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fonaments.
La biología es raou per una serie de liéis naturals que
existeixen de "per se** sense cap condlcionament posterior.
La genética ha anat forjant les bases del realisme biologic, altres fenomens cora el medi ambient 1 1'educado son
••candarla.
Hi han dues liéis fixes a la natura:
— Llei de 1'herencia específica: mai dos essers de la mateixa especie poden donar lloc a especies diferents.
— Llei de 1'herencia racial: mai dos essers de la mateixa
raca poden donar lloc a un esser de raca diferent.
Altres factors (color, pes, aleada...) intervenen a mes
del d'especie i raca a diferenciar uns homes deis altres.
Latnarck i els seus deixebles varen intentar probar que
el medi ambient podía alterar 1'herencia especifica 1 racial-, pero no varen aconseguir-ho.
Per contrari el raonjo txec Gregorl Mendel va publicar
en 1865 el resultat de les seves investigacions amb pesols
a on es demostrava la influencia quasi absoluta de l'heren
cia en la determinado del carácter. Fou Huc de Vries qui
en 1900 va probar les liéis de Mendel, va treure varíes
conclusions, una de les quals és que el carácter adquirit
a posteriori no és transmés per 1'herencia.
Anb Mandel es reaflrmava el realisme biolSglc, d'aquesta manera s'accepta el fet de que els carácters adquirits
per un lndividu d'una raca no son transmesos per herencia
ais seus descendents.
Aleshores con s'explica l'evolució del virus a l'ho-.e
proposada per Darwin ? El mateix Huc de Vries va estudiar
aquest cas i va definir el fenomen de les mutacions.
Abans de parlar de les mutacions tenim que fer un petit
repas a les nocions basiques de genética:
Se sab que els carácters hereditaria (color deis ulls 1
cabella, forma deis organs i membres, coeficient d'intel*
ligencia, metabolisme...) depenen d'unes partícules materials anonenades gens, el conjunt deis quals formen els
ciomosones. Els croraosomes, en nombre constant a ceda es-

pede, formen part principal del nucli de les cel.lules.
Les caracteristiques anatomiques, flsiologiques i raetaboliques de les cel.lules depenen, dones, d'aquests gens que
contenen. Ara bé, un teixit depén en la seva forma i manera de funcionar de les cel.lules que posseeix 1 així mateix els organs diversos que varen constituir en el seu
conjunt l'entitat vivent. Tenia que acceptar dones que les
caracteristiques comunes d'una especie radiquen en que totes les cel.lules teñen els mateixos gens.
En cada especie hi trobera les subespecies o races, les
diferenciacions provenen de la possessió de diferents gens.
Per aquesta ra6 tots els sers humans tenlm els mateixos gens
deflnltoris de 1'especie humana i cada raca té uns gens que
una altra raca,no posseeix. Si añera diferenciant podrem reconelxer altres tipus de gens que diferencien dins de la ra
ca blanca a les diferents etnles ñordiques, germaniques i
1latines i si anea mes lluny trobarem diferencies en cada
familia*
Cor. és lldgic suposar a mes gens diferents hi han mes ca
rácters diferenciadors. Podem observar que les diferents
formes de la mandíbula entre els simis i l'home teñen graduacions, hi ha molta mes diferencia entre un blanc i un
ximpancé que entre un negre 1 el mateix animal, d'aquesta
manera es demostré que al variar 1'escala evolutiva varia
també les caracteristiques fisiques i genetiques.
La combinado deis gens fa que el producte genetic resultaüt sigui diferent a la deis pares pero esta inclós
dins de la mateixa conformado genética de llur raca.
A vegades apareix un carácter nou que no es pot explicar per les liéis de Mendel, es degut a una modificado es
pont&nea de 1'estructura molecular d'un gen per via mecani
ca (en el procés de divisió cel.lular) o bé per radiacions
(ultravioletes, X, alfa, beta). Tant en un cas coa en un
altre es produelx un nou carácter, aquest s'hereda puix no
és adquirit. Part de la descendencia d'un indivldu mutant
no permanelx al no poder vlure en el medi.
