
EL PLANETA VIU: 
DELS BACTERIS ALS HUMANS

02

La Terra, gràcies a la seva composició mineralògica, a la 

presència d’aigua, a la seva posició en el Sistema Solar, 

a l’existència d’activitat tectònica, entre altres factors, 

és un planeta —de moment, l’únic que coneixem— que 

pràcticament des dels seus inicis reunia les condicions 

adequades per acollir organismes vius. Posteriorment, 

aquests organismes pioners van contribuir a crear un nou 

ambient adequat per a l’establiment d’una biosfera com-

plexa i en transformació permanent, on s’ha desenvolupat 

l’única espècie capaç d’adquirir consciència sobre la prò-

pia existència, de sentir curiositat sobre els seus orígens i 

de cercar diferents vies per interpretar el món.
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j 2.1 Els primers organismes

La Terra al principi era una bola calenta bombardejada per radiació ionitzant proce-
dent del Sol. Un lloc inhòspit, molt poc apropiat per acollir éssers vius. Però entre 
els àtoms presents a la barreja de sòlids, líquids i gasos que constituïen el planeta 
primitiu, es trobaven en abundància els ingredients de la vida: oxigen, carboni, nitro-
gen, sofre, fòsfor, calci, magnesi, ferro i d’altres àtoms que abunden als planetes i els 
fan singulars, mentre que l’Univers és format essencialment per àtoms d’hidrogen 
i heli.

Tots aquests elements, dispersos a l’oceà, a l’atmosfera i als continents, sotmesos a 
radiacions d’alta energia, es van combinar químicament de milers de maneres, i van 
generar molècules cada vegada més complexes. Es creu que en algun moment una mix-
tura adequada de molècules en un medi apropiat, després de seguir un camí evolutiu 
inversemblant i irrepetible, va donar lloc a la primera cèl.lula, un objecte completament 
nou del qual emergí una nova propietat: la vida. 

Per més que s’ha intentat, cap laboratori no ha pogut repetir aquest procés, la qual 
cosa ens dóna una idea de l’enorme complexitat química de la cèl.lula. Es creu que 
l’aparició de la vida és un fet tan singular que difícilment ha pogut esdevenir més d’un 
sol cop. Ni tan sols podem estar segurs que sigui a la Terra on es van constituir les 
primeres cèl.lules vives. 

Tot i aquesta complexitat, la primera cèl.lula era molt senzilla si la comparem amb les 
nostres. Devia assemblar-se a la classe d’organismes que ara anomenem arquees (proce-
deix del grec archeos, que signifi ca ’antic’), semblants als bacteris i capaços de viure en 
els ambients més extrems. Hi ha arquees en llocs tan poc confortables com una fossa 
marina, el cràter d’un volcà, l’Antàrtida i... qui sap si en milers o en milions d’altres 
llocs de l’Univers. 

j 2.2 Què és la vida?

Alguns dirien que aquesta és una pregunta molt simple, però la majoria dels biòlegs 
considera que la vida és un concepte abstracte, que cal defi nir d’una manera operativa. 
És a dir, la pregunta correcta seria una altra: què fan els éssers vius? 

Els antics relacionaven la vida amb el moviment. Tot allò que es movia de forma autò-
noma estava viu. Era freqüent que bruixots i sacerdots de l’Antic Egipte intentessin 
guanyar la submissió del poble amb autòmats que, dirigits per mecanismes ocults, pre-
tenien fer-se passar per divinitats. 

Més endavant, Aristòtil (384-322 aC), un dels fundadors del pensament dualista, va 
considerar la diferència entre el món material o inanimat, sense ànima, i l’animat o viu: 
l’ànima proveeix el cos de vida. Aquesta idea, com tantes altres del pensament aristo-
tèlic, va penetrar profundament en el pensament medieval i s’ha estès fi ns als nostres 
dies. 

Durant els segles XVI i XVII, els avenços de la física van fer concebre la possibilitat d’ex-
plicar el món amb unes quantes, molt poques, lleis simples. Aquest reduccionisme va 
arribar al camp de la biologia, en què alguns estudiosos cercaven els fonaments mecà-
nics dels éssers vius, els quals no es veien substancialment diferents de les màquines. 
A partir del segle XVIII es desenvoluparen les teories vitalistes, que afi rmen l’existència 
d’una espècie de força immaterial, l’impuls vital, no necessàriament de caràcter sobre-
natural, que distingeix els éssers vius de la resta del món físic. El debat entre mecani-
cistes i vitalistes va arribar fi ns ben entrat el segle XX. 

Fig. 2.1. Avui dia s’intenten recrear les 
condicions prèvies a l’aparició dels primers 
éssers vius a través de l’estudi d’alguns 
planetes i satèl.lits del Sistema Solar de 
característiques similars a les de la Terra 
primitiva. Tità, el satèl.lit de Saturn repre-
sentat a la imatge que visità la sonda 
Huygens el 2005, és un dels astres que re-
uneixen aquests requisits.

Fig. 2.2. Els científi cs estudien els micro-
organismes existents a les xemeneies hi-
drotermals del fons de l’oceà com un dels 
possibles ambients que explicarien l’exis-
tència de vida en condicions extremes.
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Actualment, els biòlegs prefereixen defi nir els éssers vius d’acord amb les pro pietats 
que exhibeixen: el naixement, la nutrició, el creixement, la reproducció, la relació amb 
el medi, la mort, etc. 

En tot cas, hi ha quelcom que comparteixen tots els éssers vius i que els dis tingeix de 
la resta dels objectes de la naturalesa: són formats per cèl.lules que creen còpies d’elles 
mateixes i funcionen d’acord amb un programa prefi xat genèticament que passa de ge-
neració a generació.

Fig. 2.3. Les inquietants imat-
ges surrealistes d’au tòmats de 
Kazuhiko Nakamura, inspirades 
en el moviment ciberpunk, re-
fl ecteixen la preocupació de l’ar-
tista per copsar la complexitat 
de la vida a partir de les lleis de 
la mecànica.

Frankestein 
i l’origen de la vida

Mary Shelley (1797-1851) va es-
criure la cèlebre novel.la en un 
temps que als cercles universitaris 
es començava a pensar en l’electri-
citat com la possible força vital 
que animava la matèria orgànica. 
Frankestein és un ésser de ficció 
que reflecteix molt bé la imatge 
popular del cien tífic del segle XIX.

Un ésser viu és un ésser capaç de 
reduir la pròpia entropia a costa 
d’augmentar l’entropia de l’entorn. 
Això significa que mentre que 
l’Univers evoluciona inexorable-
ment cap a un equilibri consistent 
en el màxim desordre (entropia), 
els éssers vius intenten allunyar-se 
d’aquesta tendència augmentant 
la complexitat de la seva organit-
zació. 

j 2.3  Els debats sobre l’origen de la vida

 A. La generació espontània

Un tractat francès de botànica de 1609 explicava això: 

«Existeix un arbre molt poc comú a França però freqüentment observat a 
Escòcia. D’un costat, les seves fulles toquen l’aigua i es transformen en 
peixos, de l’altre, toquen la terra i es transformen en ocells.»

Al voltant de 1620, l’eminent químic Jan Baptista Van Helmont proposava el mètode 
següent per obtenir ratolins: 

«Col.loqueu una camisa o draps bruts en un barril que contingui uns quants 
grans de blat o una mica de farina. En vint-i-un dies, hi apareixeran rato-
lins. Hi haurà mascles i femelles que seran capaços de reproduir-se per 
produir més ratolins.»

Aquests paràgrafs recollien l’opinió de la majoria dels científi cs des d’Aristòtil fi ns ben 
entrat el segle XIX: alguns éssers vius sorgien de manera espontània de determinats 
substrats gràcies a una mena de força vegetativa que emanava de la pròpia matèria. Pel 
que fa als organismes petits, la idea d’una generació espontània o abiogènesi era fàcil-
ment contrastable amb les observacions que qualsevol podia fer —era, per tant, una 
teoria científi ca— i amb el sentit comú. Del blat sortien ratolins; de la carn putrefacta, 
cucs; del fang, gripaus.

La invenció del microscopi va descobrir un món nou i apassionant, el dels microorganis-
mes. Paradoxalment, però, aquesta troballa va servir per reforçar encara més la teoria 
de la generació espontània. En efecte, les observacions del seu inventor, Anton Van 
Leeuvenhoek, al fi nal del segle XVII mostraven que en gotes d’aigua apareixien sobtada-
ment éssers diminuts que ningú no havia vist mai abans. 
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Fig. 2.4. Experiment de Pasteur. Per rebatre altres 
investigadors que afi rmaven ser capaços de generar 
vida controladament a l’interior d’un reci pient, Pas-
teur va col.lo car un brou bullit a l’interior d’un ma-
tràs. Després de bullir-lo molt temps, el brou resta 
estèril (sense microorganismes). Si el matràs té la 
boca retorçada en forma de coll de cigne, el brou pot 
romandre estèril indefi nidament. 

Dos italians, Francesco Redi, el 1668, i Lazzaro Spallanzani, el 
1769, van fer experiments en què mostraven que un reci pient 
tancat i aïllat de l’exterior es podia mantenir lliure d’organis-
mes. Amb el temps, va augmentar el nombre de científi cs que 
dissentien de la teoria de la generació espontània, fi ns al punt 
que l’Acadèmia Francesa de les Ciències va convocar el 1861 
un concurs per establir una evidència experimental a favor o 
en contra de la generació espontània. Louis Pasteur, descobri-
dor de l’activitat bacteriana, va guanyar el premi. 

