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Capítol V. Sobre el desenvolupament de les facultats intel·lectuals i morals durant els temps primitius i els 
civilitzats 
 
 
Els temes de què m'ocuparé en aquest capítol són del major interès, però els he tractat de forma 
imperfecta i fragmentària. El senyor Wallace, en una admirable publicació a la que m’he referit abans, 
sosté que l’home, després d’haver adquirit parcialment aquelles facultats intel·lectuals i morals que el 
distingeixen dels animals inferiors, hauria estat molt poc subjecte a modificacions en la seva estructura 
corporal a través de la selecció natural, o per altres mitjans. Perquè l'home és capaç “de mantenir-se, amb 
un cos sense canvis, en harmonia amb un univers canviant” gràcies a les seves facultats mentals. Té un 
gran poder d’adaptar els seus costums a noves condicions de vida. Inventa armes, eines i estratègies 
diverses, amb les quals es procura l’aliment i es defensa. Quan emigra cap a un clima més fred, usa 
vestits, construeix coberts i fa foc; i, amb l’ajuda del foc, cuina aliments que altrament no serien 
comestibles. Ajuda els seus semblants de moltes maneres, i anticipa els esdeveniments futurs. Fins i tot 
en èpoques remotes practicà alguna divisió del treball. 
 
Els animals inferiors, en canvi, han de patir modificacions en la seva estructura corporal per tal de 
sobreviure sota condicions molt canviants. Han d’esdevenir més forts o adquirir unes dents o unes urpes 
més eficients per defensar-se de nous enemics; o han de reduir la seva mida per tal d’evitar ser 
descoberts i escapar del perill. Quan emigren a un clima més fred, han de canviar i que els abrigui un pèl 
més gruixut o que s’alteri la seva constitució. Si no aconsegueixen aquests canvis, deixaran d’existir. 
 
Però, tal com ha assenyalat justament el senyor Wallace, la situació és molt diferent en relació a les 
facultats intel·lectuals i morals de l’home. Aquestes facultats són variables; i tenim tota la raó per creure 
que aquestes variacions tendeixen a ser hereditàries. Per tant, si eren antigament molt importants per als 
homes primitius i per als seus avantpassats simis, s’haurien d’haver perfeccionat o millorat a través de la 
selecció natural. No hi ha cap dubte de la gran importància de les facultats intel·lectuals, ja que l’home els 
deu la seva posició preeminent al món. Podem veure que, en l’estadi més incivilitzat de la societat, els 
individus més sagaços, els que inventessin i usessin les millors armes o trampes, i els més capaços de 
defensar-se, deixarien la descendència més nombrosa. Les tribus que tinguessin més quantitat d’homes 
amb aquestes virtuts creixerien i suplantarien altres tribus. Aquesta quantitat depèn sobretot dels mitjans 
de subsistència, que estan condicionats en part per la naturalesa física de la regió però, en una mesura 
molt més gran, per les tècniques que s’hi practiquin. A mesura que una tribu augmenti i sigui victoriosa, 
encara augmentarà més, com a resultat de l’absorció d’altres tribus. L’alçada i la força dels homes d’una 
tribu és probable que tinguin alguna importància de cara a aquest èxit, i depenen en part del tipus i la 
quantitat d’aliment que es pugui obtenir. A Europa, els homes de l’edat de bronze foren suplantats per una 
raça més poderosa i, a jutjar pels mànecs de les seves espases, amb mans més grans, però el seu èxit 
fou degut en molt més alt grau a la seva superioritat tècnica. 
 
Tot el que sabem dels salvatges, o que podem inferir a partir de les seves tradicions i dels seus antics 
monuments -la història dels quals han oblidat quasi del tot els actuals habitants- posa de manifest que des 
dels temps més llunyans les tribus pròsperes han suplantat les altres. S’han descobert vestigis de tribus 
desaparegudes arreu de les zones civilitzades de la terra, a les planures salvatges d’Amèrica, i a les 
aïllades illes de l’oceà Pacífic. En l’actualitat les nacions civilitzades suplanten arreu les nacions bàrbares, 
excepte en aquells llocs on el clima és un impediment mortal; i triomfen sobretot, però no tan sols, gràcies 
a les seves tècniques que són el producte de la intel·ligència. Per tant, és altament probable que amb la 
humanitat les facultats intel·lectuals hagin anat millorant de forma gradual a través de la selecció natural, i 
aquesta conclusió és suficient per al nostre objectiu. Sens dubte hauria estat molt interessant traçar el 
desenvolupament de cada facultat per separat, des del nivell en què està en animals inferiors fins l’home, 
però ni la meva capacitat ni els meus coneixements ho permeten. 
 
És important observar que tan aviat com els avantpassats dels humans esdevingueren socials (i això 
succeí probablement en un període molt antic), es reforçaren i modificaren de forma important les 
facultats intel·lectuals. D’això tan sols en tenim vestigis en animals inferiors, concretament a través del 
principi d’imitació, juntament amb la raó i l’experiència. Els simis són molt donats a la imitació, igual que 
els salvatges més primitius; i el simple fet a què m’he referit abans, que cap animal no pot ser capturat al 
mateix lloc amb el mateix tipus de trampa, mostra que els animals aprenen a través de l’experiència, i els 
uns imiten les precaucions dels altres. Ara bé, si en una tribu algun home més sagaç que els altres 
inventava una trampa o una arma noves o altres mitjans d’atac o de defensa, el simple interès personal -
sense que calgués gaire capacitat de raonament- hauria impulsat els altres a imitar-lo, i així tots se 
n’haurien aprofitat. Així, la pràctica habitual de cada nova tècnica havia de reforçar la intel·ligència 



lleugerament. Si es tractava d’un nou invent important, la tribu hauria crescut i expandit, i hauria suplantat 
altres tribus. En una tribu convertida d’aquesta manera en més nombrosa sempre hauria estat una mica 
més probable el naixement d’altres membres superiors i inventors. Si aquests homes tinguessin 
descendència que heretés la seva superioritat, la probabilitat de naixements de membres encara més 
enginyosos seria una mica major, i en una tribu molt petita seria decididament major. Fins i tot si no 
deixessin descendència, la tribu encara inclouria els seus parents; i els pèrits agrícoles han trobat que es 
pot obtenir el caràcter desitjat amb la preservació i reproducció a partir de la família d’un animal que es 
trobà valuós després de ser sacrificat. 
 
