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Teories i proves de l’evolució

L’origen de l’espècie humana 
i el procés d’hominització

L’existència d’espècies diferents en llocs relativament pròxims i
que tenien un mateix clima, però entre els quals hi havia una
barrera infranquejable –com passa amb les distintes espècies de
pinsans i les diferents subespècies de tortugues terrestres que
viuen a les illes Galápagos–, va ser un dels fets principals que van
portar Charles Darwin a proposar la teoria de l’evolució.
Les troballes de cranis fòssils amb característiques intermèdies
entre els éssers humans i els grans primats mostren que l’espècie
humana no és una excepció en el procés evolutiu.
La ciència encara no té respostes per a totes les qüestions que es
plantegen sobre l’evolució de les espècies, però sí que ens aporta
un bon nombre de proves que permeten descartar explicacions
simplistes i algunes interpretacions que han resultat errònies.
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Origen de les espècies 

1.1 Concepte d’espècie
L’espècie es defineix com el conjunt d’individus que es

poden reproduir entre si i poden donar lloc a descen-
dents també fèrtils. Dit d’una altra manera, els individus que
no poden fer-ho són considerats espècies diferents. Aquesta
definició, que no és aplicable als fòssils, està limitada als indi-
vidus amb reproducció sexual.

Al llarg de la història hi ha hagut dos tipus d’explicacions
sobre l’origen de les espècies: la creació directa i l’evolució
biològica.

1.2 Creacionisme, fixisme i catastrofisme
El creacionisme i el fixisme eren els corrents de pensa-

ment instal·lats en la comunitat científica abans que fossin
substituïdes per les teories de l’evolució.

La simple observació mostrava que els descendents eren
iguals que els seus progenitors. Així, per exemple, els cérvols
eren engendrats per altres cérvols de característiques similars.
Segons la teoria creacionista, l’origen de cadascuna de les
espècies era degut a un acte creador específic. De manera
complementària a aquesta idea, la teoria fixista sostenia que
les espècies es mantenen invariables al llarg del temps.

Carl von Linné (1707-1778), un dels científics més
representatius d’aquest pensament, sintetitzava així aquestes
teories: «Hi ha tantes espècies diferents com formes diverses
van ser creades en un principi per l’ésser infinit».

Georges Cuvier (1769-1832) també era partidari de la
immutabilitat de les espècies. Considerava que els fòssils
eren restes d’éssers vius que havien existit en temps passats,
però no que fossin les espècies antecessores de les actuals. Per
explicar la desaparició de les espècies fòssils va aplicar la teoria
geològica del catastrofisme. Segons aquesta teoria, durant el
transcurs de la història de la Terra, hi havia hagut diverses
catàstrofes o cataclismes que van provocar l’extinció total de
certes espècies. Els seus seguidors fins i tot van proposar la
creació d’espècies noves després de les catàstrofes (teoria
del policreacionisme).

1.3 Evolució biològica
L’evolució biològica és el procés de transformació d’u-

nes espècies en d’altres mitjançant l’acumulació de les
petites diferències que apareixen entre una generació i la
següent al llarg de milions d’anys.

Segons T. Dobzhansky (1900-1975), en biologia «res
té sentit si no és sota la perspectiva evolutiva». Efectivament,
la teoria de l’evolució és un model útil per entendre el
desenvolupament de la història de la vida i preveure’n l’evolu-
ció futura. Relaciona els coneixements de diverses ciències:
genètica, bioquímica, botànica, zoologia, paleontologia, eco-
logia, biogeografia, etc.

Carl von Linné (1707-1778). Naturalista suec a qui
devem la nomenclatura binomial per designar les
espècies.

Georges Cuvier (1769-1832). Zoòleg francès iniciador
de l’anatomia comparada i de la paleontologia.
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Síntesi de la teoria de l’evolució de Lamarck

El sentit de la transformació evolutiva va de les espècies més senzilles,
formades per generació espontània, a les més complexes.

Tendència natural cap a la complexitat

Les variacions de les condicions del medi ambient provoquen canvis en
les funcions vitals dels éssers vius, fet que comporta que uns òrgans es
desenvolupin i d’altres s’atrofiïn. És a dir, les variacions mediambientals
són la causa de les adaptacions dels organismes.

Desenvolupament d’adaptacions al medi:
«la funció crea l’òrgan»

Les modificacions adquirides pels organismes al llarg de la vida durant el
procés d’adaptació al medi, es transmeten als descendents.

Herència dels caràcters adquirits

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829).

Teories i proves de l’evolució

2.1 El lamarckisme 
A partir de la segona meitat del segle XVIII, quan es va veure que els

individus d’una mateixa espècie no s’assemblaven tots entre si i que els
descendents no eren sempre iguals que els progenitors, alguns naturalis-
tes com Buffon, Maupertuis i E. Darwin (avi de Charles Darwin), van pen-
sar que les espècies actuals podrien haver sorgit per transformació de les
espècies anteriors mitjançant la suma progressiva de diferències. En
observar que les noves espècies procedents d’Amèrica s’assemblaven més
a algunes espècies del Vell Món que a d’altres, van pensar que hi havia
d’haver un parentiu; és a dir, que les espècies més semblants procedien
d’un avantpassat comú.

El naturalista francès Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) va publi-
car el 1809 l’obra Filosofia zoològica, en què va exposar la seva hipòtesi
sobre la transformació gradual de les espècies al llarg del temps, conegu-
da actualment com a lamarckisme, que constitueix la primera teoria de
l’evolució.

Els creacionistes sostenien que Déu creava directament les espècies,
mentre que Lamarck defensava que Déu crea la natura, i la natura dóna
lloc a les espècies, a causa de la seva tendència natural cap a la comple-
xitat i a les adaptacions causades per les variacions ambientals.

L’explicació de la causa del llarg coll de la girafa
és un exemple clàssic de la teoria de Lamarck. Segons
aquesta hipòtesi, l’antecessor de la girafa va fer molts
esforços al llarg de la vida per arribar a les fulles de les
branques altes dels arbres, i això va provocar que el
coll se li allargués. Els seus descendents van heretar
aquest caràcter i, al seu torn, el van desenvolupar.
Aquest procés d’evolució, al cap de moltes genera-
cions, va donar lloc al coll de la girafa actual.

El lamarckisme, que ha estat superat per les teo-
ries de l’evolució posteriors, no demostra experimen-
talment la tendència natural de les espècies a aug-
mentar el seu grau de complexitat, ni tampoc explica
com es transmeten els caràcters adquirits als descen-
dents.
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I. Canàries

Charles Darwin (1809-1882). Alfred Russell Wallace (1823-1913).H.S.M. Beagle.

I. Açores

I. Galápagos

I. MalvinesEl viatge del Beagle

I. Santa
Helena

I. Maurici

I. CocosI. de
l’Ascensió

I. Cap Verd

Tahití

Any 1831
Any 1832
Any 1833-1834

Any 1836
Any 1835

Exploració
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2.2 El darwinisme
La teoria de Darwin

El naturalista anglès Charles Darwin (1809-1882) va participar
entre els anys 1831 i 1836 en una expedició científica que va fer la volta
al món a bord del vaixell Beagle. Durant aquest temps, Darwin va fer mol-
tes observacions que li van servir de fonament per desenvolupar la seva
teoria sobre l’evolució de les espècies.

Dècades després, el 1859, Darwin va publicar l’obra titulada L’origen
de les espècies, en què va presentar les seves conclusions sobre la transfor-
mació de les espècies. Ho va fer quan va saber que un altre naturalista,
Alfred Russell Wallace (1823-1913), havia arribat a la mateixa hipòtesi. 

Tahití
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Quatre de les tretze espècies de pinsans que només viuen a les illes Galápagos.
Tenen el bec adaptat per alimentar-se: la primera, de llavors grosses i dures; la
segona, de llavors una mica més petites; la tercera, d’insectes petits que viuen
en esquerdes, i la quarta, de llavors molt petites.

Tortuga amb closca en forma de cadi-
ra de muntar.
Les tortugues amb closca en forma de
cadira de muntar (el terme galápago
deriva de ‘galopar a cavall’) poden
alçar el llarg coll per alimentar-se de
fulles altes. Viuen a les illes amb poca
herba al sòl.

Tortuga amb closca en forma de
cúpula.
Les tortugues amb closca en forma de
cúpula tenen dificultats per alçar molt
el coll. A més, tenen les potes i el coll
curts. Viuen a les illes on hi ha molta
herba al sòl.

A l’arxipèlag de les Galápagos, situat a l’oceà Pacífic, Darwin va veure
que, tot i que les illes no eren gaire lluny les unes de les altres, hi havia espè-
cies diferents. Per exemple, va observar catorze espècies de pinsans, algu-
na de les quals només vivia en una de les illes, la que tenia el tipus d’ali-
mentació que necessitava. També va veure que, en cada illa, habitava una
subespècie diferent de tortuga terrestre.

Darwin va arribar a la conclusió que la biodiversitat tan elevada de les
illes Galápagos era deguda a l’aïllament reproductiu entre les poblacions de
les diferents illes i a les adaptacions a les condicions ambientals de cada illa.
És a dir, les diferències sorgides entre les generacions serien afavorides o eli-
minades de forma diferent segons els ambients de cada illa. Aquestes dife-
rències augmentarien amb el temps i acabarien transformant les poblacions
de cada illa en espècies diferents.