L’experiment de Redi

Francesco Redi (1626-1697), un metge italià de la cort 
dels Medici, va viure en l’ambient especulatiu —poc 
amant de la ciència experimental— dels pensadors del 
segle XVII. Malgrat tot, es va afanyar a refutar la teoria 
de la generació espontània amb un senzill experiment de 
laboratori.

Va col.locar uns bocins de carn a l’interior de diversos 
fl ascons. En va deixar alguns d’oberts, altres els va co-
brir amb una gasa, i va tancar hermèticament la resta. 

Al cap d’uns dies va observar que la carn del primer re-
cipient contenia «cucs», que en realitat eren larves de 
mosca. El segon recipient no contenia aquestes larves, 
però va trobar uns quants ous de mosca a sobre de la 
gasa. El tercer recipient no tenia cap larva. La carn, 
però, es va fer malbé igualment als tres recipients. 

a) Què pretenia demostrar Redi amb el seu experiment? 
Ho va aconseguir?

b) Hi havia algun problema en l’experiment de Redi que 
impedís la refutació de la teoria de la generació es-
pontània?

ACTIVITAT 1

Fig. 2.5. Experiment de Redi. En els tres tipus de recipient es 
produeix la putrefacció de la carn, però només a les mostres del 
primer poden aparèixer larves de mosca.

 B.  Les interpretacions modernes: 
la vida per evolució bioquímica

Un cop establert, a partir dels experiments de Pasteur, que només la vida podia generar 
vida (biogènesi), quedava encara una gran pregunta per contestar: i el primer ésser viu, 
com es va formar? 

En investigar les condicions en què van aparèixer les primeres formes de vida sobre la 
Terra, el bioquímic rus A. I. Oparin, el 1924, i el biòleg anglès J. B. S. Haldane, el 1928, 
van imaginar un mateix escenari químic: una atmosfera primitiva de caràcter reductor. 
En comptes d’oxigen (que hauria destruït immediatament qualsevol estructura viva), 
aquesta atmosfera contindria compostos reduïts com el metà (CH4), el vapor d’aigua 
(H2O) i l’amoníac (NH3). En aquestes condicions —i enmig d’erupcions volcàniques, 

La teoria cel.lular 
i l’origen de la vida

A partir de la segona meitat del 
segle XIX es va desenvolupar la 
teoria cel.lular, que els científics 
de l’època resumien amb una sola 
sentència: Omne vivum ex ovo (tot 
el que està viu prové d’un ou).
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l’energia dels llampecs i la radiació ionitzant procedent del 
Sol—, podrien haver-se format molècules i macromolècules 
orgàniques que després haurien evolucionat, passant per 
una espècie de complexos prebiòtics anomenats coacervats, 
fi ns a constituir les primeres cèl.lules vives.

El 1953, els bioquímics S. L. Miller i H. C. Urey de la Univer-
sitat de Chicago van construir un aparell que tractava de 
reproduir les condicions d’atmosfera primitiva postulades 
per Oparin i Haldane: van sotmetre una barreja de vapor 
d’aigua, metà, amoníac i hidrogen a fortes descàrregues 
elèctriques. El resultat va ser l’obtenció d’algunes mo lècu-
les orgàniques, entre elles 13 dels 20 aminoàcids presents 
a les proteïnes. 

L’experiment mostrava que era possible que la Terra primiti-
va hagués evolucionat de condicions abiòtiques (sense vida) 
a condicions prebiòtiques (prèvies a la vida). Això no obs-
tant, no aclaria el pas defi nitiu de les molècules complexes 
a la primera cèl.lula.

El 1961, el científi c català Joan Oró va aconseguir per pri-
mera vegada la síntesi abiò tica de l’adenina, un dels compo-
nents del DNA i l’RNA. Cap laboratori, però, no ha pogut re-
petir el procés fi nal, el que transformaria els components 
bioquímics en una estruc tura viva. 

Fig. 2.6. L’experiment de Miller.

Fig. 2.7. Possible evolució de la matèria fi ns a les primeres cèl.lules.

El brou primitiu

Per explicar l’establiment de condicions prebiòtiques a la Terra se suggereix que els 
oceans (o els llacs) primitius van arribar a contenir fins a un 5-10% de materials orgà-
nics, que formaren una espècie de «brou» a partir del qual, i amb la presència d’al gun 
agent de condensació, haurien sorgit les primeres macromolècules. Aquestes macromo-
lècules s’agruparien en coacervats o microesferes que evolucionarien més tard cap a 
estructures cel.lulars.

Els estromatòlits 
i la vida primitiva

Els estromatòlits són catifes calcà-
ries que es van formar a partir de 
l’agrupació de bacteris que vivien 
en quantitats enormes als oceans 
primitius. Aques tes roques són 
com les empremtes digitals de 
l‘origen de la vida, i constitueixen 
el registre fòssil més antic que es 
coneix —datat actualment en 
3 500 mi lions d’anys. 
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 C.  La panspèrmia

El fi lòsof grec Anaxàgores propugnava en el segle V aC la idea de la panspèrmia, segons 
la qual hi havia un nombre infi nit de gèrmens o spermata distribuïts per tot l’Univers 
que haurien donat lloc a qualsevol forma de vida.

El 1906, el físic suec Svante August Arrhenius va usar aquest terme per postular que la 
vida hauria pogut arribar a la Terra procedent de l’espai. La idea de cèl.lules o espores 
que viatjaven pel cosmos era sustentada per altres científi cs de l’època, però calia ex-
plicar com era possible que una estructura orgànica pogués resistir la radiació còsmica 
i després entrar a l’atmosfera terrestre sense desintegrar-se a conseqüència de les altes 
temperatures. 

Posteriorment, en alguns meteorits s’han trobat aminoàcids d’origen indubtablement 
extraterrestre, i els radiotelescopis han revelat la presència de petites concentracions 
de molècules orgàniques en la matèria interestel.lar.

La panspèrmia continua essent una especulació, però la ciència considera seriosament la 
possibilitat que les primeres formes de vida s’haguessin originat en algun altre lloc de 
l’espai, hipòtesi que obre les portes a la possibilitat de vida en altres astres. Tanmateix, 
això tampoc no respon la pregunta primordial: com es va formar la primera cèl.lula viva?

Mart i els marcians

Eminents astrònoms del segle XIX, com Giovanni Schiaparelli (1835-1910) i Percival 
Lowell (1855-1916), van descriure una fantàstica xarxa de canals que travessaven tota 
la superfície de Mart i semblaven denotar l’existència d’alguna civilització intel.ligent. 
Herbert G. Wells, autor de magnífiques novel.les de ciència-ficció, va imaginar una in-
vasió marciana en la seva obra La Guerra dels móns (1898). Quan el 1933 el cèlebre ac-
tor Orson Welles va realitzar una recreació d’aquest relat a través de la ràdio, va causar 
una onada de pànic als EUA, perquè eren molts els que creien realment en la possibili-
tat d’una invasió marciana. Ara sabem que els canals són un efecte òptic i que Mart és 
un immens desert gèlid amb una atmosfera molt tènue, sembrat de roques riques en 
òxids de ferro que donen al planeta el seu característic color rogenc.

j 2.4 L’escala de la natura

Quan sentim parlar d’Aristòtil imaginem un savi que va passar-se la vida explorant les 
profunditats de la ment i especulant sobre totes les coses. En realitat, la seva primera 
ocupació era estudiar la natura. Hi ha qui el considera el primer biòleg. 

A partir d’observacions acurades, pròpies d’un home de ciència, Aristòtil va intentar 
esbrinar si entre els éssers vius hi havia alguna mena d’ordre. Finalment, va concloure 
que els organismes es trobaven perfectament organitzats segons una jerarquia que va 
anomenar l’escala de la natura, de manera que els esglaons inferiors eren ocupats pels 
organismes més simples, mentre que a dalt de tot es trobava l’home. Després de distin-
gir entre animals, plantes i humans, va establir categories que encara fem servir avui, 
com ara els mamífers o les aus. Tanmateix, considerava que el fet que alguns grups 
d’organismes tinguessin similituds es devia a la seva proximitat en l’escala de la natura, 
no pas a cap mena de parentiu.

Alguns savis de l’antiguitat com Anaximandre (611-547 aC) i Lucreci (99-55 aC) ja ha-
vien insinuat abans que els éssers vius canviaven al llarg del temps, però aquest tipus 

Fixisme

Històricament, s’ha utilitzat aquest 
terme en oposició al transformis-
me o evolucionisme, i inclou totes 
les creences i teories que conside-
ren que les espècies vives no expe-
rimenten canvis al llarg del temps. 
Aristòtil es considera la primera 
referència del fixisme, ja que va 
concebre l’escala de la natura com 
una organització eterna i perma-
nent.

Fig. 2.8. El pensament cristià va reinter-
pretar la idea aristotèlica de l’escala de la 
natura a través del concepte de la gran 
cadena de l’ésser, segons el qual els éssers 
vius s’organitzaven en una sèrie jeràrqui-
ca, del més simple al més complex, que 
culminava en el cel, amb Déu a dalt de tot. 
El gravat del Llibre de l’ascens i del des-
cens de l’intel.lecte de Ramon Llull ens 
propor ciona una bona imatge de les idees 
imperants en l’edat mitjana i el Renaixe-
ment.
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d’idees van ser eclipsades pel prestigi d’Aristòtil, que va determinar la manera de pensar 
dels científi cs naturalistes fi ns al segle XVIII. Els naturalistes es dedicaven a les descrip-
cions, classifi cacions i a la cerca de les lleis que, suposadament, regien el funcionament 
de la natura, que es considerava un producte immutable de la creació divina.

