia (1877) i Data of 
Ethics (1879). Va publicar a banda nombrosos assajos, que van ser aplegats 
sota el títol Scientific, Political and Speculative Essays (1891). El 1896 va 
aparèixer el darrer volum de Sociology, final d’una obra molt reconeguda, 
quan Spencer era considerat el mestre del positivisme i un dels filòsofs més 
cèlebres de l’època, reconegut en tota Europa. En morir, va ser soterrat a 
Highgate, on la seua tomba està a dos passos de la de Marx.



La teoria de l’evolució de Spencer

La teoria general de l’evolució de Spencer [l’interès de la qual, avui, és purament històric] 
està formulada en Primers Principis (1862). Segons Spencer, la teoria era aplicable a tota la 
naturalesa i la societat, des de l’evolució dels cosmos a l’evolució social, i la seua llei més 
general manté que la realitat passa al llarg del temps d’una homogeneïtat caòtica a una 
heterogeneïtat ordenada.
L’esquema spencerià integra tres principis bàsics: la persistència de la força, la 
indestructibilitat de la matèria i la continuïtat del moviment. I quatre postulats derivats: la 
persistència de les relacions entre les forces (o uniformitat de les lleis); la transformació i 
equivalència de les forces, que no es perden sinó que merament es transformen; el 
moviment pel camí de menor resistència o major atracció; i el ritme alternant del 
moviment.
[L’esquema suma formulacions sui generis de lleis científiques, generalitzacions d’abast 
indefinit i un pèl arbitràries, i errors de pes. En la seua aplicació a l’evolució biològica, 
Spencer acceptà la falsa idea lamarckiana de l’herència dels caràcters adquirits.]
En sociologia, en canvi, l’aplicació de la llei d’evolució de Spencer està en l’origen de 
formulacions molt difoses i repetides, encara avui, de l’evolucionisme social. En particular, 
la tesi que la societat humana hauria passat d’una situació d’homogeneïtat primigènia fins 
a l’elevat grau d’organització dels temps moderns. El tòpic aquell que «la societat de hui és 
molt complexa» té clares arrels spencerianes.

«L’evolució és una integració de la matèria i una 
dissipació concomitant del moviment durant les quals 
la matèria passa d’una homogeneïtat relativament 
indefinida i incoherent a una heterogeneïtat 
relativament coherent mentre que el moviment 
retingut pateix una transformació paral·lela.»



La versió spenceriana de l’evolució social (1)

El canvi social és unidireccional, té un sentit (no és fortuït, ni indeterminat, ni 
està sotmès a canvis radicals de direcció).

El sentit és el següent:
Les societats evolucionen al llarg del temps cap a més extensió geogràfica i més 

població, més densitat de població, més diferenciació en un nombre molt gran de 
parts, més especialització funcional de grups i regions, més integració i comunicació 
entre les parts, més capacitat per a grans iniciatives de cooperació i més capacitat 
d’adaptació a les circumstàncies de tot tipus. Tot això constitueix el progrés, resultat 
de la perfectibilitat natural dels éssers humans.

L’esmentada tendència de progrés és el “curs normal de l’evolució social”, el curs 
seguit típicament per qualsevol societat.

L’evolució social és històricament un procés lent, de canvis mínims i quasi 
imperceptibles però constants i que s’acumulen al llarg del temps (l’abolició de 
l’esclavitud i la servitud ha requerit mil·lennis, diu Spencer). Tanmateix, hi ha una 
tendència a l’acceleració del canvi (una mena de taxa d’evolució constantment 
creixent). Per això manté que l’acció política per canviar les coses ràpidament 
mitjançant decisions de govern és inútil i fins i tot, contraproduent. Pel contrari, 
sosté, la sociologia hauria de servir per frenar l’actuació dels governs, i alliberar així 
d’entrebancs la tendència natural de la societat a millorar i progressar pel seu propi 
impuls.



La versió spenceriana de l’evolució social (2)

«Aquesta concepció que les societats evolucionen naturalment, començant amb 
tipus simples i petits que tenen existències breus abans de desaparèixer, avançant 
cap a tipus superiors que són més grans, més complexos i més prolongats en el 
temps, arribant a tipus encara superiors, com el nostre, grans en dimensió, 
complexitat i durada, i prometent tipus que els superaran àmpliament després que 
les societats actuals s´hagen extingit –aquesta concepció de les societats implica per 
una part que en el lent transcurs de les coses són possibles canvis quasi 
immesurables en quantitat, però per una altra implica també que en períodes de 
temps curts només és possible una petita quantitat d’aquests canvis.» (De The Study of 
Sociology, 1873).

