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DARWIN I LA CIVILITZACIÓ - UNA NOTA 
 
A LA FILIACIÓ DE L’HOME (1871), Darwin explica que la selecció natural, en la 
mesura que ha facilitat el desenvolupament dels instints socials i l’augment 
correlatiu de les facultats racionals, ha deixat de ser el factor decisiu de l’evolució. 
L’extensió indefinida de la simpatia, dels sentiments afectius, de l’altruisme, de la 
solidaritat, de la moral i del sacrifici s’expliquen perquè els elements de la selecció 
cultural ocupen el lloc de la selecció natural.  
 
De la mateixa manera la selecció natural va substituint la seva antiga funció 
eliminatòria per la funció antieliminatòria o inclusiva dels instints socials. En la 
mesura que la socialització i la cultura augmenten, els instints socials protegeixen i 
donen auxili als més febles. Per la cultura es curen malalts, reben ajuda els pobres i 
els qui pateixen, etc.  
 
El conjunt dels principis, lleis i institucions que deriven de la selecció dels instints 
socials, Darwin els anomena ‘civilització’. Mitjançant la selecció dels instints socials 
(els animals amb més instint social tenen més probabilitats de sobreviure), i de tota 
una constel�lació de pràctiques racionals i afectives, la selecció natural ha acabat 
per ‘seleccionar’ la civilització que s’oposa a la selecció natural. De manera que 
l’exemplar malalt que en la natura moriria, en la cultura no només sobreviu sinó 
que ben sovint es reprodueix.  
 
Aplicant els seus propis principis i sense ruptura, la selecció natural esdevingué 
selecció cultural, aconseguint no trencar l’arrelament naturalista de la cultura.    
 
 
 
  
 
 
 
TEXT:  
 
 ‘Per important que hagi estat i segui encara la lluita per l’existència, pel que fa a la 
part més elevada de la natura de l’home hi ha altres factors més importants. 
Perquè les qualitats morals progressen, directament o indirecta, molt més gràcies 
als efectes del costum, a les capacitats de raonament, a la instrucció, a la religió, 
etc., que gràcies a la Selecció Natural; i es poden atribuir amb tot convenciment a 
aquests darrers factors els instints socials que han posat la base per al 
desenvolupament del sentit moral’.   
 

Charles Darwin a LA FILIACIÓ DE L’HOME I LA SELECCI Ó LLIGADA AL SEXE  [187 1], 
cap. XXI Resum general i conclusió.   

 
 


