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15. L’evolució actua només sobre els “individus”, 
és a dir sobre els gens
Ignacio Ribera

L’evolució actua només sobre “individus”, però aquests poden tenir di-
ferents nivells d’organització (vegeu l’article 17). Perquè es doni evolució 
mitjançant selecció natural, cal que es compleixin quatre condicions: que 
hi hagi un conjunt d’“individus” que es reprodueixin, que hi hagi variabili-
tat entre aquests “individus”, que almenys una part d’aquesta variabilitat 
sigui heretable, i que a més estigui relacionada amb la probabilitat de re-
producció. Originàriament Darwin va identificar els “individus” subjectes 
a selecció natural amb els organismes, encara que posteriorment, amb 
el descobriment de la biologia molecular, es va plantejar que la unitat 
fonamental de la selecció, “l’individu”, era el gen. I llavors l’organisme 
seria només el mitjà que tenen els gens de perpetuar-se a través de les 
generacions. També es poden identificar com a “individus” nivells d’or-
ganització superiors, com ara el grup o l’espècie. Darwin ja va apuntar 
aquesta possibilitat, però només recentment s’ha començat a acceptar 
que els grups puguin tenir propietats emergents que els caracteritzen 
com a “individus” que puguin ser subjectes de la selecció natural.

“L’altruisme” de les castes estèrils dels insectes socials, o d’altres 
casos en què hi ha individus que sacrifiquen la seva pròpia repro-
ducció per afavorir la d’algun parent pròxim, no té per què haver-se 
originat per selecció de grup. Aquests parents comparteixen molts 
gens amb l’altruista, i per tant la seva descendència és en certa 
manera com si fos compartida. Perquè la se-
lecció actuï a un nivell superior, cal que sigui 
suprimida en el nivell inferior. Així, el pas d’or-
ganisme unicel·lular a pluricel·lular requereix 
que es reprimeixi la selecció dins d’un mateix 
organisme, i el pas d’organisme pluricel·lular 
a “superorganisme” requereix la supressió de 
la selecció entre individus. Normalment això 
s’aconsegueix limitant la capacitat de repro-
ducció a alguns “individus” (línia germinal, 
castes reproductores), de manera que tots 
els “individus” (cèl·lules, organismes) siguin 
clons amb la mateixa composició genètica i 
no competeixin entre si.

L’exemple paradigmàtic de “superorganisme” que podria estar sotmès a 
selecció de grup són les colònies d’insectes socials, en els quals hi ha 
una especialització dels individus en castes que es podria comparar amb 
l’especialització de teixits en un organisme pluricel·lular. Els nivells clàs-
sics d’organització que podrien estar sotmesos a selecció natural són el 
gen, l’organisme, i el grup o l’espècie.
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