Per a Spencer, una 
explicació evolutiva té 
com a premissa 
l’acceptació que els 
fenòmens en tots els 
àmbits de la natura, 
també en la societat, 
segueixen processos 
interrelacionats 
d’increment progressiu 
en massa, densitat, 
diferenciació, 
especialització, 
integració i adaptació. 

En la seua idea d’evolució, Spencer va 
acceptar el lamarckisme, un punt de 
vista que sosté que: (a) els trets 
biològics i psicològics es desenvolupen a 
través de l’ús i s’extingeixen pel desús; i 
(b) que els trets desenvolupats 
mitjançant l’exercici o l’ús poden passar 
a la generació següent per herència 
biològica (per dir-ho així, que si una 
dona aprèn matemàtiques, els seus fills i 
filles naixeran amb bona capacitat per 
als números).



La sociologia de Spencer. 1: Organicisme (a)

L’organicisme és una perspectiva que consisteix a entendre les societats 
humanes com si foren organismes (Giner).
L’organicisme està relacionat amb el funcionalisme, perquè entén la 
societat com un conjunt d’òrgans i activitats que tenen, en cada cas, una 
funció específica, que fan aportacions específiques al funcionament de la 
totalitat social.
L’organicisme està relacionat amb l’evolucionisme (o, almenys, amb el 
desenvolupament individual dels organismes vius) perquè manté que el 
creixement va associat amb l’increment de la complexitat estructural i de 
la diferenciació funcional dels diferents components (individus, grups, 
institucions...) del «cos social».
[La metàfora organicista ha estat associada sovint amb formes molt 
conservadores del pensament polític, en les quals cada grup i cada persona 
té «el seu lloc» en l’ordre social. No és aquest el cas de Spencer, per a qui 
l’evolució social portava de les societats «militants» (dominades per 
soldats i frares) a les societats «industrials» o «civils», en les quals...
...es produeix un increment molt fort de l’autonomia i de la llibertat 
individual, fet que reforça la capacitat de separar-se de la pressió del grup;
...la influència i el domini d’una societat són la conseqüència de la seua 
capacitat industrial més que no del seu poder militar, el que determina 
una tendència pacífica del canvi social, basada en l’economia i no en la 
guerra.]



La sociologia de Spencer. 1: organicisme (b)

En un treball del 1860 («The Social Organism»), va assenyalar quatre similituds 
entre l’organisme biològic (individual) i l’organisme social: 
-Tots dos comencen com a organismes petits i, amb un desenvolupament lent, amb 
canvis imperceptibles, augmenten en grandària fins a «deu mil vegades».
-Tots dos comencen com a estructures simples i, a mesura que creixen, esdevenen 
estructuralment més complexos.
-Tots dos comencen amb poca organització, amb mínima interdependència i, a 
mesura que creixen en grandària i complexitat, augmenten també en integració i 
interdependència.
-Tots dos tenen un cicle vital més prolongat que llurs respectives unitats.

I quatre diferències:
-Els organismes biològics tenen una forma externa definida i observable; les 
societats, no.
-Les unitats (cèl·lules i òrgans) d’una entitat biològica estan físicament 
interconnectades, mentre que els membres d’una societat poden dispersar-se sobre 
territoris amplis sense contacte físic directe.
-Les parts d’un organisme biològic tenen posicions relatives més o menys constants, 
mentre que els individus que formen una societat tenen molta més mobilitat.
-En un organisme biològic la consciència està en un punt determinat (el cervell), 
mentre que tots els individus d’una societat en tenen.

Aquestes idees apareixen també en textos posteriors, com ara The Study of 
Sociology i The Principles of Sociology.

P. Seelig, 2010

Font: D. Ashley i M. 
Orenstein: Sociological 
Theory: Classical 
Statements. Needham 
Heights, MA, Allyn and 
Bacon, 1985.



La sociologia de Spencer. 2: Funcionalisme (a) 

El funcionalisme concep la societat com una totalitat (un conjunt 
d’interdependències) formada per activitats humanes 
especialitzades i distintes, mútuament dependents i 
complementàries, anomenades normalment funcions (Giner).

