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...potser algun si......



evolució

1 1 f. [LC] Acte de recórrer quelcom el cercle del seu desenvolupament; 
el resultat. L’evolució d’un organisme. Teoria de l’evolució.

1 2 f. [LC] Canviament gradual. Transformació per evolució.

2 f. [PO] [SO] En polít., procés de canvi mitjançant el qual es passa d’un estat de coses a un altre d’una forma 
gradual.

3 1 f. [BI] Procés segons el qual els éssers vius s’han originat els uns dels altres per descendència i per canvis.

3 2 f. [BI] Part de la biologia que estudia l’evolució.

4 1 f. [LC] Moviment d’un conjunt de tropes, de persones, d’una nau o d’un conjunt de naus. Les evolucions
d’una esquadra.

4 2 f. [LC] Moviment d’una sèrie complicada de moviments. Les evolucions d’una màquina.

5 f. [MU] Moviment o moviments que contribueixen a la producció d’una variació en el curs del ball.
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evolució...    biològica 

1 L’evolució biològica es pot definir com el canvi en les característiques de les 
poblacions d’organismes a través del curs de successives generacions. Aquest canvi
és la conseqüència de l’actuació de la selecció natural afavorint als individus
portadors de certes característiques determinades genèticament (heretables) que 
milloren el seu èxit reproductor.

Soler, M. (Ed.) 2016. Evolución: La Base de la Biología. 
2 Edición. Proyecto Sur de Ediciones, S.L. 535pp.

2 Biological (or organic) evolution is inherited change in the properties of groups
of organisms over the course of generations.

2 L’evolució biològica (o orgànica) és un canvi heretat en les propietats de grups d’organismes a al llarg de generacions.

Futuyma, D. J. & Kirkpatrick, M. 2017 Evolution, Fourth
edition. Sinauer Associates, Inc., Publishers. 725pp.
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you
are

here



on estem....
Antropocè: ...una nova 
Època?? 
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1. Penyasegats de Tunelboka i platja de Gorrondatxe (Getxo)1,2

2. Kamilo Beach (Hawaii)3

1. Arrieta, N., Iturregui, A., Martínez-Arkarazo, I., Murelaga, X., Baceta, J.I., de Diego, A., Olazabal, M.Á. & Madariaga, J.M., 2017. Characterization of ferruginous
cements related with weathering of slag in a temperate anthropogenic beachrock. Science of The Total Environment, 581: 49-65
2. Pujalte, V., Astibia, H., Aizpiri, F. & Payros, A., 2015. Las playas cementadas del “Antropoceno” de Bizkaia, País Vasco: origen y degradación. Geogaceta, 57:123-126
3. Corcoran, P.L., Moore, C.J. & Jazvac, K. 2014. An anthropogenic marker horizon in the future rock record. GSA Today 24(6): 4-8
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??

... i com hem acabat aquí ?

... és evident doncs que des de la formació del planeta terra fins a l’actualitat, ha plogut molt ... 

(... contradicció argumental amb els continguts del CURS!)



evolució de l’evolució: història de les teories de l’evolució (o no-evolució)

1 Explicació materialista (vs. sobrenatural): 
Filòsofs presocràtics grecs (Tales de Milet, Anaximandre, Empedòcles o Demòcrit)

2 Explicació en el marc de la metafísica pura:
Filòsofs grecs (Plató, Aristòtil,...):  

3 Creacionisme: un creador omniscient, món estàtic i immutable de curta vida:
Cristianisme

Revolució científica dels s. XVI i XVII
avenços en astronomia

nova ciència: la geologia
noves espècies de flora i fauna del moment i estudi de fòssils

LA IL·LUSTRACIÓ

teories de l’evolució



la Il·lustració (s XVIII): idea del progrés

Aparició de disciplines i conceptes com:

• anatomia comparada
• biogeografia
• història natural com a ciència 
• ecologia i nínxol ecològic

Es generen contradiccions amb el Creacionisme establert:

• origen de la diversitat 
• aparent organització en un sistema natural 
• adaptació d’organismes a les condiciones del seu medi
• extinció d’espècies 
• òrgans vestigials 

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
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el Lamarckisme
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)

