
J OAN Baptista Pere Antoni de Monet Lamarck. tal com indica el 
seu nom, tou d'origen anstocratic i fill d'un terratinent arruinat de  

Picardia. Inicia la seva educació als jesuites d'.4miens. com a home 

drstinat a I'Església. pera la interrompé mancat de vocació eclesias- 
tica en ocasió del traspis del seu pare ocorregut quan comptava disset 
anys el nostre biografiat. En iniciar la seva nova vida. sortí del seu 
poble muntat en un vell cavall: en companya d'un criat es dirigí cap 
al front de  guerra de Westfalia, teatre de la lluita de Franca contra Ale- 

manya. i s'incorporh a les forces franceses. les quals li feren una mala 
acollida. degut al seu aspecte delicat. Amb temeraria braó conquerí 
el grau d'oficial, pero un accident posa t e m e  a la seva carrera mi.. 
litar i inicia a I'ensems la interminable cadena de calamitats que havia 

de  suportar Lamarck a través de la seva dilatada existencia, desen- 
volupada sota aquest doble signe: coratge i infortuni. L'accident 
que 1'0bliga a retirar-se de  l'exercit no fou una ferida de guerra (que 

Ii hauria assegurat una pensió vitalícia). sinó un traumatisme intern 
de la regió cervical que li ocasiona un amic jugant i alcant-lo pel 

cap i que tan sols li donava dret a una ridícula pensió. La necessitat 
el transforma en empleat d'una casa de banca i amb I'ajut d'aital 
modesta coRocació estudiava medicina i música. herboritzava i clas- 
sificava plantes i escriví. el 1778. una Flore Francaise en tres volums. 
més remercable per la seva utilitat en la determinació de  plantes 



que no pas. pel seu valor científic. La impressió d'aquesta obra per 
la impremta reial es degué a la influencia de  Buffon, aui. havent-lo 
fet tutor del seu fill, li dona I'avinentesa de viatjar per Europa i així , 
tingué el plaer de  visitar els Jardins botanics de més renom. 

L'any 1789 obtenia una modesta collocació com a conservador 
dels herbaris reials, de  la qual no trigA a ésser destituit malgrat 
la seva protesta pública; el 1793, qnan comptava quaranta-nou anys, 
éssent botanic professional, fou designat per a la catedra de nova 
creació de Zoología d'invertebrats al Museu d'Histbria Natural, cirrec 
que no volia exercir ningú. Malgrat la novetat de la materia per a un 
botanic, treballa intensament i no trigava a publicar profunds estu- 
dis descriptius referents especialment als rno~luscos extinguits i, adhuc 
en vida, li fou recnneguda la seva fina perspicacia en la diferen- 
ciació de  nous generes i especies. Establi definitivament la divisió 
dels animals en invertebrats i vertebrats, iniciada ja per Aristbtil ; crea 
algunes de les grans divisions dels invertebrats, com és ara els crustacis 
i aricnids: dona el nom d'anelids als cucs segmentats i el d'articulats 
als animals segmentats que tenen potes articulades; en una paraula, 
introdní un nou i genial ordre dintre dels animals invertebrats. In- 
discutiblement fou molt més científic en fer de zobleg que qnan era 
botanic i és digne d'esment el fet que en els seus treballs intercala 
els animals fbssils en el grup que els correspon en l'escala animal 
jnnt arnb els que encara viuen o estan a punt d'extingir-se, 

Les seves obres principals foren: Systerne des Anirnaux sans 
Vertebres .(1801), Recherches sus I'Organisation des Corps Viuants 
(1802). Philosophie Zoologique (1809) i Histoire Naturelle des Ani- 
rnaux sans Vertebres (1815.1822). Aquesta darrera obra fou finida amb 
I'ajut de Latreille. 

E s  pnssible que, d'haver insistit Ln aquest ordre d'estudis, no 
hauria estat detractat tan violentament i cruelment, pero cercava la 
glbria en altres activitats. Hi ha  bomes de caracter concentrat que 
rumien, reflexionen llargament i acaben per trobar una interpretació 
d'un determinat fenomen, i. qnan se'ls diu que el problema de  la 
gravitació. per exemple, que ells pretenien haver resolt, ja ens I'ex- 
plicavem perfectament des de  Newton, carreguen furiosos contra 
d'ell i sostenen els seus peculiars punts de  vista a despit de  totes les 
consideracions que hom pugui frr-los. Quelcom d'aixo patí Lamarck. 
L-s seves especulacions de tot ordre eren independents de la seva 
professió i així crea una química, una física i una biologia, originals 
seves, en oposició a les opinions de  Lavoisier i de  Cuvier, que eren 
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aleshores Arbitres, respectivament, de la química i de la biologia i 
contra dels quals publica diversos fulletons que no aconseguiren mai 
la merce d'una resposta per part deIs personatges que combatia. 

