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ill fenonicn de la variabilitat humana cs conegut des de ja fa temps.
El nnarc adequat per al sell estudi sistentittic cs naturalnnent el de 1'An-
tropologia. Peril la paraula Antropologia no sentprc ha cstat utilitzada
en cl nnateix sentit. Des d'Aristotil, que ja usava el vocable antropoleg,
tins As nostres (lies s'han succeit Ics ales variades accepcions. Pero, en
definitiva, el terme Antropologia serveix per a expressar dos conceptes:
a) Flit sentit ampli, cs la cicncia de 1'home, la qual n'estudia les difercn-
cies i les causes (Iue les determinen en el temps, varietat, floc i condiciO.
A inesura que s'anaven rcunint mes dades, 1'Antropologia ana dividint-se
en branques corn l'Arqueologia, l'Etnologia, la Lingiifstica, 1'Antropologia
Efsica o Biologica, etc. b) En sentit estricte, la paraula Antropologia es
refercix exclusivament a I'estudi biologic de 1'honne. Aquesta ultitna ac-
cepcio to vigencia en el Vell Mon, inentre que la primera cs mLs accep-
tada a America.

Si usem la primera accepcio, els snots Antropologia ffsica o biologica

i Antropologia cultural sbn els adequats. Per contra, en sentit estr•icte

parlent d'Antropologia i d'Etnologia per referir-nos als vessants biologic

i cultural de 1'estudi de I'honte. Coin podem veure, es tracta d'una giiestiu

de nontenclatura, que no tc flies importiuncia quan han estat fixats clara-

incnt els objectius. f-s obvi quc aquf cls parlay( de la variabilitat de

1'honme des de Tangle biologic.

Hem d'afegir encara que cis mots Antropologia i Etnologia ens portcn

de seguida a les nocions de rasa i poble, que and) tanta intprecisid soil

usades fregfienunent. Per aixo cal llur definiciti a Ii d'estahlir and) se-

guretat els diferents aspectes de ]a variabilitat humana. En les cicncies

biologiqucs, la paraula rata expressa tilt con(epte taxonomic, es a dir,

relatiti a la classificacici dcls esscrs vies, i quan l'apliqucnn a Phonic cquival

a les categories de subspccic o varietal de les sistenn:ntigties zoologica i bo-

t:unica. D'acord and) aquest criteri, la raga pot csser delinida coin (tot

grup natural d'individus annb deternninada connbinacici de caractcrs here-

ditaris i and> suficient categoria distintiva dins l'espccien. Per contra, quan

horn considera tan grup hunnin des d'un punt de vista historico-cultural

i prescindint de la seva esu uctura biologica, hom usa el mot poble. L'es-

tucli particular i descriptin dels pobles es 1'Etnografia, de la mateixa
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manera que la sistematica racial constitueix l'Antropografia o Raciologia.

Es facil d'adonar-se que rata i poble son dues entitats distintes pero

no totalment independents. Hi pot haver una superposicio parcial o idhuc
total, corn es el cas d'alguns pobles primitius. Pero cs molt frequent que
tin conjunt d'individus d'una mateixa rata estiguin repartits entre pobles

diferents, i viceversa, que en un mateix poble hi hagi representants de
races diferents. Horn tambe comprcn que per a l'analisi biologica de
certes poblacions, sigui convenient el coneixement de llurs pecularitats
culturals. i no es nrenys cert que la naturalesa biologica de l'houre infornra

a vegades el seu conrportaurent coin a esser social.

Concretant mcs sobre el concepte de rata, hem d'afegir que avui dia
horn pensa d'una manera bastant diferent do corn pensaven els antro-
polegs del segle passat. Per mitja de caracters corn el color de la pell, la
forma del cap, l'estatura, etc., cercaven les caracteristiques fonamentals de
les races pures, mcs o menys desdibuixades pel que ells creien variacions
accidentals i hibridacions. El progres general de la genetica es va deixar
sentir de seguida dins l'estudi biologic de l'honie, i del concepte, diguenr-
ne estatic, de rata horn ha passat a una concepcio dinamica, d'acord auto

la genetica de poblacions. Amb el nom de raga enteneur ara un complex

genotipic (((genetic pool))) que dona hoc a una deternrinada conibinacio

de caracters hereditaris. Els termes mitjans d'aquests caracters representen

la tendencia central, pore no un tipus fix, puix que la reconrbinacio

genica en la reproduccio deternrina una variacio constant.

D'altra banda, si be, i coni ja hem indicat, horn n'estudia tota classe
de caracteristiques, tant morfologiques corn fisiologiques i que poden anar

des del senzill index cefalic fins al mes complex polinrorfisrne de la nio-

lecula de les hernoglobines, no podem deixar de tenir en compte que no

totes son igualurent informatives sobre la variabilitat huinana. Si hoar

tracta de seguir una pista frletica, es clar que els caracters d'hercncia

poliniera i am]) reduIda mutabilitat seran nres estables i per tint ures

indicatius que els caracters d'hercncia nrononrera flies sotnresos a les va-

riacions per deriva genetica. Altranrent, si es tracta d'estudiar les variacions

a curt terrne, aquests ultinrs seran flies adequats.