Avui sabem que els éssers vius, tot i que els classifi quem per estudiar-los, no es troben 
ordenats de cap manera particular. No existeix res semblant a l’harmonia perfecta que 
cercaven els antics. Per contra, davant dels nostres ulls s’obre una festa de formes i 
colors que mai no podrem descriure ni comprendre completament. I per damunt de tot, 
el fet més incontrovertible de la ciència moderna: tot canvia.

j 2.5 L’evolució, un nou paradigma

A partir del segle XVIII, tot recuperant la fi losofi a d’Anaximandre i Lucreci, les ciències 
naturals van experimentar un canvi molt profund, derivat de l’observació de l’enorme 
diversitat dels organismes i de la constatació que l’essència de la natura no era cap 
mena d’equilibri, sinó el canvi permanent. En menys de cent anys, ja s’havia construït 
un cos de teories que descrivien i interpretaven la diversitat i les transformacions ob-
servades a la natura. Tot plegat va produir una revolució científi ca que abastà també 
altres camps —història, economia, etc.—, que tractaven d’aplicar els principis evolu-
cionistes fi ns i tot a la interpretació de la societat. 

Paradigmes científi cs al llarg de la història 

Un paradigma científic descriu la forma en la qual veiem i interpretem el món, les pre-
guntes que els científics consideren importants, i la manera de fer ciència de cada 
època. Un canvi de paradigma significa una revolució científica i és causat per algun 
descobriment important o per alguna teoria unificadora, que explica en conjunt fenò-
mens que abans s’interpretaven separadament, o que influeix en la manera de pensar 
de científics de diversos camps. L’heliocentrisme i l’evolucionisme són dos exemples 
històrics de nous paradigmes.

 A. L’evolució abans de Darwin: el segle de les llums

Tothom uneix automàticament la fi gura de Charles Darwin a la teoria de l’evolució. Però 
cal fer dos matisos importants: en primer lloc, avui dia no existeix una teoria de l’evo-
lució, sinó diverses teories que interpreten de manera diferent processos relacionats 
amb el fet ben establert —en això no hi ha cap controvèrsia científi ca— que la biosfe-
ra ha anat canviant al llarg de la història del planeta. En segon lloc, Darwin no és, ni 
molt menys, el primer evolucionista.

Durant el segle XVIII, la ciència va deixar de ser un assumpte exclusivament acadèmic i 
començà a merèixer l’atenció del públic, fet que coincidí amb l’expansió colonial dels 
països europeus, l’arribada de productes exòtics a les taules de la gent benestant, la 
construcció de jardins botànics, parcs zoològics, gabinets i museus de ciències naturals, 

Fig. 2.9. Entre les expedicions naturalistes endegades a l’època destaca la d’Ale jandro Malas-
pina. Promoguda per la corona espanyola entre 1789 i 1794, i dotada d’una tripulació científi -
ca de molt alt nivell, va aportar una quantitat enorme d’observacions, il.lustrades amb mapes 
i dibuixos excel.lents. Malauradament, quan l’expedició tornà, a conseqüència dels problemes 
de Malaspina amb les autoritats, tot aquest conjunt de materials va romandre inèdit.
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Autor Obres i teories

Louis Leclerc, 
compte de Buffon 
(1707-1788)

Histoire naturelle (1749-1804). Introdueix la idea de la transfor-
mació o degeneració de les espècies. És considerat el primer evo-
lucionista.

James Hutton 
(1726-1797)

Teoria de la Terra (1788). Planteja una Terra molt antiga en canvi 
continu.

Erasmus Darwin 
(1731-1802)

Zoonomia (1794). Introdueix la idea d’evolució per a la millora o 
el perfeccionament de les característiques dels organismes. Ins-
pira Lamarck.

Thomas R. 
Malthus 
(1766-1834)

Assaig sobre els principis de la població (1798). Expressa el perill 
del creixement demogràfi c per damunt de la disponibilitat de 
recursos. Inspira Darwin.

Jean Baptiste 
de Lamarck 
(1744-1829)

Filosofi a zoològica (1809). Enuncia la primera teoria completa 
sobre l’evolució, basada en l’herència dels caràcters adquirits.

George Cuvier 
(1769-1832)

El regne animal distribuït segons la seva organització (1817). Creu 
que els canvis produïts en el registre fòssil es deuen a grans 
catàstrofes, però no creu en les transformacions de les espècies.

Charles Lyell 
(1797-1875)

Principis de geologia (1833). Presenta la Terra actual com a resul-
tat d’un procés de canvi lent i constant conduït per processos 
naturals. 

Taula 2.1. L’evolució abans de Darwin.

des d’on s’organitzaven expedicions a tot el món, etc. Alguns exploradors portaven 
plantes i animals mai vistos ni imaginats i fòssils d’animals sorprenents. I els científi cs 
rebien el suport dels reis, nobles, banquers i comerciants. No en va, el segle XVIII és 
anomenat el segle de les llums.

Les exploracions mostraven que la natura era molt més variada i complicada del que es 
pensava, però les idees fi xistes estaven encara molt consolidades. Com a màxim, s’arri-
bava a acceptar que alguna catàstrofe hauria pogut fer desaparèixer algunes espècies. 
La troballa de fòssils de mastodonts i dinosaures, per exemple, semblava demostrar que 
en l’antiguitat havien viscut animals fantàstics com els dragons, que probablement 
havien desaparegut durant el diluvi universal. I els esquelets de mamuts trobats als 
Alps es van atribuir llavors als elefants que va portar el general cartaginès Anníbal en 
la campanya contra Roma. 

Jean Baptiste de Lamarck (1744-
1829) era el més petit d’onze ger-
mans. Obligat a iniciar estudis com 
a sacerdot, aviat va abandonar el 
seminari i va entrar en contacte 
amb Buffon, que seria el seu pro-
tector i mentor científic. El seu 
primer llibre, Flora Francesa (1778), 
va tenir un gran èxit entre els es-
pecialistes. Després de la Revolu-
ció Francesa, Lamarck va treballar 
al Museu Nacional d’Història Natu-
ral, on es va ocupar de col.leccions 
de cucs, insectes i mol.luscos, que 
en aquella època eren conside-
rats grups de poca importància 
que no mereixien l’atenció dels 
naturalistes. Lamarck es va esfor-
çar a elaborar noves classificacions 
d’aquests organismes, que va ano-
menar invertebrats (sense columna 
vertebral). També li devem la in-
venció del terme biologia per de-
signar la ciència que estudia els 
éssers vius, en aquell temps ano-
menada història natural. Però el 
mèrit pel qual Lamarck és recone-
gut en la història de la ciència és 
el de ser l’autor de la primera teo-
ria completa i consistent sobre 
l’evolució de les espècies, exposa-
da en la seva obra Filosofia zoolò-
gica. En morir Buffon, Lamarck va 
ser durament desacreditat pels 
científics de l‘època, als quals la 
idea d’una natura canviant els 
semblava un disbarat. A pesar de 
llargs anys de dedicació a l’estudi 
de la naturalesa, va morir pobre i 
oblidat per quasi tots. Només molt 
després de la seva mort, les seves 
idees van obtenir popularitat. 

 B. Les idees evolucionistes de Lamarck

Les teories lamarckianes poden resumir-se en els dos punts següents: 

j Quan l’ambient on viu una espècie es modifi ca, sorgeix una necessitat de canvi en 
els individus, que varien els seus hàbits o la seva anatomia per adaptar-se al nou 
medi. Els òrgans que es necessiten més es reforcen amb l’ús, mentre que desaparei-
xen o es redueixen els òrgans poc o gens utilitzats. En paraules del mateix Lamarck, 
«la funció crea l’òrgan».

j Els canvis que fan els individus per adaptar-se al medi ambient es transmeten a la 
descendència. D’aquesta manera, amb el pas del temps, les espècies es transformen 
i perfeccionen.
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El concepte popular 
d’evolució

En diverses investigacions fetes 
sobre la divulgació pública del 
concepte d’evo lució, s’ha demos-
trat que la majoria de la gent 
percep l’evolució en el sentit sus-
tentat per Lamarck, per més que 
aquesta visió correspongui a idees 
desenvolupades fa dos segles.

Lamarck, però, no parlà del parentiu ni dels ancestres comuns entre les diverses es-
pècies. Al contrari, hi hauria un cert nombre d’espècies originals que s’haurien anat 
transformant fi ns a les actuals. No hi ha, doncs, un procés únic d’evolució, sinó diversos 
processos independents. Les espècies, segons el parer de Lamarck, no desapareixen sinó 
que es transformen gradualment en altres. 

Gràcies als avenços posteriors de la biologia, ara sabem que les teories de Lamarck con-
tenien errors importants, però hem d’apreciar que la senzillesa i claredat de les seves 
explicacions van fer que molta gent que no era especialista es meravellés davant del 
fenomen de l’evolució i s’interessés per conèixer millor la natura.

 C. Darwin, el naturalista viatger 

El 1831, després d’abandonar la carrera clerical, Darwin va aconseguir embarcar-se com 
a naturalista sense sou en un vaixell de guerra —el Beagle— la missió del qual era fer 
un viatge d’exploració al voltant del món. Amb vint-i-dos anys, va iniciar la seva expe-
riència més fantàstica. El seu treball consistia a recórrer per terra els llocs que el vaixell 
visitava i col.leccionar insectes, cargols, fòssils, etc. Durant cinc anys, va explorar paï-
sos com el Brasil, l’Argentina, Xile, Nova Zelanda o Austràlia. Al llarg de les seves excur-
sions va prendre consciència de l’enorme varietat d’organismes existent a la Terra, i va 
observar com hàbitats diferents contenien espècies distintes.