La lluita per l’existència i l’actualisme
Darwin va desenvolupar la seva teoria tenint en compte les idees de
Malthus i de Lyell.
Per T. R. Malthus (1766-1834), el creixement de la població humana
és proporcionalment superior a l’augment de la producció d’ali-
ments. Aquesta situació obliga els individus a lluitar entre si per
aconseguir els aliments, és a dir, a la lluita per l’existència.
Segons Charles Lyell (1797-1875), els processos geològics del passat
havien de ser semblants als que hi ha avui dia. Serien processos
molt lents, sense grans catàstrofes i sense grans extincions. Aquestes
idees són conegudes com a teoria de l’actualisme.
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va l’aparició de l’espècie humana per evolució a partir d’un avant-
passat comú amb les mones.

The origin of species by means of
natural selection (L’origen de les
espècies), 1859. Portada de l’edició
de 1878.

Thomas Henry Huxley (1825-1895).

Segons el darwinisme, el coll tan llarg de la girafa es va originar grà-
cies al fet que, per alguna causa llavors desconeguda, alguns individus nai-
xien amb el coll més llarg que d’altres. Durant les èpoques en què escas-
sejaven els recursos alimentaris, només sobrevivien les girafes que arriba-
ven a les fulles més elevades gràcies a la llargada del seu coll. Com que úni-
cament es reproduïen aquesta mena de girafes, es transmetia a la genera-
ció següent solament el caràcter coll més llarg. Aquets procés s’ha mantin-
gut de generació en generació fins a l’actualitat.

L’impacte del darwinisme en la societat

La publicació de l’obra de C.
Darwin L’origen de les espècies
va tenir un gran impacte tant en
els científics de la seva època,
com en la societat en general.
Prova d’això és que el llibre es
va exhaurir el primer dia que va
sortir a la venda.
Alguns científics es van mostrar
favorables al darwinisme, com
T. Huxley (1825-1895) que va
comentar: «Que absolutament
estúpid ha estat no haver-hi pen-
sat».
Molts científics, sobretot del
camp de les ciències físiques, es
van posicionar en contra de la
teoria de Darwin. També alguns
teòlegs es van mostrar contraris
al darwinisme, sobretot, després
que Darwin va publicar el 1871
La descendència de l’home i la
selecció sexual, en què defensa-

Síntesi de la teoria de l’evolució de Darwin

Com que les espècies tenen una capacitat reproductiva elevada, el fet que no augmenti indefini-
dament el nombre d’individus és perquè els recursos alimentaris són limitats.

Els descendents dels organismes que es reprodueixen sexualment són diferents entre si (excep-
te els bessons univitel·lins). Els uns estan més ben adaptats que els altres a les característiques
de l’ambient per desenvolupar les funcions vitals.

Quan les condicions mediambientals són adverses per als organismes, s’estableix una lluita per
la supervivència, en la qual només sobreviuen els individus més adaptats i la resta s’elimina.
D’aquesta manera hi ha la selecció natural dels més aptes. Només els individus que sobreviuen
són els que poden reproduir-se i transmetre així els seus caràcters als descendents. La selecció
natural, amb el pas del temps, transforma gradualment les espècies.

Capacitat 
reproductiva
elevada

Variabilitat
de la descendència

Selecció natural



2La teoria de la evolución y el origen del ser humano

39

Mutació
Canvi en la informació genètica
d’un organisme que pot modificar
les seves característiques i ser
transmès als descendents.

Recombinació genètica
Procés mitjançant el qual el mate-
rial genètic es redistribueix.

L’experiment de Weismann
El científic alemany Auguste Weismann
(1834-1914) va realitzar l’experiència
següent: va tallar la cua, tot just néixer, a
vint generacions successives de ratolins
de laboratori, uns 1 512 ratolins, i va com-
provar que continuaven naixent amb la
cua igual de llarga que els seus primers
avantpassats. Això va convèncer molts
científics que la hipòtesi que «els caràcters
adquirits s’hereten» (sostinguda pel
lamarckisme i també, tot i que menys,
pel darwinisme) no era certa.

Crítica del darwinisme

Les crítiques principals des de l’àmbit científic van ser:

◆ Les noves característiques avantatjoses proposades per
Darwin es diluirien i desapareixerien en la descendència.
Cal tenir present que en aquella època es pensava que les carac-
terístiques biològiques rebudes eren el resultat d’una barreja de
líquids d’origen matern i patern.

◆ La teoria de Darwin no explicava com s’originava la varia-
bilitat de la descendència; tampoc explicava que, si les
modificacions eren petites, la selecció natural ni les afavo-
riria ni les perjudicaria.
Les causes de la variabilitat són les mutacions i la recombinació
genètica, però per arribar a aquest coneixement caldria que es
desenvolupés la genètica. Com que Darwin no va arribar a conèi-
xer els treballs de Mendel, que van tenir poca difusió, no va saber
mai l’origen de la variabilitat de la descendència i, per tant, no va
poder respondre a les crítiques que l’acusaven de no explicar l’o-
rigen d’aquesta variabilitat.

◆ Una espècie nova no podia formar-se al mateix lloc que
viuen els seus progenitors.
Tot i que Darwin sabia que l’aïllament entre les poblacions podia
ser important, no va saber adonar-se que era imprescindible.

◆ Si les noves característiques avantatjoses eren petites, no
hi havia hagut prou temps perquè sorgissin tantes espècies
diferents.
En aquella època es pensava que la superfície freda de la Terra
només tenia entre 20 i 40 milions d’anys i Darwin no va trobar
proves que demostressin que, en realitat, feia més de 3 500
milions d’anys que era freda.

A partir de 1900, l’acceptació de la teoria darwinista va experimen-
tar un declivi a causa del descobriment de les mutacions, que poden
implicar grans canvis en poc de temps i d’algunes carències; per exemple,
Darwin no va saber explicar l’origen de la variabilitat de la descendència.
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1. Si l’evolució no existís, com serien les espècies actuals respecte de les
de fa milions d’anys? 

2. Els canvis que experimenta un individu durant la seva vida són el resul-
tat de l’evolució? 

3. La funció crea l’òrgan? Raona la resposta. 

4. Com podries explicar els fets següents aplicant la teoria de Lamarck? I
si apliquessis la teoria de Darwin? 

a) La presència d’óssos bruns a Euràsia i a l’Amèrica del Nord i d’ós-
sos blancs al pol Nord. 

b) La diferència entre el bec d’un flamenc i el d’un pardal.
c) La formació de bacteris resistents a determinats antibiòtics. 
d) Els ulls atrofiats d’alguns animals excavadors.

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

Ós bru. Ós blanc.

Activitats

El saltacionisme o mutacionisme
El 1900, H. de Vries, C. Correns i E. Tschermak redescobreixen les lleis
de Mendel, que explicaven la variabilitat de la descendència pro-
posada per Darwin. De Vries, el 1902, descobreix les plantes
mutants, que eren individus molt més alts que el seus progenitors i
que la resta de la generació. Els descendents presentaven aquesta
característica i no es podien encreuar amb els anteriors, per la qual
cosa constituïen una espècie nova.
A partir d’aquest fet, es va desenvolupar la teoria saltacionista o
mutacionista. Aquesta teoria sostenia que l’evolució es realitzava de
manera ràpida, fent salts, a causa de grans mutacions sobre les
quals actuava la selecció natural, i no d’una manera lenta i conti-
nua, mitjançant petits canvis, com sostenia la teoria de Darwin.
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TERCIARIIN-
FERIOR

Archaeomeryx

Protylopus

TERCIARI
SUPERIOR

ACTUAL

Bòvids

Giràfids

Cèrvids
Camèlids

Hipopotàmids

Antilocàprids

Merycodus

Sivatherium
Alticamelus

Hyotherium

Daeodon

Tragúlids

Tilòpodes
Suids

Taiasuids

Ornitorinc.

Arbre evolutiu dels artiodàctils. La
classificació dels artiodàctils en
grups diferents, segons si tenen
unes característiques determina-
des o no, queda més ben explica-
da si s’accepta que és resultat de
diversificacions successives a par-
tir d’una primera espècie.

espècie. Si fos així, hauríem d’espe-
rar que les espècies fossin tan dife-
rents entre si que seria impossible
agrupar-les per semblança.

Igualment, l’existència de
formes intermèdies entre dos
taxons, com l’ornitorinc –que té
característiques intermèdies entre
els rèptils (és ovípar i té un bec
corni com les tortugues) i els
mamífers (té pèl i les cries són ali-
mentades amb llet)–, queda més
ben explicada per un procés d’evo-
lució dels rèptils fins als mamífers,
que per una creació independent. 

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

2.3 Les proves de l’evolució
Darwin va aportar molts exemples de fets biològics que donaven

suport a la seva teoria. A més, també hi havia els que van presentar altres
biòlegs. Tots es coneixen amb el nom de proves clàssiques de l’evolu-
ció, que es poden classificar en els sis tipus següents.

Proves taxonòmiques

La classificació dels éssers vius es basa en criteris de semblança, tant
morfològica com genètica (seqüència d’ADN). Així, totes les espècies
semblants s’agrupen dins el mateix gènere, tots els gèneres semblants
s’agrupen en una mateixa família, etc. Cada categoria taxonòmica
(Espècie, Gènere, Família, Ordre, Classe i Fílum) engloba elements sem-
blants entre si. Segons la teoria de l’evolució, aquestes semblances són
degudes al fet que comparteixen un antecessor comú, és a dir, que tots
procedeixen d’una mateixa espècie més o menys llunyana en el temps.
Això permet elaborar un arbre evolutiu, en el qual el tronc seria el fílum;
les branques principals, les classes; les primeres branques secundàries, els
ordres, etc.

El fet que hi hagi nivells de semblança diferents (categories taxonò-
miques) –per  exemple, entre les espècies d’artiodàctils– queda més ben
explicada per un procés evolutiu que per creació independent de cada
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G. n. abindgoni

G. n. darwini

G. n. chathamensis

G. n. porteri

G. n. guntheri
G. n. elephantopus

G. n. microphyes

G. n. becky

G. n. yandenburghi

G. n. hoodensis

0 64 km
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Distribució geogràfica
de les tortugues terrestres

de les illes Galápagos.