Passem a ocupar-nos de les facultats morals i socials. Per tal d'esdevenir éssers socials, els humans 
primitius o els avantpassats simis dels humans, devien haver adquirit els mateixos sentiments instintius 
que impulsen els altres animals a viure en comunitat i sens dubte mostraven la mateixa disposició 
general. Haurien sentit inquietud en ser separats dels seus companys, pels quals haurien sentit algun 
grau d'afecte; s'haurien advertit del perill i s'haurien ajudat mútuament en situacions d'atac o defensa. 
Aquestes qualitats socials, la importància de les quals per als animals inferiors ningú pot negar, van ser 
adquirides pels avantpassats dels humans de la mateixa manera, és a dir per la selecció natural, ajudada 
pel costum heredat. Quan dues tribus d'homes primitius habitants de la mateixa regió entraven en 
competència, si una d'elles (essent iguals per ambdues les altres circumstàncies) estava formada per un 
major nombre d'individus valerosos, disposats sempre a advertir-se del perill, a ajudar-se i a defensar-se, 
no hi ha dubte que aquesta tribu havia de ser superior i vèncer l'altra. No s'ha d'oblidar la gran importància 
que la fidelitat i el valor tenen a les guerres incessants dels salvatges. La superioritat dels soldats 
disciplinats sobre les hordes indisciplinades deriva sobretot de la confiança que cada individu té en els 
seus camarades. L'obediència, com bé ha mostrat el senyor Bagehot, és el valor més important, ja que 
qualsevol forma de govern és preferible a l'anarquia. Els pobles egoistes i conflictius estan desproveïts 
d'aquesta cohesió sense la qual no es pot dur a terme res. Una tribu que posseís en grau superior les 
qualitats esmentades s'escamparia i triomfaria sobre les altres; però si ens guiem per la història, també 
seria vençuda per una altra tribu més ben dotada que ella. D'aquesta manera, les qualitats morals i socials 
tendeixen sempre a progressar lentament i a difondre's per tot el món. 
 
Però es podria preguntar com dins de la mateixa tribu van començar a sorgir tants individus dotats 
d'aquestes qualitats socials i morals, i de quina manera es va elevar el nivell d'excel·lència? És molt 
dubtós que els descendents de pares més bondadosos o més fidels als seus companys fossin més 
nombrosos que els dels individus egoistes i malvats de la tribu. L'individu que estava disposat a sacrificar 
la seva vida abans de trair els seus companys sovint no deixava fills per heretar la seva noble naturalesa. 
Els homes més valents, que sempre volien lluitar al capdavant i arriscaven la seva vida pels altres sense 
cap reserva, tenien més probabilitats de morir que els altres. No sembla gaire possible per tant, 
(considerant que no estem parlant aquí de la victòria d'una tribu sobre una altra), que pogués augmentar 
el nombre d'homes dotats d'aquestes virtuts o el nivell d'excel·lència per selecció natural, o sigui per la 
supervivència del més apte. 
 
Tot i que les circumstàncies que conduïren dins d'una tribu a l'augment del nombre d'homes així dotats 
són massa complexes per ser seguides amb claredat, podem assenyalar alguns passos probables. En 
primer lloc, a mesura que la capacitat de raonament i previsió millorava, cada home aprenia aviat per 
experiència que si ajudava els seus semblants, aquests normalment també l'ajudaven. A partir d'aquesta 
motivació elemental podia adquirir l'hàbit d'ajudar els seus companys; i l'hàbit de dur a terme accions 
benvolents certament reforça el sentiment de simpatia, que dóna el primer impuls a les accions 
benvolents. I els hàbits seguits durant moltes generacions és probable que tendeixin a esdevenir 
hereditaris. 
 
Però encara hi ha un altre estímul molt més poderós del desenvolupament de les virtuts socials, en 
concret la lloança i el blasme dels nostres semblants. El desig d'aprovació i el pànic a la infàmia, així com 
l'atorgament de lloança o blasme, són deguts en primer lloc a l'instint de simpatia, tal com hem vist al 
tercer capítol; i, com tots els altres instints, aquest sens dubte fou adquirit en els orígens a través de la 
selecció natural. Per descomptat, no podem dir en quin període del seu procés de desenvolupament els 
avantpassats dels humans van esdevenir capaços de sentir i de ser moguts per la lloança i el blasme dels 
seus semblants. Però sembla que fins i tot els gossos aprecien l'ànim, la lloança i el blasme. Els salvatges 
més incivilitzats tenen el sentiment de glòria, tal com mostren en preservar els trofeus de les seves 
proeses, en presumir de forma exagerada i, sobretot, en tenir una cura extrema de la seva aparença i 
embelliment personals. Aquests costums no tindrien cap sentit si no els preocupés l'opinió dels seus 
semblants. 
 