El funcionalisme rebutja l’individualisme (tant l’utilitarista, segons el qual l’individu 
persegueix el seu interès particular sense atendre imperatius grupals o 
comunitaris, com el metodològic, que interpreta els fenòmens socials com a 
resultat d’interaccions d’individus).
Rebutja també els col·lectivismes conflictualistes (com el marxisme), perquè 
insisteix en l’estabilitat social que resulta de la «integració funcional»: la societat és 
un sistema ordenat de funcions mútuament complementàries, en el qual el 
conflicte és o patològic o desequilibrant. 
No ignora el canvi però tendeix a veure’l més en termes d’increment lent i 
acumulatiu que en termes de discontinuïtats i trencaments [en aquest sentit, com 
en tants altres, l’evolucionisme social no té massa a veure amb l’evolució 
biològica]. El procés històric produeix una creixent diferenciació interna de les 
societats amb la diversificació d’activitats especialitzades.
Funció es refereix a les accions i institucions que reforcen l’estructura d’un ordre 
social determinat i li són necessàries (la reproducció, l’adaptació al medi ambient, 
la protecció enfront d’enemics externs, les cerimònies que mantenen la cohesió 
social, etc.). Així, cal establir els requeriments funcionals i les necessitats bàsiques 
d’una societat per identificar quines institucions els satisfan (Giner).
Com tractar la desigualtat dins d’un esquema d’integració funcional? Spencer va 
introduir la noció d’estratificació social (que introdueix una multiplicitat de 
posicions lligades a la diferenciació funcional i s’oposa als esquemes de classes).



La sociologia de Spencer. 2: Funcionalisme (b)

En el tercer volum d’Els Principis de la Sociologia, els grups funcionals de la 
societat es divideixen en tres sistemes socials.

-El sistema de sustentació, o intern, inclou els grups dedicats a la producció 
de béns.
-El sistema de regulació, o extern, inclou els grups l’activitat dels quals té a 
veure amb el manteniment de l’ordre polític i dels exèrcits.
-El sistema de distribució connecta els altres dos sistemes (inclou els grups 
relacionats amb el transport i les comunicacions).

Funció és l’activitat que una part d’una totalitat realitza per al 
manteniment d’aquesta totalitat.

La societat s’entén aleshores com un equilibri dinàmic entre les diferents 
parts funcionals (un sistema funcional autoregulat, va dir Parsons). I canvia 
lentament, d’una manera acumulativa («evolució» social).

Spencer va pensar el canvi social en termes de quatre estadis successius de 
complexitat organitzativa creixent (societat simple, composta, doblement 
composta i tres vegades composta) i dos tipus contraposats (societat 
militant i societat industrial).

La societat militant s’organitza per a la guerra i en ella el sistema de 
regulació domina sobre el de sustentació. La societat industrial s’organitza 
per a la producció de béns i el sistema de sustentació és el dominant.



Societat militant

- El sistema de regulació domina sobre el sistema de 
sustentació.

- El control centralitzat i l’autoritat necessaris per a la guerra 
impregnen tota la vida social.

- La societat està dividida en segments molt jerarquitzats.
- La iniciativa privada està restringida.
- Tots els aspectes de la vida privada –alimentació, vestit, 

moviments, esplai, etc.– estan sotmesos a regulació estatal.
- La censura és omnipresent i els comportaments privats són 

controlats per funcionaris i espies.
- L’economia està controlada o regulada per l’estat i està 

subordinada a les necessitats militars.
- La reglamentació i l’estatus penetren tota la vida social.
- La llibertat política no existeix.
- Les vides i les propietats estan a disposició de l’estat.
- La filosofia dominant estableix que els individus existeixen 

per servir les finalitats de la societat.



Societat industrial

-Està dominada pel seu sistema de sustentació (l’economia).
-S’organitza per afavorir la lliure iniciativa pel que fa al 
desenvolupament i la producció de béns industrials.
-El govern elegit i representatiu funciona només per protegir la 
iniciativa i els drets individuals.
-L’autoritat i la funció reguladora del govern es redueixen al 
mínim.
-Tots els individus tenen els mateixos drets; les castes, 
l’esclavitud i la servitud no existeixen.
-Hi ha llibertat d’opinió i religiosa.
-Organitzacions voluntàries contribueixen a l’assistència als 
individus i al benestar social.
-Les forces de coerció desapareixen i els esforços cooperatius es 
basen en contractes i acords mutus.
-És un ordre descentralitzat, sense un cos regulador poderós, i 
per això és molt plàstic i s’adapta amb facilitat a les noves 
circumstàncies.
-L’estat és una agència de protecció dels drets, les llibertats i la 
iniciativa individuals.



