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“No vull passar a la immortalitat per les meues
obres, sinó per no morir-me.” La biologia evolutiva té
una gran afinitat amb el pensament i les obres de
Woody Allen. No en va els temes habituals d’evolu-
cionistes i de les pel·lícules del famós director són
comuns: el sexe, la mort i la religió. I és la mort o, més
precisament, les seues etapes prèvies, l’envelliment,
l’objecte d’aquest monogràfic, i
l’aportació de la teoria evolutiva
a la comprensió d’aquest el tema
d’aquesta contribució.

Podríem començar pregun-
tant-nos quin sentit pot tenir
analitzar l’envelliment des
d’una perspectiva evolutiva si,
al capdavall, l’envelliment no és
sinó una etapa més de la història
de la vida de tots els organis-
mes. No obstant això, la realitat
dista de ser tan simple: no tots
els organismes envelleixen, ni tan sols tots moren per
causes naturals, intrínseques, sense que hi intervinga
l’acció d’agents externs, siguen físics, químics o
biològics. Per exemple, ni els bacteris, ni les meduses
i corals presenten cap dels signes que ens permeten
definir l’envelliment de forma comuna per a (quasi)
tots els éssers vius: una deterioració de les capacitats

fisiològiques internes que es tradueix en una disminu-
ció de la probabilitat de supervivència i de la capaci-
tat de deixar descendència i que culmina amb l’extin-
ció dels processos bioquímics i metabòlics que carac-
teritzen la matèria viva. Entre els components de
deterioració considerats per la teoria evolutiva queden
excloses causes externes que no tinguen origen en un

declinar orgànic intern.
Per què uns organismes mani-

festen aquests senyals d’envelli-
ment i altres no? Al cap i a la fi,
el mandat bíblic “creixeu i multi-
pliqueu-vos” no fa menció ni a
envellir ni a la mort i aquests no
estan necessàriament lligats a
aquells que, d’altra banda i sense
necessitat d’invocar creences
religioses, sí que són comuns a
tots els éssers vius.

� HISTÒRIA NATURAL DE L’ENVELLIMENT

La història natural de l’envelliment s’inicia en un
període no ben definit fa entre 600 i 1.000 milions
d’anys. Fins aquell moment, durant més de 2.000
milions d’anys, la Terra va estar habitada per organis-
mes unicel·lulars, primer bacteris i arquees (caracterit-

Why do we age? An evolutionary viewpoint. In Biology, evolutionary theory provides a

conceptual framework in which the most diverse processes and features of living

organisms are united and explained. One of the most intriguing phenomena of life is

the progressive decline of biological functions that precedes death, known as aging

or senescence. For this, evolutionary theory offers a general explanation for all

living organisms, based on the reduced efficiency of natural selection which acts

throughout an individual’s lifetime. Moreover, this theory provides an explanation

for the most relevant exception to aging, since this is only present in organisms

with a clear separation between germinal and somatic lines. This is a consequence of

differentiation and developmental processes associated with complex organisms,

mainly those with sexual reproduction, but is absent from those with asexual

reproduction by fission.
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zades per no disposar el seu material hereditari, el seu
DNA, en un nucli separat de la resta del material
cel·lular), posteriorment, també eucariotes unicel·lulars
(amb nucli diferenciat), semblants a les amebes i para-
mecis actuals. L’èxit d’aquests organismes és innegable
si es mesura per paràmetres com la persistència evolu-
tiva de centenars i fins i tot milers de milions d’anys, la
capacitat de colonització de nínxols (des de les fumaro-
les de les profunditats oceàniques fins a les neus perpè-
tues), la seua capacitat de generació de noves espècies,
o per la fracció de la biomassa total que representen,
pròxima al 50%. Tots ells comparteixen un mateix sis-
tema de reproducció, la reproducció asexual per fissió
cel·lular, en què una cèl·lula mare es divideix i dóna
lloc a dues cèl·lules filles amb què comença una nova
generació. El per què –i especialment el com– aquest
sistema de reproducció va ser substituït pel sexe, per la
unió de dues cèl·lules procedents habitualment de dis-
tints progenitors per a donar lloc a una nova generació,
representa un altre dels grans misteris de la biologia. El
cas és que en el precambrià, una sèrie de protistes, que
fins llavors havien avançat fins a constituir-se en orga-
nismes multicel·lulars per agregació i sense diferencia-
ció de les cèl·lules components, comencen a posar en
marxa un procés d’especialització i diferenciació
cel·lular que va conduir amb el temps als fenòmens de
la sexualitat, d’una banda, i la senescència o envelli-
ment, de l’altra. Sexe i mort són dues cares d’una
mateixa moneda (figura 1).