Senten vergonya davant la vulneració d'alguna de les seves regles bàsiques; però no està clar fins a quin 
punt senten remordiment. Al principi jo estava sorprès per no haver pogut recollir ni registrar cap exemple 
d'aquest sentiment; i Sir J. Lubbock fa constar que ell no en coneix cap. Però si desterrem de la nostra 
ment tots els casos que apareixen a les novel·les, obres de teatre i confessions al llit de mort fetes al 



confessor, tinc el dubte de si molts de nosaltres tenim realment testimonis de remordiments; tot i haver 
pogut veure sovint vergonya i penediment per petites ofenses. El remordiment és un sentiment 
profundament ocult. No es pot creure que un salvatge que sacrificarà la seva vida abans de trair la seva 
tribu o que es deixarà fer presoner abans de trencar la seva paraula no sentiria remordiments en el més 
íntim de la seva ànima, encara que pugui ocultar-ho, si hagués violat un deure que considerava sagrat. 
 
Per tant podem concloure que l’home primitiu, ja en una època molt remota, hauria estat influenciat per la 
lloança i el blasme dels seus semblants. És obvi que els membres de la mateixa tribu aprovarien la 
conducta que els semblava beneficiosa pel grup, i que reprovarien la que els semblava malvada. Fer el bé 
als altres -o fer als altres el que t’agradaria que et fessin a tu- és la pedra angular de la moralitat. Per tant 
resulta difícil exagerar la importància que en temps antics tingué el desig d’aprovació i la por a la 
reprovació. Un home que estava disposat a sacrificar la seva vida pel bé dels altres, encara que no ho fes 
mogut per un profund sentiment instintiu sinó per un sentit de glòria, amb el seu exemple hauria despertat 
en els altres el mateix desig de glòria i hauria reforçat amb la pràctica el noble sentiment d’admiració. I així 
hauria fet molt més bé a la seva tribu que engendrant una descendència amb una tendència a heretar el 
mateix elevat caràcter. 
 
Amb l’augment de l’experiència i de la capacitat de raó, l’home percep les conseqüències més remotes de 
les seves accions, i les virtuts personals com la moderació, la castedat, etc. que durant els primers temps 
eren, tal com hem vist abans, totalment desconegudes, passen a ser altament valorades o fins i tot 
sacralitzades. Però no necessito repetir el que he comentat sobre el tema al tercer capítol. En definitiva, 
un sentiment altament complex originat en els instints socials, orientats constantment per l’aprovació o 
reprovació dels nostres semblants, regulats per la raó, l’interès personal i en temps més recents pels 
sentiments religiosos i reforçats per l’educació i el costum, tot això, combinat, constitueix el nostre sentit 
moral o consciència. 
 
Convé no oblidar que, encara que un elevat nivell de moralitat donés a cada individu particular i als seus 
descendents només un petit avantatge -o cap- sobre els altres homes de la mateixa tribu, és segur que 
aquest avenç en el nivell de moralitat i l’augment en el nombre d’homes ben dotats de moral donà un 
avantatge immens a una tribu sobre una altra. No hi pot haver cap dubte que una tribu amb molts 
membres amb un alt grau d’esperit de patriotisme, fidelitat, obediència, coratge i simpatia i per tant 
sempre disposats a ajudar els altres i a sacrificar-se pel bé comú, sortiria victoriosa sobre moltes altres 
tribus; i aquesta seria una selecció natural. A totes les èpoques, arreu del món unes tribus han suplantat 
unes altres; i com que la moralitat és un element del seu èxit, el nivell de moralitat i el nombre d’homes 
ben dotats de moral ha tendit a créixer i augmentar. 
 
Però resulta molt difícil explicar els motius pels quals una tribu en particular i no una altra ha tingut èxit i 
ha pujat en l’escala de la civilització. Molts salvatges estan en les mateixes condicions que estaven quan, 
fa alguns segles, van ser descoberts per primera vegada. Com ha destacat el senyor Bagehot, tendim a 
creure que el progrés és la regla general de la societat humana, però la història refuta aquesta idea. Els 
antics ni tan sols la consideraven; com tampoc ho fan les nacions orientals en l’actualitat. D’acord amb 
una altra autoritat, el senyor Maine, “la major part de la humanitat mai ha mostrat el més mínim desig de 
millorar les seves institucions civils.” El progrés sembla que depèn de la confluència de moltes condicions 
favorables, massa complexes per ser seguides. Però sovint s’ha destacat que un clima fresc que 
condueixi a la indústria i a les diverses arts ha estat altament favorable, o fins i tot indispensable per 
aquest fi. Els esquimals, pressionats per dures necessitats, han tingut èxit en moltes invencions 
enginyoses, però el seu clima ha estat massa sever per fer possible un progrés continuat. Els costums 
nòmades, sigui a les amples planúries, als boscos espessos dels tròpics o a les ribes dels mars, han estat 
en tots els casos altament desfavorables. Observant els habitants salvatges de la Terra del Foc vaig 
descobrir que la possessió d’alguna propietat, una residència fixa i la unió de moltes famílies sota un cap 
eren requisits indispensables de la civilització. Aquests costums gairebé exigeixen el cultiu de la terra; i les 
primeres etapes en el cultiu probablement foren fruit d’alguna casualitat, com ara que les llavors d’algun 
arbre fruiter caiguessin sobre una pila de deixalles i produïssin una varietat inusualment bona. Malgrat tot, 
el problema del primer pas dels salvatges cap a la civilització de moment és massa complicat per ser 
resolt. 
 