Proves biogeogràfiques

Es basen en la distribució geogràfica de les espècies. Veiem que, com
més allunyades o aïllades es troben dues zones, més diferències hi
ha entre la seva flora i la seva fauna. Si les espècies sorgissin per crea-
ció independent, aquesta característica no tindria cap raó de ser.

La realitat biogeogràfica queda més ben explicada si acceptem que les
espècies han sorgit per evolució a partir d’una primera espècie que ha anat
colonitzant les zones pròximes i les poblacions han quedat aïllades. Un
exemple d’això podrien ser les onze diferents subespècies de la tortuga
terrestre gegant (Geochelone nigra) que viuen a les illes Galápagos. Sis
viuen en sis illes diferents i les altres cinc en cinc volcans diferents de l’illa
Isabela, separades entre si per barreres de lava. Totes presenten característi-
ques diferencials, és a dir, són formes exclusives de la seva zona (endemis-
mes). Per exemple, les que viuen en illes de poca altura, cosa que els fa ser
illes seques i amb vegetació escassa de tipus matoll, presenten un closca
amb forma de cadira de muntar que els permet alçar el coll, i tenen un coll
i unes potes llargues, característica que els permet aconseguir les fulles
altes. En canvi, les que viuen en illes altes i humides, com l’illa Isabela, amb
boscos de boira i molta herba, tenen closques en forma de cúpula o cúpu-
la i coll i potes curtes.

Totes aquestes tortugues terrestres són un bon exemple de la manera
com, a partir d’una primera forma, l’aïllament de les seves poblacions pot
generar formes molt diferents entre si.
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ILLES
GALÁPAGOS

Insectívors arborícoles Herbívors sobre sòl

Herbívors arborícoles 

Herbívors sobre cactus

Certhidia
olivaces Piranoloxias

inornata

Camarrhynchus
pallidus

Camarrhynchus
heliobates

Camarrhynchus
pauper

Camarrhynchus
psitacula

Camarrhynchus
crassiorostris Geospiza

conirostris

Geospiza
scandens

Geospiza
difficilis

Geospiza
fuliginosa

Geospiza
fortis

Geospiza
magnirostris

Camarrhynchus
parvulus

CONTINENT
AMERICÀ

Pinsà
terrestre
granívor

Un altre exemple clàssic el constitueixen les tretze espècies de pin-
sans de Darwin que viuen a les illes Galápagos, i d’una altra que hi ha
a les illes Cocos, que disten uns 1 000 km de les anteriors. La diferència
principal entre aquestes espècies és la mida i la forma del bec, que depèn
de la font d’alimentació que tenen.

Uns pinsans tenen un bec gran i fort per alimentar-se de llavors gros-
ses i dures; uns altres el tenen més petit per alimentar-se de llavors petites;
uns altres tenen un bec gran i tallant per alimentar-se d’escarabats i eru-
gues; uns altres el tenen petit i punxegut per capturar insectes petits en
esquerdes; i uns altres tenen el bec allargat i dur per alimentar-se de les lla-
vors i el nèctar dels cactus. A més, els uns estan adaptats a viure als arbres
i els altres a caminar per terra. Evidentment, els primers viuen només a les
illes que tenen arbres. Hi ha espècies que viuen en totes o en gairebé totes
les illes i d’altres que només habiten unes quantes illes.

Aquesta situació, que una mateixa família d’ocells presenti una diver-
sitat tan gran de formes d’alimentar-se, és extraordinària. El que és normal
és que les estratègies alimentàries es distribueixin entre diverses famílies
d’ocells. L’explicació d’aquest fet és que, com que es tracta d’illes volcàni-
ques recents, tenen entre un i quatre milions d’anys; quan la primera pare-
lla de pinsans, o una sola femella fecundada, segurament arrossegada per
un vendaval, va arribar a una d’aquestes illes hi havia molts tipus d’aliments
disponibles que cap animal aprofitava. A causa d’això, només van sobreviu-
re els descendents que podien aprofitar alguns dels aliments que hi havia.
Quan després alguns van ocupar una altra illa, van tornar a evolucionar per
adaptar-se als aliments que hi havia. Més tard, quan alguns van tornar a la
primera illa, possiblement ja tenien acumulades tantes diferències que no
es podien reproduir, és a dir, ja eren espècies diferents. Això es va repetir
moltes vegades i així van sorgir les diferents espècies. Aquest procés evolu-
tiu es denomina radiació adaptativa. Aquesta explicació resulta més
coherent que pensar que, per a cada tipus d’alimentació, es va crear una
espècie diferent de pinsà.

Espècies de pinsans de les illes
Galápagos i de les illes Cocos.
Darwin explica la seva aparició a
partir d’una primera espècie de
pinsà que va arribar procedent de
les costes de l’Equador, els descen-
dents del qual es van adaptar als
diferents tipus d’aliments i d’am-
bients que hi havia en cada illa.
Fixa’t en la relació entre la mida i
forma del bec i el tipus d’aliment.
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Eohippus
(Miocé)

Restes i reconstrucció imaginària de l’Archaeopteryx.

Cua llarga
amb moltes vèrtebres

(caràcter reptilià)

Ales amb urpes
(caràcter reptilià)

Bec amb dents
(caràcter reptilià)

Superfície de sustentació
de les ales formada per plomes

(caràcter d’ocell)

Mesohippus
(Eocè)

Merychippus
(Miocè)

Pliohippus
(Pliocè)

Equus
(cavall modern)
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Proves paleontològiques

L’estudi dels fòssils revela un increment en la complexitat estructu-
ral dels organismes i en la diversitat d’espècies. Això coincideix amb el
model evolutiu que defensa que, a partir dels primers òrgans simples se’n
poden originar uns altres de nous més complexos i que, de poblacions aïlla-
des, en poden arribar a sorgir espècies diferents.

Si totes les espècies haguessin sorgit d’un sol acte creador, a causa de
les extincions, cada vegada hi hauria menys espècies, i si hi hagués hagut
diverses creacions successives, no hi hauria cap raó per la qual els organis-
mes més antics tinguessin una estructura interna més senzilla que els orga-
nismes més moderns.

S’han pogut establir algunes sèries de fòssils que indiquen una evolu-
ció cap a una especialització progressiva, mitjançant modificacions anatòmi-
ques graduals, per exemple, en l’evolució del cavall. A més, s’han trobat fòs-
sils amb característiques anatòmiques intermèdies entre determinades espè-
cies, com l’Archaeopteryx, que té dents i cua (com els rèptils) i ales amb plo-
mes (com els ocells). En el procés evolutiu, aquests fòssils representen
graons intermedis entre grups diferents d’éssers vius.
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Proves anatòmiques

Es basen en la comparació d’òrgans entre dife-
rents espècies (anatomia comparada). Des d’una pers-
pectiva evolutiva podem distingir diversos tipus d’òr-
gans: homòlegs, anàlegs i vestigials.

Òrgans homòlegs
Són els que tenen el mateix origen embriològic i,

com a conseqüència, la mateixa estructura interna,
encara que tinguin forma i funció diferents. Per exem-
ple, són òrgans homòlegs les extremitats anteriors dels
vertebrats. En adaptar-se a diverses funcions –volar,
nedar, galopar, excavar, agafar objectes– hi ha una evo-
lució divergent de les espècies que procedeixen d’un
avantpassat comú. Així doncs, els òrgans homòlegs
indiquen un parentiu evolutiu amb avantpassats
comuns. 

Òrgans anàlegs
Són els que tenen la mateixa funció, encara que

tinguin una estructura interna diferent i un origen
embriològic diferent. Per exemple, són òrgans homòlegs
les ales d’un insecte i les d’un ocell. Es considera que la
seva similitud és deguda a l’adaptació a una mateixa
funció (volar) mitjançant una evolució convergent.
Aquests òrgans no constitueixen una prova de parentiu,
però sí de la teoria de l’evolució, ja que demostren que
compartir un mateix ambient ha provocat, a través de la
selecció natural, una gran similitud. Les ales d’un ocell i
la d’una ratapinyada són homòlogues, ja que totes dues
deriven del quiridi d’un rèptil, però, per altra banda, són
anàlogues, ja que les adaptacions de la seva estructura
interna al vol són diferents.

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

Rèptil
Talp

Humà

Cavall

Ratapinyada

Ocell

Insecte

Cetaci

Extremitats anteriors d’alguns vertebrats. Té una
estructura anomenada quiridi, formada per un os
llarg (húmer), dos ossos allargats (cúbit i radi) i una
sèrie d’ossos petits (carps i falanges).

Ocell

Mamífers
Peixos

Rèptils

EVOLUCIÓ CONVERGENT

Evolució divergent i evolució convergent.

Proboscidis

Primats

Desdentats

Cetacis

Quiròpters

Perissodàctils

Insectívors
primitius

EVOLUCIÓ DIVERGENT 
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Apèndix 
vermiforme Tercer molar

(queixal del seny)

Vèrtebres coccigeals
(vestigi de la cua)

Músculs vestigials
que intervenen
en el moviment
de les orelles

Cintura pelviana
de les balenes

Òrgans vestigials 
Són òrgans que no tenen cap funció, per la qual

cosa si s’extirpen no hi ha cap perjudici per a l’individu.
Són homòlegs respecte a òrgans ancestrals, que sí que
eren funcionals. Segons la teoria de l’evolució, aquests
òrgans residuals tenien una funció en els organismes
predecessors i, com que aquesta funció es va deixar de
dur a terme, s’han reduït en els organismes actuals.