Són famoses les seves anotacions sobre els pinsans de les illes Galápagos. Allí va obser-
var que cada illa contenia una espècie exclusiva de pinsans que no es trobava a les al-
tres. Quelcom semblant ocorria amb les tortugues i també amb altres organismes. 
Igualment es va sorprendre que la fauna de Nova Zelanda o Austràlia no s’assemblava 
gens a la de cap altre lloc. Mentre madurava una teoria que expliqués tot allò, va relatar 
les seves experiències a Viatge d’un naturalista al voltant del món (1839) i altres tres 
llibres sobre geologia que arreplegaven moltes de les seves observacions. Fig. 2.10. La interpretació de l’augment 

de la longitud del coll de la girafa és un 
dels exemples posats per Lamarck per ex-
plicar el mecanisme de l’evolució.

Alfred Russell Wallace (1823-1913), un altre naturalista anglès que havia viatjat per 
l’Amazones, Malàisia i Indonèsia, i que també s’havia admirat davant de la diversitat de 
la naturalesa, havia arribat pel seu compte quasi a les mateixes conclusions que Dar-
win, i es disposava a publicar-les el 1858. Ambdós van decidir presentar junts aquestes 
teories davant la Societat Lineana de Londres l’1 de juliol de 1858, una data important 
per a la història de la biologia.

Fig. 2.11. Els pinsans de les illes Galápagos presenten diferències que Darwin va atribuir als dife-
rents factors de selecció natural que actuen en cada illa.
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Fig. 2.12. Caricatura de 1874. Per al públic instruït 
del segle XIX allò que avui anomenem teoria de l’evo-
lució es reduïa a una frase: l’home descendeix dels 
simis. Aquesta era una idea incòmoda per als que 
consideraven l’home com el rei de la naturalesa. Per 
això, en els diaris apareixien caricatures que repre-
sentaven Darwin enfi lat a un arbre fent el mico o 
menjant plàtans. En realitat, Darwin, tot i que al fi -
nal va escriure una obra sobre el tema, no s’havia 
mostrat particularment preocupat per l’origen de 
l’home. Les seves teories perseguien, per sobre de tot, 
explicar la immensa varietat de la naturalesa i la 
transformació de les espècies al llarg del temps.

Un any més tard, i vint-i-tres anys després de la fi nalització del periple al Beagle, va 
aparèixer L’origen de les espècies, l’obra en què Darwin expressà els fonaments de la 
teoria moderna de l’evolució. Al contrari del que va passar amb Lamarck, el prestigi de 
Darwin era tal que la primera edició d’aquest llibre es va vendre en un sol dia. 

j 2.6 La teoria de l’evolució de Darwin 

«...com que naixen molts més individus en cada espècie que els que tenen 
possibilitat de sobreviure, i com, per consegüent, hi ha sovint una lluita per 
l’existència, se segueix que qualsevol ésser, en variar en favor seu, per lleu-
gera que sigui la variació, sota les condicions complexes i algunes vegades 
variables de la vida, tindrà una probabilitat més gran de sobreviure i serà 
naturalment seleccionat. Així, pel principi de l’herència, qualsevol varietat 
selecta tendirà a propagar la seva nova i ja modifi cada forma.»

En aquestes paraules extretes de L’origen de les espècies està continguda la idea fona-
mental de la teoria moderna de l’evolució: la selecció natural. 

Per desxifrar-les, i per tant conèixer el pensament de Darwin, considerem els punts se-
güents:

j En qualsevol hàbitat hi ha una gran varietat d’espècies, i dins de cada espècie una 
gran varietat d’individus. 

j Els individus solen viure en ambients en els quals no hi ha aliment sufi cient per a 
tots o en els quals han de protegir-se dels depredadors. Només els més forts, els 
millor preparats, en defi nitiva els més adaptats, aconsegueixen sobreviure. 

j Els que sobreviuen, és a dir, els millor dotats, transmeten els seus caràcters a la 
descendència.

j Amb el pas del temps, les espècies es transformen en altres millor preparades per a 
l’existència.

Tot aquest procés, en el qual sembla com si la natura fes una tria dels organismes i de 
les espècies més avinents a cada ambient, és el que Darwin va anomenar selecció natu-
ral. Quan ha passat molt de temps, la selecció natural resulta en una transformació de 
les espècies o evolució.

Charles Darwin (1809-1882) per-
tanyia a una família molt respecta-
da en els cercles científics d’Angla-
terra: el seu avi, Erasmus Darwin 
(1731-1802), a qui no va conèixer, 
havia estat un famós naturalista 
amb idees evolucionistes sem-
blants a les de Buffon i Lamarck. 
Va estudiar dos anys de medicina a 
la Universitat d’Edimburg, carrera 
que va abandonar per fer-se cler-
gue a la Universitat de Cambridge. 
Tant a Edimburg com a Cambrid-
ge, segons les seves pròpies con-
fessions, el jove Darwin es trobava 
més a gust entre científics i natu-
ralistes, als quals acompanyava en 
excursions pel camp.

El darwinisme social, 
un exemple de pseudociència

Darwin mai no va pretendre extra-
polar els principis de les seves teo-
ries fora de la bio logia dels or-
ganismes, ni va intentar explicar 
el funcionament de la societat se-
gons principis, com «lluita per 
l’existència» o «supervivència dels 
més aptes». Però d’altres autors, 
generalment provinents del camp 
de l’economia, les ciències socials 
i la política van trobar suggeridors 
aquests termes i els van utilitzar 
per justificar les idees més diver-
ses, des del capitalisme al nazis-
me. En la seva versió més extre-
mista, el darwinisme social pretén 
elaborar una justificació moral, 
suposadament basada en la cièn-
cia, del racisme i de l’eugenèsia. 
En tot cas, els biòlegs evolucionis-
tes consideren que el darwinisme 
social és un cos d’especulacions 
sense cap base científica.
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 A.  Els temps geològics 
i l’evolució dels éssers vius

Fig. 2.14. Arbre fi logenètic que mostra les relacions evolutives i els principals trets característics 
d’alguns animals.

Fig. 2.13. Filogènia dels vegetals.
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j 2.7  Les controvèrsies actuals 
sobre l’evolució

 A.  La nova síntesi

Al començament del segle XX es van divulgar i ampliar les teories de Gregor Mendel 
(1822-1884), que explicaven de quina manera els organismes vius transmetien els seus 
caràcters a la descendència. Al mateix temps, es produïen avenços en citologia, paleon-
tologia, botànica, zoologia, etc. Amb tot plegat, els coneixements aportats per totes 
aquestes ciències contribuïen a completar, i també a corregir, les teories evolucionistes 
de Darwin i Wallace, que eren les que la comunitat científi ca havia arribat a acceptar 
després de llargs debats. 

Finalment, diversos biòlegs evolucionistes, que van treballar entre el 1930 i el 1950, van 
elaborar una teoria completa d’evolució, avui coneguda com teoria sintètica, o —pre-
nent el títol d’un llibre de Julian Huxley— la nova síntesi. 

La principal característica d’aquesta actualització neodarwinista és que explica la ma-
nera en què es produeixen les variacions sobre les quals actua la selecció natural. Les 
diferències que s’observen entre diferents poblacions o les que s’esdevenen en un grup 
d’organismes determinat al llarg del temps es deuen a canvis en les freqüències dels 
gens que determinen els caràcters sotmesos a variació. Aquests canvis resulten de diver-
sos factors: les mutacions, la recombinació genètica, les migracions, etc.

Quan un petit grup d’organismes queda separat de la resta de la població per alguna 
barrera geogràfi ca, ecològica o genètica, s’estableix un nou llinatge d’individus amb 
característiques genètiques diferents, que amb el pas del temps pot resultar en una 
nova espècie. L’especiació seria, doncs, un procés gradual resultat de l’aïllament.

La teoria sintètica de l’evolució ha estat una de les teories unifi cadores de la ciència 
moderna, la qual cosa no signifi ca que no hagi estat qüestionada.

 B.  Evolució gradual o a salts?

No hi ha evidències del caràcter gradual i lent dels canvis que condueixen l’evolució de 
les espècies. Al contrari. L’estudi dels fòssils sembla suggerir que existeixen períodes 
amb canvis sobtats i importants que fan que es produeixin noves espècies o nous grups 
d’organismes en molt poc temps, seguits de llargs períodes en els quals no hi ha canvis 
aparents.

Les principals crítiques al gradualisme han vingut de dos paleontòlegs eminents: Niles 
Eldredge i Stephen J. Gould, que van elaborar la teoria de l’equilibri puntuat, segons la 
qual les espècies romanen llargs períodes en un estat d’equilibri, o sense canvis impor-
tants, separats per «revolucions» genètiques sobtades o esdevingudes en un període 
relativament curt que donen lloc a nous grups d’organismes, alguns dels quals desapa-
reixeran i d’altres s’estabilitzaran. D’aquesta manera, si es representen els canvis gràfi -
cament en l’escala dels temps geològics, en comptes de línies de transformació gradual, 
apareixerien «punts» de bifurcació brusca.

Fets sobre l’evolució

En el camp de la ciència no hi ha 
una teoria alternativa a l’evolució, 
sinó diverses teories que intenten 
explicar uns fets sobre els quals 
tota la comunitat científica està 
d’acord, que podem resumir en els 
punts següents:

j Els éssers vius han canviat al 
llarg del temps.

j Entre els diferents grups exis-
teixen homologies que confir-
men una relació filètica entre 
aquests grups (per exemple, la 
relació entre les ales de les aus 
i les potes anteriors dels mamí-
fers).

j Totes les espècies existents es-
tan emparentades a través d’an-
cestres comuns.

j L’evolució no té una finalitat ni 
és un procés de perfecciona-
ment.

j El model gràfic de l’evolució no 
és una escala ni una línia, sinó 
un arbre amb moltes branques.