Ací actúa una altra llel de la natura, la selecció na tu
ral, sois els sers mes aptes o mes forts, ais quais llur

car.vl és afavorlt peí raedi poden subsistir.És, dones, que
el ser té que araotllar-se al medí i no q«e el raedi el conformi.
Norné3 sobreviuen els sers más compenetráis amb el raedi,
un exemple el tenia amb les papallones blanquea i negres
de les costes angleses, fins fa poc eren mes abundants les
blanques dones es dissimulaven amb les roques i evitaven
ésser menjades pels ocells, pero amb l'adveniment de les
industries les roques adquiriren unes tonalltats fosques i
les papallones negrea varen desenvelopar llur nombre degut
a la possibilitat que tenien de dlssimular-se.
A nivel1 huma quan dues races es troben en una mateixa
zona haturat-a'estableix una lluita per la subsistencia i
l'adquisició deis recursos naturáis. A vegades les dues ra
ees en conflicte no son conscients de llur conbat pero al fi
nal nones una sobreviura, la superior, mes armada i millor
adaptada al medi ambient.
LES TEORIES IGUALITARIES.
Existeix una teoria anomenada mesologista segons la qual
les diferencies especifiques i racials es deuen anicament al
medi ambient.
Aquesta teoria ha sigut adoptada pel'raarxlsme per justificar unes possibles variacions en els instlnts naturals de
l'home, mentres que no es pugui canviar 1'estructura psicológica (sentlt de la propietat i el territorl) no es podran
implantar les seves teeries, per aixo han volgut canviar el
medi ambient per modificar d'aquesta manera 1'estructura psl
cologica humana. Pero el fracas d'aquestes teories posa en
una delicada posició la possible consolidado del marxisme,
dones el sentlt a la propietat i al territorl (o patria) son
instlnts mes forts que qualsevol forma ideológica de pressió.
Primer fou Lanark qui aprofondl en el mesologlsme, pero
no va ser fins a Le Mettrie en el segle XVIII que va acceptar la possibilitat de que ánicament per la educado i el me
di ambient un simi pot arrivar al nivel1 d'intel.ligencia
d'un huma (ell va posar l'exemple d'un francés).

Segons aqüestes teoría la pigmentado deis negres es deu
a la seva vida* tropical (i els asiática i americans deis trft
pies ?) i els pigmeus teñen la seva estatura degut a viure a
la zona del Kalaharri (sic).
A la URSS foren prohibits els estudia genética 1 s'adopta
el mesologistne de les escoles de Mitchourlne i Lissenko, pero
avui día ja no teñen seguidora i están totalment arraconades.
S'ha volgut sotmetre la biología a la política í ele efectes han sigut dramatics, s'ha volgut demostrar mitjancant les
teorles igualitaries que tots els sera huraans son iguals i
les races es troben al mateix nivell, negant les probades dJL
ferencies a nivell evolutiu.
EL GAS DELS BESSONS.
S'han fet diferents experimenta en bessons monozigotics
(del nateix ovul) en els que s'ha demostrat la preponderancia absoluta de l'herencia per sobre l'educació i el medi
ambient.
Holzinger va atribuir a l'herencia del 75 al 90 % de l'in
fluencia en els caracters psiquics i el 80% en els mentáis.
Artur R. Jensen, professor de la Universitat de Berkeley
en un reportatge publlcat a les revistes "Nouvelle Ecole"
(n.10) i "Realité" (gener 1971) ha demostrat que si dos bessons nonozlgotlcs s'educaven en dues liara totalment diferents els coeficients intel.lectuals tenlen un 75% de coincidencia deguda únicament a l'herencia*
En els nens nascuts de diferents pares trobem un grau de
correlacló o coincidencia d'un 25 %, aix6 es degut a una dife
rent herencia. De tot alxo es demostra que en lo relatiu a la
potencia intel-lectual els factors genética intervenen en un
75 6 761.
Els bessons monozigotics educats en un mateix ambient denostren un grau de correlacló d'un 871. o siguí que les diferencies degudes al medi familiat son d'un 13%. Si acomparera el 25% obtlngut al separar els bessons al 13% observarem
que el medi ambient ¿s responsable cora a mixin d'un 12% del
coeficient d'lntel.llgencla.

