
Teories evolutives 

Jean-Baptiste Lamarck 

Va ser un naturalista francès, que va formular la primera teoria de la evolució biològica. 

L'any 1802 es va arrelar el terme "Biologia" per designar la ciència dels éssers vius. Va 

ser, a més a més, el fundador de la paleontologia dels invertebrats. 

Ideologia  

Segons Lamarck, en un principi les primeres poblacions eren homogènies, és a dir, els 

individus que les formaven eren tots iguals.  

1. La vida s'origina a partir de la generació espontània.  

2. El gran motor de l'evolució és la tendència innata que té la vida a la perfecció. 

3. Les poblacions poden mantenir les seves característiques i perdurar com a 

espècie o derivar a altres espècies diferents. 

4. L'adaptació de les diferents espècies al seu medi no es deu només al seu 

impuls vital, sinó a un mecanisme específic que s'ajusta al medi: l'herència dels 

caràcters adquirits. 

Exemple evolucionista segons Lamarck: 

1r. De cop i volta hi ha un canvi ambiental, per 

exemple, l'ambient passa a ser sec i només 

sobreviuen determinats arbres. 

2n. Per culpa d’aquest canvi, els animals només 

poden alimentar-se de les fulles d'aquests 

arbres. 

3r. Centrant-nos en les girafes, aquestes senten 

un impuls natural i desitgen estirar el coll i les 

potes per poder arribar a les fulles més altes. 

4t. Això fa que a mida que van intentant “estirar-

se” al final ho aconsegueixen. 

5è. El caràcters que adquireixen s’hereten de pares a fills i cada generació de girafes 

naixerà amb el coll i les potes més llargues. 

Conclusió: apareix una població homogènia de girafes, diferent a l’original amb 

caràcters diferents (coll i potes més llargues) que els hi permeten sobreviure en aquest 

nou medi de sèquia. 

Charles Darwin 

Charles Robert Darwin va ser un naturalista anglès que va proposar la teoria de 

l'origen de les espècies després dels estudis que va realitzar durant el seu viatge al 

Beagle. Una de les expedicions crucials va ser la de les Illes Galápagos, on el 

naturalista va centrar la seva atenció en diverses espècies de pinçans (uns ocells 

autòctons de les illes), els quals malgrat viure en zones realment properes, mostraven 



qualitats força diferents. Per exemple: en cada illa, els ocells tenien un tipus diferent de 

bec en funció de l'aliment que trobaven en el seu hàbitat. 

L'any 1858, junt amb Alfred Wallance, Darwin va formular la teoria de la selecció 

natural a partir dels seus estudis naturalistes i aplicant les idees de supervivència del 

més apte i la lluita per l'existència tant en les poblacions animals com en les vegetals. 

La selecció natural 

1. Els individus d'una població (per exemple, i contrastant amb Lamarck: les 

girafes), no són tots iguals (algunes girafes tindran el coll o les potes més 

llargues i d'altres, més curtes). 

2. Davant la pressió que exerceix el medi (modificacions climàtiques, aparició de 

nous depredadors, etc.), els individus es veuen afectats (per exemple, hi ha 

una gran sequera que acaba amb la vegetació més propera al terra i les girafes 

es veuen obligades a menjar les fulles dels arbres més alts per sobreviure. 

3. Els individus que tenen les característiques favorables pel nou medi són els 

que podran sobreviure i així deixar descendència. Per exemple, en aquest cas, 

la selecció natural afavoreix les girafes de coll i potes més llargues perquè són 

les que tenen menys dificultat per arribar a les fulles dels arbres més alts; per 

sobreviure i, per tant, amb més possibilitats de reproduir-se. 

Conclusió: cada cop hi ha més girafes de coll i potes llargues. Les de coll i potes curtes 

estaran desafavorides pel medi i, per tant, cada cop n'hi haurà menys. Si la sequera 

continua, la selecció natural seguirà afavorint les girafes més ben adaptades, encara 

que també hi haurà individus de coll i potes curtes, però en menor quantitat. Si la 

sequera continua encara més temps, al final, les girafes de coll i potes curtes, 

s'acabaran extingint. 

Postulats de la teoria Darwinista 

1. Variabilitat del caràcters: Per a què pugui tenir lloc la selecció natural, els 

diferents individus en una població han de tenir característiques diferents. 

2. Diferències en l'eficàcia biològica: Perquè pugui tenir lloc l'evolució per 

selecció natural, els diferents caràcters dels diferents individus han de suposar 

diferències en la seva eficàcia biològica. 

3. Heretabilitat de caràcters: segons la selecció natural que es produeixi, les 

característiques que afecten l'eficàcia biològica s'hereten. 