Alguns exemples d’òrgans vestigials de l’ésser
humà són els queixals del seny, els ossos soldats del còc-
cix, el pèl del pit i de l’esquena i l’apèndix vermiforme.
Probablement, els antecessors de l’espècie humana
vivien a les copes dels arbres, i per això van desenvolu-
par una cua formada per diversos ossos i un pelatge que
els protegís de cops i de les inclemències de l’ambient; i
com que bàsicament s’alimentaven de vegetals, utilitza-
ven més molars i necessitaven un intestí gros amb un
apèndix més ampli.

Proves embriològiques
En estudiar el desenvolupament dels embrions de diferents animals,

podem trobar-hi certes semblances que els relacionen. Per exemple, tant en
l’embrió humà com en el de la gallina hi ha arcs aòrtics i un cor amb només
dues cambres, similar al dels peixos. Podem explicar aquest fet si conside-
rem que els ocells i els mamífers han evolucionat a partir d’ancestres
comuns semblants als peixos.

Peix Pollastre Conill Humà

La llei biogenètica proposada per E. Haeckel (1834-1919) afirma
que l’ontogènia o desenvolupament embrionari dels individus d’una
espècie és una recapitulació curta de la filogènia o seqüència d’espècies
antecessores. Segons aquesta llei, en les primeres fases del desenvolupa-
ment embrionari d’una espècie es manifesten algunes característiques de
les espècies ancestrals.

Embrions de diferents tipus de vertebrats en fases de desenvolupament
diferents.
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Activitats

5. Per què hi ha tanta diversitat de pinsans a les illes Galápagos?

5. A què és degut que en moltes espècies persisteixin els òrgans vestigials?

5. Per què l’ala d’un ocell i l’ala d’una ratapinyada són considerats òrgans
anàlegs? I per què són considerats òrgans homòlegs?

5. Quin grup d’animals té els embrions més semblants als dels éssers
humans? Explica a què és degut. Per què s’assemblen més entre si els
embrions en les primeres fases?

Sang
humana

Anticossos Sèrum

Sèrum de
Ocell 
Marsupial 
Cavall
Cérvol 
Ovella
Bou 
Babuí 
Orangutan 
Goril·la 
Ximpanzé 

Humà

Similitud serològica entre diferents
vertebrats.

Percentatge d’aglutinació

La seqüència de nucleòtids
Actualment, la seqüència de nucle-
òtids de l’ADN és un dels mètodes
més utilitzats a l’hora de deduir el
grau de parentiu entre els diversos
grups taxonòmics (Classes, Ordres,
Famílies, Gèneres, Espècies i
Races).
Fins i tot serveix per identificar
diferències entre poblacions i entre
individus. Aquestes diferències
entre poblacions permeten detectar,
per exemple, la possible procedèn-
cia de grups humans.
Les diferències entre individus
humans s’utilitzen per deduir pos-
sibles parentius i per descartar o
atribuir responsabilitats en la reso-
lució de conflictes legals.

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

Proves bioquímiques

Es basen en l’estudi comparat de les molècules dels organismes d’es-
pècies diferents. Com més similars són les característiques morfològiques
entre dos individus, més semblants són les molècules que els constitueixen.
Aquesta relació no tindria caràcter general si cada espècie s’hagués creat
independentment. De totes maneres, si una espècie procedeix d’una altra
per transformació, això explica que les seves molècules s’assemblin més a
les de les espècies més pròximes.

En comparar molècules de diferents organismes, sobretot d’àcids
nucleics (ADN i ARN), s’han detectat diferents graus de parentiu i, com a
conseqüència d’això, ha estat possible establir relacions de procedència
(línies filogenètiques) entre diverses espècies. A més, cal afegir que la pre-
sència de determinades substàncies (com l’ADN, ATP, NADH+, etc.) en tots
els organismes es proposa com una prova de l’origen comú de tots els
éssers vius.

Entre les primeres proves bioquímiques que es van utilitzar per detec-
tar el parentiu entre les espècies, hi ha les proves serològiques, que con-
sisteixen a fer un estudi comparat de les reaccions d’aglutinació de la sang
en els diferents organismes. Per fer-ho, s’introdueix sang d’un individu
d’una espècie en un altre d’una espècie diferent, a fi que aquest últim fabri-
qui anticossos específics contra les molècules (antígens) de la sang rebuda.
Després, si aquesta sang carregada d’anticossos es posa en contacte amb
sang de l’espècie donant, hi ha un grau d’aglutinació elevat; si es posa en
contacte amb una espècie semblant a la donant, el grau d’aglutinació és
més baix; i si es posa en contacte amb la sang d’una espècie gaire diferent,
el grau d’aglutinació és molt baix. Aquests resultats es consideren una
prova de l’evolució de les espècies.

Els grans primats 
Un exemple de l’aplicació de la
tècnica anterior és l’estudi de la
similitud serològica entre els
grans primats. Van injectar
sang humana a un conill per-
què produís anticossos, denomi-
nats aglutinines antihumanes.
Després, van posar aquestes
aglutinines antihumanes en
contacte amb sèrums sanguinis
d’éssers humans i de diversos
animals.
El grau d’aglutinació més alt és
el que es va obtenir amb el
sèrum humà, després amb el
de ximpanzé, i en escala des-
cendent, amb el del goril·la, l’o-
rangutan, el babuí, el bou, el
cérvol, etc, com era d’esperar a
partir de les similituds morfolò-
giques.
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Després, van descobrir que perquè dues poblacions evolucionin
fins a donar lloc a dues espècies diferents, cal que es mantinguin
aïllades entre si.

D’aquesta manera no hi haurà encreuaments entre les dues pobla-
cions i, per tant, no compartiran el mateix fons genètic; això possibilita la
diferenciació entre les poblacions.

Migracions

Factors que modifiquen les freqüències gèniques

Són les arribades d’unes poblacions d’individus proce-
dents d’altres zones (immigracions) i, també, les sortides
d’individus d’unes poblacions cap a d’altres (emigra-
cions).

Són canvis inesperats i a l’atzar en la informació genèti-
ca. Gràcies a aquests canvis, a partir d’un gen s’originen
altres gens.

És la variació en les freqüències gèniques. Això és degut
al fet que el nombre d’individus reproductors que for-
men la generació següent és inferior al que cal perquè
tots els gens estiguin ben representats.

És l’eliminació dels individus menys aptes, és a dir, dels
que tenen menys eficàcia biològica, que podem defi-
nir com la capacitat de sobreviure i deixar descendència.

Mutacions

Deriva genètica

Selecció natural

Especiació al·lopàtrica
i simpàtrica

Quan l’aïllament entre dues pobla-
cions és de tipus geogràfic parlem
d’especiació al·lopàtrica, i si no ho
és, d’especiació simpàtrica. En
aquest últim cas les barreres que
impedeixen la reproducció poden
ser:
– Barreres mecàniques. Per

exemple, la que hi ha entre dues
races de gossos de mides molt
diferents, característica que no
els permet acoblar-se amb facili-
tat per reproduir-se.

– Barreres ecològiques. Per
exemple, el cas dels paràsits que
s’especialitzen a atacar espècies
diferents.

– Barreres etològiques. Per exem-
ple, quan els mascles han modifi-
cat les pautes de galanteig i les
femelles no els accepten.

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

2.4 El neodarwinisme o teoria sintètica
Entre els anys vint i trenta la controvèrsia entre seleccionistes o

darwinistes i mutacionistes o mendelians es va diluir quan van com-
provar que algunes de les grans mutacions es podien explicar com a resul-
tat de la interacció entre diversos parells de gens.

Van deduir que l’origen de la variabilitat de la descendència era
deguda a les mutacions –en els organismes amb reproducció asexual– i a
les mutacions i a la recombinació genètica –en els organismes amb repro-
ducció sexual–.

A més, van veure que les mutacions es produeixen a l’atzar i poden
ser favorables o desfavorables per aconseguir una adaptació determina-
da. La selecció natural actua com un garbell sobre la variabilitat que ori-
ginen les mutacions, i afavoreix les que s’adapten més bé al medi
ambient.

S. Hardy (1877-1947) i W. Weinberg (1862-1937) van demostrar
que qui evoluciona són les poblacions (conjunt d’individus que poden
reproduir-se entre si), no els individus, ja que aquests moren amb els seus
caràcters, mentre que les poblacions varien a mesura que apareixen indi-
vidus amb caràcters diferents. Per estudiar l’evolució de les poblacions
s’observen les variacions en les freqüències dels gens que presenten (fre-
qüències gèniques).

Segons alguns científics, com J. Haldane (1892-1964), R. Fisher
(1890-1963) i S. Wright (1889-1988), les migracions, les mutacions, la
deriva genètica i la selecció natural, són els factors principals que poden
modificar les freqüències gèniques de les poblacions i, per tant, fer que
evolucionin. L’estudi que s’encarrega d’això rep el nom de genètica de
poblacions. 
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El 1947, en un congrés a Princeton, quatre científics de països dife-
rents, el zoòleg anglès J. Huxley (1887-1975), el genetista ucraïnès T.
Dobzhansky (1900-1975), el paleontòleg americà G. Simpson (1902-
1984) i el sistemàtic alemany E. Mayr (1904-2005) van fer una síntesi
entre la teoria de l’evolució de Darwin, la teoria mendeliana de l’herència
i la genètica de poblacions. Aquesta síntesi és coneguda amb el nom de
neodarwinisme o teoria sintètica de l’evolució.

Síntesi de la teoria sintètica de l’evolució

La variabilitat en la descendència és deguda a les
mutacions, que originen gens nous, i a la recombina-
ció genètica, que dóna lloc a combinacions noves de
gens.