Fig. 2.15. Comparació esquemàtica entre el model gradualista de l’evolució i la teoria de 
l’equilibri puntuat. En el primer cas, els canvis es produeixen de manera contínua, mentre que 
en el segon, les branques horitzontals representen períodes d’estabilitat que fi nalitzen amb 
salts evolutius sobtats. En ambdós casos, l’escala vertical representa el temps transcorregut, 
mentre que l’horitzontal indica el grau de diferenciació entre espècies o grups d’organismes.
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Els evolucionistes clàssics, partidaris del gradualisme, expliquen els salts en el registre 
fòssil per les imperfeccions mateixes d’aquest registre, ja que només es conserven algu-
nes restes de cada episodi evolutiu. Cal insistir, però, que aquesta controvèrsia, que es 
manté viva en l’àmbit científi c, no és un debat sobre la realitat de l’evolució, que és un 
fet ben establert, sinó sobre els mecanismes que la dirigeixen.

Alguns biòlegs evolucionistes adopten una postura eclèctica, en considerar que el gra-
dualisme i el saltacionisme són perfectament compatibles: hi hauria canvis lents i 
graduals, especialment dins les espècies —el que anomenem microevolució— al costat 
de canvis sobtats, especialment a l’hora de produir nous grups —macroevolució. 

 C.  Un nou camp d’estudis evolucionistes: 
l’evo-devo

L’evolucionisme modern s’ocupa d’estudiar de manera unifi cada el mecanisme de trans-
missió dels gens de generació en generació i el paper de la selecció natural en augmen-
tar o disminuir la freqüència de certs gens en la població. Però tot just ens explica com 
fan els gens per produir els organismes, des de les cèl.lules mare a l’adult, pasant per 
tot el procés de desenvolupament de l’embrió. 

Fa uns anys, es va descobrir un grup de gens reguladors que controlava el desenvolupa-
ment embrionari de tots els organismes multicel.lulars des dels primers estadis: els gens 
Hox. Els gens Hox tenen una seqüència de nucleòtids que indica a les cèl.lules on s’han 
de situar al llarg de l’eix de l’embrió. Cada cèl.lula de l’embrió serà una cèl.lula del cap 
o de les extremitats o un glòbul vermell, gràcies a les instruccions dictades pels gens 
del desenvolupament. D’aquesta manera, cada cèl.lula acaba adquirint una identitat. El 
més curiós és que aquests gens reguladors han estat units en el mateix cromosoma i en 
el mateix ordre durant centenars de milions d’anys en espècies tan diferents com una 
mosca i un ocell.

Fig. 2.16. L’esquema pentadàctil (cinc dits), amb modifi cacions causades per usos i hàbitats dife-
rents, es repeteix en grups molt diferents de vertebrats. És un exemple de caràcter regulat per gens 
que actuen en el desenvolupament de l’embrió.

Dos tipus de gens

Distingim entre gens estructurals, 
que codifiquen la construcció de 
proteïnes que passen a formar part 
d’alguna estructura, i gens regula-
dors, que controlen —a través de 
proteïnes intermediàries— l’acti-
vitat d’altres gens. Una mutació 
en un gen regulador pot significar 
l’alteració simultània de molts ca-
ràcters.

Espècie: grup d’individus que po-
den encreuar-se entre ells i donar 
descendència fèrtil.

Població: grup d’individus de la 
mateixa espècie que compartei-
xen un mateix espai i temps.

Llinatge: en una població, sèrie 
contínua de descendents d’un in-
dividu.

Especiació: fundació d’una nova 
espècie a partir d’un canvi en un 
llinatge que resta separat de la 
població original. 

Microevolució: canvis que s’esde-
venen dins d’una espècie al llarg 
del temps.

Macroevolució: evolució a escala 
taxonòmica més gran que la de 
l’espècie. Per exemple: els canvis 
que porten dels dinosaures a les 
aus. 

Vocabulari
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És fàcil entendre que un canvi en un gen regulador del desenvolupament pot tenir con-
seqüències dràstiques. El fet que tots els insectes tinguin sis potes i els mamífers quatre 
té a veure amb canvis en aquests gens reguladors. La formació de l’ull és controlada exac-
tament pel mateix gen en ratolins i humans. El mateix podríem dir de trets compartits per 
moltes espècies, com el tipus de simetria, la presència d’ulls, el sistema nerviós, etc.

Tot això és l’objecte d’atenció de la biologia del desenvolupament, que unida als estu-
dis sobre evolució ha produït un camp nou del coneixement, l’evo-devo o l’evolució a la 
llum de la biologia del desenvolupament. 

Gràcies a aquesta nova confl uència de camps científi cs abans separats, avui es conside-
ra la importància dels canvis en els gens reguladors en aspectes centrals de l’evolució:  
adquisició de simetria, formació d’ulls, potes, ales i altres característiques comunes a 
grans grups d’organismes. Una sola mutació en un d’aquests gens, si produeix un indi-
vidu viable, pot donar com a resultat un gran salt evolutiu.

 D. Altres interpretacions

La controvèrsia científi ca no ha dilucidat encara si l’evolució és un procés pausat i gra-
dual o sobtat i discontinu. Hi ha autors que opinen que s’ha mitifi cat el paper de les 
mutacions i la selecció natural en l’evolució. Molts caràcters dels organismes podrien 
aparèixer o desaparèixer per un simple efecte de l’atzar, sense la intervenció de proces-
sos adaptatius o selectius.

Des d’un altre camp, Lynn Margulis postula que el principal motor de l’evolució, espe-
cialment de l’evolució cel.lular, no és la selecció natural, sinó la simbiosi entre espècies. 
El procés sembla molt clar en el cas de l’aparició de les cèl.lules eucariotes, que haurien 
adquirit les seves funcions i característiques en incorporar bacteris de diversos tipus. 
Aquesta relació està ben establerta en el cas dels cilis i fl agels, òrgans de mobilitat de 
les cèl.lules que ancestralment eren bacteris del grup de les espiroquetes. 

j 2.8  Evidències de l’evolució: 
els fòssils i els mètodes de datació

Si volem saber com eren  les espècies que van desaparèixer, és a dir, quasi totes les que 
fi ns ara han existit, hem d’observar els seus fòssils. La paleontologia, o estudi dels 
fòssils, és una ciència de gran ajuda per a l’estudi de l’evolució.

Els fòssils constitueixen una gran biblioteca en la qual podem llegir la història dels 
éssers vius. Però en aquesta biblioteca els llibres es troben desordenats, molts s’han 
perdut i a d’altres, els falten fulls. No és fàcil, doncs, buscar-hi informació.

No obstant això, si sabem que durant cent cinquanta milions d’anys van viure aquells 
éssers tan fantàstics que eren els dinosaures, és perquè tenim fòssils de dinosaure. I si 
estem convençuts que les espècies han anat canviant és perquè aquests canvis han 
quedat registrats en els fòssils. Els fòssils són la principal evidència de l’evolució.

Els fòssils ens parlen també d’organismes que avui ens semblen inversemblants, però 
que en el seu dia van ser comuns: animals coberts de pèl amb bec d’au, les cries dels 
quals s’alimentaven de la llet materna de la mare després de trencar un ou; aus cobertes 
d’escates de rèptil; rèptils que volaven, o peixos que podien viure durant molt de temps 
soterrats en el fang sense aigua. 

L’ontogènia recapitula 
la fi logènia?

Aquesta frase, enunciada fa un se-
gle per l’evolucionista clàssic Er nest 
Haeckel (1834-1919), vol expressar 
la similitud entre el desenvolupa-
ment d’un embrió individual (onto-
gènia) fins a l’estadi adult i les fa-
ses de l’evolució (filogènia), de les 
formes simples a les complexes. 
Aquesta afirmació, però, s’ha de-
mostrat falsa.
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02 45EL PLANETA VIU: DELS BACTERIS ALS HUMANS

Fig. 2.17. Els fòssils guia s’utilitzen per datar estrats sedimentaris. Perquè un fòssil pugui servir 
de guia, cal que tingui una distribució àmplia i que hagi viscut durant un període curt i ben deli-
mitat.

Fig. 2.18. Els fòssils més freqüents a Catalunya, amb indicació dels períodes d’expansió. Font: Ins-
titut Geològic de Catalunya.
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No sempre, però, és possible trobar fòssils indicadors de cada època. En aquests casos, 
hi ha altres mètodes de datació relativa o absoluta que se seleccionen segons allò que 
es vol datar i l’antiguitat dels processos.

Tipus Mètode Principi Aplicacions

Datació 
relativa
Situen 
cronològicament 
un procés 
respecte 
a un altre.

Estratigrafi a 
(sediments)

Els sediments més 
nous descansen sobre 
el més antics.

Establiment de 
sèries i columnes 
estratigràfi ques.

Biocronologia 
(fòssils)

Estrats que contenen 
els mateixos fòssils, 
tenen la mateixa 
edat. 

Establiment 
de seqüències 
en l’evolució, 
correlació entre 
estrats.

Tipologia 
(eines)

Estimació de l’edat 
pel tipus de 
tecnologia utilitzada. 

Datació de restes 
arqueològiques.

Datació 
absoluta
Ens informen 
de l’edat 
d’objectes 
i processos 
en termes 
quantitatius.

Radiometria Els isòtops 
radioactius que 
conté un objecte es 
desintegren amb 
el temps. Mesurant 
la radiació romanent 
en un element se’n 
coneix l’edat.

Carboni 14: 
datació de 
materials de menys 
de 70000 anys.

Potassi-argó: fi ns 
a 5 milions d’anys.

Urani-plom: fi ns a 
milers de milions 
d’anys.

