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Novembre 1859   |   Charles Darwin publica ‘L’origen de les espècies’ 



1865|   Ernst Haeckel publica ‘Història de la creació’ 



Ernst Haeckel hipotitza sobre 
l’existència d’una espècie fòssil 

que va ser l’ancestre dels 
humans: un pas entremig 

entre els primats i els humans 
moderns:

‘Pithecanthropus alalus’
(home-mico sense parla) 



Sense ser conscient Haeckel
havia donat lloc al concepte 
de la “baula perduda”. L’obra 
de Darwin va ser una nova 
referència per discutir la 

posició dels humans dins de la 
natura, però el debat filosòfic i 
les influències de l’existència 
de balda perduda van molt 
més enllà amb la idea de la 

Scala natura de les doctrines 
cristianes que concebien el 

món ordenat en una sèrie de 
jerarquies.



1856|

tres anys abans de la 
publicació de ‘L’origen de les 
espècies’ a la vall de Neander
(Alemanya) uns miners 
troben el crani, dos fèmurs, 
cúbits, escàpula i costelles.

El professor d’escola local 
Johann Carl Fuhlrott
considera que són les restes 
”molt antigues que pertanyen 
a un home molt diferent a 
l’home contemporani”.



4 setembre 1856|

Els diaris locals de 
Elberfeld i Barmer es 
fan ressò de la noticia, 
tot i no contar amb el 
consentiment d’en 
Johann Carl Fuhlrott. 

«En els darrers dies, al veïnat de 
Neandertal s’ha fet un descobriment 
sorprenent. L’eliminació de les roques 
calcàries va revelar l’existència d’una 
cova que s’havia omplert de fanga al 
llarg dels segles. Mentre netejaven 
aquestes argiles els treballadors van 
trobar un esquelet humà que se'ns 
dubte s’hauria perdut si no hagués 
estat pel doctor Fuhlrott de Elberfeld. 
L’examen del crani va revelar que 
l’individu pertanyia a la tribu dels 
“Caps Plans”, que encara viuen a l’oest 
americà i dels quals s’han trobat 
diversos cranis en els últims anys a la 
part superior del Danubi a 
Sigmaringen. Potser la troballa ajudi a 
resoldre el problema de sí l’esquelet 
pertanyia a un poble original de 
l’Europa Central primerenca, o 
simplement a un dels homes de 
l’horda itinerant d’Attila que va envair 
Europa fa uns segles».



1856 – 1857 |

Les noticies van cridar 
l’atenció de l’anatomista 
Hermann Schaaffhausen qui 
va escriure en Johann per 
demanar-li si podia analitzar 
els ossos. A l’hivern de 1856 
Johann viatja fins a Bonn per 
portar en persona les restes a 
Hermann. 

Al juny de 1857 tots dos 
presenten els resultats i 
descripció de l’esquelet als 
membres de la Societat 
d’Història Natural de la 
Prussia Rhineland. 

«Schaaffhausen considera que 
l’estructura òssia inusualment massiva 
i la forma del crani, amb el front baix i 
les crestes òssies per sobre dels ulls, 
són característiques naturals i no pas 
el resultat d’una malaltia o un 
desenvolupament anormal. Les 
formes li van recordar als Grans Simis. 
No obstant, com ha destacat, aquestes 
restes no són d’un simi, i si els seus 
trets no són patològics, cal atribuir-los 
a l’edat de la troballa...
[...]
Tot i que la seva pròpia recerca 
d’exemplars semblants a la regió de 
Neander no va tenir èxit, va arribar a 
la conclusió que els ossos pertanyien a 
un representant d’una tribu nativa que 
va habitar Alemanya abans de 
l’arribada dels avantpassats dels 
humans moderns».



1858 – 1859 |

Hermann Schaaffhausen
publica al 1858 la descripció 
anatòmica de la troballa a la 
revista Archives of Anatomy, 
Physiology and Scientific
Medicine.

Johann Carl Fuhlrott publica 
al 1859 un article a la revista 
de la Societat d’Història 
Natural de la Prussia
Rhineland, on destaca que els 
ossos “venen de temps 
prehistòrics, probablement 
sigui antediluvià, d’abans del 
gran diluvi bíblic”. 

Les interpretacions correctes 
de Schaaffhausen i Fuhlrott

no van ser preses en serio pels 
acadèmics de la seva època. 

Els propis editors de la revista 
de la Societat d’Història 

Natural de la Prussia
Rhineland, on Fuhlrott

assegurava l’antiguitat de les 
restes, anunciaven que el 
professor “arribava a unes 

conclusions que no podien ser 
compartides per l’equip 

editorial. 



1858 – 1859 |

Tot i que aquests treballs es 
van publicar abans de la 
publicació de Darwin, les 
idees evolutives portaven anys 
discutint-se a l’esfera 
acadèmica.

El propi Hermann 
Schaaffhausen al 1853 va 
escriure sobre la durabilitat i 
transformació de les espècies: 

“...les espècies no són 
immortals, tenen, com la vida 

de l’individu, un 
començament, un temps de 

floració i de desaparició, 
només en un intervals de 
temps més grans; i que les 

diverses formes de vida també 
varien molt en la vida útil”.

“la immutabilitat de les 
espècies que la majoria 

d’investigadors considera una 
llei de la naturalesa, encara no 

s’ha demostrat”.

Reconstrucció d’un neandertal de H. Schaaffhausen al 1888



1864 |

Schaaffhausen però no era 
una autoritat científica a 
Alemanya. A meitat del segle 
XIX la ciència estava 
dominada per Rudolf 
Virchow, el pare de la 
biologia cel·lular moderna.  

El propi Hermann 
Schaaffhausen al 1853 va 
escriure sobre la durabilitat i 
transformació de les espècies: 

Virchow s’oposava a les 
teories evolucionistes per 

raons polítiques. Es 
considerava socialista i va 

lluitar per una societat en la 
qual el futur de la gent 
depengués de les seves 

actituds i no pas dels seus 
orígens. Per ell, com per molts 
socialistes, les idees evolutives 
eren elitistes, tant per la seves 

preferències per l’herència 
com per les seves preferències 

inherents per una “raça”.