 
La influència de la selecció natural sobre les Nacions Civilitzades 
 
En el darrer capítol i en el present m’he ocupat de l’avenç de l’home des d’una primitiva condició semi 
humana cap al seu estat bàrbar present. Però caldria afegir algunes consideracions sobre l’acció de la 
selecció natural sobre les nacions civilitzades. Aquest tema ha estat ben tractat pel senyor W. R. Greg, i 
abans pel senyor Wallace i el senyor Galton. Moltes de les meves observacions són preses d’aquests tres 
autors. Entre els salvatges, els dèbils de cos o ment aviat són eliminats; i els que sobreviuen mostren 
sovint un estat de salut vigorós. Els homes civilitzats, en canvi, ens esforcem tant com podem per aturar el 



procés d’eliminació; construïm asils pels imbècils, pels mutilats i pels malalts; instituïm lleis contra la 
pobresa i els nostres metges apliquen tota la seva habilitat en salvar la vida de tothom fins al darrer 
moment. Hi ha motius per creure que la vacunació ha salvat milers de persones que per la seva 
constitució dèbil antigament haurien estat víctimes de la verola. Així, els membres dèbils de les societats 
civilitzades propaguen la seva naturalesa. Ningú que s’hagi ocupat de la reproducció d’animals domèstics 
tindrà cap dubte que això haurà de ser altament perjudicial per a l’espècie humana. Sorprèn com de ràpid 
la voluntat de curar, o una cura mal dirigida condueixen cap a la degeneració d’una raça domèstica; però 
a diferència del que passa entre els humans, ningú és tan ignorant com per permetre que els seus pitjors 
animals es reprodueixin. 
 
La nostra inclinació a ajudar els necessitats és, sobretot, un resultat accidental del sentiment de simpatia 
adquirit en els nostres orígens com a part dels instints socials, però que posteriorment s’ha anat fent, com 
ja he assenyalat, més compassiu i més àmpliament difós. I encara que motius difícils ens hi obliguessin, 
no podríem aturar el nostre sentiment de simpatia sense perjudicar la part més noble de la nostra 
naturalesa. El cirurgià pot endurir-se mentre realitza una operació, perquè sap que està actuant pel bé del 
seu pacient, però si nosaltres oblidéssim de forma intencionada l’ajut al dèbil i necessitat, tan sols podríem 
aconseguir un benefici accidental a canvi d’una maldat actual certa i greu. Per tant, podem suportar sense 
queixa els efectes sens dubte dolents del fet que els dèbils sobrevisquin i propaguin la seva natura; però 
sembla que hi ha almenys una limitació que ho compensa: el fet que els dèbils i membres inferiors de la 
societat no es casin amb la mateixa facilitat que els sans; i aquesta limitació es podria augmentar de 
manera indefinida si els dèbils de cos o de ment s’abstinguessin de casar-se, encara que això és més un 
desig que una esperança. 
 
A tots els països civilitzats l’home acumula propietats i les deixa en herència als seus fills. De manera que 
en un mateix país no tots els fills comencen la cursa cap a l’èxit des del mateix punt. Però això no és del 
tot dolent, perquè sense l’acumulació de capital les arts no progressarien, i sobretot és gràcies seu poder 
que les races civilitzades han escampat i segueixen escampant el seu domini per tot arreu, fins al punt 
d’ocupar el lloc de les races inferiors. Una acumulació de riquesa moderada no interfereix el procés de 
selecció. Quan un home pobre s’enriqueix, els seus fills accedeixen a negocis o professions on hi ha prou 
competència per provocar que el més capaç de cos o de ment sigui qui té més èxit. L’existència d’un cos 
d’homes ben instruïts, que no han de treballar per la seva manutenció diària, té una importància difícil 
d’exagerar, ja que duen a terme l’elevat treball intel·lectual del qual en depèn tota mena de progrés 
material, per no esmentar altres avantatges més elevats. Una riquesa molt gran sens dubte tendeix a 
convertir els homes en ganduls inútils, però el seu nombre mai és gaire elevat, i aquí hi ha un cert grau 
d’eliminació, ja que veiem cada dia persones riques que amb una conducta insensata o llibertina 
malbaraten del tot la seva riquesa. 
 
La vinculació de la possessió de propietats a la primogenitura és un mal més directe, encara que 
antigament pogués haver estat un gran avantatge per la creació d’una classe dominant, i algun govern era 
millor que l’anarquia. Els fills més grans, encara que siguin dèbils de cos o ment, normalment es casen, 
mentre que els més joves, encara que siguin superiors en aquests aspectes, no es casen de forma tan 
general. Tampoc poden els fills més grans, que encara que siguin inferiors hereten les propietats, 
dilapidar la seva riquesa. Però aquí, com a tot arreu, les relacions de la vida civilitzada són tan complexes 
que intervenen algunes restriccions que ho compensen. Els homes que són rics pel fet de ser els 
primogènits poden triar, generació rere generació, les dones més belles i encantadores, i aquestes solen 
tenir un cos sa i una ment activa. Les conseqüències dolentes de la preservació continuada de la mateixa 
línia de descendència, sense cap selecció, queden compensades pel fet que es tracta d’homes de rang 
que sempre aspiren a incrementar la seva riquesa i el seu poder, i això ho aconsegueixen casant-se amb 
hereves. Però les filles úniques, tal com el senyor Galton ha demostrat, podrien ser estèrils, i així la línia 
directa de les famílies nobles queda tallada i la seva riquesa flueix cap a alguna branca lateral però 
malauradament aquesta branca no està determinada per cap tipus de superioritat. 
 
Tot i que la civilització limita de moltes maneres l’acció de la selecció natural, aparentment afavoreix un 
millor desenvolupament del cos, per mitjà d’una millor alimentació i l’alliberament de penalitats ocasionals. 
Això es pot concloure del fet que si comparem els homes civilitzats amb els salvatges, arreu trobem que 
són més forts de físic. També semblen tenir una capacitat de resistència similar, tal com s’ha posat de 
manifest a moltes expedicions arriscades. Fins i tot el gran luxe del ric només pot significar un lleuger 
detriment; ja que l’esperança de vida de la nostra aristocràcia, a totes les edats i en ambdós sexes, és 
molt poc inferior a les vides saludables de les classes inferiors a Anglaterra. 
 