El procés que porta a l’aparició de la sexualitat i la
senescència és la separació entre línies cel·lulars ger-
minals, encarregades de la formació dels gàmetes i,
per tant, de la reproducció, i els llinatges cel·lulars
somàtics encarregats de facilitar totes les tasques i
funcions necessàries per a assegurar aquesta funció.
L’especialització és escassa i incipient en les primeres
etapes, però poc temps després permet la gran explo-
sió de diversitat animal que marca l’arribada del cam-
brià. Aquestes línies somàtiques donen lloc a teixits i
òrgans, a l’aparició de funcions especialitzades i a la
possibilitat d’adaptació a condicions ambientals can-
viants, cosa que facilita la colonització de nous hàbi-
tats. Però el preu de l’especialització és la pèrdua de
la capacitat infinita de divisió, implícita en la repro-
ducció asexual abans mencionada, i restringida a
algunes cèl·lules de la línia germinal en les espècies
amb reproducció sexual. El límit en el nombre de
divisions de què és capaç una cèl·lula somàtica marca
una nova propietat dels éssers vius: l’envelliment.

� TEORIA EVOLUTIVA DE L’ENVELLIMENT

La teoria evolutiva de l’envelliment va ser plan-
tejada en el seu format modern per P. Medawar i 
G. C. Williams cap a mitjan segle XX i formalitzada
en el context teòric de la genètica de poblacions per
W. D. Hamilton i B. Charlesworth, entre 1966 i 1980,
si bé se’n troben precedents més o menys directes en
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Figura 1. Sexe i mort són dues cares d’una mateixa moneda. La teoria
considera l’envelliment com una característica que ha evolucionat
amb el soma. A la fotografia, hemípters de la subfamília Lygaeinae
copulant.



treballs d’A. Weissman i A. R. Wallace, en el segle
XIX i de R. A. Fisher i J. B. S. Haldane, en la primera
meitat del XX. Per exemple, Weismann, gran teòric
alemany de la biologia del segle XIX, va ser el primer
a separar els enfocaments fisiològic i evolutiu del pro-
blema de l’envelliment:

Les consideracions fisiològiques no poden, per si
soles, determinar la durada de la vida… [al contrari] la
durada de la vida depèn realment de l’adaptació a condi-
cions externes, és a dir, la seua longitud, llarga o curta,
és governada per les necessitats de l’espècie.

En la seua formulació més senzilla la teoria evoluti-
va de l’envelliment explica per què augmenta la mor-
talitat amb l’edat a mesura que salut i funcionalitat
entren en declivi. Segons aquesta teoria, a mesura que
els individus avancen en edat, la seua prolongada
supervivència contribueix cada vegada menys a l’e-
ficàcia reproductiva, perquè queda menys de la seua
fertilitat total (figura 2). Com a conseqüència, la selec-
ció natural actua menys intensament per a reduir la
mortalitat en les edats avançades. La demostració for-
mal, d’aquest postulat, present ja en els primers plan-
tejaments evolucionistes cap a la dècada de 1880, va
haver d’esperar al tractament matemàtic de Charles-
worth, qui, el 1980, va demostrar que, donada
l’existència de poblacions en què s’estableix una

estructura d’edats i en què es presenta variació genèti-
ca per als paràmetres que les caracteritzen, l’envelli-
ment és un corol·lari directe de la teoria de la genètica
de poblacions.