«La medicina és una 
ciència social i la política 
no és més que medicina 

en una escala més 
amplia».

Rudolf Virchow



Virchow va acceptar l’idea de 
que els ossos trobats a 

Neandertal pertanyien a una 
persona que patia raquitisme, 

conclusions a les que va arribar 
al 1864 l’anatomista August 

Franz Josef Karl Mayer. 

La cova de Engis (Bèlgica) 1829, 
i a la pedrera de Gibraltar al 

1848. Dos restes de neandertals 
descobertes abans dels ossos de 

Neander que també van ser 
ignorades i qualificades com a 

cranis de “persones amb un baix 
nivell de civilització” per 

autoritats científiques de l’època 
com en Thomas Henry Huxley. 



1864 |

El geòleg irlandès William 
King publica una nova 
descripció detallada del fòssil 
de Neander on emfatitza les 
seves característiques 
simiesques. 

Al final de l’assaig comenta 
que està convençut que el 
fòssil representa una forma 
diferent a l’home, i l’anomena 
de manera casual: Homo 
neanderthalensis.



1886 |

Aquest any és descobreixen 
dous esquelets complerts 
de neandertals a la cova de 
Spy a Bèlgica. Les 
evidències de Neander, 
Gibaltrar, Engis i Spy fan 
que finalment Homo 
neanderthalensis és 
reconeguda com una 
espècie diferent a l’humà 
moderns: Homo sapiens.



1881 |

Uns anys abans, impulsat 
per la idea de Haeckel de 
l’existència d’una forma a 
mig camí entre els primats 
i els humans, el noruec 
Carl Alfred Bock viatja als 
boscos de Laos i Tailandia
en busca del 
Pithecanthropus alalus de 
Haeckel. 



1881 |

A Laos va trobar a una 
família amb el cos cobert 
de pels. L’explorador va 
comprar la nena als seus 
pares al governador de Laos 
i va aconseguir portar-la 
fins a Europa.



1883 |

A Europa la nena, de nom 
Krao, és exhibida en 
espectacles de “frikis” per 
Antoni el Gran Farini, nom 
artístic del funambulista
canadenc William Leonard 
Hunt.



1883 |

El Gran Farini promociona l’espectacle 
de Krao com “the missing link: a living
proof of Darwin’s theory of the
Descent of Man”.



1883 |

Evidentment Krao no era 
una balda perduda, sinó 
una nena amb hipertricosis 
congènita: una malaltia 
caracteritzada per un 
creixement excessiu de pèl 
pel cos. 

Moltes altres dones amb 
hipertricosis van ser 
exhibides en el seu 
moment. 



1883 |

Altres “homes d’espectacles” van 
fer diners aprofitant el 
sensacionalisme i provocació que 
oferia la teoria evolutiva de 
Darwin.

L’exhibició de gent d’altres grups 
ètnics no només generava 
curiositat entre els visitants sinó 
que ajudava a reafirmar el 
prejudicis respecte a altres grups 
humans i confirmar el racisme 
des de una perspectiva científica.  



1890 |

El metge holandès Eugène
Debois, impulsat per les 
idees de Haeckel viatja a 
Java per buscar els orígens 
de la humanitat i una 
veritable baula perduda 
de caràcter científic. 

Va treballar durant mesos 
en una excavació 
convençut de que allà 
trobaria les restes del 
Pithecanthropus predit 
per Haeckel.



1891 - 1892  |

La seva feina es veu 
recompensada al 1891amb 
l’aparició d’una 
mandíbula antiga. Al 1892 
aconsegueix recuperar 
altres óssos i fer una 
primera descripció del 
que bateja com a:

Pithecanthropus erectus 
(home-mico erecte)

Vulgarment conegut com 
a home de Java.



1893  |

Els medis de comunicació 
fan ressò de la descoberta, 
no dubtant en qualificar a 
Pithecanthropus erectus
com la baula perduda 
entre els grans primats i 
els humans.



1895  |

Dubois presenta 
oficialment les seves 
troballes al Tercer 
Congrés Internacional de 
Zoologia celebrat a 
Leyden.

Les revistes Science i 
Nature van destacar a les 
seves editorials que la 
presentació que havia 
despertat més interès 
entre els acadèmics havia 
estat la descripció del
Pithecanthropus erectus.

Dubois està convençut de 
que les seves restes 
representen una espècie 
extingida que estava a mig 
camí entre els primats i 
els humans, un primat 
que caminava sobre dues 
potes com els humans. 

Rudolf Virchoff que 
estava present al congrés 
va negar aquesta 
afirmació.

Haeckel que també estava 
allà va donar suport a les 
interpretacions de Dubois, 
afirmant:

“ell és, sens dubte, la 
llargament buscada baula 
perduda, la mateixa que 
vaig proposar en 1866 
com a hipotètic gènere 
Pithecanthropus, espècie 
alalus”. 



1898  |

Haeckel es reafirma a les 
seves idees en el seu 
discurs “Our present 
knowledge of the descent
of Man” al Cuart Congrés 
Internacional de Zoologia.

Allà va ressaltar el valor 
del fòssil de Dubois:
Pithecanthropus erectus.

« Podem dir amb 
seguretat que el pedigrí 
dels primats, des de els 
més antics lèmurs del 
Eocé fins a l’home 
modern, el coneixem tan 
bé, amb les seves 
característiques principals 
tan firmament fixades al 
Terciari, que podem dir 
que ja no queda cap baula 
perduda ».



1898  |

La falta de proves fòssils, 
que fins ara havia estat un 
dels grans arguments dels 
contraris a la teoria de 
l’evolució, semblava jugar 
a favor dels 
evolucionistes.

La baula perduda exigida 
durant anys pels 
creacionistes havia 
aparegut. El mite s’havia 
fet realitat, però lluny 
d’apagar-se, aquella 
descoberta no va fer sinó 
augmentar l’exigència. La 
societat, sobretot els que 
estaven en contra de 
l’evolució, requerien 
noves baules perdudes.