Variabilitat de la
descendència

La selecció natural elimina els individus menys aptes i
permet que els més ben adaptats es reprodueixin.

Selecció natural

Perquè una població doni lloc a una espècie nova cal
que es mantingui aïllada de les altres.

Aïllament
geogràfic

Són les poblacions les que evolucionen quan varien
les seves freqüències gèniques i no els individus, que
durant tota la vida tenen els mateixos gens que tenien
quan van néixer. Els factors que provoquen la variació
de les freqüències gèniques són: les mutacions, la
deriva genètica, la selecció natural i les migracions.

Variació
de les freqüències

gèniques

Crítica del neodarwinisme
El neodarwinisme o teoria sintètica és el model evolutiu bàsic que

des de 1950 ja s’accepta a totes les universitats, però s’han plantejat alguns
aspectes que no queden ben explicats per aquest mecanisme, i això ha
donat lloc a teories noves que en matisen els postulats. Les principals són
la teoria de l’equilibri puntuat i la teoria neutralista. D’altra banda,
també cal citar les crítiques al neodarwinisme realitzades des del camp de
les matemàtiques i les que es basen en el registre.

2.5 La teoria neutralista 
La teoria neutralista va ser exposada el 1968 pel científic japonès M.

Kimura (1924-1994). Aquesta teoria mostrava una explicació possible al
dilema de Haldane.

El 1957, J. Haldane, un dels fundadors de la genètica de pobla-
cions, va plantejar el problema següent, que és conegut com el dilema de
Haldane. Com que l’evolució es basa en la substitució d’uns gens per uns
altres de nous i més favorables, que apareixen per mutació, cal que la
selecció natural elimini els portadors dels gens antics. Els càlculs que va
fer Haldane van demostrar que havien de morir més individus per gene-
ració que els que normalment hi havia. D’altra banda, per passar d’una
espècie a una altra no n’hi ha prou amb el canvi d’un gen i prou, sinó que
cal que en canviïn molts més, amb la qual cosa el problema encara era
més greu. Segons Kimura, en el nivell molecular, la majoria de les
mutacions no són favorables ni desfavorables, sinó que són muta-
cions neutres. Aquestes mutacions no es veuen afectades per la selec-
ció natural i, per tant, impliquen una reducció de la mortaldat tan eleva-
da que havia calculat Haldane.

Elefant africà (Loxodonta africa-
na). L’aïllament geogràfic ha con-
tribuït a la diferenciació de les
espècies d’elefants.
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Kimura, en comparar un mateix tipus de proteïnes de diferents indivi-
dus, va veure que hi havia diferències en la composició d’aminoàcids, fins i
tot entre els de la mateixa espècie. Segons la teoria neodarwinista, la selec-
ció natural eliminaria les molècules menys eficaces, amb la qual cosa la
varietat d’aminoàcids hauria de ser molt més petita. Per tant, el desenvolu-
pament evolutiu de les proteïnes dependria més de l’atzar que de la selec-
ció natural i la majoria de les mutacions moleculars no serien adaptatives.

Com es pot observar, la supervivència de moltes estructures vives
(espores, llavors, ous, espermatozoides, etc.) està més lligada a l’atzar que
a la seva informació biològica.

2.6 La teoria de l’equilibri puntuat 
La teoria de l’equilibri puntuat va ser presentada el 1972 pels paleon-

tòlegs nord-americans N. Eldredge i S. Gould. Aquesta teoria intentava
donar resposta a algunes de les qüestions que no explicava el neodarwi-
nisme.

En observar els fòssils, és possible veure-hi estructures biològiques
que han experimentat una transformació gradual. Per exemple, hi ha suc-
cessions de closques fossilitzades de mol·luscos, cadascuna de les quals
amb un nombre més gran d’espires. Segons el neodarwinisme aquesta
evolució de les closques s’explica segons el gradualisme filètic:

◆ A partir de l’espècie ancestral, la seqüència d’espècies constitueix
una mateixa línia evolutiva.

◆ La transformació d’unes espècies en d’altres és lenta i contínua.
◆ La transformació es desenvolupa al mateix temps en tota la

població. 

En canvi, també s’observen seqüències de fòssils no graduades, que
presenten salts, ja que falten formes intermèdies. El model del gradualis-
me filètic no proporciona una explicació d’aquests salts.

Segons la teoria de l’equilibri puntuat, durant l’evolució poden
haver-hi períodes d’equilibri llargs, en els quals les espècies no canvien
apreciablement, seguits de períodes puntuals curts o de discontinuïtat,
en els quals té lloc una evolució ràpida.

Això últim ho podem interpretar de la manera següent. Una petita
població d’una espècie queda aïllada de la resta d’individus i, com que ha
de viure en unes condicions ambientals diferents, evoluciona fins a cons-
tituir una espècie nova. Més tard, aquesta espècie torna al lloc original de
procedència i aconsegueix una posició predominant sobre l’espècie ini-
cial. Aquesta predominança pot ser deguda a diverses causes:

◆ Que la població petita hagi adquirit ràpidament un conjunt d’a-
daptacions avantatjoses gràcies al fet que la selecció natural ha
estat més intensa en la zona que ocupava. 

◆ Que la població petita, a causa de la selecció natural, s’hagi adap-
tat a un tipus d’alimentació diferent, per la qual cosa no compe-
tiria amb l’espècie inicial si coincidissin.

◆ Que l’espècie inicial s’hagués extingit bruscament a causa d’un
canvi en les condicions del seu medi ambient.

La falta de fòssils de formes intermèdies és deguda al fet que l’àrea
on haurien evolucionat és molt petita.

La teoria de l’equilibri puntuat implica una correcció de l’evolucio-
nisme lent i gradual propi del darwinisme.

Fòssils d’ammonits.
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Activitats

9. Relaciona els autors amb les teories.

10. Quina influència tenen les mutacions en el procés de l’evolució?

11. Com expliques que hi hagi espècies que no han variat substancialment
al llarg de milions d’anys?

12. Quines situacions difícils d’explicar per la teoria neodarwinista han
resolt la teoria neutralista i la teoria de l’equilibri puntuat?

a) Cuvier
b) Mayr
c) Darwin
d) Simpson
e) Linné
f) Lamarck

1. Fixisme
2. Lamarckisme
3. Darwinisme
4. Neodarwinisme

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

2.7 La falta de temps
El 1970, J. Monod (1910-1976) va publicar l’obra L’atzar i la necessi-

tat, en què defensa, des d’un enfocament filosòfic, que n’hi ha prou amb
l’atzar per explicar des de l’aparició de la vida fins al complex funcionament
del cervell humà.

Dos anys després, el matemàtic G. Salet va publicar Hasard et certitu-
de (‘Atzar i certesa’), en què calculava la probabilitat de la proposta de
Monod i arribava a la conclusió que no n’hi ha prou amb la selecció natural
i les mutacions actuant a l’atzar per explicar la macroevolució, és a dir, l’e-
volució que origina nous taxons de nivell superior al gènere.

Salet es basa en la llei única de l’atzar o llei de Borel, que diu que un
succés que té una probabilitat extraordinàriament baixa no succeeix mai i
que no es poden repetir els successos la probabilitat dels quals és molt feble.
Explica que per tenir una probabilitat entre cent mil que aparegués un ver-
tebrat tetràpode amb cinc gens funcionals nous farien falta mil milions
d’anys. Per a aquest autor, l’evolució es produeix molt més ràpidament del
que permet el neodarwinisme.

2.8 El registre fòssil 
Altres crítiques han vingut del camp de la paleontologia. Segons el

zoòleg francès P. Grassé (1895-1985), «l’única ciència vertadera de l’evo-
lució és la paleontologia» ja que només observant els fòssils podem saber
què va passar de veritat. El 1973 va publicar l’obra L’évolution du vivant
(‘L’evolució d’allò que viu’), en què, basant-se en el registre fòssil, va indicar
que el pas dels rèptils als mamífers es va produir de forma diferent de com
ho va descriure el neodarwinisme. També exposa que l’acció de les muta-
cions a l’atzar i la selecció no expliquen ni les accions coordinades sobre
diversos òrgans alhora, necessàries perquè es produeixin els grans canvis
evolutius, ni el fet que no hagin aparegut classes noves en els últims dos-
cents milions d’anys (l’última va ser la classe mamífers, que és d’aquest
època), ni permet establir un ancestre comú als tipus protozou, artròpode,
mol·lusc, vertebrat, etc.

Si les crítiques de Salet i de Grassé són correctes, en el procés evolu-
tiu també intervenen altres aspectes que no coneixem.

Jacques Monod (1910-1976).
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3.

Vell Món. Presenten un envà nasal estret, amb orificis nasals molt junts i oberts cap avall, només 32 dents perquè
han perdut el tercer premolar (molts humans només en tenen 28 si no els surten els quatre queixals del seny), cua
no prènsil o sense cua, i molts amb callositats.
– Superfamília Cercopithecoidea, Mones amb cara de gos, com els mandrils i els babuins.
– Superfamília Hominoidea. Presenten cara d’humà (sense morro), tòrax ample i pla i pelvis gran i ampla que

els permet posar-se drets. Poden penjar-se i balancejar-se amb els braços.
– Grup de mones antropomorfes o antropoides. Tenen les extremitats anteriors més grans que les inferiors,

amb marxa quadrúpeda i només ocasionalment bípeda
– Família Hylobatidae. Gibons del sud-est asiàtic.
– Família Pongidae. Orangutan de l’Àsia i goril·la i ximpanzé de l’Àfrica.

– Grup d’homínids.
– Família Hominidae. Tenen les extremitats anteriors més petites que les posteriors i marxa bípeda.

Comprèn els gèneres Australopithecus i Homo.

