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- Professor ajudant d’antropologia amb dedicació exclusiva. Cursos 1974-75 i 1975-76.
- Professor adjunt interí amb dedicació exclusiva. Des del curs 1976-77 fins al 1982. 
- Professor adjunt numerari d’antropologia, amb data 26 de maig de 1982. Adscrit a la Universi-
tat de Barcelona amb data 1 de setembre de 1982. Per la Llei de reforma universitària passa a
anomenar-se professor titular.
- Catedràtic d’universitat. Perfil Antropologia, de l’àrea de Biologia Animal, facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona. Nomenat el 5 d’ abril de 1988. 
- Catedràtic d’universitat. Perfil Antropologia, de l’àrea de Biologia Animal, facultat de Ciències de
la Salut i de la Vida, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Nomenat l’1 de novembre de 1988.  
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- Va ser degà de la facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, Universitat Pompeu Fabra. De l’1-
11-1998 al 14-07-1999. 
- Vicerector de Política Científica, Universitat Pompeu Fabra. De l’1-06-1999 al 30-06-2001. 
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l que plantejaré és una cosa ben senzilla: com podem entendre avui les idees de Dar-
win posades en tot el desenvolupament de la biologia moderna. És un tema en el qual

els que treballem en genètica evolutiva treballem a entendre com els gens i els genomes
canvien al llarg del temps. La idea bàsica que us voldria donar és una idea senzilla: ens
hem de plantejar que entendre la diversitat de la vida i entendre l’evolució en realitat és
exactament el mateix.
La unificació de diversitat i evolució tenen en comú un
punt de partida, que és veure com en el transcurs del
temps la vida es va diversificant. Per veure allò, el que
Darwin va dir és que en aquest procés en el transcurs
de les generacions el que seria fonamental és la selec-
ció natural. Quan veiem els reportatges de National
Geographic que ens mostren la gravació d’un felí men-
jant-se una gasela la idea és que això és el que mode-
la l’evolució.
Però el que avui sabem és quin és el mecanisme pel
qual aquest procés es produeix.
La idea que us aportaré és senzilla. Com podem veure
en aquesta reproducció –el transcurs de les genera-
cions, on podem veure la petjada d’aquest canvi–, és
l’intercanvi d’informació que fa que aquests éssers
existeixin. Per anar aquí el que intentem és veure els
genomes.
Cadascun dels que estem aquí som una persona con-
creta, producte d’un programa genètic que s’ha de -
senvolupat. 
En un moment determinat tenim un ou de la nostra
mare i un espermatozou del nostre pare que el fecun-
da, i es posa en funcionament un programa genètic
que es desenvoluparà en un ésser viu. En poder mirar
la informació continguda en els genomes podem en -
tendre molt més bé què representa l’evolució. Primer
hem de veure, què és un genoma? Quina informació
porta? Quina informació és rellevant? Però rellevant
per i per a què? 
La informació genètica nostra, i de qualsevol ésser viu,
és molt més complicada del que ens pensem. Hi ha dos
personatges en un quadre, pintats per Hans Holbein el
1533, que ens ho mostren. És el que demanaríem a
algú que ens fes dos fotografies, ens faria dos retrats.
La informació per a una foto, per a un punt identificador