Però una cosa és demostrar la correcció formal
d’una teoria i una altra demostrar que siga correcta.
Això ha de comprovar-se empíricament, i des de 1980
són nombrosos els estudis que han permès corroborar-
la. Molts d’aquests estudis han demostrat tant l’e-
xistència de variació genètica per als diferents paràme-
tres descrits en la teoria plantejada per Charlesworth
com la correspondència entre les seues prediccions i
els resultats de diferents manipulacions experimentals.
L’organisme favorit dels biòlegs que treballen en
aquesta àrea és Drosophila melanogaster, la mosca del
vinagre, acompanyada d’altres organismes com el
escarabat de la farina, Tribolium castaneum, el nemà-
tode Caenorhabditis elegans i alguns rotífers. 

El plantejament general de la teoria evolutiva de
l’envelliment deixa obertes nombroses qüestions,
moltes de les quals amb gran interès pràctic. Entre
aquestes destaca l’estudi dels mecanismes genètics
que porten a l’envelliment. Aquests mecanismes solen
agrupar-se en dues categories que, sense ser incompa-
tibles, ofereixen vies alternatives per a explicar un
mateix fenomen. Com que la teoria està formulada 
en termes genètico-poblacionals, els dos mecanismes
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Figura 2. El procés d’envelliment es mostra com una reducció en diversos components de l’eficàcia biològica dels individus al llarg de la vida. En
les figures es mostra la variació en dos d’aquests components, fecunditat i probabilitat de supervivència, en funció de l’edat en cèrvids (a dalt) i
en la mosca del vinagre (a sota).
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en qüestió també segueixen aquest plantejament. Així,
parlem de la pleiotropia antagonista i de l’especifici-
tat de l’acció gènica, com els mecanismes bàsics
invocats per la teoria evolutiva i que passem a expli-
car amb més detall a continuació.

Per pleiotropia antagonista s’entén l’expressió de
variants genètiques (al·lels d’un gen) que afecten
diversos caràcters, de manera positiva en les primeres
etapes de la vida i de manera negativa en les poste-
riors. No és més que la formulació genètico-poblacio-
nal d’una idea molt difosa en el pensament evolutiu,
la de les restriccions o compensacions, present ja en
els escrits de Darwin. G. C. Williams va ser un dels
més fervents defensors d’aquest mecanisme, com
veiem en l’argument següent:

La selecció d’un gen que confereix un avantatge a
certa edat i un desavantatge en una altra dependrà no
sols de la magnitud dels seus efectes, sinó del temps en
què aquests es produesquen. Un avantatge durant el perí-
ode de màxima probabilitat reproductiva augmentarà la
probabilitat de reproducció total més que el que la dismi-
nuirà un desavantatge proporcionalment semblant que
actue posteriorment. D’aquesta manera la selecció natu-
ral freqüentment maximitzarà el vigor durant la joventut
a costa del vigor en etapes posteriors, i això produirà un
declivi [en l’envelliment] durant la vida adulta.
[Williams, 1957]

Distints estudis teòrics demostren la validesa d’a-
quest mecanisme per a mantenir variabilitat genètica
abundant en els caràcters rellevants en condicions
naturals, el que facilita, en principi, la seua validació
per mitjà de l’estudi de poblacions silvestres. Hi ha
dos tipus d’evidència experimental que poden indicar
l’acció de mecanismes de pleiotropia antagonista: l’e-
xistència de correlacions negatives entre caràcters pri-
merencs i tardans en la història vital i respostes con-
traposades a la selecció sobre els uns i els altres tipus
de caràcters. El primer d’aquests ha estat demostrat
en diverses espècies de Drosophila i en Caenorhabdi-
tis, on un mutant del gen age-1 confereix un augment
apreciable en la longevitat a costa d’una important
reducció en la fecunditat. Aquest patró es repeteix en
experiments semblants amb altres espècies, no sols
amb variació genètica, sinó, per exemple, en experi-
ments de prolongació de la durada de la vida per mitjà
d’alteracions de la dieta que van acompanyades d’una
disminució de la fecunditat que fins i tot pot ser total.
També es disposa d’exemples amb Drosophila que
verifiquen que la selecció sobre la major longevitat,
per exemple, comporta una disminució de la fecun-
ditat en les edats primerenques de les mosques (figu-
ra 3). En conseqüència, la pleiotropia antagonista és
un mecanisme genètic plausible per a explicar l’enve-
lliment segons la teoria evolutiva i que té certa valida-
ció experimental, sense que açò ens permeta exclou-
re’n l’acció d’altres mecanismes alternatius o comple-
mentaris.