Ens ocuparem ara de les facultats intel·lectuals per separat. Si els membres de cada classe social 
estiguessin dividits en dos conjunts iguals, un compost pels d’intel·lecte superior i l’altre pels d’intel·lecte 
inferior, no hi ha dubte que els primers se’n sortiran millor en totes les ocupacions i criaran un major 
nombre de fills. Fins i tot en les ocupacions més humils de la vida tindran un cert avantatge, encara que 
en moltes ocupacions serà molt lleuger a causa de la gran divisió del treball. Per això a les nacions 



civilitzades hi ha una certa tendència a incrementar tant el nombre com el nivell dels més capaços 
intel·lectualment. Però no vull pas afirmar que aquesta tendència no quedi compensada per altres motius, 
com la multiplicació dels indolents i poc previsors, però fins i tot en casos com aquests el talent ha de 
 tenir algun avantatge. 
 
S’ha objectat sovint a punts de vista com els exposats, que els homes més eminents que han viscut no 
han deixat cap descendència per heretar la seva gran intel·ligència. El senyor Galton diu: reconec que sóc 
incapaç de respondre la pregunta de si -i fins a quin punt- els homes i dones que són genis prodigiosos 
són infèrtils. Però he demostrat que els homes eminents no ho són en absolut. 
 
Els grans legisladors, els fundadors de religions beneficioses, els grans filòsofs i descobridors científics 
contribueixen al progrés de la humanitat en un grau molt més elevat amb les seves obres que deixant una 
descendència nombrosa. En el cas de les estructures corporals l’evolució d’una espècie és resultat de la 
selecció de petits avantatges i l’eliminació de petits desavantatges, no de la preservació de grans i 
infreqüents anomalies. Amb les facultats intel·lectuals passa el mateix, és a dir que a cada classe social 
els individus amb una mica més de talent se’n surten millor que els que en tenen menys, i en 
conseqüència augmenta el seu nombre, si altres circumstàncies no ho impedeixen. Quan en una nació 
s’ha produït un increment del nivell d’intel·ligència i del nombre de persones intel·ligents, podem esperar 
per la llei de la desviació de la mitjana que, tal com ha mostrat el senyor Galton, apareixeran talents 
prodigiosos amb una freqüència una mica major que abans. 
 
Pel que fa a les qualitats morals, a les nacions més civilitzades s’avança de forma constant cap a una 
certa eliminació de les pitjors disposicions. Els malfactors són executats o empresonats per llargs 
períodes de manera que no poden transmetre les seves males qualitats. Les persones melancòliques o 
insanes són confinades o se suïciden. Les persones violentes o busca-raons sovint acaben amb una mort 
violenta. Els inquiets que no tenen cap ocupació estable -i aquest vestigi de barbarisme és un gran fre per 
a la civilització- emigren a territoris acabats de colonitzar on demostren ser pioners útils. La intemperància 
resulta tan altament destructiva que l’esperança de vida dels intemperants a l’edat, per exemple, de trenta 
anys, és només de 13,8 anys, mentre que per als treballadors rurals d’Anglaterra de la mateixa edat és 
d’entre 40 i 59 anys. Les dones llibertines tenen poques criatures, i els homes rarament es casen; unes i 
altres pateixen malalties. En la cria d’animals domèstics, l’eliminació d’aquests individus notablement 
inferiors, encara que siguin pocs en nombre, és per descomptat un element important d’èxit. Això val 
especialment pels caràcters perjudicials que tendeixen a reaparèixer a través de regressions, com ara el 
color negre a les ovelles; i a la humanitat algunes de les pitjors disposicions que apareixen ocasionalment 
a les famílies, sense que se’ls pugui atribuir cap causa, tal vegada són regressions cap a un estat 
salvatge del qual van ser eliminades fa no moltes generacions. Aquesta idea sembla que es reconeix a 
l’expressió habitual que designa a aquest tipus de persones com l’ovella negra de la família. 
 
A les nacions civilitzades, en allò que fa referència a l’avançat nivell de moralitat i a l’elevat nombre de 
persones amb bona disposició moral, la selecció natural influeix poc; encara que va ser d’aquesta manera 
que els instints socials fonamentals es van adquirir originàriament. Però ja he dit prou, quan he tractat de 
les races inferiors, sobre les causes que portaren a l’avenç de la moralitat: l’aprovació dels semblants, el 
reforç del nostre sentiment de simpatia a través del costum,  l’exemple i la imitació, la raó, l’experiència i 
fins i tot l’interès personal, l’educació al llarg de la joventut, i els sentiments religiosos. 
 
El senyor Greg i el senyor Galton han insistit amb força sobre un obstacle important als països civilitzats 
de cara a l’increment del nombre d’homes d’una classe superior: es tracta del fet que els molt pobres i 
imprudents, que sovint es degraden pel vici, es casen ben aviat quasi sempre, mentre que els prudents i 
frugals, que d’altra banda acostumen a ser virtuosos, retarden el seu casament fins que no són capaços 
de mantenir-se confortablement ells i els seus fills. Els que es casen aviat donen lloc en un període de 
temps determinat no tan sols a un major nombre de generacions sinó que -tal com assenyala el senyor 
Duncan- tenen molts més fills. A més, els nascuts de dones que estan en la plenitud de la vida pesen més 
i són més grans, i per tant són probablement més vigorosos que els nascuts en altres períodes. Així, els 
membres de la societat imprudents, degradats i viciosos tendeixen a créixer a una velocitat més ràpida 
que els membres previsors i virtuosos. O, tal com el senyor Greg diu, a tall d’exemple: “L’irlandès, 
negligent, esquàlid i sense aspiracions, es reprodueix com conills. L’escocès, frugal, previsor, ambiciós i 
amb amor propi, de moralitat austera, fe espiritual i intel·ligència sagaç i disciplinada, passa els seus 
millors anys solter, es casa tard i deixa poca descendència. En una terra habitada originàriament per un 
miler de saxons i un miler de celtes, en dotze generacions les cinc sisenes parts de la població serien 
celtes, però les cinc sisenes parts de la propietat, del poder, de la intel·ligència serien propietat a la sisena 
part dels saxons restant. En l’eterna lluita per la supervivència seria la raça inferior i menys afavorida la 
que prevaldria, i prevaldria no en virtut de les seves bones qualitats sinó gràcies als seus defectes.” 
 