La conducta científica de Lamarck i la versalitat que presidí 
les seves investigacions, crearen una atmosfera en contra seu car- 
regada d'antipaties i prejudicis en el si de la qual s'ofegareq idees 
tan genials com les que exposa a la Philosophie Zbologique sobre 
I'evolució de les especies. Per a Cuvier, que féu I'elogi de M .  ;le 
Lamarck davant 1'Academia francesa l'any 1832, aun sistema basat 
en aitals fets pot distreure la imaginació d'un poeta, etc ..., pero no 
pot resistir I'examen de ningú que hagi dissecat.una mi,  una vís- 
cera o una simple ploma~i : per a Haeckel, en canvi, iiaquesta obra 

' , 
admirable és la primera exposició racional i Iogica de la teoria de la 
descendencia i correspon a Lamarck la gloria immarcescible d'ha- 
ver establert per primera vegada la t-oria evolucionista com a gene- 
ralització de primer ordre en forma de doctrina científica independent 
i bAsica per a la totalitat de la Biologia~i. Aquestes opinions tan opo- 
sades eren emeses amb cinquanta anys d'interval. 

Segons el Professor Cerould, hem d'atribuir igualment a La- 
marck la prioritat en la interpretació d'un aspecte fonamental de la 
teona cellular, aquel1 que afirma que la forma viva més elemental 
és la ceUula i que les formes més complicades no són més que agru: 
pacions ~e~lulars .  El 1801 emprava Lamarck per primera vegada el 
terme Biologia, e; coincidencia amb Treviranus, qui I'establt inde- 
pendentment cap a la mateixa data. 

La genealogia animal seria per a Lamarck aquesta: de la ma: 
teria sense vida sortiren els animals apatics, és a dir, desproveits de 
sistema nerviós i de sensibilitat -infusoris i cucs-: els primers evo- 
lucionaren cap als pOlips i aquests en meduses i equinoderms; des- 
prés apareixerien els nervis i amb ells els animals sensibles; &,els 
e~uinoderms i pblips resultarie? els animals amb conquilla i d'a- 
quests. la resta dels molluscos; dels cucs no segmentats. els segmrn- 
tats, els insectes, les aranyes i els crustacis. Els molluscos heteropods 
originaren els animals més elevats o intetiigents, per aquest ordre 
d'aparició: peixos, reptils i amfibis, aus i mamifers i finalment 
l'home, que és també obra de .la naturalesa. Admet que la natu- 
ralesa no obra per, salis, que cada forma animal esta unida amb una 
altra mitjantcant evolucions lentes i dóna fe a la doctrtiia . . de Bonnet 
i Buffon segon els quals no hi ha generes ni especies radicalmen't 
isolats, sinó que aitals grups són pura invenció de I'home. 



Pel que fa referencia a les Ileis de  l'evolució lamarckiana poden 
resumir-se així : 

I .-La vida tendeix a augmentar, contínuament i amb forca pro- 
pia, el volum del cos vivent i cada una de les seves parts, fins a Ií- 
niitc establerts per ella mateixa. 

2.-En el cos d'un animal apareix un nou organ quan l'anirnal 
sent constantmrnt una nova necessitat i fa un nou moviment man- 
tingut i excitat per aquesta necessitat. 

3.-E1 desenvolbpament dels organs i la seva eficacia depen 
ssmpre del seu exercici : tot allo que ha adquirit e l c o s  de  l'aninial, 
tant si ha estat inikiat com si ha estat modificat a través de  la sfeva 
vida. es  manté a través de la reproducció i passa per hereniia als 
descendents dels pares modificats. 

Lamarck desenrotlla aquesta teoria, des del 1800, en obres vo- 
luminoses. Aquestes obres constituiren el primer intent d'un natura- 
lkta pei a interpretar el sentit de la naturalesa vivent, intent que 
consisteix en el fet que els animals i les plantes actuals descendeixen 
d'altres animals i plantes ; aquesta concepció proporciona a Lamarck 
una gloria que no tant sols no se li pot discutir, sinó que ha fe6 
que avui encara hi hagi forca biolegs que s'anomenen. lamarckians 
i que tenen el nortre biografiat pel major geni entre els investigadors 

de la naturalesa. No falta qui creu que Lamarck no estava massa 
convencut de  les seves teories, si tenim prrsent e l  poc entusiasme 
que posa a defensar-les. Possihlement contrihSi~en a aquest fei l'hos- 
tilitat ambient que el cercava i els serts infortunis que havien per 
forca de  deprimir-lo. El fet innegable és  que les idees que Lamarck 

no pogué veure ni discutides, assoliren més tard en mans de Dar- 
win (1)  un res& tan extraordinari com ho és el contrast que formen les 
vides d'ambdós biolegis evolucionistes. 

Si fou infortunat en la seva vida científica, no ho fou menys en  
la privada ; vidu per quatre vegades, fou pare de  set fills, dels quals 
visqueren tan sols quatre. En un mal negoci s'arruina a i'extrem de 
perdre les seves modestes economies i arriba a vendre les seves 
colleccions per a poder menjar. Darrerament queda cec. Malgrat 
tot, assolí llarga vida, iuix que vegeta vuitanta-cinc anys. La seva 

sepultura és ignorada. 

- 

( 1 )  Vegeu. si us ~ l a u .  el volum 11, fascicle IV. ~ 'ARXIUS, pagines 665.669. 