La situació respecte al segon mecanisme genètic
proposat és molt semblant. Se solen reconèixer tres
mètodes diferents d’acció gènica específica de l’edat
que afecten l’evolució de l’envelliment: 1) la constàn-
cia (estasi) de l’adaptació tardana; 2) el retard de les
malalties genètiques; i 3) l’acumulació de mutacions.
Considerem cada una per separat.

W. D. Hamilton va proposar ja el 1996 que, atès que
la intensitat de la selecció és major com menor és l’e-
dat dels organismes, els caràcters que es manifesten a
aquestes edats estarien més millorats, en una escala
temporal evolutiva, que els que es manifesten a edats
tardanes. Com que aquests no podrien millorar al
mateix ritme, els individus més vells no podrien “man-
tenir el ritme” en la seua lluita evolutiva amb altres
individus. Aquest mecanisme generaria un envelliment
de tipus “relatiu”, en què els caràcters d’expressió tar-
dana representen formes ancestrals no millorades per
l’acció de la selecció natural. Aquesta alternativa plan-
teja un greu problema teòric: ignora la pressió de muta-
ció, que portaria a una degeneració encara major de les
variants genètiques expressades en les etapes tardanes
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Figura 3. La gràfica mostra com la selecció artificial sobre l’etapa de la vida
en què té lloc la reproducció en 4 poblacions de la mosca de la fruita,
Drosophila melanogaster, dóna com a resultat un canvi en la longevitat
mitjana de la població. El retard en l’acció de la selecció ve acompanyat
d’una major durada de la vida.
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Quin interès té entendre com encaixa el procés
d’envelliment en la teoria evolutiva? Un dels grans
èxits de la biologia en l’inici del segle XXI és la dispo-
nibilitat d’un nombre cada vegada major de seqüèn-
cies dels genomes complets de diversos organismes.
L’estudi dels gens i les seues seqüències entre orga-
nismes emparentats evolutivament ens ha permès
posar de manifest l’equivalència profunda entre
nombrosos processos a pesar de manifestar-se i
estudiar-se en espècies aparentment molt poc rela-
cionades. De fet, són nombro-
sos els estudis del procés
d’envelliment que empren
organismes model, en què és
fàcil i èticament acceptable
realitzar els experiments i ma-
nipulacions necessàries per a
analitzar el procés d’envelli-
ment i els gens, proteïnes i
processos bioquímics i fisiolò-
gics implicats en aquest. Les
principals espècies utilitzades
en aquests experiments són el
llevat Saccharomyces cerevi-
siae, el cuc nemàtode Cae-
norhabditis elegans, la mosca
del vinagre Drosophila mela-
nogaster i el ratolí domèstic,
Mus musculus. Com es pot
veure, tots ells, excepte el ratolí, prou allunyats, en
termes evolutius, de la nostra espècie. Fins a quin
punt és útil estudiar el procés d’envelliment en
aquestes espècies per entendre el que ens succeeix a
nosaltres? La clau per a l’aplicació d’organismes
model en l’estudi de processos biològics de l’espècie
humana és que tant el procés com el o els organis-
mes en què s’estudia compartesquen tant les mani-
festacions orgàniques i fisiològiques com els deter-
minants bioquímics i genètics que permeten la
correcta extensió de les conclusions obtingudes amb
l’estudi dels models a la nostra espècie. La qüestió,
per tant, es pot replantejar en els termes següents:
quins dels processos que caracteritzen l’envelliment i
els seus determinants genètics i moleculars compar-