Termoluminiscència Un material 
cristal.litzat, quan 
s’escalfa emet una 
quantitat de radiació 
proporcional 
al temps que porta 
cristal.litzat.

Jaciments 
arqueològics: 
s’utilitzeu en 
ceràmica i eines 
lítiques cremades.

Dendrocronologia Anàlisi dels anells 
dels arbres.

Estudis 
climàtics: fi ns a 
2 000-3 000 anys.

Anàlisi de varves Dipòsits estacionals 
de sediments 
lacustres d’origen 
climàtic.

Edat dels dipòsits.

Paleomagnetisme Els pols magnètics 
migren al llarg del 
temps. Alguns 
minerals de les 
roques resten 
orientats segons el 
camp magnètic en el 
moment de formació. 

Datació de roques 
ígnies i d’episodis 
tectònics.

Taula 2.2. Mètodes de datació.
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02 47EL PLANETA VIU: DELS BACTERIS ALS HUMANS

j 2.9 L’evolució dels humans

 A. Som diferents?

A primera vista, el nostre organisme és format per cèl.lules, teixits i òrgans indistingi-
bles dels de qualsevol altre mamífer. Mirant al microscopi difícilment podríem diferen-
ciar, per exemple, si una cèl.lula muscular pertany a una persona o a un ratolí. A més a 
més, dins de les cèl.lules de tots els animals se succeeixen gairebé exactament les ma-
teixes reaccions químiques. 

Els antropòlegs creuen que els primers grups d’humans van aparèixer a l’est d’Àfrica fa 
més de sis milions d’anys. Tot indica que en aquella època van abandonar el bosc, el seu 
hàbitat natural, per viure a les extenses planes africanes poblades de grans herbívors. 
Segurament va ser la possibilitat d’obtenir nous aliments el que els va empènyer fi ns a 
un lloc tan poc adequat per a les habilitats d’un simi com una sabana tropical o la vall 
d’un riu. 

Si això va ser així, de sobte van cobrar importància algunes coses: caminaven amb les 
potes de darrere, i així tenien les mans lliures, i alçaven el tronc i el cap per veure a la 
llunyania. Es movien en grans grups ben organitzats que cooperaven sota la direcció 
d’algun cap, potser com a única manera de fer front a les seves preses o de defensar-se 
dels depredadors.

LECTURA 1

«...vam coincidir amb un dels pastors, conegut nostre. Ens vam saludar i vam encetar 

una xerrada banal mentre miràvem, distrets, el ramat d’ovelles que bevia. “És curiós 

—va dir de sobte el nostre amic— que les ovelles i les persones fem servir la mateixa 

aigua per beure.” Davant d’una afi rmació tan simple ens vam mirar de reüll i vam co-

mençar a pronunciar una frase de comiat. Però els pastors no solen tenir gaire ocasions 

per comentar amb algú les seves inquietuds, de forma que, desatenent la nostra aparent 

urgència per marxar, el nostre amic va seguir: “Les persones podem menjar ovelles 

perquè tots dos som animals i estem fets de carn, però, com és possible que les ove-

lles mengin només herba? L’herba no és carn...” Es va aturar un moment, i de seguida 

va reprendre les seves refl exions: “A mi em sembla que encara que l’herba i la carn sem-

blin diferents, han d’estar fetes de la mateixa cosa.” Ens vam tornar a mirar, però aquest 

cop desconcertats per l’agudesa del pastor. “Ara, el més estrany és que l’herba creix de 

la terra —va seguir—, com si també estiguessin fetes del mateix.” Es va tornar a aturar i 

va xiular al seu gos perquè s’acostés a les ovelles que s’estaven allunyant, llavors ens va 

mirar fi xament i ens va revelar el seu descobriment: “Jo crec que la terra, l’herba, 

les ovelles i nosaltres estem fets del mateix, no creuen?” Bocabadats, no vam poder 

contestar.»
Ignacio Martínez i Juan Luis Arsuaga, 

Amalur, del átomo a la mente. Ed. Temas de hoy, 2003.

Fig. 2.19. La diferenciació dels humans.

Bipedisme

Agudesa visual

Habilitat manual

Cooperació

Cervell més gran i més complex

Llenguatge simbòlic

Cultura

El relat anterior narra la trobada entre dos científi cs i un pastor prop d’Ata-
puerca. 

a) Per què queden sorpresos els científi cs pel que diu el pastor?

b) Quines operacions del procés científi c ha fet el pastor (observar, experi-
mentar, inferir, deduir, elaborar una hipòtesi, contrastar, argumentar, ela-
borar una teoria, etc.)? Escriu alguna o algunes frases de les pronun ciades 
pel pastor que refl ecteixin la realització d’alguna d’aquestes fases.
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 B.  Somiar, inventar, refl exionar: 
el pensament simbòlic

En el món dels animals les coses no tenen un nom. Com en el cas dels nadons, només 
existeixen els objectes que tenen davant dels seus ulls, els quals no poden anomenar, 
ni descriure, ni representar. 

Els humans moderns, en canvi, han crescut en un món de símbols. La calavera d’una 
ampolla que conté un líquid verinós, el color dels semàfors, el dibuix de la porta del 
lavabo, el so d’una campana o el dit índex assenyalant són exemples de símbols. També 
són símbols els noms que hem posat a les coses. El llenguatge és una adquisició exclu-
sivament humana i constitueix un sistema de sons, gestos i símbols gràfi cs que fa que 
tot objecte, acció, emoció, etc. estigui representat en l’interior del nostre cervell, la 
qual cosa fa possible el pensament simbòlic.

D’aquesta manera, el cervell humà es va adaptar a una circumstància completament 
nova: la possibilitat d’imaginar situacions, de somiar, de sentir emocions, en suma, la 
facultat de pensar. I també la de comunicar els pensaments als altres membres del 
grup. 

Els antropòlegs diuen que la presència d’un gran cervell i d’una laringe dotada de cor-
des vocals va permetre l’aparició del llenguatge, però molts científi cs afegeixen una 
observació molt més interessant: l’existència de les paraules va fer que el cervell es 
desenvolupés amb rapidesa. Un cervell centrat en els sentits, semblant al de qualsevol 
animal, es va convertir en un cervell centrat en el pensament, en la invenció, en les 
emocions i en la comunicació. Segurament va ser així com va emergir una nova propie-
tat de la naturalesa: la cultura, que podem defi nir com un sistema integrat de coopera-
ció, innovació i comunicació que es transmet de generació en generació per una via no 
biològica.

Podem dir que la societat moderna, amb la seva immensa capacitat d’adaptar la natura-
lesa als seus interessos, amb les seves autopistes, telèfons mòbils i naus espa cials, va 
començar a néixer quan l’home, inicialment poc més que un simi indefens, va abando-
nar la condició de caçador errant i va inventar noves formes de cooperació que van 
acabar formant societats complexes. 

 C.  Els orígens

Tots els humans actuals pertanyem a l’espècie Homo sapiens, que és l’única que ha so-
breviscut de les desenes d’espècies humanes que han existit. Però les característi-
ques humanes (marxa erecta, visió frontal, habilitat manual, desenvolupament cere-
bral, etc.) que han permès que la nostra espècie sigui quelcom tan singular en l’Univers 
no eren totes presents en els grups humans primitius, ni van aparèixer totes al mateix 
temps. 

Fig. 2.20. Les petjades d’Australopithe-
cus trobades per l’equip de Mary Leakey el 
1977 sobre els sediments volcànics de Lae-
toli (Tanzània) delaten que fa 3,6 milions 
d’anys ja hi havia homínids que camina-
ven en posició erecta.

La precisió manual i el desenvolupament del cervell

Quin animal seria capaç de pelar un gra de raïm o d’enfilar una agulla? Heus aquí un 
primer gran avantatge de l’home: sense la fina precisió de les seves mans mai no hau-
ria cons truït eines. No existiria, doncs, això que anomenem civilització. L’habilitat ma-
nual va permetre a l’home tenir un control molt més gran sobre el seu entorn i proba-
blement va desencadenar que el cervell s’especialitzés en la invenció i en la comunicació.

Fig. 2.21. El pensament simbòlic possibi-
lita substituir la realitat per la seva repre-
sentació.
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Les troballes de fòssils ens mostren que a l’Àfrica ja existien espècies amb característi-
ques clarament humanes fa més de quatre milions d’anys. Els científi cs han classifi cat 
aquests exemplars dins del gènere Australopithecus. Però s’han trobat també fòssils d’ho-
mínids d’altres gèneres, l’edat dels quals arriba fi ns als sis milions d’anys, molt a prop del 
punt de l’arbre evolutiu on seria l’antecessor comú a l’home i als grans simis actuals. 

Alguna d’aquestes espècies, fa uns 2,5 milions d’anys, va derivar cap al grup humà que, 
amb el pas del temps, seria el primer constructor d’eines: Homo habilis, un grup també 
reclòs a l’Àfrica, que es va extingir fa 1,5 milions anys, després d’haver conviscut amb 
poblacions d’Homo erectus, espècie apareguda fa 1,8 milions d’anys i extingida aproxi-
madament fa 200000 anys. El seu volum cranial arribava a 1 000 cm3, la qual cosa fa 
suposar que tenia una capacitat intel.lectual molt més gran que la de les espècies ante-
cessores. Segurament eren exemplars d’Homo erectus els primers humans que van sortir 
de l’Africa per colonitzar llocs d’Àsia tan allunyats com el Caucas, la Xina o Indonèsia. 
També va ser la primera espècie que va desenvolupar l’art de tallar la pedra i va utilitzar 
el foc. 