1898  |

El propi Darwin va plantejar que el 
problema de l’absència de formes 
intermèdies podia ser la principal 
objecció a la seva teoria.

« Com a la teoria de la 
selecció natural, ha existit 
un nombre interminable de 
formes intermèdies, que 
uneix totes les espècies de 
cada grup per gradacions, 
tan fines com la nostra 
actual, un es pot preguntar, 
per què no veiem aquestes 
formes d’enllaç al nostre 
voltant? ».

« La més obvia i contundent 
de les moltes objeccions 
instar contra la meva teoria 
[la falta de registres fòssils 
de formes intermèdies] ».



1898  |

Des de la publicació al 
1859 de l’Origen de les 
espècies, els medis i la 
societat es va omplir de 
caricatures que 
ridiculitzaven els esforços 
científics per buscar 
similituds entre els 
primats i els humans.

La baula perduda és va 
convertir en una obsessió 
per part de molts 
naturalistes. 



1898  |

L’únic valor de les baules 
perdudes per gran part de 
la societat era el de definir 
la humanitat. Marcar la 
diferència entre els 
humans i la resta 
d’organismes. Identificar 
la nostra singularitat com 
a espècie.

Les baules “vives” com la 
Krao van servir perquè la 
societat mires per sobre 
de les esquenes a la resta 
d’organismes vius i a 
aquelles formes humanes 
que consideraven 
inferiors.



1900s  |

Amb el canvi de segle el 
concepte de “baula 
perduda” va gaudir d’un 
espai privilegiat en el món 
científic i social. Amb la 
descoberta i 
reconeixement de 
Pithecanthropus erectus, 
que més tard acabaria sent 
Homo erectus, la baula 
perduda havia passat a ser 
una qüestió hipotètica 
dins de la teoria científica 
a un fenomen científic i 
social en museus, diaris, 
il·lustracions, propaganda, 
etc...
Tothom estava convençut 
de que els seu 
descobriment suposava 
una baula perduda: la 
definitiva.



1900s  |

El concepte va ser tant 
popular que fins i tot es 
van escriure novel·les i 
pel·lícules ambientades al 
voltant del seu mite:

White Pongo (1945)
The creature of the Black 
Lagoon (1945)
Trog (1970)
The missing link (1988)



1900s  |

El concepte de “baula 
perduda” s’ha fet servir 
amb gaire bé tots els 
descobriments humans:

Frau de l’home de Piltdown, 
el descobriments del 
Australopithecus africanus al 
1924, el Homo habilis al 
1964, o amb la Lucy
(Australopithecus aferensis) 
al 1974.



2000s  |

Avui en dia, els 
periodistes i medis de 
comunicació segueixen 
fent servir el concepte.



2000s  |

Tot i que a nivell científic 
ja no es fa servir, els 
medis i els propis 
científics ho fan servir per 
divulgar i promocionar les 
seves troballes. 

Té sentit el concepte ‘baula perduda’?



2009  |

Darwinus masillae, es va 
vendre com la Pedra 
Roseta de la 
paleontologia, el Sant 
Grial de l’evolució 
humana. “la baula 
perduda que ho canviava 
tot”. 

Té sentit el concepte ‘baula perduda’?

David Atternborough
(BBC documental):
“tenim una balda que no 
només ens connecta amb 
els micos, sinó també amb 
el món animal sencer”

Un primat de fa 47 milions 
d’anys, considerat una forma de 
transició entre els primers 
primats i els més evolucionats: 
prosimis i simis. 



2009  |

Ardipithecus ramidus, un 
fòssil de fa 4,4 milions 
d’anys que presenta 
característiques dels 
bípedes (com els 
homínids) i alhora 
característiques 
arborípedes (com els 
grans primats).

La seva presentació va ser 
un estudiat procés de 
merchandising: web 
propia, Facebook, Twitter 
i canal de YouTube. 



2009  |

Ardipithecus ramidus, 
l’anatomia dels seus peus 
presentar canvis que 
permeten el bipedisme 
dels seus individus.

Col·loca a Ardipithecus
ramidus com l’homínid 
més antic fins a la data, un 
antecessor dels 
Australopithecus.



2009  |

Ardipithecus ramidus, 
l’anatomia dels seus peus 
presentar canvis que 
permeten el bipedisme 
dels seus individus.

Col·loca a Ardipithecus
ramidus com l’homínid 
més antic fins a la data, un 
antecessor dels 
Australopithecus.



2002  |

Sahelanthropus tchadensis, un 
fòssil de fa uns 7 milions d’anys 
que va viure en l’època en que 
va tenir lloc la divergència 
entre els grans primats i els 
humans. 

2020  |

Un estudi ha demostrat que no 
eren bípedes i que per tant no 
siguin antecessor dels homínids. 



2002  |

Sahelanthropus
tchadensis, un fòssil de fa 
uns 7 milions d’anys que 
va viure en l’època en que 
va tenir lloc la 
divergència entre els 
grans primats i els 
humans. 

2020  |

Un estudi ha demostrat 
que no eren bípedes i que 
per tant no siguin 
antecessor dels homínids. 



La resposta a la pregunta té molt a veure amb 
el concepte d’espècie.

Així doncs, té sentit el concepte ‘baula perduda’?

Dues persones s’assemblen perquè són 
bessons o són bessons perquè s’assemblen?



Les espècies sovint les tractem com a tàxons 
superiors, només diferent en rang, però els 
taxons més alts són fonamentalment 
diferents: els membres d’una família són 
gèneres que comparteixen un avantpassat 
comú, però no interactuen perquè no els 
uneix cap procés biològic. No estan 
unificades per una ubicació espacial, temps o 
funció. Els taxons superiors són conceptes 
convenients per categoritzar els taxons 
relacionats. Les espècies són altre cosa.

Són les espècies una entitat real o 
simplement conceptual?

L’entitat de les espècies és diferent. Són 
individus i unitats fonamentals de l’evolució. 
Els individus es poden localitzar tant en 
l’espai com en el temps. Els individus es 
componen de parts que funcionen com una 
unitat, formen part d’un tot únic, re 
productivament cohesionat, la funció del 
qual és evolucionar. 