E
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d’aquestes persones la tenim aquí. Però Holbein va fer molt més que una foto carnet en el
quadre The Ambassadors. Amb la imatge de Jean de Dinteville, senyor de Polisy, i Georges
de Selve, bisbe de Lavaur, va buscar fins a quin punt és rellevant per estudiar-nos com a per-
sones. Tot i que potser no és la part que buscaríem com a rellevant, que serà la cara que hem
vist abans. En el quadre hi ha una cinquantena de característiques diferents. I cadascuna d’e-
lles té molt d’interès.
Quan tenim un genoma, en els cromosomes tenim una
quantitat d’informació que és rellevant, però només en
un 1,5% de tot el conjut del genoma és on hi ha l’ADN,
l’ARN i amb això podem fabricar proteïnes. Però en el
nostre genoma hi ha moltes altres coses, algunes curio-
ses: fragments d’ADN que vénen de trossos d’altres
espècies… Hi ha un 8% semblant als retrovirus, simi-
lars als del virus de la immunodeficiència humana, la
sida. Tot això forma part de cadascú de nosaltres.
Dintre d’un genoma podem trobar diverses coses. In -
tentaré fer-vos arribar com podem copsar com en som
de diferents els humans d’altres espècies properes.
Podem intentar quantificar-ho? Com som de diferents
entre els humans? Mirant l’aspecte podem copsar la
diferència?
Si mirem l’aspecte en la diversitat, pot haver-hi molta
subjectivitat en la resposta.
Necessitem descriure i mesurar acuradament la dife-
rència i interpretar per què hi és i per què és aquesta,
què és el procés evolutiu. Buscar respostes des de la
biologia i des de l’evolució.
Com en són de diferents les 5 primeres fotos (nena i
simis). I com en són de semblants. Què vol dir que
s’assemblin més? Els que s’assemblen més des del
punt de vista biològic vol dir aquells que tenen la infor-
mació genètica més semblant: presència o absència
de pèls… No depèn d’un caràcter visible, sinó que de -
pendrà del procés evolutiu, quin camí han recorregut
junts o de quan han estat independents.
Com podem descriure i comparar entre espècies o
entre individus? Observant, mesurant, buscant fòs-
sils. Mirant el genoma on hi ha les instruccions del que
som escrites a l’ADN, busquem directament les ins-
truccions per ser el que som, perquè la informació és
a l’ADN, que forma els gens, i el seu conjunt s’anomena
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genoma. Primer som un ésser viu, després un ésser
viu d’una espècie determinada.
Des del 2004 tenim detalls del genoma humà. Des-
cripció de les unitats d’informació del genoma. Estan
en producció en quantitats brutals. En un dia de feina
en el laboratori es pot produir la feina que abans es
tardava 6 mesos a fer. Les màquines permeten fer-ho
més senzill, més de pressa i amb un cost reduït. D’a-
quí a poc temps es preveu descriure tot un genoma
complet fàcilment; ara encara costa força.
Tenim la seqüència del genoma humà i està en projec -
te la descripció de la seqüència de 1.000 genomes
hu mans i veure’n les diferències.
Tots estem formats per milions de cèl·lules. Cada cèl -
lula té un nucli i a dins hi ha els cromosomes. El més
essencial no és que pel fet que es vegin siguin més
im portants que altres coses que no es veuen. Els cro-
mosomes estan al límit del que podem veure amb l’ull
humà, però a través de radiacions hi ha màquines que
poden veure coses més petites, 45 mb-280 mb. S’ar-
riba a veure l’interior dels cromosomes i en la doble
hèlix podem obtenir la informació. La seqüència de
l’ADN és la base més senzilla de la informació genèti-
ca, que dicta la fabricació de les proteïnes que aca-
ben formant un organisme.
En un genoma tenim una sopa de lletres, una seqüèn-
cia de compostos bioquímics, que se’ls ha designat
ai xí, ACGT, per poder veure de què es tractava.

El genoma humà en xifres
Un genoma humà està format per 23 parells de cromo-
somes, que empaqueten uns 25.000 gens i 3.000
milions de parells de bases del nostre ADN, de nucleò-
tids. Si un llibre té 500 pàgines, si una pàgina escrita té
25 línies, si cada línia té 80 ca ràcters, amb el nostre
genoma podríem fer una biblioteca de 3.000 llibres; i
això és la nostra informació genètica que tenim repeti-
da dues vegades, en tenim dues cò pies, però no ho
podem percebre directament. És el llenguatge bàsic de
formació dels éssers vius, on hi ha la informació en la
forma més condensada possible.
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Tenim una informació genètica en diferents fragments.
Intentem entendre quantes diferències hi ha i quines són.
En els genomes hem pogut establir que la diferència
genètica augmenta amb el pas del temps. El canvi es
produeix a una velocitat en el transcurs del temps que
es pot mesurar. El canvi de l’ADN es va produir a una
velocitat constant. Com més temps passi, dues espè-
cies, dos grups seran més diferents que no pas els
que estan més propers.
Estudiant la quantitat de diferències podem inferir quin
ha sigut el temps que han anat junts. Com més sem-
blança genètica, més temps compartim. Per tant po -
dem fer servir aquesta informació per veure quina ha
sigut la història de la vida.
Podem mesurar les diferències genètiques. Sabem
com canvia la composició genètica amb el pas del
temps: mutació, selecció natural, deriva genètica (po -
blacions petites).
Podem reconstruir el procés de canvi, l’evolució/ la
història:

- Els humans entre els primats.
- L’origen dels humans moderns.
- La història de les poblacions humanes.

En la imatge hi ha dos exemples ben diferents de la
percepció de la diferència entre un humà i un primat
no humà. A l’esquerra un home i un primat semblen
força similars. A la dreta es volia mostrar al revés, es
relaciona la feminitat amb les altres espècies. En què
quedem, som tan similars o som tan diferents? No te -
nim elements objectius per fer front a aquesta compa-
ració.
Avui en dia podem comparar els genomes, les seqüèn-
cies dels ADN ens permeten comparar-les i anant
establint-ne les diferències. 

Mirar genomes humans i genomes d’altres espè-
cies
Què mirem dels genomes?