Flora francesa (1779)
Enciclopèdia Metòdica. Botànica (1783–1808)
Memòries de Física i Història Natural (1797)
Hidrogeologia (1802)
Filosofia zoològica (1809)
Història Natural dels animals sense vèrtebres (1816-1822)

(....entre d’altres....)
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el Darwinisme
Charles Darwin (1809-1882) 

Zoologia del viatge del Beagle (1838-1843) 
El viatge del Beagle (1839) 
L’estructura i distribució dels escull de corall (1842)
L’origen de les espècies (1859) 
La fecundació de les orquídies (1862) 
L’origen de l’hombre i la selecció en relació al sexe (1871)
Plantes insectívores (1875)

(....entre d’altres....)
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què porta a C. Darwin a teoritzar sobre l’evolució?

Viatge amb el Beagle (1831-1836) ??

“L’Origen de les Espècies” (1859)
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Lamarckisme vs. Darwinisme
teories de l’evolució



després de C. Darwin:

teoria sintètica - Neodarwinisme:

L’evolució és gradual
La variabilitat és deguda a: 

- Mutacions.
- Recombinació genètica

La selecció natural elimina els menys aptes
Evolucionen les poblacions, no els individus
Especiació  de l’aïllament geogràfic

Noble, D. 2017. Evolution viewed from physics, physiology and medicine- Interface Focus. 7:20160159

teoria sintètica integrada
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la biologia evolutiva estableix que 

tots els organismes han evolucionat d’un antecessor comú durant els darrers 3500 Ma 

s’han documentat (molts) successos específics de la història evolutiva

el canvi evolutiu és promogut per 
mecanismes genètics
mecanismes ecològics
mecanismes del desenvolupament

evolució



proves de l’evolució
proves taxonòmiques
els diversos nivells de semblança (categories taxonòmiques) queda més ben explicada per un procés evolutiu que per una creació 
independent de cada espècie

proves biogeogràfiques
grups d’espècies més o menys semblants, amb ancestre comú emparentades, on cada espècie s’ha adaptat a unes condicions 
concretes

proves paleontològiques
estudi del registre fòssil

proves anatòmiques
comparativa entre òrgans de diferents espècies. Aquests òrgans poden ser:

• Òrgans homòlegs: mateix origen embriològic i estructura interna, però amb una forma i funció que poden ser diferents.  
• Òrgans anàlegs: diferent un origen embriològic i estructura interna però amb la mateixa funció. 

proves embriològiques
similituds entre embrions. Ontogènia (desenvolupament embrionari)

proves bioquímiques / moleculars
seqüències de nucleòtids de l’ADN nuclear/mitochondrial i ARN, aminoàcids de proteins, ATP, NADH, ...  

proves serològiques
estudi comparat de les reaccions d’aglutinació de la sang

proves de l’evolució



proves de l’evolució
proves anatòmiques: òrgans homòlegs i anàlegs

proves de l’evolució



selecció natural

característiques variables
tenim escarbats verds i taronges

reproducció diferencial
l’ecosistema té una K determinada: no tots es reprodueixen com podrien. Els verds
són més predats, menys proporció de verds reproductors

hi ha transmissió hereditària
els supervivents taronjes tindran descendència taronja

resultat final
la coloració taronja és avantatjosa i esdevindrà més comú a la població. Si el procés
continua tota la població acabarà siguent taronja

mecanismes evolutius



selecció natural
Gray Treefrogs (Hyla versicolor) and Green Treefrogs (Hyla cinerea)

ecològicament equivalents: doncs, perquè no sols una espècie?
H. versicolor extén la seva distro molt al nord
H. versicolor zones forestals amb basses temporals. 
H. cinerea zones aiguamolls oberts amb herbassars alts

mecanismes evolutius



....tornant a Darwin i les Galápagos

..iguanes marines, pinçans, tortugues, ....

CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
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....els mítics pinçans de Darwin
mecanismes evolutius

Lamichhaney, S. et al. 2015. Evolution of Darwin’s finches and their beaks revealed by genome sequencing. Nature 518, 371–375.



....els mítics pinçans de Darwin
mecanismes evolutius