LA JERARQUÍA DE LES RACES HUMANES.
Per definir el que és una raca tenim que establlr l'exis
tencla d'una serle de caracters de diferenciado, aquests son:
— carieters norfol&gics: deguts a diferencies anatomlques.
— caracters fisiologics: deguts a diferencies funcionáis.
— caracters psicológica: deguts a diferencies neurologiques.
-- caracters patológica: dlferents reacciona enfront malalties.
D'aquesta manera es pot definir le raca com un grup d'Individua pertanyents a 1'especie ROMO SAPIENS, agrupats per carie
ters anatómica, fisiológica ¿psicológica i patologics que son
hereditarls i que els diferencien d'altres grups racials.
Hi han caricters d'una raca que en relació a les altres fa
que s'estableixi una relació de superior a inferior. A contin u a d o estudiaren les races humanes en els seus elements purs,
sense mestissatge i rebutjant les diferencies etniques i nacionals que no aporten difernts elementa.
No hi ha dubte que s'estableiz una jerarquía que demostra
que hi ha tot un seguit de factors objectius (ciencia i art)
que conformen la superioritat d'unes races sobre les altres,
els elements subjectius (religió,costuras o art) no es conten.
La cieació d'una civilització per medí de la ciencia i la
técnica es degut a l'actuaci6 d'una raca i si anem mes enlli
podrem establlr que sois un element ha pogut engendrar tot a_i
xo: la INTEL-LIGENCIA.
Es pot definir la Intel.llgencla com "una funció que adopta uns medís a uns fins" (Hatnan) o "el poder de concebre unes
relacións" (Fiaget) o "la facultat d'elevar unes qnestions posades a nivell de principls i en consequencia, d'arrivar a
punts de vista susceptibles d'ordenar el conjunt d'experiencies 1 fer-les accesslbles al pensament huma" (Heiaenberg).
És aquesta relació entre la forma d'exposar el principl 1
l'accló práctica que ha configurat el nivell mental (o coefl
d e n t Intel.lectual Ct). I aquest CI es degut onicament a la
massa neuronal (carácter trames hereditirlament)'.
Si partim d'una base materialista per aprofondir en la
ciencia i rebutjem l'espiritualisme acientffic tenim que establlr una relació entre paleología 1 neurología, l'explicació de la Intel.llgencla pela fenomens neurologics.
La única manera de mesurar els difernts graus d'evolució
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intel.lectual deis individua de les diferents reces és la
comparado deis seus coeficients d'inCel.ligéncla.
Si rebutjera la influencia del medi ambient tenim que establir unes jerárquica segona els segftents tests establerts (en
ella els negres tenlen el doble de temps que els blancs):
— Yerkes: demostré la superloritat qualitatlva Vquantitatlva de la lntel*ligencia del home blanc sobre el negre.
— Augusto dona per 1'escala de Yerkes, com Bridges 1 Hormick
58'7 punts pels negres contra 81'5 pels blancs, ¿s a dir, una
diferencia d'un 28 %.
— Burt va demostrar que nones el 31% deis estudlants d'ensenyament mltja negres aproben un test base i els blancs el 100%
— Wintringuer: negres no escolaritzats no son capacaos de fer
un trencaclosques amb el dibuix d'una cabra (animal resldent
a les seves terres.) pero és f&cilment aprobat per un nen blanc
de 3 anys.
— Barbe dona una edat mental ais negres de 5 anys, mltjancant
el test de Kohs.
Si comparecí els cervells de blancs i negres veurem:
"~~ la part occipital és semblant, pero el negre té millor visió, és larea deis sentits.
— els lobuls anteriora son menors en el negre, aquests lbbuls
son els que conformen la Intel.ligencia.
Si estudien les capacitats craneals veurem:
1544 cm cables — —
blanc
- 63
1481
groe
- 72
1472
negre
- 82
1462
ainoua
australoide
- 97
1447
-127
bosquimá
1417
pigmeu
-129
1415
És directaraent proporcional L'ordre jer&rqéic o capaeltat
evolutiva a la capacitat craneal. Es podría argumentar que un
elefant té mes capacitat craneal, pero aquesta esta en relació amb el pes de 1'animal 1 a mes en l'home hi han mes circunvalacions craneals. A mes cada cm cúbic suposa 10 mil.llons
de neurones, i a una progressió aritmética en el seu nombre equival una progressió geométrica de sinabsis nervioses, les
quals son responsables motrlus del pensameat.