Com tots els 
individus, les 
espècies desafien 
la definició 
perquè canvien 
amb el temps. Tot 
i els canvis, les 
persones 
continuen sent 
identificades al 
llarg del temps. 

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?



Una espècie, en 
realitat està 
canviant amb 
cada naixement i 
mort, tot i que 
segueix sent la 
mateixa durant 
molt de temps. 

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

La paradoxa de l’espècie

El concepte d’espècie 
defineix la naturalesa de 
totes les espècies, però no 
es pot definir cap espècie 
en particular perquè 
cadascuna és com un 
individu en constant 
evolució.

El paradigma de les espècies 
com a classes eternes

Els organismes no són més que 
exemples de la seva espècie, 
però no poden representar la 
seva espècie perquè no poden 
evolucionar. Tot i això, encara 
perdura el concepte mil·lenari 
d’espècies com a classes 
definibles.



Des de la 
publicació de 
‘L'origen de les 
espècies’ els 
evolucionistes es 
van dividir en dos 
grups:

Gradualistes i 
saltacionistes

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?



A principis del segle 
XX, la majoria de 
biòlegs qüestionaven 
l’evolució gradual de 
Darwin i van 
acceptar la saltació. 

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

El “redescobriment” dels 
treballs de Mendel va donar 
força als saltacionistes. 
Consideraven que les 
mutacions proporcionaven el 
mecanisme per salts evolutius 
sobtats que apujaven. 

Els models mendelians es van 
imposar sobre els darwinians.

Finalment la genètica 
de poblacions, 
il·luminant els efectes 
del flux genètic i la 
deriva genètica i les 
bases genètiques per a la 
variació fenotípica van 
tornar a donar valor al 
gradualisme darwinià 



Concepte d’espècie biològica: 
àmpliament basat en 
l’aïllament reproductiu dels 
individus

Dobzhansky (1935)
Mayr (1942)

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

George Gaylor Simpson (1951)

Cada espècie és un llinatge que 
evoluciona independentment dels 
altres, amb el seu propi rol i 
tendències evolutives separades i 
unitàries.

Els conceptes d’espècie biològica i 
ecològica no coincideixen; un 
requereix l’evolució d’una barrera 
reproductiva, l’altre que existeixin 
llinatges ecològicament diferents. 
Tots dos són valuosos, operatius



Bioespècie
Morfoespècie
Ecoespècie
Cronoespècie
...
...
..
.

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

Tots ells són conceptes vinculats a 
una sèrie de hipòtesis. Són 
conceptes que ens ajuden a 
reconèixer les espècies, però no són 
definicions, ni ens diuen gaire 
sobre ”què és una espècie?”



Dues persones s’assemblen perquè són 
bessons o són bessons perquè s’assemblen?

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

Dos organismes pertanyen a la mateixa espècie 
perquè s’aparellen i es reprodueixen, o només ho 
poden fer perquè pertanyen a la mateixa espècie?

Dos organismes no pertanyen a la 
mateixa espècie perquè s’aparellin i 
es reprodueixin, però només són 
capaços de fer això perquè 
pertanyen a la mateixa espècie.



• Ensenyar què és una definició
• Sobre la cladística, la ciència de XXXXX
• Sobre què és real (la realitat) i la ciència
• Ensenyar la consciència del problema, les preguntes i les conseqüències de les 

respostes 

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

Què és una espècie? 

Ensenyar preguntes il·lumina més que donar respostes. 



• Posar el terme ‘espècie’ en context
• Crear una història al voltant del terme ‘espècie’
• Que pensin en com distingir ‘espècies’
• Que pensin en si és possible examinar una ‘espècie’
• Pot una ‘espècie’ fer alguna cosa? És una entitat real?
• Què és una muntanya?
• Tenir una discussió filosòfica amb els alumnes

Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

Què és una espècie? 

Ensenyar preguntes il·lumina més que donar respostes. 



Són les espècies una entitat real o simplement conceptual?

Què és una espècie? 

Pot semblar una cosa irrellevant, però és una qüestió important per 
discutir altres qüestions fonamentals com ara:

• Qui o què es selecciona?
• Qui o què evoluciona?
• Què és la biodiversitat?
• Què és la filogenètica?
• Com interpretem els individus relacionat entre ells per l’arbre de la 

vida?



L’origen de la humanitat?



L’origen africà de la humanitat

Durant dècades s’ha tingut la 
idea de que els humans moderns 
van tenir el seu origen al corn 
d’Àfrica.



L’origen africà de la humanitat

Aquesta localització de 
l’origen de la humanitat es 
deu en gran part a la feina 
duta a terme per la 
paleontòloga Mary Leakey 
i el seu marit Louis 
Leakey.

Tots dos van treballar des 
de 1939 fins a 1981 a la 
Gorga d’Olduvai, a les 
planícies del Serengeti del 
nord de Tanzània.  



L’origen africà de la humanitat

Allà van trobar i descriure 
les restes de
• Homo habilis
• Australopithecus boisei
• les petjades de Laetoli, 

unes marques 
aparentment deixades 
per Australopithecus
aferensis fa uns 3,7 
milions d’anys. 



L’origen africà de la humanitat

Un estudi de 2021 ha 
confirmat que les petjades 
de Laetoli pertanyien a un 
individu bípede, i que 
tenia una curiosa manera 
de caminar creuant les 
cames, com fan alguns 
primats. Són les petjades 
bípedes més antigues fins 
la data: 
Australopithecus aferensis
fa uns 3,7 milions d’anys. 



L’origen africà de la humanitat

L’espècie que es creu que 
va deixar aquestes petjades 
va ser: Australopithecus
aferensis, a la que pertany 
la famosa Lucy descoberta 
al 1974 i acceptada al 
1977. 



L’origen africà de la humanitat

Lucy (Australopithecus
aferensis) presenta una 
evolució de mosaic amb 
un cervell petit com un 
ximpanzé, però una pelvis 
més curta i ampla, més 
semblant als Homo. És un 
antecessor dels Homo? La 
majoria creu que no, que 
els Australopithecus són 
una branca paral·lela. 