- Cromosomes.
- Primeres observacions genètiques: grups san-
guinis, polimorfismes clàssics. 
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- Proteïnes: reacció immunològica creuada, se -
qüències de l’ADN.

- ADN: hibridació, seqüència de l’ADN.
Molts treballs per gens concrets.
Ara, visió genòmica:

- Humans-ximpanzés 1,24%
- Humans-goril·les 1,62%
- Humans-orangutans 3,00%

Els que l’assemblem més són els humans i els xim-
panzés. Si volem ser objectius, els que han tingut
menys temps per diferenciar-se, s’assemblen més.
Aquestes diferències es van acumulant en el trans-
curs del temps. Aquests percentatges es poden con-
vertir en temps de divergència, temps de separació.

Visió filogenètica dels humans, evidència genètica
Hem agafat una mostra d’humans, ximpanzés, goril·les
i orangutans, hem fet les seqüències dels ge nomes de
cadascun i hem anat comparant les lletres. El signifi-
cat final és que el concepte de diferència, i el concep-
te de diferenciació en el temps o evolució és el mateix. 
Podem reconstruir la història dels éssers vius actuals
en el temps posant la quantitat de diferència genètica,
o bé posant el temps, sabem la velocitat de canvi que
podem convertir en el temps.
La gran semblança genètica ens mostra el camí llarg
compartit en el temps.
Temps de divergència dels pòngids:

- Home-ximpanzé 5-6 milions d’anys
- Home-goril·la 7-8 milions d’anys
- Home-orangutan 12-13 milions d’anys

Som tan semblants amb els ximpanzés perquè en el
procés de la vida les diferències són petitíssimes i són
realment petites perquè tenen un camí comú, són va -
riacions d’un mateix tema.

Gran semblança genètica entre humans i ximpanzés
Quina és la diferència entre humans i ximpanzés?
Com a xifra global, la diferència és de l’1%. És poc o
molt? Compartim el 99 % del genoma. Diferim en 30
milions de parells de bases.
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Moltes semblances, però interès de les espècies?
Els grans assoliments s’han aconseguit per a tots els
organismes: bacteris, plantes, fongs, animals. Nosaltres
i ells som petites porcions sobre el nostre avantpassat
comú.
Nosaltres estem treballant en el laboratori buscant les
diferències genètiques. Hi ha característiques genèti-
ques diferencials que ens donen diferències que són
extremament interessants.
Quines són les raons per les quals les funcions aca-
bin donant les diferències?
Hi ha d’haver bases genètiques diferencials funcio-
nals per al llenguatge, per a la posició erecta, per al
pensament…
Segon punt: l’aspecte ens pot fer pensar que hi ha
grans diferències entre els humans, però és extrema-
ment subjectiu:

- veiem diferències entre els humans.
- afecten fonamentalment l’aspecte extern, que

és on actuen els factors ambientals, insolació, tempe-
ratura, humitat.
L’aspecte extern depèn de pocs gens i pot canviar rà -
pidament per selecció natural.
Si us mostro aquestes figures, hi ha molta diferència
entre aquestes 4 noies?
El parany és: sí, en el maquillatge. És una noia maqui-
llada de 4 maneres diferents.
No som objectius  a l’hora de copsar la diferència.
Les diferències en l’aspecte ens parlen només d’a-
daptació i no són bones mesures de la diferència. Po -
dem mesurar de manera més objectiva la diferència?
Mirem els genomes.
Quina diferència hi ha en els genomes dels que estem
aquí o de tota la humanitat?
Variació en el genoma: si busquem els genomes de
tots els humans trobaríem que són idèntics en el
99,9%. És a dir, un 1 per mil de diferències. Un ordre
de magnitud més de semblança entre el conjunt dels
humans. És molt o poc?
Diferències entre el genoma dels humans: diferències
en mitjana de l’1 per mil. 
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És molt o molt poc? 
- Compartim el 99,9%.
- Diferim en 3 milions de nucleòtids.

Podem comparar-ho amb altres espècies: hi ha dife-
rències molt més grans en ximpanzés o goril·les. Els
humans som, entre nosaltres, extremament sem-
blants genèticament.

“Primate Tree”
Comparant els humans i els ximpanzés, veiem que
entre els humans som molt més semblants que els
ximpanzés entre ells. Això és com els pastors que
saben veure diferències entre les vaques i les ovelles;
nosaltres les veuríem totes iguals.
La diversitat de la genètica humana és molt petita.
Com menys diferències, és que fa menys anys que
es tem separats. L’espècie humana és molt jove.
Per què hi ha tan poques diferències entre humans?