Mentre l’Homo erectus s’estenia per l’Àsia, a la península Ibèrica s’assentava, fa aproxi-
madament un milió d’anys, l’Homo antecessor, espècie que ha estat descrita i àmplia-
ment investigada a partir de les restes trobades a Atapuerca (Burgos).

Més moderna, i probablement connectada amb l’Homo antecessor, és l’espècie Homo 
heidelbergensis, també trobada a Atapuerca, en nivells d’excavació que tenen uns 
400 000 anys d’edat, i a Alemanya, prop de la ciutat de Heidelberg. En algun moment, 
possiblement fa uns 200 000 anys, aquesta espècie va donar lloc a l’Homo neardertha-
lensis (o home de Neandertal, anomenat així perquè la primera troballa dels seus fòssils 
es va dur a terme a la vall de Neander, a Alemanya). Els neandertals no van sobreviure 
a la darrera glaciació. Cap dels seus fòssils no té una edat menor de 27 000 anys, però 
ara sabem que abans d’extingir-se van tenir temps i ocasió d’establir contactes amb 
individus d’Homo sapiens, culturalment molt més avançats. No hi ha evidències que 
arribessin a creuar-se i, per tant, a intercanviar gens, però aquesta és encara una qües-
tió oberta per a diversos antropòlegs.

Fig. 2.23. Filogènia de les espècies humanes.
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Evidències insuficients

Homínids

La família dels homínids o pòn-
gids, que pertany a l’ordre dels 
primats, inclou l’espècie humana i 
els actuals grans simis (ximpanzé, 
goril.la i orangutan), així com les 
espècies fòssils emparentades fins 
a arribar a un antecessor comú, 
que es creu que va viure fa uns set 
milions d’anys.

Homo fl oresiensis

Recentment, es van trobar a la illa 
de Flores (Indonèsia) restes hu-
manes amb una antiguitat d’entre 
90000 i 12000 anys i amb carac-
terístiques molt peculiars: baixa 
estatura i un crani d’un volum 
semblant al del ximpanzé, asso ciat 
a una indústria lítica relativament 
avançada. A mesura que s’acumu-
len dades augmenten les evidèn-
cies que situarien aquesta espècie 
com una derivació tardana d’Homo 
erectus en un ambient d’aïllament 
genètic on varietats gegants i na-
nes d’altres animals (dragó de Ko-
modo, elefant, etc.) són freqüents. 
Si fem cas a les tradicions orals 
dels natius de l’illa, aquesta espè-
cie podria haver sobreviscut fins a 
l’arribada dels colons neerlande-
sos, el segle XVII.

Fig. 2.22. Situació de l’Homo fl ore-
siensis amb relació a d’altres grups 
homínids respecte a la talla i al volum 
cranial.
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 D.  L’Homo sapiens

Els exemplars més primitius de l’espècie Homo sapiens ja tenien un aspecte extern molt 
semblant al nostre. Qualsevol d’ells, vestit amb robes modernes i ben pentinat, passaria 
desapercebut si passegés avui pel carrer o decidís entrar al metro, mentre que un Nean-
dertal probablement provocaria la sorpresa general. 

Al contrari que en el cas dels neandertals, no hi ha gaire polèmica sobre els orígens 
de l‘home modern. La ciència actual els situa a l’Àfrica, on van aparèixer fa menys de 
200 000 anys. 

Si se segueix el rastre dels fòssils deixats per l’home modern, al mateix temps que s’es-
tudien les relacions genètiques entre les poblacions actuals, sembla que les migracions 
d’aquesta nova espècie africana es van iniciar fa uns 50 000 anys, primer cap a l’Àsia, 
després cap a Europa, on van arribar en successives onades migratòries: les restes més 
antigues de l’home de Cromanyó, que és la denominació que es dóna a la varietat euro-
pea d’Homo sapiens, tenen uns 40 000 anys d’edat. 

Les variacions físiques entre els diferents grups d’Homo sapiens no han estat tan grans 
com per produir noves espècies. Ni tan sols el concepte biològic de raça és aplicable a 
l’home. Per a un biòleg, tots els humans vivents som de la mateixa espècie i la mateixa 
raça. En tan poc temps, l’únic tipus d’evolució que ha mostrat l’Homo sapiens és l’evo-
lució cultural, producte probablement de la possessió d’un cervell més complex que el 
dels seus antecessors.

Eva mitocondrial

El DNA contingut als mitocondris 
de les nostres cèl.lules l’hem rebut 
exclusivament per via materna (el 
citoplasma del zigot, on resideixen 
els mitocondris, és aportat per 
l’òvul). Els estudis que s’han fet 
comparant el DNA contingut als 
mitocondris de tots els llinatges 
humans actuals, per línia feme-
nina, mostren que totes les dones 
tindrien una antecessora comú que 
va viure a l’Àfrica fa com a màxim 
200000 anys.

El primer europeu

LECTURA 2

Hi havia humans vivint a Europa fa més d’un milió d’anys. 

L’equip d’excavació que treballa als jaciments prehistòrics de 

l’avenc de l’Elefant a Atapuerca, a Burgos, ha descobert unes 

restes que confi rmen aquesta presència humana 1,2 milions 

d’anys enrere. Segons els primers indicis, la troballa són les res-

tes d’un ancestre d’Homo antecessor, una espècie que ja havia 

estat descoberta al jaciment de Gran Dolina, també a la serrala-

da d’Atapuerca.

Concretament, es tracta d’un segon premolar inferior i és «una 

dent poc gastada, probablement d’un individu d’entre 20 i 25 

anys» [...] «La dent està neta, i encara cal acabar d’estudiar-

la. De totes maneres, ja podem dir que supera totes les expecta-

tives que ens havíem plantejat a l’inici d’aquesta campanya 

d’excavacions», va assegurar José María Bermúdez de Castro, 

codirector del projecte juntament amb Eudald Carbonell.

[...] El que encara no es pot determinar amb total precisió és 

l’espècie a la qual pertany: «L’avenc de l’Elefant és molt a prop 

de la Gran Dolina i podríem pensar que és un Homo anteces-
sor, però també —va advertir l’arqueòleg— que s’aproxima 

a l’antiguitat de l’home de Geòrgia, trobat al jaciment de D’ma-

nisi».

[...] «Ja fa dos anys que vam dir que era possible que l’Homo 
antecessor tingués origen asiàtic, i aquesta cruïlla de camins 

entre l’Àsia i l’Àfrica pot ser un bon centre d’origen per a la dis-

persió de moltes espècies», va afegir Bermúdez de Castro. I 

Carbonell va explicar que encara tenen molt de terreny per 

córrer, perquè a la zona on s’ha trobat la dent hi ha catorze me-

tres sense excavar.

Extracte de «L’europeu més antic». 
Avui, [Barcelona] (30 juny 2007)

a) En l’article anterior hi ha una frase que sembla entrar en una de les controvèrsies 
més recents de l’antropologia: 

«Ja fa dos anys que vam dir que era possible que l’Homo antecessor tingués origen 
asiàtic». 

De quina polèmica es tracta?

b) El títol El primer europeu, és apropiat atenent el contingut de l’article?
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A fons

L’extinció dels dinosaures i el límit K-T

El registre fòssil ens proporciona evidències de diverses 
extincions en massa de la història de l’evolució. De tant 
en tant, algun tipus d’esdeveniment catastròfi c fa que 
desapareguin en poc temps —en uns pocs milers d’anys!— 
la major part de les espècies. La darrera extinció impor-
tant esdevingué al fi nal del període Cretaci, fa aproxima-
dament 65 milions d’anys. Aquesta extinció només ha 
estat superada en magnitud per l’esdevinguda al fi nal del 
Permià —fa 220 milions d’anys. Totes dues extincions 
marquen una frontera en els temps geològics i en la his-
tòria de l’evolució: el trànsit entre el Paleozoic i el Meso-
zoic, i entre aquest període i el Cenozoic. 

La darrera extinció s’identifi ca arreu amb la desaparició 
sobtada dels dinosaures, però es calcula que juntament 
amb els dinosaures van desaparèixer entre el 80% i el 
90% de totes les espècies, amb més incidència en el 
medi marí que en el continental.

Les hipòtesis que explicaven fi ns fa pocs anys la desapa-
rició dels dinosaures eren diverses: l’assoliment d’unes 
mides que difi cultaven la funció digestiva, el refreda-
ment global, l’escalfament global, les epidèmies, el nai-
xement només de femelles, la depredació dels ous per 
part dels mamífers, el vulcanisme, la radioactivitat, la 
caiguda de les restes d’una supernova, l’impacte d’un 
cometa o d’un asteroide, etc. De totes aquestes conjec-
tures, la ciència només podia considerar aquelles que 
afectessin la resta de les espècies contemporànies als 
dinosaures. Així doncs, l’única causa possible semblava 
un canvi climàtic més o menys sobtat. Però, què podria 
haver causat un canvi climàtic sobtat, sense temps per a 
què els organismes es puguessin adaptar? 

El 1978 un grup de científi cs dirigits per Luis i Walter Ál-
varez, de la Universitat de Califòrnia, va trobar que entre 
els sediments del Cretaci i els del Terciari (límit K-T) hi 
havia una concentració d’iridi trenta vegades més eleva-
da que la concentració normal. Cal dir que l’iridi és un 
metall molt poc comú al planeta i relativament abundant 
en algunes mostres de meteorits. La repetició d’aquesta 
observació a diversos punts d’arreu del món, com Dina-

marca, Nova Zelanda i Espanya, semblava confi rmar l’exis-
tència d’algun esdeveniment d’abast planetari. 