Homo

PLIOCENO

Prosimis
moderns

Mones
del Nou

Món 

Mones
del Vell

Món

Gibó

Prosimis

Orangutan Goril·la Ximpanzé

PLEISTOCÈ

MIOCÈ

OLIGOCÈ

EOCÈ

PALEOCÈ

Categories taxonòmiques dels primats
Ordre Primats
Adopten una postura dreta o semi-
dreta i desplacen les quatre extremi-
tats en diverses direccions. Tenen
dits amb mobilitat independent i un
polze oposable a les mans i general-
ment, també, als peus, cosa que els
permet agafar objectes amb les qua-
tre extremitats. Els dits tenen ungles
en comptes d’urpes, i empremtes
dactilars (dermatoglifs) als palpis-
sos dels dits. A més tenen un cervell
relativament gros.
Subordre Antropoides. Grup dels
simis. Primats amb un cervell molt
desenvolupat i complex. Presenten
aspecte de mona, com el ximpanzé,
o d’humà.
• Infraordre Platirins. Mones ame-

ricanes amb els orificis nasals molt
separats.

• Infraordre Catarins. Mones del

document
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L’origen de l’espècie humana 
i el procés d’hominització

3.1 L’espècie humana al regne animal
L’espècie humana actual rep el nom científic d’Homo sapiens subes-

pècie sapiens, nom que significa ‘home savi’, en referència a la seva carac-
terística més peculiar, que és tenir una intel·ligència molt superior a la de
la resta de les espècies.

Pel conjunt de les seves característiques, l’espècie humana es classifi-
ca en: Regne Animal, Fílum o Tipus Cordats, Classe Mamífers, Ordre
Primats, Subordre Antropoides, Infraordre Catarins, Superfamília
Hominoidea, Família homínids, i Gènere Homo.
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De tots aquests, el que té més possibilitats de ser el primer homínid
és l’Orrorin tugenensis, ja que és el més antic i presentava un bipedisme
evident.

Australopithecus

Orrorin tugenensis 6 m. a. Kenya

Ardipithecus kadabba 5,54 a 5,77 m. a. Etiòpia

Ardipithecus ramidus 4,5 a 4,1 m. a. Etiòpia

Kenyanthropus platyops 3,5 m. a. Kenya

Antiguitat
(en milions d’anys)

Lloc
de descobriment

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

3.2 Els homínids 
La història de les troballes dels nostres avantpassats immediats es va

iniciar l’any 1830 a Engis (Bèlgica) i el 1848 a Gibraltar (península Ibèrica),
on es van descobrir restes neandertals. En aquell moment, el món cientí-
fic, encara no va saber valorar la importància que tenien.

L’any 1856, a la vall Neander a Düsseldorf (Alemanya), es va desco-
brir una altra resta de neandertal que no va passar inadvertida. Com que
tres anys després es va publicar el llibre L’origen de les espècies de Darwin
(1859), es va convertir en el centre de discussió sobre si era fruit d’una
malformació o era un avantpassat autèntic.

A partir de 1871, any en què Darwin va publicar La descendència de
l’home i la selecció sexual, els paleontòlegs van intentar trobar fòssils de
les formes intermèdies entre l’espècie humana i els seus avantpassats,
cosa que van denominar el graó perdut.

A causa de la semblança relativa entre els éssers humans i les mones
antropomorfes (ximpanzé, goril·la i orangutan), se suposava que tots dos
grups havien d’haver tingut un avantpassat comú.

Per tant, el que havien de cercar eren restes d’organismes que
presentessin les característiques intermèdies i que no poguessin ser
atribuïdes ni a éssers humans ni a mones antropomorfes. Així va néi-
xer la paleoantropologia.

Família dels homínids
En la família del homínids s’inclouen totes les restes de primats que

tenen marxa bípeda. Per la forma de la mandíbula i de les dents s’ha
pogut deduir quin tipus d’alimentació tenien.

Fins a la dècada dels vuitanta només es distingien dos gèneres,
Australopithecus i Homo, que es diferencien en la capacitat craniana
(300-540 cm3, el primer, i 520-1 500 cm3, el segon) i que els primers eren
incapaços de fabricar instruments lítics (de pedra), mentre que els segons
ja en feien.

Després, s’han trobat moltes restes de primats bípedes o probable-
ment bípedes, amb capacitat craniana similar als primers
Australopithecus però amb una dieta diferent –ja que només menjaven
fruits carnosos i fulles, com els ximpanzés– i de més antiguitat, per la qual
cosa són considerats els primers homínids.

Richard Leakey (Nairobi, 1944),
paleontòleg, en primer terme.
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Capacitat craniana petita: 300-400 cm3.
Caràcters primitius: incisius grans i diastema. 

A. bahrelghazali 3,5-3 m. a.

Australopithecus

A. anamensis
A. afarensis

4,2-3 m. a.

Semblant a l’A. afarensis. 

A. africanus 3,5-2,3 m. a.

Capacitat craniana: 400-500 cm3. 
Petit i gràcil. Va habitar la selva i la sabana.
Tenia la dentadura adaptada a una dieta rica en fruits carnosos i
fulles (aliments de la selva) i llavors i tubercles (aliments de la
sabana).

A. aethiopicus
A. robustus

A. boisei
2,5-1,2 m. a.

Capacitat craniana: 540 cm3

Mandíbula robusta i dentadura adaptada a una dieta pròpia de cli-
mes secs, rica en llavors dures i estructures vegetals fibroses
(tubercles, rizomes, fulles, etc.)

Antiguitat 
(en milions d’anys) 

Característiques

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

Escola de la morfologia i escola de la
teoria sintètica

Dins els gèneres Australopithecus i Homo s’han
establert espècies diferents en funció de les diferències
anatòmiques. Els científics no es posen d’acord en la
validesa d’algunes d’aquestes espècies, ja que és impos-
sible saber si els seus individus podien reproduir-se o no
entre si i donar una descendència fèrtill.

◆ Escola de la morfologia. És la més seguida pels
buscadors de restes. Proposa que si dues formes
són prou diferents han de ser considerades dues
espècies diferents i representants de dues línies
evolutives diferenciades.

◆ Escola de la teoria sintètica. És la més segui-
da pels genetistes. Considera que, encara que
dues formes siguin molt diferents i es trobin
molt distanciades en el temps, si pertanyen a

una sola línia evolutiva, aïllada d’altres, i amb continuïtat genètica
entre les successives poblacions, han de ser considerades una
mateixa espècie.

Aquestes diferències de criteri expliquen que els de l’escola de la
morfologia hagin establert moltes més espècies d’homínids que els de la
teoria sintètica. Com que no és segur que hi hagi hagut tantes espècies,
i com que la filogènia que es deriva d’incloure-les totes implica haver de
fer modificacions constants cada vegada que es fan més troballes, en
aquest text se citen les espècies d’Australopithecus i Homo segons l’escola
genetista.

Gènere Australopithecus
Tenien marxa bípeda, braços llargs (els faria més fàcil pujar als

arbres), poca alçada (1-1,4 m) i un pes baix (18-30 kg), excepte les espè-
cies A. robustus i a A. boisei (1,6-1,7 m i 60 kg). El seu aspecte era doncs
el d’un ximpanzé capaç de caminar dret. Totes les seves restes han estat
trobades a Sud-àfrica i a l’est africà (Hadar, Turkana, Laetoli), excepte un
que ha estat trobat a la regió del Txad. Van viure entre fa 4,2 i 1,2 m. a.
Avui dia se’n distingeixen set espècies.

Australopithecus robustus.
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Gènere Homo
El gènere Homo comprèn un grup d’homínids capaços de fabricar ins-

truments de pedra tallada (indústria lítica). El seu índex de cefalització (rela-
ció entre el pes de l’encèfal i el pes corporal) és més gran que el dels austra-
lopitecs i el de les mones antropomorfes.

Els seguidors de l’escola genetista distingeixen quatre espècies: Homo
habilis, Homo erectus, Homo floresiensis i Homo sapiens. 

Homo habilis

Procedeix d’un australopitec comú com l’A. africanus. Va viure a l’Àfrica. 

Antiguitat: 2,3-1,4 m. a.

Subespècies: Homo habilis habilis i Homo habilis rudolfensis.

Capacitat craniana: 520-750 cm3.

Poca alçada: 0,9-1,3 m. Fabricaven instruments lítics (de pedra) molt senzills,
tallats amb pedres per una cara (cultura olduvaiana o mode tècnic 1); habilis vol
dir ‘que té traça’.

Homo erectus

Procedeix de l’H. habilis. Es va dispersar per l’Àfrica del Sud, l’Àsia i Europa.
Antiguitat: 1,8 m. a.-250 000 anys, excepte el de Java, que va durar fins fa

27 000 anys.

Capacitat craniana: 800-1 300 cm3.

Crani de parets grosses, arcs supraorbitals forts formant una mena de visera recta
denominada «torus supraorbitari», i un reforç posterior anomenat «torus occipital».

Alçada: 1,6-1,8 m. 

Els que van viure a Pequín i Java van desenvolupar la indústria olduvaiana. La resta
fabricaven instruments lítics (de pedra) tallats amb pedres per les dues cares (cultu-
ra acheuliana o mode tècnic 2).

Fabricaven destrals per tallar la carn, i fenedors per gratar ossos i preparar les pells.

Podien caçar animals grans. 

Utilitzaven el foc.

Realitzaven grans migracions.

Homo sapiens

És l’espècie a la qual pertanyem. Procedeix de l’H. erectus. Es va distribuir per

Europa, l’Àfrica i l’Àsia.

Antiguitat: H. sapiens arcaics: 245 000-120 000 anys. Homo sapiens nean-
derthalensis: 120 000-35 000 anys. Homo sapiens sapiens: 130 000 anys.