La sociologia de Spencer. 3: individualisme i liberalisme

La individualització és un procés de molt llarga durada de construcció de l’individu com a 
subjecte, procés que està lligat a la democràcia i al mercat (Béraud).
En aquest sentit, no és el mateix que l’individualisme psicològic o polític, tot i que hi té 
relació. 
Spencer no és l’únic autor que ha insistit en això (Tocqueville abans, i Durkheim o Simmel 
després, van insistir en la mateixa idea molt abans que esdevinguera un tòpic de la 
sociologia de la modernització).
En Spencer, es dóna conjuntament:
-La insistència en la individualització com a resultat de l’evolució social (les societats amb 
molta especialització i diversificació funcional són les que permeten una realització 
individual més gran). La humanitat evoluciona des de la cooperació forçada i rutinària de 
les comunitats primitives fins a la cooperació lliure i contractual de les modernes, basades 
en pactes de prestació mútua de serveis impossibles sense una mentalitat individualista. 
-I l’individualisme polític (la insistència en els drets de l’individu i en la crítica a les 
pretensions del govern d’intervenir en la vida «privada» de la gent). Un punt de vista que 
va dur Spencer a posicions contràries, per exemple, a l’educació pública.

«...fets fonamentals. Aquests fets, que han de determinar qualsevol judici racional d’utilitat, són: que la 
vida consisteix en l’exercici de certes activitats, per les quals es manté; i que, com que és necessari que 
aquestes activitats es limiten recíprocament, entre els homes aplegats en societat, el seu exercici no s’ha 
de restringir enllà dels límits naturalment creats; lluny d’això, la funció dels agents que dirigeixen la 
societat ha de ser la de fer respectar i garantir l’esmentat exercici. El principi de l’existència individual, 
que és el mateix que el de l’existència social, està assegurat quan cadascú té la llibertat d’usar les seues 
capacitats dins dels límits traçats per la llibertat que assisteix igualment als altres (...). D’una altra part, el 
principi del progrés social es manté de la mateixa manera, per tal com, en aquestes condicions, els 
individus més capaços prosperaran i es multiplicaran més que no els ineptes (...).
Així doncs, queda establert el terme suprem de la intervenció legislativa. Reduït a la seua forma més 
bàsica, qualsevol proposta d’immiscir-se en les activitats dels individus, si no és per garantir llurs 
limitacions recíproques, comporta la pretensió absurda de millorar l’existència, i viola les condicions 
fonamentals de la vida.» (L’individu contra l’estat (1884)).



Darwinisme social Socialdarwinisme o darwinisme social és el punt de vista d’algunes 
ideologies del final del segle XIX que van descriure l’existència 
social com a conflicte o lluita permanent per la supervivència, en 
general entre grups més que no entre individus, lluita que té com a 
resultat el predomini dels més aptes (forts). En especial, s’ha 
utilitzat el terme per fer esment d’arguments contraris a les  
polítiques socials que protegeixen les gents més indefenses i 
marginades. 
En general, el socialdarwinisme ha exalçat la competència entre 
individus en el capitalisme de lliure mercat, però s’ha associat 
també amb justificacions de la dominació nacional o racial.
En sociologia, s’ha entès per darwinisme social una doctrina sobre 
la història que afirma que hi ha forces subjacents i irresistibles que 
actuen en les societats de manera semblant a com les forces 
naturals actuen en les comunitats de plantes i animals, i que per 
tant poden formular-se lleis socials semblants a les naturals. 
Aquestes forces històriques produeixen progrés evolutiu a través 
del conflicte entre grups socials. Els grups socials millor adaptats i 
amb més èxit sobreviuen als conflictes, fet que eleva el nivell 
evolutiu general de la vida social.
L’expressió «darwinisme social» fou utilitzada per primera vegada 
en un article del 1877 de J. Fisher («The History of Landholding in 
Ireland»).
----
[L’estatut dins del paradigma evolucionista de la selecció grupal –amb el 
debat paral·lel sobre el significat i l’abast de l’altruisme– ha estat sempre 
dubtós i confús. En qualsevol cas, en la majoria de les versions, el 
darwinisme social hi té poc a veure. La relació, tant de Darwin com de 
Spencer, amb el socialdarwinisme, és si de cas indirecta; seria més exacte 
dir que ambdós han estat de vegades utilitzats per legitimar posicions 
polítiques preexistents i sovint antidemocràtiques.]