L’origen africà de la humanitat

A la regió també s’han 
trobat ossos de 
Australopithecus bonsei o 
Paranthropus bonsai, un 
homínid que visqué fa 
entre 2,6 i 1,2 milions 
d’anys al mateix corn 
d’Àfrica. 



L’origen africà de la humanitat

Així com de Homo habilis,  
que va habitar la regió ara 
fa entre 1,9 i 1,6 milions 
d’anys. El seu nom es deu 
al fet d’haver trobat al 
costat de les seves restes 
eines de pedra.

Hi ha qui considera que 
són Astralopithecus 
habilis, per altres és Homo 
habilis, representat un 
punt d’inflexió a l’evolució 
dels homínids.



L’origen africà de la humanitat

Richard Leackey al 1972 va 
trobar el que ha acabant sent 
classificat com Homo 
rudolfensis,  que va existir entre 
2,4 i 1,9 milions d’anys. Va ser 
contemporani de Homo habilis i 
Australopithecus(Paranthropus) 
boisei. Per molts autors són 
formes antigues de Homo 
habilis. 



L’origen africà de la humanitat

La regió també va ser habitada 
per Homo ergaster, que visqué 
entre 1,8 i 1,4 milions d’anys. El 
nom deriva del grec “ergaster” 
que vol dir “treballador”, ja que 
es van descobrir diferent eines 
com destrals i pedres tallants 
vora els seus esquelets.

Hi ha qui considera que són la 
mateixa espècie que Homo 
erectus.



L’origen africà de la humanitat

Homo erectus es creu que va 
evolucionar a partir de Homo 
habilis molt a prop de la regió 
farà uns 2 milions d’anys. 
L’espècie visqué fins fa uns 
300.000 anys. 

L’espècie abandonà Àfrica i 
s'expengué per tota Àsia i 
Europa. Un treball de 2020 data 
restes de l’espècie a Àsia de fa 
tan sols 108.000 anys. 



L’origen africà de la humanitat

La sortida dels primers homínids fora d’Àfrica va 
donar lloc a noves espècies no lligades al 
continent africà:

Homo antecessor (Europa) 
Homo heidelbergensis (Europa, África)
Homo neanderthalensis (Eurasia)
Denisovanos (Asia)
Homo floresiensis (Indonesia)
Homo luzonensis (Filipines)
Homo cepranensis (Italia ¿?)
Homo longi (China, Denisovans?)
Homo tsaichangensis (Taiwan, Denisovans?)
Nester Rambla Homo (Israel, ¿?)



L’origen africà de la humanitat

Les relacions entre les espècies africanes i les que van 
tenir lloc fora no està clar. Hi ha dubtes al voltant de 
quins van ser els antecessors de Homo 
heidelbergensis, l’avant passat comú de neandertals, 
denisovans i humans moderns. 

La ruta africana: H. ergaster H. heidelbergensis

La ruta europea: H. erectus  H. antecessor  H. 
heidelbergensis

Alternativa: 
H. ergaster  H. rhodesiensis (Àfrica)
H. ergaster  H.heidelbergensis (Europa)
H. ergaster  H. erectus (Àsia) 



L’origen africà de la humanitat

Àfrica però no és només l’origen de la 
humanitat pel seus registres fòssils dels 
antecessors de Homo sapiens, sinó 
també per ser el lloc d’origen de 
l’espècie.

Com el fòssils, el corn d’Àfrica va ser 
senyalat com el lloc on l’espècie va 
aparèixer per primer cop. Això va ser 
conseqüència dels primers treballs 
genètics de Rebecca L. Cann, Allan 
Charles Wilson i Mark Stonenking. 
Elles van ser les primeres en fer servir 
ADN mitocondrial per rastrejar 
l’origen dels humans moderns.

Eva africana, una hipotètica dona que 
va ser l’ancestre més recent femení que 

tenia les mitocòndries de les quals 
descendeixen totes les mitocòndries 

actuals, segons les tasses estimades de 
mutacions mitocondrials. 



L’origen africà de la humanitat

L’estudi de l’Eva mitocondrial va 
estimar que la primera dona va 
viure fa uns 200.000 anys a Àfrica. 
Llavors els fòssils trobats a Etiòpia 
s’estimava que tenien entre 
195.000 i 160.000 anys, tot 
semblava encaixar, el corn d’Àfrica 
també era l’origen de la nostra 
espècie. 

L’Eva mitocondrial, com la baula 
perduda és un concepte fàcil de 
vendre als medis però que indueix 
a errors i a simplificar 
excessivament coses que són 
complexes.



L’origen africà de la humanitat

Totes les persones actuals, 
independentment del nostre 
origen compartim una sèrie de 
característiques:

• Crani rondejat
• Un front alt i sua, sense 

protuberàncies
• Cara relativament petita
• Barbeta prominent



L’origen africà de la humanitat

Això suposava un problema, 
perquè els cranis més antics 
trobats en diferents llocs 
d’Àfrica no coincidien amb 
aquestes característiques. Tots 
ells tenien algunes d’aquestes 
propietats, però cap les tenia 
totes. 

La solució: considerar que tots 
ells són Homo sapiens, o que 
tots ells van contribuir a la 
formació de l’espècie.



L’origen africà de la humanitat

Al 2018 es va plantejar la hipòtesis 
d’un origen pan-africà de l’espècie. 
El seus orígens no estan en una 
regió concreta sinó en el total del 
continent: del Marroc fins a 
Sudàfrica, i des de la costa 
Atlàntica a la de l'Índic.



L’origen africà de la humanitat

El problema no era només la 
presència de cranis amb alguns 
caràcters dispersos per tot el 
continent de 300.000 anys, sinó 
també la presència d’eines de 
pedra sofisticades de diferents 
estils per tot el continent de més 
de 300.000, suggerint que no 
tenien un origen comú.



L’origen africà de la humanitat

La teoria proposa que els canvis 
climàtics que va patir el continent 
africà va generar períodes 
d’aïllament i diferenciació, i 
períodes de contacte entre les 
diferents poblacions humanes.