Malgrat tot hi ha alguna restricció d’aquesta tendència a empitjorar. Hem vist que els immoderats són 
víctimes d’un alt índex de mortalitat i que els llibertins extrems deixen poca descendència. Les classes 



més pobres s’acumulen a les ciutats, i ha estat demostrat pel senyor Stark, a partir de les estadístiques de 
deu anys a Escòcia, que a totes les edats l’índex de mortalitat és més elevat a les ciutats que als districtes 
rurals, “i al llarg dels primers cinc anys de vida l’índex de mortalitat a la ciutat és quasi exactament el 
doble que el dels districtes rurals.” Com que aquestes estadístiques inclouen tant els rics com els pobres, 
no hi ha dubte que per mantenir la xifra dels molt pobres a les ciutats caldria que tinguessin més del doble 
de naixements que els del camp. En el cas de les dones, el casament a una edat tan jove resulta altament 
perillós, tal com s’ha pogut veure a França, on “el nombre de casades menors de vint anys que moren 
cada any és el doble del nombre de solteres mortes.” La mortalitat entre els casats menors de vint anys 
també és “massa elevada”, però no està clar quina pot ser la causa. Finalment, si els homes que 
endarrereixen prudentment el casament fins a poder pujar les seves famílies de forma confortable triessin, 
com sovint trien, dones en la plenitud de la vida, la taxa de creixement de la millor classe només 
disminuiria lleugerament. 
 
Ha quedat establert per un enorme cos d’estadístiques elaborades al llarg de 1853, que a tota França els 
solters d’edats entre els vint i els vuitanta moren en una proporció molt més elevada que els casats: per 
exemple, de cada 1000 solters entre els vint i els trenta, en morien anualment 11,3 enfront de 6,5 morts 
entre els casats. Una regularitat similar es posà de manifest durant els anys 1863 i 1864 amb el total de 
població d’Escòcia per damunt dels vint: per exemple, de cada 1000 solters d’edats entre els vint i els 
trenta anys, en morien 14,97 cada any, mentre que de casats en morien tan sols 7,24, menys de la meitat. 
El senyor Stark destaca sobre això que “la solteria és més destructiva que els oficis més dolents per la 
salut, o que la residència en una casa insalubre o en un districte on no hi hagi hagut mai el més mínim 
intent de millora sanitària.” Ell considera que la menor mortalitat és resultat directe del “casament i de la 
regularitat més gran en els hàbits domèstics que caracteritza aquest estat.” Admet, no obstant, que els 
immoderats, llibertins i criminals, amb una duració de la vida baixa, normalment no es casen; i s’hauria 
d’admetre també que els homes amb una constitució dèbil, salut malaltissa o alguna greu malaltia de cos 
o ment, sovint no desitgen casar-se o són rebutjats. El senyor Stark sembla haver arribat a la conclusió 
que el casament en si mateix és una causa fonamental d’una vida perllongada, en haver trobat que els 
casats d’edat avançada encara tenen un avantatge considerable al respecte sobre els solters de la 
mateixa edat avançada; però tothom ha d’haver conegut exemples d’homes que, amb una salut dèbil 
durant la joventut, no es van casar i encara han sobreviscut fins a una edat avançada, tot i romandre 
dèbils i per tant sempre amb una menor probabilitat de viure. Hi ha una altra circumstància remarcable 
que sembla donar suport a la conclusió del senyor Stark, com ara que els vidus i vídues, a França 
presenten un molt més alt índex de mortalitat en comparació amb els casats; però el Dr. Farr ho atribueix 
a la pobresa i als mals hàbits, com a conseqüència del trencament de la família, i a la tristesa. En línies 
generals podem concloure amb el Dr. Farr que la menor mortalitat dels homes casats respecte dels 
solters, que sembla seguir una regla general,: “és deguda bàsicament a l’eliminació constant dels tipus 
imperfectes, i a l’hàbil selecció dels individus millors de cada generació;” una selecció referida tan sols a 
l’estat matrimonial, i que actua sobre les qualitats corporals, intel·lectuals i morals. Podem, doncs, inferir 
que els homes sans i bons que per prudència romanen solters durant un temps no pateixen un alt índex 
de mortalitat. 
 
Si les diverses limitacions especificades als dos darrers paràgrafs, i tal vegada d’altres encara 
desconegudes, no eviten que els membres de la societat imprudents, els viciosos o els inferiors per altres 
motius es reprodueixin a una velocitat més ràpida que els homes de la millor classe, la nació degenerarà, 
com ha passat massa sovint a la història del món. Hem de recordar que el progrés no és una regla 
invariable. És molt difícil explicar per què una nació creix, esdevé més poderosa i s’estén més àmpliament 
que una altra; o per què la mateixa nació progressa més en una època que en una altra. Només podem 
dir que això depèn del creixement de la població, de la quantitat d’homes dotats d’altes facultats 
intel·lectuals i morals, tant com del seu nivell d’excel·lència. L’estructura corporal, excepte en la mesura 
en què el vigor del cos afavoreix el vigor de la ment, sembla tenir una influència petita. 
 
