
LA TEORIA DE L'EVOLUCIÓ AVUI 

La història recent de la biologia evolutiva s'ha vist esquitxada per una sèrie de 

fructíferes controvèrsies, que ha permès la creixent explicació dels fenòmens que són 

objecte del seu estudi. L'anàlisi d’aquestes controvèrsies mostra una certa reincidència 

històrica que pot sintetitzar-se en les concepcions internalista i externalista de 

l'evolució. En l'actualitat, la teoria de l'evolució es fa ressò d'aquestes dues visions i, 

per descomptat, si en algun moment es va parlar de la síntesi evolutiva, probablement 

ara haguéssim de parlar d'una nova, però tampoc hem de descartar noves síntesis 

futures. O, dit d'altra manera, no hi ha alternatives fonamentals a la teoria evolutiva, 

sinó més aviat un continu aprofundiment en les tesis de Darwin.  

L'evolució requereix per a la seva explicació d'un conjunt de factors que expliquin , 

alhora, els múltiples fenòmens que configuren l'ampli espectre de la diversitat 

biològica, passada i present. Aquest espectre abasta des de l'origen i evolució de la 

diversitat microbiana fins a l'origen i evolució de la multicelularitat i altres grans 

transicions evolutives. Una teoria tal requereix concentrar el seu esforç explicatiu sobre 

l'arc de tota la biodiversitat i tots els fenòmens que en ella han esdevingut. Mes 

encara, requereix disposar d'explicacions coherents que ens puguin ensenyar tota la 

complexitat, des de la que s'observa en una simple, o no tan simple, cèl·lula 

procariota, fins a les jerarquies d'organització dels eucariotes, passant per la inevitable 

obligació, per a no incórrer en llacunes teòriques, a donar resposta a com s'ha transitat 

d'una a altra o, en general, entre qualsevol transició. 
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