teixen tots els éssers vius o, almenys, els organismes
model i la nostra espècie? Són la universalitat de la
deterioració física i el declivi en la capacitat repro-
ductiva producte dels mateixos processos en el cuc,
en el ratolí i en l’home? Si no ho són totes, quines
manifestacions de la senescència compartim amb
altres espècies? L’estudi de caràcters homòlegs,
aquells que són compartits per dues espècies perquè
provenen d’un ancestre comú d’aquests, pot ser tre-
mendament enrevessat quan les característiques a

analitzar són tan complexes
com la senescència. Aquest,
com molts altres camps de la
biologia comparativa, està
infestat de convergències evo-
lutives, caràcters anàlegs que,
com que són molt semblants
en les seues manifestacions,
suggereixen una descendència
comuna que no és tal. Dispo-
sar d’una teoria sobre l’evolu-
ció d’un caràcter és imprescin-
dible per a entendre’l en totes
les manifestacions i, per ex-
tensió, per a discriminar quins
dels seus components podem
estudiar en quins organismes
model i quins en altres o no
formen part de la nostra his-

tòria evolutiva. Aquesta teoria, naturalment, ha de
ser compatible i encaixar en la teoria central de la
biologia, la teoria evolutiva, sense que això impe-
desca el desenvolupament de formulacions teòri-
ques que expliquen l’arrel immediata –les causes prò-
ximes– dels mateixos processos. Veurem així que,
lluny d’entrar en conflicte, les teories fisiològiques 
i evolutives de l’envelliment són complementàries i,
conjuntament, ens ofereixen una visió molt més
completa que qualsevol d’elles per separat.

F. G. C.

organismes model, envelliment 
i evolució

«LLUNY D’ENTRAR 

EN CONFLICTE, LES TEORIES

FISIOLÒGIQUES I EVOLUTIVES

DE L’ENVELLIMENT SÓN

COMPLEMENTÀRIES I,

CONJUNTAMENT, ENS

OFEREIXEN UNA VISIÓ MOLT

MÉS COMPLETA QUE

QUALSEVOL D’ELLES PER

SEPARAT»



de la vida. Per això no pot explicar adequadament l’ex-
trema debilitat d’individus longeus que no sofreixen els
efectes de la malaltia, la prelació o la competència en el
laboratori.

Tant Haldane com Medawar van proposar en la
dècada dels quaranta del segle passat que l’envelliment
sorgeix com a conseqüència de l’extensió d’al·lels en
loci modificadors que posposen l’edat de comença-
ment de greus malalties generades per altres gens. La
teoria sosté que, pel fet que els efectes que s’expressen
tard en la vida també tenen un menor impacte en
l’eficàcia biològica, els loci modificadors que pospo-
sen els efectes deleteris actuen com un escut protector
dels efectes mutacionals. Aquest mecanisme presenta
alguns problemes teòrics, com ara que la selecció
sobre aquests loci modificadors ha de ser molt dèbil
perquè puga retardar l’edat
d’inici de les malalties genèti-
ques, però és possible compro-
var-la experimentalment en els
dos organismes més adequats
per al seu contrast, nosaltres
mateixos i les mosques Droso-
phila. Si la teoria és correcta,
esperaríem trobar un gran nom-
bre de trastorns genètics asso-
ciats amb l’envelliment i manca
d’aquests trastorns expressats en
edats primerenques. Cal asse-
nyalar que les malalties genèti-
ques en qüestió han de ser
d’etiologia genètica i específi-
ques de l’edat, no simplement
malalties associades amb l’enve-
lliment. L’evidència de què dis-
posem no sembla abonar aquesta
teoria, perquè són abundants les malalties genètiques
que s’inicien de manera congènita o en edats primeren-
ques, com la fenilcetonúria, l’hemofília, la síndrome
de Tay-Sachs, i tantes altres, mentre que escassegen les
que s’inicien tard en la vida, com la malaltia de Hun-
tington o l’hemocromatosi idiopàtica. En resum, el
retard en les malalties genètiques no sembla haver tin-
gut importància en l’evolució de la senescència.