S’ha objectat per diversos autors que com que les capacitats intel·lectuals són avantatjoses per una nació, 
els antics grecs, que pel que fa a la intel·ligència estaven alguns graons per damunt que qualsevol altra 
raça que hagi existit mai, haurien d’haver pujat de nivell encara més, si el poder de la selecció natural fos 
real, haurien d’haver augmentat en nombre, haurien d’haver ocupat tota Europa. Aquí tenim la suposició 
tàcita, feta sovint en referència a les estructures corporals, que hi ha alguna tendència innata cap al 
desenvolupament constant de ment i de cos. Però els desenvolupaments de tota mena depenen de la 
concurrència de moltes circumstàncies favorables. La selecció natural actua tan sols de forma provisional. 
Els individus i les races poden haver adquirit certs avantatges innegables, i tot i així haver mort en fallar 
en altres característiques. Els grecs poden haver retrocedit per la falta d’unió entre uns estats molt petits, 
per la poca extensió del seu país, per la pràctica de l’esclavitud, o per una sensualitat extrema; ja que no 
van sucumbir fins que “foren afeblits i corromputs fins al moll de l’os”. Les nacions d’Europa occidental, 
que actualment han superat els seus progenitors salvatges de forma tan incommensurable i se situen al 
cim de la civilització, deuen poc o res de la seva superioritat a l’herència directa dels antics grecs; tot i que 
tenen un gran deute amb els escrits d’aquell poble admirable. 
 



Qui pot presentar una explicació definitiva de per què la nació espanyola, tan dominadora en altre temps, 
ha quedat enrere en el progrés? El despertar de l’edat obscura de les nacions d’Europa és un problema 
que causa encara més perplexitat. En aquesta època llunyana, tal com ha assenyalat el senyor Galton, 
gairebé tots els homes nobles, aquells que es dedicaven a la meditació o al conreu de la ment, no tenien 
cap altre refugi que l’Església, que els exigia celibat; i aquest no podia deixar de tenir una influència 
degradant en cada generació successiva. Durant la mateixa època la Santa Inquisició trià amb cura 
extrema els esperits més lliures i audaços amb l’objectiu de cremar-los o empresonar-los. Només a 
Espanya alguns dels millors homes -els que dubtaven i qüestionaven, i sense això no hi ha progrés- foren 
eliminats al llarg de tres segles a raó d’un miler cada any. El mal que l’Església Catòlica provocà així, 
encara que sens dubte fou compensat en alguna mesura -potser en gran mesura- per altres vies, és 
incalculable; tot i així, Europa ha progressat a un ritme incomparable. 
 
L’èxit notable dels anglesos com a colonitzadors per damunt d’altres nacions europees, que queda ben 
il·lustrat comparant en canadencs d’origen anglès i francès, ha estat atribuït a la seva “audaç i persistent 
energia;” però qui pot explicar com van obtenir la seva energia els anglesos? Aparentment hi ha molta 
veritat en la creença que l’admirable progrés dels Estats Units, així com el caràcter de la gent, són el 
resultat de la selecció natural; després d’haver emigrat a aquest gran país durant les darreres deu o dotze 
generacions els homes més enèrgics, incansables i coratjosos de tota Europa, i després d’haver-hi 
prosperat. Mirant cap al futur llunyà, no crec que el reverend senyor Zincle tingui un punt de vista exagerat 
quan diu: “Totes les altres sèries d’esdeveniments -com els que resulten del conreu de la ment a Grècia, o 
els que resulten de l’imperi romà- tan sols semblen tenir propòsit i sentit quan es miren en connexió amb, 
o millor com subsidiaris respecte al … gran corrent de l’emigració anglosaxona cap a l’oest.” 
 
Tot i ser tan obscur el problema de l’avenç de la civilització, podem observar com a mínim que una nació 
que produeix durant un llarg període de temps el nombre més gran d’homes molt intel·ligents, forts, 
valents, patriotes i benvolents, generalment s’imposa per damunt de les nacions menys afavorides. 
 
La selecció natural és resultat de la lluita per la supervivència; i aquesta és resultat d’un ràpid índex de 
creixement. És impossible no lamentar amargament -que sigui sàviament és una altra qüestió-, la velocitat 
a què els homes tendeixen a augmentar; ja que a les tribus bàrbares això provoca els infanticidis i molts 
altres mals, i a les nacions civilitzades la misèria més absoluta, el celibat i els casaments tardans dels 
prudents. Però com que l’home pateix els mateixos mals físics que els animals inferiors, no té dret a 
esperar immunitat dels mals que resulten de la lluita per la supervivència. Si no hagués estat sotmès a la 
selecció natural, segurament no hauria assolit mai la dignitat de la humanitat. Quan observem que, a 
molts llocs del món, enormes àrees de la terra més fèrtil són habitades per uns pocs salvatges, però que 
podrien mantenir nombroses llars felices, es podria argumentar que la lluita per la supervivència no ha 
estat prou severa per obligar els humans a elevar-se al seu nivell més elevat. Jutjant pel que sabem dels 
humans i dels animals inferiors, hi ha hagut prou varietat de facultats intel·lectuals i morals per al seu 
progrés constant a través de la selecció natural. No hi ha dubte que aquest progrés exigeix la 
concurrència de moltes circumstàncies favorables; però es podria dubtar de si les més favorables haurien 
estat suficients cas que la velocitat de creixement no hagués estat ràpida, i si la consegüent lluita per la 
supervivència no hagués estat severa fins a un grau extrem. 
 