El Sàhara i altres deserts van ser 
corredors verds durant períodes i 
barreres geogràfiques durant altres, 
en funció del clima que s’ha pogut 
reconstruir del continent en els 
darrers milers d’anys.



L’origen africà de la humanitat

Les diferències regionals, tant 
morfològiques com culturals 
persisteixen fins fa uns 100.000 
anys, quan cultura i morfologia 
s'uniformitza.

Què va passar? 



L’origen africà de la humanitat

S’han proposat tres possibles escenaris:

1. Multi regionalisme
2. Poblacions humanes és creuen amb formes arcaiques a cada regió
3. Extinció local de les poblacions i substitució per una sola



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Més de dues terceres parts de 
la nostra història, l’espècie va 
estar restringia al continent 
africà, des de la seva aparició 
fa 300.000 anys, l’espècie no 
va sortir amb èxit del 
continent fins fa uns 75.000 
anys. Abans sembla que va 
haver intents, però en tot cas 
cap d’ells va donar lloc a 
poblacions estables en el 
temps.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Hi ha les restes d’un crani 
atribuït a Homo sapiens a 
Grècia que ha estat datat en 
210.000. Això són 150.000 
anys abans de l’establiment 
dels humans a la regió.

Un altre crani a la mateixa 
zona s’ha datat en 170.000 
anys. Què va passar amb ells? 
Poblacions que es van 
extingir? Errors en la 
datació? 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Al 2020 es va confirmar que 
Homo sapiens vivia als 
actuals deserts de Aràbia ara 
fa 120.000 anys, quan la 
regió era un corredor verd 
ple d’oasis per on circulaven 
animals i humans.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Les troballes dels darrers 
anys a la península 
aràbiga han permès 
interpretat noves rutes 
de migració dels animals 
i de les persones d'Àfrica 
cap a Àsia.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Durant més de 200.000 
anys Àfrica va acumular 
una gran diversitat 
genètica, comparada amb 
la poca diversitat que 
trobem a Eurasia, 
Oceania i Amèrica.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Hi ha un gran 
desconeixement de la 
diversitat genètica del 
continent africà, perquè 
la majoria d’estudis de 
genomes s’han fet amb 
poblacions europees, 
seguit de poblacions 
asiàtiques.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Ignorant la diversitat africana, 
perdem l’oportunitat d’entendre 
millor la nostra història com a 
espècie.

• 3.300.000.000 parells de bases del 
genoma humà

• 296.485.284 parell de bases noves 
en 910 genomes de persones 
africanes

• 10% del genoma humà de 
referència



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

A Europa, Homo sapiens no arriba 
fins fa uns 43.000 anys

Home de Cheddar, 10.000 anys

Suècia, 5.700 anys

Braña, Cantabria, 
7.000 anys



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Quan Homo sapiens 
arriba a Europa, el 
continent està 
poblat per altres 
humans: 
neandertals.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

La visió dels 
neandertals ha 
canviat molt en la 
darrera dècada.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Es creu que els 
neandertals van ser 
els primers artistes 
del món. Hi ha tres 
coves d’Espanya en 
les quals les 
pintures han estat 
datades en 65.000 i 
atribuïdes als 
neandertals. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Tenien capacitat de 
pensament 
abstracte i artístics 
com els Homo 
sapiens. S’han 
trobat nombroses 
joies i instruments, 
com flautes fetes 
amb ossos de 
voltors.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Tenien capacitat de 
pensament 
abstracte i artístics 
com els Homo 
sapiens. S’han 
trobat nombroses 
joies i instruments, 
com flautes fetes 
amb ossos de 
voltors.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Tenien capacitat de 
pensament 
abstracte i artístics 
com els Homo 
sapiens. S’han 
trobat nombroses 
joies i instruments, 
com flautes fetes 
amb ossos de 
voltors i hienes. 

Flautes o un producte de les 
mossegades de les hienes?



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els neandertals 
ocupaven tot el 
continent europeu i 
gran part de l’Àsia 
central i Orient 
Mitjà. Quant de 
temps portaven 
vivint a Eurasia?



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els neandertals van divergir 
de Homo heidelbergensis fa 
uns 800.000 anys i es van 
extingir fa uns 40.000 anys. 

Altres models consideren que 
la divergència va tenir lloc fa 
uns 600.000 o 700.000 anys, 
amb adaptacions per les 
condicions climàtiques 
d’Eurasia en el període 
interglacial.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Homo sapiens no només es va 
trobar amb els neandertals, 
sinó que ara, gràcies en part 
als estudis genètics sabem que 
quan la nostra espècie va 
sortir d’Àfrica el món estava 
habitat per altres homínids.

Fa 120.000 anys, pocs abans de que Homo 
sapiens deixés Àfrica en altres regions del món 
hi vivien:

1. Homo neanderthalensis
2. Homo floresiensis
3. Homo luzonensis
4. Homo denisoviensis/altaiensis
5. Homo erectus
6. Homo longi (¿?)
7. Homo tsaichangensis (¿?)
8. Nester Rambla Homo (¿?)



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Amb algunes d’elles, 
especialment amb els 
neandertals, fa molt 
de temps que sabem 
que la nostra espècie 
va coexistir en l’espai 
i el temps, així que 
des de ben aviat 
alguns científics es 
van plantejar si totes 
dues espècies van 
interaccionar, i fins i 
tot si es van creuar.

El danès Hans Peder Steensby s’ho va 
plantejar a principis del segle XX.

• Van tenir sexe el sapiens amb els 
neandertals?

• Van tenir descendència? Què va 
passar amb aquells híbrids?

• Van tenir algun lloc en l’evolució 
de les poblacions?