El tercer dels mecanismes d’aquest grup, l’acumu-
lació de mutacions, també va ser suggerit per Meda-
war ja el 1952. Com que la intensitat amb què actua la
selecció disminueix amb l’edat, la seua capacitat
d’eliminar mutacions amb efectes negatius es veu
cada vegada més limitada. D’aquesta forma, la
senescència sorgiria com a resultat de l’acumulació de
mutacions deletèries amb efectes exclusivament tar-

dans, sempre que es mantinguen les característiques
normals en les etapes primerenques en què la selecció
natural és més efectiva. Les etapes més tardanes de la
vida dels organismes actuarien com autèntics “poals
de fem”, en què s’acumulen els al·lels amb efecte
deleteri. És important destacar que aquest mecanisme
ha de distingir-se de la deterioració mutacional pro-
gressiva que es produeix en la línia somàtica, com a
conseqüència de l’acumulació de mutacions no repa-
rades al llarg de la vida d’un organisme. En aquest
cas, el mecanisme es basa en les mutacions que són
transmissibles d’una generació a la següent, i que per
tant apareixen en la línia germinal, i el principal efec-
te de la qual es produeix en les edats més avançades,
per la qual cosa la selecció natural no és efectiva en la
seua eliminació. De nou tenim una situació perfecta-

ment plausible en teoria que es
pot sotmetre a l’escrutini experi-
mental, si bé els dissenys i les
interpretacions dels resultats han
de ser extremadament acurats
per a eludir les dificultats que
planteja l’estudi en el laboratori
d’organismes transferits des de
la naturalesa. No obstant això,
hi ha diversos experiments,
novament amb Drosophila, que
abonen aquesta teoria, en espe-
cial aquells que es basen en la
selecció de caràcters relacionats
amb un retard de la senescència
i que analitzen el comportament
de les poblacions en caràcters
d’acció primerenca una vegada
cessa la pressió de la selecció.
Altres dissenys alternatius ofe-

reixen resultats contradictoris, però, en general, hi ha
un relatiu consens a considerar que l’acumulació de
mutacions ofereix un mecanisme vàlid per a la teoria
evolutiva de la senescència. 

En conjunt, la millor evidència sobre els mecanis-
mes genètics implicats per la teoria evolutiva de la
senescència prové de distints experiments amb Dro-
sophila, encara que hi ha alguns indicadors positius
addicionals en altres espècies. Tant la pleiotropia anta-
gonista com l’acció gènica específica de l’edat, en
concret l’acumulació de mutacions, poden explicar
l’evolució de la senescència, però no disposem encara
d’una avaluació sobre la seua importància relativa ni
en el conjunt de l’evolució ni sobre espècies concretes. 

A falta de validació experimental directa, excepte
en els casos adés mencionats, la teoria evolutiva de la
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TENEN REPRODUCCIÓ
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CLARA DIFERENCIACIÓ ENTRE

SOMA I GERMOPLASMA»