Capacitat craniana mitjana superior a 1100 cm3.

Presenten un rostre primitiu, similar al de l’H. erectus, i un crani modern.
Fabricaven instruments lítics tallats amb altres elements, a més de les pedres
(cultura mosteriana o mode tècnic 3).

Al paleolític fabricaven instruments amb mànec (cultura aurinyaciana o mode
tècnic 4).

Construïen tombes funeràries i feien pintures i gravats a les pedres, cosa que
demostra una intel·ligència i una actitud davant la vida similar a la nostra.
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Homo sapiens neanderthalensis

Van viure bàsicament a Europa. Algunes poblacions van emigrar fins l’Orient
Mitjà i l’Àsia Central.

Antiguitat: 120 000-35 000 anys. 

Capacitat craniana: 1 500 cm3.

Crani allargat cap endarrere acabat en una protuberància (“monyo occipi-
tal”). Òrbites amb un gros torus supraorbitari molt corbat. Obertura nasal
prominent. Mandíbula sense mentó.

Alçada una mica inferior a la nostra i pes superior. Fabricaven puntes bifacials
i rasores per treballar les pells, de vores molt treballades (cultura mosteriana
o mode tècnic 3).

Eren recol·lectors de vegetals, caçadors, carronyers (aprofitaven els animals
que ja trobaven morts).

Produïen i utilitzaven el foc. Enterraven els morts.

Homo sapiens sapiens

Procedents de l’Àfrica, es van distribuir per l’Àsia fa 100 000 anys i per
Europa fa 40 000 anys. Fa 20 000 anys, a través de l’estret de Bering, van pas-
sar a Amèrica del Nord i fa uns 13 000 anys van arribar a l’Amèrica del Sud. 

Antiguitat: 130 000 anys.

Són els humans moderns. 

Capacitat craniana: 1 300-1 500 cm3.

Crani alt i ample. Nas sortint, però sense l’obertura nasal prominent.
Mandíbula proveïda de mentó. Fabricaven burins, raspadors fins i allargats i
ornaments personals (indústria aurinyaciana o mode tècnic 4). Pintaven i gra-
vaven pedres.

3.3 El procés d’hominització
Adaptació al bipedisme
A Hadar (Etiòpia) van trobar restes d’individus bípedes, un esquelet

d’Australopithecus afarensis que va ser anomenat Lucy, amb una capacitat
craniana similar a la del ximpanzé, de fa 3 a 3,4 milions d’anys. A Letoli
(Tanzània) van descobrir empremtes de petjades, de fa 3,5 milions d’anys,
similars a les dels humans moderns. Aquestes troballes demostren que el
bipedisme va ser anterior al desenvolupament del neurocrani.

El bipedisme va representar una adaptació a la vida a la sabana, ja
que facilita atalaiar els depredadors per sobre de l’herba alta i avançar per
llocs plans sense perdre la capacitat de pujar als arbres per fugir. També per-
met rebre menys insolació i travessar aigües profundes. La marxa bípeda
permet fer un recorregut diari més llarg per cercar l’aliment que la marxa
quadrúpeda dels antropoides. Els antropoides poden ser més ràpids, però
només durant uns minuts.

El bipedisme allibera les mans per a altres funcions diferents de la
locomoció, com el trasllat de les cries i la recol·lecció de l’aliment en llocs
allunyats d’aquells en què es queden les mares amb les cries, més segurs. A
més, facilita poder llançar pedres i transportar i manipular pals per caçar ani-
mals i, al mateix temps, mantenir-se a certa distància dels seus ullals, urpes
o banyes. 

Esquelet de Lucy.
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Jaciment arqueològic d’Atapuerca
(Burgos).
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Reforç del vincle sexual
La probabilitat de supervivència de les cries era més gran si les feme-

lles s’estaven amb elles en llocs segurs i si els mascles tornaven al grup
amb els aliments que havien anat a cercar. Aquest tipus de vincle sexual
es va veure reforçat per la selecció natural, que va afavorir els canvis en
els individus que seguien aquest comportament. Un dels canvis que tin-
dria lloc en les femelles seria la capacitat de copular durant tot l’any
(els antropoides només accepten copular durant els períodes de zel), cosa
que afavoreix que els mascles tornin.

Una altra modificació important seria el desenvolupament de l’ins-
tint de possessió de la femella cap a les cries, del mascle cap a les feme-
lles, de la femella cap al mascle, etc. Aquest canvi possiblement va origi-
nar el vincle de cohesió entre tots els individus nascuts en el si del grup i
fins i tot l’instint de propietat respecte d’objectes.

També es desenvoluparien els comportaments altruistes, per
exemple, el d’arriscar la vida per alimentar la prole, que, encara que no
representa un avantatge per a l’individu, asseguraven la transmissió dels
gens que impliquen aquest comportament.

Establiment de grups socials
Com que la probabilitat de supervivència de l’individu és més gran

dins un grup social, la selecció natural va afavorir els canvis encaminats
a establir aquests grups. Així es va evolucionar fins a una implicació més
gran dels progenitors en l’atenció de la prole, una complexitat més alta
de les interaccions entre els individus i un temps més llarg per a l’aprenen-
tatge per part dels nounats. 

Alimentació i desenvolupament
La vida a la sabana va comportar canviar una dieta basada en fulles

i fruites per un tipus d’alimentació més rica en proteïnes. Aquest fet
va permetre que s’anés reduint l’aparell digestiu tan llarg que calia per a
la dieta anterior, i que part de l’energia obtinguda mitjançant el metabo-
lisme s’invertís en el desenvolupament d’altres òrgans.

L’òrgan escollit per la selecció natural va ser el cervell, ja que el seu
desenvolupament permetia analitzar situacions, recordar comportaments,
intuir intencions i millorar les comunicacions, és a dir, que el grup pogués
preveure els atacs dels depredadors, tan perillosos en camp obert.

Desenvolupament de l’esquelet del crani i de la cara
A partir dels cranis i de les mandíbules que s’han trobat, ha estat

possible deduir que l’encèfal va anar creixent i que això va comportar
l’augment de la part del crani on s’allotja (neurocrani). Paral·lelament la
mida de la cara (esplancnocrani) va disminuir. Així, el neurocrani ha pas-
sat de representar la quarta part del volum total del crani a representar les
tres quartes parts en els humans actuals, és a dir, ha passat d’uns 500 cm3

en l’Australopithecus a uns 1 400 cm3 en l’Homo sapiens sapiens. Aquest
fet es pot relacionar amb el desenvolupament de la intel·ligència.

L’augment de la mida de l’encèfal va implicar el creixement i bom-
bament dels ossos temporals i parietals. A més, en l’Homo sapiens
sapiens l’os frontal va passar d’estar molt inclinat (front fugisser) a no
estar-ho (front vertical). Aquests canvis van transformar els neurocranis
allargats cap endarrere (dolicocèfals) en neurocranis arrodonits (braquicè-
fals).
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Aquestes modificacions van ser possibles gràcies al fet que la selecció no
les eliminava, ja que l’ús d’instruments (intel·ligència) els permetia caçar
animals i tallar-los sense necessitat d’uns canins grossos, i la ingesta de
carn no demanava premolars i molars grossos.

Desenvolupament del llenguatge i de la capacitat
intel·lectual

El creixement de l’encèfal va permetre la complexitat del pensament
simbòlic i el desenvolupament de la capacitat comunicativa, mitjançant la

qual es relacionen objectes amb sons (paraules), que
culmina en el llenguatge articulat, en el qual les idees
són expressades mitjançant combinacions ordenades
de paraules.

Per poder modular els sons emesos, l’aparell
fonador (cordes vocals) va passar a ocupar una posició
més baixa, cosa que implica moltes dificultats per
poder beure i respirar al mateix temps sense ennuegar-
se. En els antropoides, Australopithecus, i en les espè-
cies del gènere Homo, excepte la nostra, les cordes
vocals ocupen una posició molt alta, motiu pel qual
segurament no podien parlar bé. En els nadons dels
nostres dies passa el mateix, i per això no poden par-
lar, però en canvi sí que poden mamar sense deixar de
respirar.

Una capacitat cerebral més gran va permetre,
més enllà d’utilitzar branques, bastons o pedres, com
fan els ximpanzés, elaborar instruments de pedra amb
la forma imaginada per, per exemple, tallar la carn,
arrancar els ossos, etc. El progrés intel·lectual és la
causa principal de l’hegemonia actual dels homínids.

Cultura mosteriana.Cultura mosteriana.

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà

La projecció cap endavant del maxil·lar superior
(prognatisme) va disminuir. La vora grossa dels arcs
supraciliars que arribaven a formar una espècie de
visera òssia (torus supraorbitari) va anar disminuint fins
que va desaparèixer.

El maxil·lar inferior o mandíbula ha seguit dues
vies evolutives diferents de partir de l’A. africanus: la
via cap a la robustesa de l’os mandibular i l’expansió
dels premolars i molars de l’A. robustus i de l’A. boi-
sei, i la via cap a la formació de la mandíbula gràcil del
Gènere Homo.

La robustesa mandibular de la primera via va
implicar el creixement de la cresta sagital per augmen-
tar la superfície d’inserció dels músculs temporals que
mouen la mandíbula. Aquests canvis es relacionen
amb el trànsit d’una dieta basada en fruits carnosos,
molt abundants en els boscos humits (selves), que
demana uns incisius grossos, a una dieta rica en llavors
dures, fruites seques, tubercles i arrels, propis dels bos-
cos secs i de les sabanes, que necessita molars grossos.