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Cap d’aquestes 
preguntes es va poder 
respondre fins fa poc 
més de 10 anys. L’estudi 
anatòmic dels fòssils no 
permetia entendre els 
aspectes més íntims dels 
neandertals ni dels 
nostres avantpassats, 
però les noves tècniques 
de ADN antic sí que ho 
han permès.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Al 2010 la ciència va 
corroborar el que 
científics i novel·listes 
havien imaginat durant 
molt de temps: que 
sapiens i neandertals 
s’havien creuat. El suec 
Svante Päävo va 
aconseguir seqüenciar el 
genoma d’un neandertal 
obtenint el primer 
genoma de referència 
d’aquesta espècie. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

El genoma de referència va 
permetre veure que petites 
parts dels neandertals 
seguien vives dins dels 
nostres genomes. Alguns dels 
seus gens estan presents en 
persones de tot el món en 
més o menys quantitat.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els estudis estimen que els 
primers creuaments van 
tenir lloc fa uns 58.000 o 
50.000 anys, possiblement a 
l’Orient Mitjà, tot sortint 
d’Àfrica, abans de que les 
poblacions humanes es 
dividissin cap a Àsia i 
Oceània i Europa. Això 
explicaria que trobem 
introgressions en totes les 
poblacions fora d’Àfrica.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Estudis recents dibuixen una 
història més complexa, s’han 
descobert gens propis de 
Homo sapiens en un 
neandertal siberià de fa 
100.000 anys. Llavors 
l’espècie encara no havia 
sortit d’Àfrica, pot-ser una 
introgressió dels primers 
grups de sapiens que es van 
aventurar fora del continent?



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els estudis de ADN antic 
encara guardaven una 
sorpresa més gran. Al 2008, 
un equip rus va trobar a la 
cova siberiana de Denisova 
una falange de dit de 50.000 
anys. Convençuts de que era 
de neandertal la va enviar al 
equip d’en Svante Pääbo que 
sabien que estava treballar en 
la seva seqüenciació.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els ADN va resultar que no 
era ni de Homo sapiens ni de 
neandertal. Era una cosa 
totalment nova, al que van 
anomenar “X-woman”.

La primera espècie, 
subespècie o població 
descrita només a partir de 
ADN, sense restes òssies que 
permetin identificar-la.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

El nou grups és conegut com 
els denisovans. Alguns li 
otorgen categoria d’espècie 
(Homo denisoviensis o 
Homo altaiensis), altres 
dubten de la seva categoria 
taxonòmica.

Es va separar dels 
neandertals fa uns 650.000 
anys, i dels sapiens uns 
800.000 anys.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

L’estudi genètic dels 
denisovans de la cova va 
permetre observar que part 
dels seus gens estaven 
present a les poblacions 
natives de Melanèsia, 
especialment a les de Nova 
Guinea. 

Com amb els neandertals, els 
sapiens durant la seva 
expansió per Àsia es van 
creuar amb els denisovans.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

L’estudi genètic dels 
denisovans de la cova va 
permetre observar que part 
dels seus gens estaven 
present a les poblacions 
natives de Melanèsia, 
especialment a les de Nova 
Guinea. 

Com amb els neandertals, els 
sapiens durant la seva 
expansió per Àsia es van 
creuar amb els denisovans.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

De fet, els estudis actuals 
pinten una història complexa 
amb molts moments 
d’hibridació entre els 
humans moderns i altres 
grups arcaics com 
neandertals, denisovans i una 
misteriosa població arcaica 
africana que encara no ha 
sigut identificada.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Dels denisovans sabem molt 
poca cosa, que tenien els 
ossos molt densos i que eren 
persones altes i corpulentes, 
que possiblement arribaven 
als 100 quilos.

Petits fragment de 
mandíbula i dits s’han trobat 
a Siberia i en coves del 
Himàlaia on van viure 
durant uns 100.000 anys.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

S’han fet estudis genètics per 
intentar reconstruir quin era 
el seu aspecte a partir dels 
seus gens, però la ciència de 
reconstruir els esquelets i les 
faccions d’una persona a 
partir del ADN encara no 
està prou desenvolupada per 
considerar que aquest era el 
seu veritable aspecte.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

S’han fet estudis genètics per 
intentar reconstruir quin era 
el seu aspecte a partir dels 
seus gens, però la ciència de 
reconstruir els esquelets i les 
faccions d’una persona a 
partir del ADN encara no 
està prou desenvolupada per 
considerar que aquest era el 
seu veritable aspecte.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Al 2021 la descripció d’una 
nova espècie a Xina (Homo 
longi). L’esquelet va ser 
trobat als anys 1930, el seu 
descobridor el va amagar en 
un pou durant la guerra i no 
va ser redescobert fins el 
2018.

Es creu que va viure entre 
296.000 i 146.000 anys. 
Presenta característiques 
entre modernes i arcaiques.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els autors de la descripció de 
l’esquelet l’han batejat com 
una nova espècie, però gran 
part de la comunitat pensa 
que potser estem davant, per 
primer cop, del crani d’un 
denisovan, i que per fi 
podem posar cara a aquest 
grup tan elusiu que 
pràcticament només 
coneixem per la seva 
genètica.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Al 2018 encara va haver una 
nova sorpresa. A la cova de 
Denisova es va trobar un 
altre fragment d’ós que no es 
podia saber si era de 
neandertal, sapiens o 
denisovans, doncs tots tres 
grups han habitat en algun 
moment la cova. El fragment 
es va tornar a enviar a l’equip 
d’en Päävo.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Quan van obtenir els primers 
resultats estaven segurs de 
que havien fet alguna cosa 
malament, que la mostra 
s’havia contaminat al 
laboratori, així que la van 
enviar a un altre laboratori 
per replicà l’anàlisi. Van 
obtenir els mateixos 
resultats. La mostra tenia la 
meitat del ADN de 
neandertal i l’altra meitat de 
denisovan. Estaven davant 
d’un híbrid de primera 
generació entre neandertals i 
denisovans. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Denny, així van batejar a la 
nena del ADN seqüenciat era 
filla d’un pare denisova i una 
mare neandertal.

Les formes arcaiques no 
només van hibridar amb els 
sapiens, sinó que també es 
van creuar entre elles.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Figura que mira de recollir 
de manera senzilla i abstracte 
l’evolució dels homínids i les 
introgressions que s’han 
detectat fins a la data (2021).



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

La hibridació ens ha permet 
ser una espècie global?