senescència pot rebre (o restar) suports per mitjà de
l’aplicació del mètode comparatiu. En concret, és pos-
sible aplicar aquesta metodologia tant per explicar els
patrons de senescència comparant unes espècies amb
altres com per contrastar aquests patrons. Aquests
estudis permeten, per exemple, verificar una predicció
crítica de la teoria evolutiva de la senescència, deriva-
da de la diferenciació entre soma i germoplasma:
aquelles espècies en què la línia somàtica i la línia ger-
minal no estan clarament diferenciades no presentaran
els patrons característics de l’envelliment. La teoria
considera l’envelliment com una característica que ha
evolucionat amb el soma i que no es presenta en la
seua absència. Aquesta és una predicció fàcilment
comprovable i, de fet, és una de les prediccions més
fortes en biologia evolutiva. No obstant això, hi ha
alguns organismes en què la separació entre soma i
germoplasma no està ben definida i aquesta ambigüitat
comporta dificultats afegides. Una altra font de proble-
mes per a contrastar aquesta predicció consisteix en la
diferenciació entre senescència i declivi de l’eficàcia
per causes extrínseques, o intrínseques però diferents a
les pròpies d’aquella (per exemple, l’acumulació de
mutacions somàtiques) quan s’estudien poblacions
naturals. Per a evitar-los, és necessari detectar l’enve-
lliment com una deterioració progressiva en els com-
ponents de l’eficàcia biològica específics de l’edat.
Finalment, és necessari considerar la complicació dels
cicles de vida que impliquen alternança entre repro-
ducció sexual i asexual, especialment en aquells casos
en què hi ha certa flexibilitat en el nombre de genera-
cions que transcorren amb l’una i l’altra. Si no s’arri-
ben a donar les condicions perquè un organisme entre
en la fase sexual del seu cicle reproductiu, pot obser-
var-se una disminució progressiva del seu vigor, sense
que açò puga interpretar-se com un cas de senescèn-
cia, sinó de falta de reproducció.

Amb totes aquestes consideracions en ment, l’evi-
dència disponible, des de vertebrats a protozous, pas-
sant per plantes i invertebrats, és prou clara: no hi ha
casos en la literatura comparativa que refuten amb
claredat la teoria evolutiva de l’envelliment. A banda
de la predicció forta mencionada adés, la teoria evolu-
tiva proporciona altres prediccions de menor rang
susceptibles de comprovació per mètodes compara-
tius. Entre les més rellevants es troben els següents
corol·laris de la teoria plantejats per Williams (1957):

1. Les baixes (altes) taxes de mortalitat adulta hau-
rien d’estar associades amb baixes (altes) taxes d’en-
velliment.

2. L’envelliment ha de ser més ràpid en aquells
organismes que no augmenten substancialment la

fecunditat després de la maduresa que en aquells que
sí que presenten aquest increment.

3. Sempre que hi haja diferències entre els sexes, el
sexe amb major taxa de mortalitat i menor taxa d’aug-
ment de la fecunditat hauria d’experimentar un enve-
lliment més ràpid.

4. La reproducció primerenca s’ha de correlacionar
amb un envelliment primerenc i, recíprocament, els
organismes més longeus han de presentar taxes de
reproducció primerenca més baixes.

Aquest últim corol·lari es deriva del mecanisme de
pleiotropia antagonista exposat adés i no de la teoria
general evolutiva de l’envelliment.

Què ens diu l’evidència experimental disponible?
En general, les dades abonen les quatre prediccions
anteriors, però es presenten excepcions que encara no
han estat acomodades en el marc teòric.

La teoria evolutiva ofereix per a l’envelliment una
explicació raonable, ben integrada en el seu marc teò-
ric i amb suficients evidències empíriques. S’hi esta-
bleix que l’evolució de l’envelliment cal trobar-la en
la disminució progressiva amb l’edat de l’eficàcia de
la selecció natural en aquells organismes que tenen
reproducció sexual i en què hi ha una clara diferencia-
ció entre soma i germoplasma. En aquest marc gene-
ral, la teoria exposada no té rival en l’actualitat, però, a
mesura que descendim en els nivells explicatius i bus-
quem mecanismes que li permeten actuar efectiva-
ment, el que trobem és una pluralitat d’alternatives,
amb nivells variables de plausibilitat i validació expe-
rimental, cap de les quals aconsegueix, en el seu
nivell, explicar de forma necessària i suficient per si
sola la varietat de processos fisiològics i evolutius
implicats en l’envelliment. Per tant, hem d’acceptar
que la pluralitat de mecanismes proposats també ha de
correspondre, en una mesura encara per determinar,
amb una varietat de causes operatives, sempre que no
entren en col·lisió les unes amb les altres ni, per des-
comptat, amb la teoria general plantejada. Aquesta
pluralitat de mecanismes és una font constant de con-
trovèrsia, però també d’estímul per a la investigació.
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