 
Sobre l’evidència que totes les nacions civilitzades foren bàrbares en altre temps 
 
 
Com que hem considerat les passes amb les quals algunes criatures semi humanes es van elevar de 
forma gradual fins a la categoria d’humans en el seu estat més perfecte, no podem passar per alt aquesta 
qüestió. Però ha estat tractada de forma tan completa i admirable pel senyor J. Lubbock, el senyor Taylor, 
el senyor M’Lennan i altres, que tan sols necessito presentar aquí un resum breu de les seves 
conclusions. Els arguments, presentats recentment pel Duc d’Argyll i abans per l’arquebisbe Whately, a 
favor de la creença que els humans arribaren al món com éssers civilitzats i que tots els salvatges han 
experimentat una degradació des d’aleshores, em semblen dèbils en comparació amb els presentats pel 
l’altre costat. Moltes nacions, sens dubte, han decaigut en civilització, i algunes han degenerat en una 
barbàrie absoluta, encara que sobre això darrer no n’he trobat cap evidència. Els habitants de la Terra del 
Foc probablement foren obligats per altres hordes conqueridores a establir-se en la seva regió inhabitable, 
i com a conseqüència van esdevenir una mica degradats; però seria difícil demostrar que han caigut per 
sota dels Botocuts que habiten les parts més boniques del Brasil.  
 
L’evidència que totes les nacions civilitzades són descendents de bàrbars consisteix, d’una banda, en els 
vestigis clars de la seva baixa condició en l’antiguitat, que trobem en costums encara existents, creences, 
llenguatge, etcètera; i, en segon lloc, consisteix en proves que els salvatges són capaços de forma 
independent de pujar uns pocs graons en l’escala de la civilització, tal com efectivament han fet. 



L’evidència del primer és extremament curiosa, però no la puc presentar aquí: em refereixo per exemple a 
casos com el de l’art de la numeració, que, com ha mostrat amb claredat Mr Tylor per les paraules usades 
encara en alguns llocs, s’originaren en comptar els dits, primer d’una mà, després de l’altra, i finalment 
dels dits dels peus. Tenim vestigis d’això en el nostre propi sistema decimal, i en els numerals romans, 
que després d’arribar al número V, canvien a VI, etc. quan sens dubte s’emprava l’altra mà. O, també, 
“quan parlem de “three-score and ten” {tres recomptes i deu / tres vintenes i deu}, estem comptant amb el 
sistema vigesimal, i cada recompte fet així idealment significa 20 -“un home”, tal com ho dirien un Mexicà 
o un Carib. 
 
D’acord amb una extensa i creixent escola de filòlegs, cada llengua porta les marques de la seva lenta i 
gradual evolució. Així passa amb l’art de l’escriptura, ja que les lletres són representacions pictòriques 
rudimentàries. Resulta difícil llegir l’obra del senyor M’Lennan sense admetre que quasi totes les nacions 
civilitzades encara retenen alguns vestigis de costums rudes tals com la captura d’esposes per la força. 
De quina nació antiga, pregunta aquest autor, es pot dir que fos originàriament monògama? La idea 
primitiva de justícia, com mostra la llei del duel i altres costums de les que encara resten vestigis, era 
també molt incivilitzada. Moltes supersticions són reminiscències d’antigues creences, restes d’antigues 
falses religions. La forma de religió més elevada -la gran idea d’un Déu que odia el pecat i estima la 
rectitud- era desconeguda durant els primers temps. 
 
Tornant a l’altre tipus d’evidència: el senyor J. Lubbock ha mostrat que recentment alguns salvatges han 
millorat una mica en algunes de les seves habilitats més senzilles. A partir de la narració 
extraordinàriament curiosa que ens presenta de les armes, eines i arts usades o practicades per salvatges 
de diverses parts del món, no es pot dubtar que gairebé totes han estat descobriments independents, a 
excepció potser de l’art de fer foc. El bumerang australià és un bon exemple d’una descoberta 
independent. Els habitants de Tahití quan foren visitats per primera vegada havien avançat en molts 
aspectes en relació als habitants de la majoria de les altres illes polinèsies. No hi ha fonaments justos per 
la creença que la cultura dels nadius del Perú o de Mèxic tingués algun origen extern; conreaven moltes 
plantes del país, i també en domesticaven alguns animals. Hem de tenir present que cas que la tripulació 
extraviada procedent d’algun país semi civilitzat hagués estat arrossegada fins a les costes d’Amèrica, no 
hauria produït (tal com podem veure per la poca influència dels missioners) cap efecte apreciable sobre 
els nadius, a menys que aquests ja fossin una mica avançats. Si ens fixem en una època molt remota de 
la història del món, observem, emprant els coneguts termes del senyor J. Lubbock, el període paleolític i 
neolític; i ningú pretendrà que l’art de polir eines de pedra tosca de sílex fos cap préstec. Arreu d’Europa 
fins a Grècia, a Palestina, Índia, Japó, Nova Zelanda, i Àfrica, incloent-hi Egipte, s’hi han descobert 
abundants eines de sílex de l’ús de les quals els actuals habitants no en retenen cap tradició. També hi ha 
evidències indirectes del seu ús antic per part dels xinesos i dels antics jueus. Per tot això, difícilment pot 
haver-hi algun dubte sobre el fet que els habitants d’aquestes regions, que inclouen gairebé tot el món 
civilitzat, foren bàrbars en altre temps. Creure que a tantes regions els homes eren originàriament 
civilitzats i que després van patir una degradació absoluta és tenir una visió de la naturalesa humana 
llastimosament baixa. Segons sembla, és més vertadera i molt més optimista la visió segons la qual el 
progrés ha estat molt més general que el retrocés; que l’home ha avançat, encara que amb passes lentes 
i amb interrupcions, des d’una condició més baixa fins al nivell més elevat fins ara assolit en coneixement, 
moral i religió. 
 