Gregor Mendel 

El neodarwinisme és actualment la teoria evolutiva més acceptada per la comunitat 

científica. Es basa en les conclusions darwinistes, amb la diferència que hi ha 

incorporades les lleis de la genètica descobertes per Gregor Mendel. 

Gregor Johann Mendel va ser un monjo catòlic i naturalista nascut a Heinsendorf, 

Austria, que per mitjà dels experiments que va dur a terme amb diferents varietats de 

plantes va desenvolupar les regles bàsiques de l'herència genètica. 



1. Llei de la segregació de la segona generació filial: en els híbrids de la 

segona generació filial (progenitors de la qual són ambdós Aa), torna a 

manifestar-se el caràcter definit pel gen recessiu (a). 

2. Herència independent de caràcters: Aquesta llei fa referència al fet d'obtenir 

dos caràcters diferents mitjançant les lleis anteriors.

               

Evolució de l'ésser humà 

Origen 

L’últim avantpassat comú que tenim els humans va 

ser un petit primat africà descendent dels homínids. 

Va viure fa sis milions d'anys i els seus avantpassats 

més propers van ser els ximpanzés i els bonobos. 

Aquest primat va anar evolucionant i es va separar 

en dues branques de l'arbre evolutiu. La dels 

humans és diu Homo, que es caracteritzen perquè 

van desenvolupar la capacitat de caminar sobre 

dues cames i els hi va créixer el cervell. 

L'evolució humana és el seguit de canvis que hi va haver entre els primats de la 

espècie humana des de la seva aparició fins a ser com som actualment. En aquesta 

foto podem observar l'evolució humana del nostre crani. Els primers primats és deien 

Australophitecus, seguits per l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens 

neandertalensis i finalment, l'Homo sapiens sapiens. De manera que, cada un es millor 

que l'anterior i per tant, elimina l'espècie anterior. 



Procés evolutiu 

A diferència dels seus avantpassats, els homínids ja caminaven en posició erecta. 

Gràcies a això van ampliar el seu camp de visió, van alliberar les mans i els braços de 

la funció locomotora i van canviar la posició de la columna respecte al crani; això va 

ajudar al desenvolupament del cervell. Finalment, van desenvolupar la capacitat de 

comunicar-se (llenguatge articulat) i van ser capaços de construir instruments per 

adaptar-se al medi. 

1. Australopithecus 

Van aparèixer fa 4.000.000 anys i les seves característiques més comuns eren: 

- Bipedisme per la forma de la pelvis. 

- Capacitat craniana de 600 cm3. 

- Vivien en la sabana africana sempre en bandes petites. 

- Alimentació omnívora i possiblement carronyaire. 

2. Homo habilis 

L'Homo habilis va aparèixer fa 1.800.000 anys; ja es diferenciava bastant de l'anterior 

perquè la seva mà i la seva mandíbula s'assemblen més a la de l'Homo sapiens que a 

la de l'Australopithecus. Les seves característiques principals eren: 

- Fabricació d’eines de pedra: Choppers, còdols treballats per una cara per obtenir una 

part tallant. 

- Es protegien del vent, cosa que implica un canvi d'hàbitat. 

- Tenien la capacitat d'articular paraules. 

- Caçaven col·lectivament. 

- Capacitat craniana de 700 cm3. 

3. Homo erectus 

Van aparèixer fa un milió d'anys, l’Homo erectus presentava aquestes característiques: 

- Tenia una talla semblant a la mitjana actual. 

- Capacitat craniana d'uns 1.000 cm3. 

- Tenia grans arcs superciliars i la mandíbula molt robusta. 

- La seva dentició era semblant a la de l'Homo sapiens, però no idèntica 

4. Homo sapiens neanderthalensis 

Va aparèixer fa uns 100.000 anys, presentava aquestes característiques respecte 

l'humà actual: 



- Tenia una estatura més baixa d'1,55 m (actualment la mitjana és d'1,65m). 

- La capacitat del seu crani era semblant a la de l'Homo sapiens (1.450 cm3 però amb 

certes diferencies de forma. L’Homo sapiens neanderthalensis tenia el front enfonsat, 

no tenia barra, els seus arcs superciliars estaven molt sortits, etc. 

5. Homo sapiens 

Les restes més antigues que hem trobat d'Homo sapiens són de fa 40.000 anys. Els 

fòssils humans més moderns que es coneixen d’Homo sapiens presenten uns 

caràcters físics pràcticament idèntics als de l’home actual. L’ésser humà actual pertany 

a l’espècie Homo sapiens sapiens. 
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