- la quantitat de diferències genètiques depèn del
temps de separació evolutiva

- temps de separació entre
espècies/poblacions/individus

- els humans tenim poques diferències genètiques
perquè som una espècie recent evolutivament. 

L’origen de la humanitat actual és només d’uns
100.000 anys d’antiguitat. Inicialment tots tenen ori-
gen africà.
Fa més d’un milió d’anys hi havia l’Homo erectus, des-
prés l’Homo sapiens arcaic (els d’Atapuerca, nean-
dertals, els de Java, homínids).
No estan a la base de les poblacions actuals. Es van
extingir totes i tota la humanitat actual deriva d’un segon
origen africà dels humans moderns. Els Homo sapiens
sapienss’originen a l’Àfrica i es van expandir, i els altres,
els neandertal, es van extingir fa 32.000 anys.
Els primers homes moderns actuals arriben fa uns
40.000 anys, els anomenats de Cromanyó.
La idea ve de la diversitat genètica, d’origen a l’Àfrica
van anar fent migracions cap al sud-est d’Àsia i cap a
Austràlia, cap al nord d’Àsia, d’allà cap a Europa i pel
nord cap a Amèrica.
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Heretabilitat de l’ADN mitocondrial
Ens permet veure de manera clara i de manera senzi-
lla unes circumstàncies genètiques interessants.
L’ADN de les mitocondries s’hereta per la via materna
tant en els homes com en les dones. Seguint això te -
nim individus classificats segons la semblança genè-
tica de l’ADN. Els de la dreta són els més divergents.
Si mirem aquestes regions sempre trobem individus
d’origen africà. La gènesi de la humanitat actual és
africana i van emigrar per tot el món.
El quadre de barres fosc correspon a la diversitat de
la humanitat actual no africana.
Si suposem que diguéssim que existeixen 5 races to -
tes serien africanes i la resta serien subraces de les
mateixes.
Per tant tenim aquesta situació de diferència genètica
relacionada amb la història, amb l’evolució.
Podem fer el mateix comparant els cromosomes Y i
obtenim resultats semblants.
El retrat de la humanitat seria sortir d’Àfrica, cap a Àsia
i Europa, d’Àsia passaria a Austràlia pel sud i cap a
Amèrica pel nord darreres expansions després de les
darreres glaciacions.
Sempre hem tingut tan poca diversitat genètica? La
resposta és que no, però nosaltres som els últims que
vàrem aparèixer.

Publicacions recents
Hi ha poblacions del món que s’estan extingint: indis
d’Amèrica, Austràlia, illes del Pacífic, Tasmània.
(Reproducció d’un home de l’illa de Tasmània, d’un
neandertal i de l’home de Floes.)
Fins a quin punt les poblacions extingides represen-
ten molta més diversitat?
Podem comparar les espècies extingides a través del crani
de Neandertal que es va trobar. Estava a Europa molt
abans que arribessin les noves poblacions de l’Àfrica.
Podem comprovar si es van extingir del tot. 

El món neandertal (250.000-28.000 gBP)

Per primera vegada en la història en aquests darrers
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anys hem pogut recuperar ADN extraient-lo de restes
òssies per treure’n les seqüències del genoma nean-
dertal. Vista la distribució dels humans moderns, pri-
mer hi havia els africans, després altres africans, i
després africans i no africans. Els neandertals repre-
sentarien una diversitat que s’ha perdut, tenen unes
se qüències ben diferents de l’home actual.
En el genoma tenim l’explicació de l’evolució anterior
i hem pogut reconèixer la informació genètica de po -
blacions humanes extingides.
Podem reconstruir la història.
Us recomano visitar la pàgina web www.genografic.com,
que és la pàgina web de diferents grups del món, nos-
altres hi participem per Europa, per poder veure els
avenços per construir l’atles del viatge humà, del viat-
ge de formació de les poblacions humanes.
No he parlat de selecció natural, la podem veure en
joc en el nostre genoma.
Per tant tots som iguals, i tots som diferents: 

- Entre els humans per la nostra història evolutiva
presentem diferències, tot i que poques.

- La diferència entre el que abans en deien races
no té fonament genètic.

Implicacions de les poques diferències genèti-
ques entre humans
Els humans som molt semblants, cal estudiar les po -
blacions per poder veure’n les diferències.
És un camp en què s’avança molt, però encara té man-
cances i sobretot quan hem d’entendre les parts fun-
cionals, és del que encara hem d’aprendre molt.
A l’hora d’entendre el funcionament de la vida, en tenim
fragments, però falta la visió conjunta global. Fem tros-
sets d’un puzle però la visió general encara ens falta.

Nota:
Aquest text és una transcripció de l´exposició oral, que no ha
estat revisada per l´autor, les imatges s´han extret de l´enregis-
trament audiovisual