Devem el nostre èxit fora 
d’Àfrica a les introgressions 
adquirides d’altres grups?

Adquirir gens de neandertals 
i denisovans suposa adquirir 
gens de poblacions que 
durant centenars de milers 
d’anys s’han adaptat 
localment al clima, els 
aliments i els patògens.

Hi ha proves de que aquesta 
adquisició hagi suposat una 
avantatge? O més bé ha estat 
una desavantatge?



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Els estudis de sapiens i 
neandertals de diferents 
temps demostren que la 
majoria dels gens que es van 
adquirir dels neandertals 
tenien uns efectes negatius 
sobre els individus.

Tant era així que en poques 
generacions, la majoria del 
ADN neandertal es va purgar 
de les poblacions de sapiens, 
i la seva presència es va 
reduir a un 10%.

En unes poques generacions 
més, la purga va continuar, 
fins a quedar reduït al 1-4% 
que trobem a les poblacions 
actuals.

Una reducció tan ràpida 
suggereix que els portadors 
dels gens patien 
desavantatges. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

El % que ha arribat fins als 
nostres dies però sí sembla 
tenir alguna avantatge, o al 
menys la va tenir en un 
passat relativament proper.

Les proves més clares del 
valor adaptatiu del ADN 
arcaic es troba en el ADN 
heretat dels denisovans.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

El gen EPAS1 està implicat 
en l’adaptació a la baixa 
concentració d’oxigen en el 
Himàlaia. 

Els tibetans tenen una 
variant heretada dels 
denisovans que els evita patir 
el ”mal d’alçada” quan 
produïm un excés de glòbuls 
vermells com a resposta a la 
poca quantitat d’oxigen en 
l’ambient. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Una història paral·lela van 
patir els gossos tibetans, 
aquest van obtenir els gens 
que va permetre adaptar-se a 
les alçades al creuar-se amb 
llops dels Himàlaia. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

En les poblacions natives del 
àrtic, entre els inuits de 
Groenlàndia i Nord-
Amèrica, trobem els gens 
TBX15 i WARS2, també 
d’origen denisova que 
influeixen en la distribució 
dels greixos corporals i la 
generació de calor per la 
oxidació de lípids. Elements 
clau per adaptar-se al fred. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

S’ha suggerit que aquestes 
adaptacions pel fred van 
poder permetre als sapiens 
creuar l’estret de Bering i 
colonitzar Amèrica fa uns 
15.000 anys a través de grans 
blocs de gel i neu. 



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

S’han identificat més 
introgressions amb caràcter 
adaptatiu, tant de 
neandertals com de 
denisovans, molts d’ells 
vinculats al metabolisme o al 
sistema inmunitari, sobretot 
en les poblacions tropicals de 
Melanèsia, l’est d’Àsia i 
Amèrica.



El viatge de la humanitat fora d’Àfrica

Les propietats de les 
herències també varien amb 
les circumstàncies 
ambientals. Durant la 
pandèmia de COVID-19 s’ha 
observat que algunes 
variacions heretades dels 
neandertals protegien davant 
la possibilitat de patir un 
covid sever, mentre que 
altres variacions fan més 
susceptible patir un covid
sever.



El vaixell de Teseu

La paradoxa de Teseu, 
explica que tornant de la 
guerra de Troià, els grecs es 
van aturar a l’illa de Creta 
perquè el vaixell estava vell i 
necessitava algunes 
reparacions. Al llarg del camí 
van fer tantes reparacions, 
que pràcticament no 
quedaven peces del vaixell 
original.



El vaixell de Teseu

Quan va arribar a port, la 
seva presència va suscitar 
una pregunta entre els 
filòsofs: el vaixell en el que 
han arribat Teseu i els seus 
tripulants és el mateix amb el 
que van marxar?

La paradoxa es fa servir per 
discutir quina és l'essència 
dels objectes i la seva 
identitat que els fa únics. 



El vaixell de Teseu

A la llum de tots els 
descobriments de la darrera 
dècada, és normal que ens 
preguntem què som? 
Humans? Híbrids? I tornem 
així a la dificultat de definir 
el que és una espècie.

L’evolució humana no 
segueix una evolució 
jeràrquica, sinó una evolució 
reticulada amb transferència 
de gens i branques que es 
retroben després d’un temps 
diferenciant-se.



El vaixell de Teseu

Tot i el model de branques 
reticulades, en altres 
organismes, com el mosquits 
de la malària Anopheles, s’ha 
observat que donat un grau 
de diferenciació, les 
branques, tot i creuar-se 
segueixen la seva pròpia 
trajectòria.



El vaixell de Teseu

El grau de diferenciació 
genètica, fisiològica, 
conductual i cultural és tan 
gran que tot i les 
introgressions, cada branca 
segueix el seu camí. Això 
sembla que és el que ha 
passat amb sapiens i les 
formes ancestrals.

Sapiens segueix sent sapiens 
tot i haver-se creuat amb 
neandertals i altres formes 
arcaiques. 



El vaixell de Teseu

I per què som els únics que 
hem sobreviscuts?

Per la nostra capacitat de 
llenguatge? Més intel·ligència? 
Una qüestió de sort?

Nous estudis proposen que el 
nostre èxit com a espècie es 
deu a una de les nostres grans 
vulnerabilitats: dependre dels 
altres, sentir empatia i 
compassió.



El vaixell de Teseu

Les restes arqueològiques i els 
estudis genètics demostren que 
les poblacions de sapiens van 
ser de seguida més grans que 
les dels altres homínids, i amb 
una gran capacitat per 
agrupar-se i establir aliances 
amb altres grups que no fossin 
de la mateixa tribu. Sapiens és 
més social i polític. 



El vaixell de Teseu

Altres espècies es van adaptar 
a viure en ambients gèlids, en 
altes muntanyes i boscos 
tropicals, els sapiens hem aprés 
a viure en tots ells tot i no 
estar tan adaptats 
biològicament. L’empatia, el 
viure en grups, el intercanviar 
individus entre grups i crear 
aliances entre poblacions va 
ajudar a superar tots els 
obstacles i conquerir el món. 
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