El 1980, els mateixos investigadors van formular una 
hipòtesi que explicava aquesta concentració d’iridi tan 
anormal. Era el resultat del xoc contra la Terra d’un as-
teroide d’uns 10 km de diàmetre, que hauria llançat a 
l’atmosfera milions de tones de pols de l’asteroide i dels 
materials terrestres projectats a causa de l’impacte. La 
distribució de les partícules més fi nes del meteorit per 
tota la Terra —tal com s’esdevé quan esclata un volcà 
de grans dimensions— explicaria la concentració d’iridi 
trobada al límit K-T. Se suposa que l’asteroide havia 
causat un gran cràter, d’uns 180 km. Aquest cràter s’ha 
trobat a la península de Yucatán, al golf de Mèxic.

Se suposa que després d’un impacte així, les partícules 
de pols i els aerosols aixecats van fi ltrar la radiació solar 
fi ns a causar un refredament global. Grans tsunamis, 
terratrèmols i, fi ns i tot, l’oscil.lació de l’eix terrestre són 
alguns dels efectes addicionals que es poden esperar 
d’un esdeveniment d’aquesta mena. A més a més, el 
plàncton marí va esdevenir molt improductiu, tant pel 
refredament com per la manca de llum sufi cient per efec-
tuar la fotosíntesi: el fred i la manca d’aliment explica-
ria, com en el cas dels dinosaures, l’extinció massiva 
d’organismes marins, entre aquests el 100% dels ammo-
nits i dels rudistes, fòssils molt abundants del Cretaci.

Tanmateix, mentre que sembla clara la relació entre el 
límit K-T i l’impacte d’un gran objecte còsmic, no hi ha 
evidències que confi rmin que va ser aquest episodi el 
que va provocar directament l’extinció dels dinosaures i 
de totes les altres espècies. De fet, hi ha troballes de 
restes de grups extingits una mica després d’aquest lí-
mit. Molts científi cs prefe reixen pensar que va ser una 
combinació de causes, —principalment impactes d’aste-
roides diversos i erupcions volcàniques—, que haurien 
conduït a un canvi climàtic global, al qual la majoria 
dels organismes vius no es van poder adaptar. En tot cas, 
l’existència d’extincions periòdiques és un fet sobre el 
qual el registre fòssil ens proporciona clares evidències.

Fig. 2.25. Les prin-
cipals extincions.
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Activitats fi nals

 1> No és veritat que cadascuna de les nostres facultats in-

tel.lectuals sigui innata, ni que ho siguin les inclina cions 

que depenen de la nostra facultat de pensar. Aquestes 

facultats i inclinacions creixen i es fortifi quen en la me-

sura que exercitem els òrgans que les produeixen. Po-

dem aportar més o menys disposició a l’estat d’organit-

zació que rebem dels que ens han donat la vida, però si 

no exercim nosaltres mateixos aquestes facultats i ten-

dències, perdrem insensiblement l’aptitud.

J. B. Lamarck. Filosofi a zoològica, (1809)

a) Lamarck, a l’hora de parlar de la intel.ligència 
humana, expressa en aquest text una de les 
idees principals divulgades en el camp de l’evo-
lucionisme. De quina idea es tracta? 

b) Hi ha algun punt dèbil des del punt de vista 
científi c en els arguments de Lamarck?

 2> Com que neixen més individus de cada espècie que els 

que tenen possibilitat de sobreviure, hi ha d’haver en 

cada cas una lluita per l’existència, sigui d’un individu 

contra un altre de la seva mateixa espècie o contra els 

individus d’espècies diferents, o davant les condicions 

físiques de la vida. [...] A causa d’aquesta lluita per l’exis-

tència, les variacions, per lleugeres que siguin, si han de 

ser en cert grau profi toses per als individus de l’espècie, 

tendiran a la preservació d’aquests individus i els seus 

trets seran heretats per la descendència. També aquesta 

descendència tindrà, així, més probabilitat de supervi-

vència, perquè dels molts individus de qualsevol espècie 

que neixen periòdicament, només un nombre reduït pot 

sobreviure. He donat a aquest principi, pel qual cada 

lleugera variació si és útil es conserva, el nom de selecció 
natural [...].

Charles Darwin. 
L’origen de les espècies, (1859)

a) Cita els conceptes evolucionistes que es des-
envolupen en el text de Darwin.

b) Sabem que els ànecs, juntament amb totes les 
aus palmípedes, estan ben dotats per a la na-
tació perquè tenen els dits de les potes units 
per una membrana. Com interpretarien aquest 
fet Darwin i Lamack, respectivament?

 3> Hi ha un acord general de considerar que la mutació, 

la selecció, la recombinació genètica i l’aïllament són 

els quatre pilars de l’evolució. Però la manera en què 

aquests factors interactuen en el procés d’evolució i el 

paper jugat per altres factors subsidiaris no estan prou 

clars. 
Ernst Mayr. 

El canvi de l’entorn genètic en l’evolució, (1954)

Aquest text és un dels més eminents evolu-
cionistes del segle XX. Creus que entra en contra-
dicció amb el text de Darwin de la qüestió an-
terior?

 4> Un planeta envaït per bacteris? 

Si fem una sembra de bacteris sobre una placa de 
Petri, cada bacteri formarà una colònia visible, 
que tindrà forma de fi lament, botó, taca, etc. Cada 
colònia, doncs, és formada per tots els descen-
dents d’un sol bacteri. En condicions de cultiu 
ideals, cada bacteri tarda al voltant de 30 minuts 
a dividir-se en dos. 

a) Quants bacteris ha produït un sol bacteri al 
cap de 20 hores? 

b) En teoria, si no hi hagués cap limitació, en 
una setmana, una colònia de bacteris cobriria 
tota la superfície de la Terra! Per què no suc-
ceeix això, si hi ha bacteris per tot arreu?

Fig. 2.26. Placa de Petri amb un cultiu bacterià.
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Posa’t a prova

 1> A la Terra primitiva, en absència de ionosfera i 
capa d’ozó, l’existència de vida era incompatible 
amb les radiacions solars d’alta energia que arri-
baven a la superfície, però els científi cs conside-
ren que els primers éssers vius es protegien de la 
radiació...

a) amb la membrana cel.lular.

b) establint-se en el fons oceànic o en el subsòl, a 
una profunditat sufi cient per obtenir protecció.

c) no es protegien, ja que estaven perfectament 
adaptats.

 2> En la literatura científi ca de divulgació, sovint 
apareix la metàfora: «som pols d’estrelles». Quin 
fonament científi c té aquesta expressió?

a) Es refereix al possible origen extraterrestre de 
les primeres cèl.lules vives.

b) Es refereix a la presència d’elements pesants 
—C, O, N...— en el nostre organisme, que no-
més s’han pogut formar en el nucli d’alguna 
estrella que fi nalitzà els seus dies en una ex-
plosió de supernova.

c) No té cap fonament, ja que la matèria estel.lar 
no té manera d’arribar a la Terra.

 3> Una de les condicions prèvies de l’origen de la 
vida és que a partir de molècules orgàniques sim-
ples (aminoàcids, monosacàrids, nucleòtids, etc.) 
es formin macromolècules (proteïnes, polisacà-
rids, DNA, etc.). Però perquè això s’esdevingui en 
condicions naturals, cal vèncer una di fi cultat im-
portant:

a) Per unir les molècules simples cal que el procés 
es dugui a terme en un ambient que eviti l’atac 
químic de les molècules d’aigua, que trenca-
rien (per hidròlisi) les molècules formades.

b) Les radiacions solars obstaculitzen la síntesi 
de matèria orgànica.

c) Es necessita una gran quantitat d’energia per 
formar macromolècules que no estava disponi-
ble a la Terra primitiva.

 4> Es diu que hi ha vida sobre la Terra des de fa al-
menys 3 500 milions d’anys. Hi ha alguna evidèn-
cia que permeti fer aquesta afi rmació?

a) No hi ha evidències. Es tracta d’una deducció 
a partir de la composició dels materials con-
tinguts als meteorits.

b) La datació dels fòssils permet fer aquest càlcul.

c) La datació dels estromatòlits, unes roques pro-
cedents de l’activitat de la matèria viva pri-
mitiva.

 5> El principal element de què disposem per lluitar 
contra les infeccions provocades per bacteris són 
els antibiòtics, però sabem que a la llarga tots els 
antibiòtics perden efi càcia, per la qual cosa cal 
dissenyar-ne de nous. Aquest fet és un dels pocs 
en els quals podem observar l’evolució en temps 
real. A què ens referim exactament?

a) Els bacteris s’adapten als antibiòtics i aquests 
deixen de fer efecte.

b) La selecció natural afavoreix la multiplicació de 
soques de bacteris resistents als antibiòtics.

c) Els bacteris, un cop reconeixen el primer atac 
amb antibiòtics, aprenen a sintetitzar substàn-
cies que els neutralitzen.

 6> Si comparem els gens (seqüències de DNA) dels 
humans, dels ximpanzés i dels goril.les, hi ha més 
proximitat (percentatge de coincidència en els 
nucleòtids del genoma) entre els humans i els xim-
panzés que entre aquests i els goril.les. A què es 
degut?

a) Al fet que, en el curs de l’evolució, l’antecessor 
co mú de ximpanzés i humans és més modern 
que el de ximpanzés i goril.les.

b) Al fet que els humans són ximpanzés evolucio-
nats.

c) Al diferent ritme evolutiu de cada espècie.

 7> Podríem datar en termes absoluts un fòssil d’Aus-
tralopithecus pel mètode del carboni 14?

a) No, perquè pràcticament tot el C14 d’un exem-
plar d’Australopithecus ja s’ha desintegrat.

b) No, perquè el mètode del C14 no es pot aplicar 
a fòssils.

c) Sí, sempre que procedeixi d’un exemplar, l’an-
tiguitat del qual no ultrapassi els setanta mil 
anys.
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