En la via seguida pel gènere Homo veiem que l’os
mandibular es fa més fi, les branques més estretes, i
les dents més petites. En els humans moderns (H.
sapiens sapiens), a més, apareix el mentó (barbeta).

Olduvai (Tanzània). La cultura olduvaiana que prac-
ticaven els homínids del gènere Homo habilis consis-
tia en instruments lítics molt senzills tallats amb
pedres per una cara.
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13. Com podríem saber si dos individus que es repro-
dueixen sexualment pertanyen a la mateixa espècie?
I si tenen reproducció asexual?

14. Els descendents hereten els caràcters adquirits per un
individu? 

15. Explica per què aquestes observacions són proves de
l’evolució.

a) Com més allunyats es troben dos ecosistemes,
més diferent tenen la flora i la fauna, encara que
tinguin condicions climàtiques molt semblants.

b) L’estudi dels fòssils revela que amb el transcurs
del temps el nombre d’espècies ha augmentat. 

c) Les aletes dels cetacis es diferencien de les dels
peixos perquè no tenen radis, sinó un conjunt
d’ossos (húmer, cúbit i radi).

d) Els embrions d’ocells tenen arcs aòrtics com els
peixos. 

16. Relaciona cada gràfica amb una de les tres frases
següents.

a) Totes les espècies tenen un mateix origen i, amb
el transcurs del temps, poden extingir-se o modi-
ficar-se, de manera que el nombre d’espècies
creix amb el temps,

b) Les espècies tenen orígens diferents i no canvien
amb el temps. Algunes s’extingeixen i d’altres
s’originen més tard.

c) Les espècies tenen orígens diferents i, amb el pas
del temps, es transformen en unes altres de noves.

17. Com afectaria l’evolució de les espècies que les
mutacions fossin sempre perjudicials?

18. Indica com expliquen els fets següents el creacio-
nisme, el lamarckisme, el darwinisme i la teoria
sintètica. 

a) Les diferències que hi ha entre les espècies. 
b) Les característiques comunes entre les espècies.
c) Les característiques diferents que presenten indi-

vidus de la mateixa espècie.
d) La presència d’òrgans especialitzats.

19. Evolucionen, els individus o, en canvi, ho fan les
poblacions?

20. Si al magatzem d’un museu de paleoantropologia
trobessis les sis caixes següents sense etiquetar, a
quina espècie les atribuiries?

a) Una mandíbula amb mentó.
b) Un crani amb una forta cresta sagital de 500 cm3. 
c) Un crani de 1 000 cm3 de parets molt grosses. 
d) Un crani de 1 400 cm3 allargat cap endarrere i

amb arcs supraciliars molt marcats.
e) Una mandíbula amb clares diastemes (espais

sense dents per allotjar els canins de l’altra man-
díbula.

f) Unes pedres que només presenten pocs cops per
fer-les esmolades, juntament amb unes restes
d’ossos d’animals cremats. 

21. Comenta el text següent:

«L’evolució és el problema central de la biologia.
Tot intent de comprendre l’Univers i l’home està
influenciat per la tesi evolutiva. L’evolució només
és considerada com una hipòtesi per un grapat de
refractaris, ignorants o posseïts per creences dog-
màtiques. Per a l’ateu com per al catòlic practi-
cant, l’evolució és un fet. Sense la seva conside-
ració, el món viu, el biocosmos, seria inintel·ligi-
ble i sense sentit.»

PIERRE GRASSÉ (1895-1985), zoòleg francès. 

Reflexió i debat

Temps

Espècie

Temps

Espècie

Temps

Espècie

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humàActivitats finals
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Espècie

Evolució biològica

Teories Proves

Creacionisme 
Fixisme 

Catastrofisme

L’origen i l’evolució de les espècies

Teoria de Lamarck

Tendència natural cap a la complexitat. 

Desenvolupament d’adaptacions al medi:
«la funció crea l’òrgan».

Herència dels caràcters adquirits.

Teoria neutralista

La majoria de mutacions són neutres. 

L’atzar és un factor de l’evolució.

Proves taxonòmiques

Espècies semblants.

Formes intermèdies.

Proves anatòmiques

Òrgans homòlegs. 

Òrgans anàlegs. 

Òrgans vestigials.

Proves biogeogràfiques

Proves paleontològiques

Proves embriològiques

Proves bioquímiques

Teoria de l’equilibri puntuat

Períodes llargs d’equilibri.

Períodes curts d’evolució ràpida.
Teoria de Darwin

Elevada capacitat reproductiva. 

Variabilitat de la descendència. 

Selecció natural.

Teoria sintètica

Variabilitat de la descendència. 

Selecció natural.

Variació de les freqüències gèniques. 

Aïllament geogràfic.

Esquema navegable en el CD.

ResumLa teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà
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Origen de l’espècie humana Procés d’hominització

Establiment de grups socials

Atenció de la prole.

Període d’aprenentatge.

Reforç del vincle sexual

Capacitat de copular tot l’any.

Instint de possessió i propietat.

Comportaments altruistes.

Adquisició del bipedisme

Adaptació a la vida a la sabana.

Alliberament de les mans

Classificació de l’espècie humana

Regne Animal

Filum o tipus Cordats 

Classe Mamífers 

Ordre Primats

Subordre Antropoides

Infraordre Catarins

Superfamília Hominoidea

Família Homínids

Gènere Homo. 

Espècie Homo sapiens 

Subespècie Homo sapiens sapiens

Alimentació i desenvolupament

Alimentació més rica en proteïnes.

Desenvolupament de l’encèfal.

Desenvolupament de l’esquelet del crani i
de la cara.

Desenvolupament del llenguatge i la
intel·ligència.

Homínids

Australopithecus Homo

Homo habilis Homo erectus Homo sapiens

Homo sapiens
neanderthalensis

Homo sapiens
sapiens

La teoria de l’evolució i l’origen de l’ésser humà
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Gran Dolina
El jaciment de la Gran Dolina és
un dels llocs d’Atapuerca on
s’estan fent excavacions.

Està format per sediments que
recorren una seqüència tempo-
ral que va des de fa un milió
d’anys fins fa 200 000 anys.

El 1994 es van trobar per prime-
ra vegada, en aquest jaciment,
les restes d’Homo erectus ante-
cessor, un avantpassat de la nos-
tra espècie. Aquest homínid, pro-
cedent de l’Àfrica, va ser un dels
primers pobladors d’Europa.

Ciència i tècnica

El viatge
del Beagle
«Mai m’hauria pogut imaginar que tinguessin
animals diferents unes illes situades a cinquanta i
seixanta milles de distància i gairebé totes visibles
les unes des de les altres, formades de la mateixa
classe de roques, situades sota un clima absoluta-
ment igual i totes gairebé de la mateixa altura;
però aviat veurem que el fet és exacte. A la major
part dels viatgers els passa, per desgràcia, que es
veuen obligats a anar-se’n quan descobreixen el
més interessant d’una localitat; però jo potser
hauré d’agrair haver obtingut prou material per
establir aquest fenomen tan notable de la distri-
bució dels éssers orgànics.»

CH. DARWIN
El viaje del Beagle,

Labor, Barcelona (1906)
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L’Arca de Noè  
El model de l’Arca de Noè, que proposen molts
antropòlegs, considera que un petit grup
d’Homo sapiens sapiens es va dispersar per tot el
món. Aquesta hipòtesi s’ha demostrat a partir de
l’anàlisi de seqüències de nucleòtids de l’ADN
mitocondrial.
L’ADN de dins de les mitocòndries d’un individu
procedeix de l’òvul, és a dir de la seva mare, i les
d’aquesta, de la seva mare, etc. Per tant, totes les
variacions en la seqüència de nucleòtids de l’ADN
mitocondrial només poden ser degudes a les
mutacions. Com més diferent és l’ADN mito-
condrial de dos individus, més llunyà es troba el
seu avantpassat comú, i com més diferències pre-
senta dins una mateixa ètnia, més antiga serà
aquesta ètnia. Així, podem deduir si hi ha un
tronc comú o no. Els resultats van ser que origi-
nàriament hi havia un sol antecessor comú; és a
dir que entre els centenars de femelles de la
població inicial només una va contribuir a la
població actual, d’aquí que parlem de l’Eva
mitocondrial. S’ha calculat que la població ini-
cial va sortir de l’Àfrica fa uns 100 000 anys, data
que coincideix amb les restes fòssils.
A partir d’anàlisis semblants fetes amb el cromo-
soma Y del mascle, que hereta només del seu
pare, i aquest, del seu, etc., s’ha arribat a la con-
clusió que el primer home modern va viure a l’À-
frica fa uns 100 000 a 200 000 anys, que la

població actual amb més freqüències primitives
són els boiximans, que va haver-hi una sortida de
l’Àfrica fa uns 60 000 anys que va colonitzar l’À-
sia i Austràlia, i un altra posterior, fa 40 000 anys
que va colonitzar Europa.

La cova d’Altamira 
La cova d’Altamira està situada a prop de Santillana del Mar
(Cantàbria). Va ser descoberta el 1879 pel naturalista Marcelino
Sanz de Sautuola (1831-1888). Aquesta cova presenta pintures
pertanyents al paleolític superior.
L’arqueòleg francès Émile Cartailhac (1845-1921) va negar al
principi l’autenticitat de les pintures de la cova d’Altamira, però va
reconsiderar la seva posició quan, a partir de 1895, es van desco-
brir pintures del paleolític a les coves franceses de La Mouthe,
Combarelles i Font-de-Gaume. A la revista l’Antropologie va
publicar un article titulat «La grotte d’Altamira. Mea culpa d’un
sceptique».
La datació amb el mètode del carboni 14 determina que les pin-
tures de les cova d’Altamira es van realitzar entre 15 000 i 12 000
anys aC (període magdalenià III).