També intervenen els nervis, la chronaxia d un negre la
qual és un 3% ees 1 larga que un blanc, en comparado és un
blanc atontat o drogat.
A nés si augmenta la jerarquía racial augmenten les circunvalaclons eerebrals que incidelxen en la intel.ligencia.
També l'activitat endocrina és superior en la raca blanca.
Hi han quatre fundos de l'lntel.ligenciaj assiiailació,
reprodúcele, adaptado i creado. Totes les races poden assimilar i reproduir, sois els blancs i els groes poden adaptar-se en el pía ambiental i en la creado (ciencia i técnica) existeix un ciar avantatge a favor deis blancs sobre els
groes, nentres que les altres races ni tan sois han arrivat
a competir (els negres no varen ni inventar el foc)«
Un altre element per estudiar l'evolució del simi al home
el trobe-, en l'angle anterior mandibular (format peí pía alveolar amb la línea que va de la barbeta al final del alveol)
En l'escala primer hi trobem els sitáis, austrolopitecus, neardenthalenses, hotentots (l'angle va augmentant). En l'home
hi trobem els negres (66 a 79°) i després de 79 a 89° els
mongols, indis americans i alguna negres. (mandíbula ortogena). Els blancs teñen 90 o mes (mandíbula progenies).
ESPANYA - PAISOS CATALANS.
L'evolució en la conformació racial a'Espanya i Catalunya
Principat ha estat sensiblement diferent.
A Catalunya-Principat han intervingut en llur formado
els segOents pobles:
— celtes: indogermanlcs.
-- ibersi indogermanlcs.
— grecs: principalment jonics. De raqa aria indogermánica.
-- romans: aris indogermanlcs.
— gots: aris. Amb la sotsdivisió d'alans (indogermanlcs
provinents d'Iran), suaus (indogermanlcs de procedencia germánica), vandals i visigots (igual que els suaus)'.
— occltans: aris. De procedencia germánica, varen repoblar
el Principat després de la pesta que va mermar la poblacio
catalana durant l'Edat Hitjana.
La influencia arab i jueva ha sigut mínima i en tot cas

no ha hagut aestissatge amb aqüestes dues races senltiques.
Al Pais Valencia i les liles després de la Reconquesta
els nous terrltoris varen ser repobláis amb catalans vells.
A Bspanya (entenén com a tal el territori que existeix al
sud de l'lbre, exceptuant ciar esta el País Valencia) s'han
succelt els raatelzos allaus immigratbrls exceptuant els jonics,
iriolt menys important els céltica i nul els occitans. Per altra
part ha sigut considerable malgrat que no definitiva la influencia d'arabs i moros.que s'han barrejats amb els autoctons¿ en especial al Sud, tot donant un mestissatge que es
reconeix per uns caracters morfologics externs (cabells mes
foscos i ricats i color de la pell mes fose i que es degut a
major poder plgmentari i no al sol), a más l'angle anterior
mandibular és inferior al del cátala.
Es pot considerar 1'espanyol com un element de la raca
blanca en franca evolucló cap al component racial africasenític (arab).ECoeficient d'Inel.ligencia d'un espanyol i
un cátala segons les estadfetiques publicades peí Mlnisteri
d'Educació i Ciencia espanyol dona un ciar avantatge ala ca
talans.
La progfessiva degradacAÓ racial espanyola pot contagiarse ais catalans degut a la forta immigració, els fruits es
poden veure si observen la diferencia caracteriologica entra
l'home del carcp, no contaminat per la nissaga espanyola, i el
de les ciutats.
El carácter treballador i europeu del cátala és un factor
anfmic ben contrari al gandul i pro-africá espanyol.
Per tot aixo tenirr. que considerar que la configurado racial catalana és mes purament blanca que l'espanyola i par
tant el cátala és superior a l'espanyol en l'aspecte racial.
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