PERSPECTIVA DE LA SISTEMMA"1'ICA RACIAL.

Hour ha parlat molt aquests darrers anys sobre la sisteruatica i la seva

utilitat. La problenratica no cs pas solament antropologica sing biologica

en general. Les opinions llegides i que hour Ilegeix encara son molt di-

verses. I)es de 1'especialista aferrat a la sisteuratica coin a unica finalitat,

fins al que preconitza prActicanrent la seva eliminacio, podem escoltar les
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opinions mes variades. Segons el men parer, potser hi ha una certa falta
de perspectiva historica.

La sistematica dels essers vivents, i entre ells naturalment 1'home, es
una etapa necessaria. Sense ella no tenirn els punts de referencia per a
qualsevol altre estudi. Aixo vol dir que no es tracta de classificar Per se,
pero que interessa classificar, i em sembla que es aixf a qualsevol nivell
del saber huma. En 1'esfera biologica, quan fern biologia molecular, I'etapa
prcvia per on passem es la cl'cstudiar la variabilitat molecular; i que es
aixo, sing tambe una sistematica, molt important certament com a etapa
necessaria per a molts altres estudis?

Per tot el que hem dit, doncs, creiem que la sistematica racial humana
continua tenint importancia, pero mes coin a mitja que no pas coin a
finalitat. Horn compren que sigui aixi ja que, cssent les races entitats dina-
miques, queda clar que la sistematica s'ha de referir necessariament al
polimorfisme de 1'especie humana en un moment donat. Per contra, ens
interessa molt 1'analisi d'aquest polimorfisme, per exemple des del punt
de vista de 1'adaptaci6 biologica.

L'ADAPTAC16 BIOLOGICA

Acabem d'indicar que avui la classificaci6 racial interessa inenys per se
que coin a mitja per a l'estudi dc Ics causes de la variabilitat humana.
Si be arcs endavant indicarenr que hi ha una fracci6 de variabilitat que
pot dependre dc I'atzar, tanrbe es cert que la variabilitat de moltes carac-
terfstiques huniancs es do natura adaptativa.

Podern definir l'adaptaci6 biologica coin el conjunt de canvis per
mitja dels quals els organismes superen les dificultats dc l'ambient; en
Cl seu sentit rues anipli compren el conjunt de processos bioquimics, fisio-
logics i genetics necessaris per a acornodar-se a aquestes dificultats. Afecta
naturalinent els aspectes funcionals i lcs estructures de que depenen
aquestes funcions. Els fenomens adaptatius apareixen: r) en els esdeveni-
ments evolutius irnportants; 2) durant el crcixernent de l'individu, i
3) durant els canvis fisiologics i de comportanrent de curta duraci6.

L'adaptaci6 biologica implica la seva antftesi. Es a dir, si una manera
de funcionar es adaptativa, una altra ho es menys o no ho es gees, en
les mateixes circurnstancies. D'aquf surt la idea de la scIccci6 adaptativa,
o sigui, la selecci6 natural dels organismes millor adaptats i 1'extinci6
dels menys adaptats, ja sigui per una reduida fertilitat, ja per mort prc-
matura. En aquest sentit, 1'adaptaci6 comporta una variaci6 en estructura
o funci6 i pot aplicar-se a un organ en particular, a 1'individu sencer
o a tota una poblaci6.
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Es important d'asscnyalar dills la problclllatl(a (lc 1CS IIIVCsligai1UII5

actuals, que com (liferents siguin cis iudividus o poblacions, nlcs

facilnlcnt podrem establir la rclacio Clare lcs difercncics anat6iniqucs

i fuucionals i les difercncics anlbicntals. Inversanlcnt, els pobles (l avui

dia son en molts aspectCS tan similars que fregiicntmcut cs dificil (lc rcla-

cionar-ne les difercncics estructurals amb lcs diferents caracteristiques anl-

bicntals que hone troba per tota la supcrficic do la Terra. No obstant

aixil, coneixern molts aspectes adaptatius que, naturalmcut, aqui no

podem detallar. Per exenlple, adaptacio a 1'al(;ada (em refereixo a lss

poblacions (lue viuen a 4ooo metres o rocs), adaptacio al fred, adaptaci(l

a la calor, i altres circunlstiulcies adaptatives quc expliquen algunes de

les caracteristiques morfoli giques i fisiologiques (le Phonic, cons son el

color de la Pell, 1'estatura, el pes, el luctabolisme, la forma del nas, etc.

Les reglcs o 11cis dc BERGMANN i ALLEN ' que relacionen la grandiiria i la

forma del cos anib la teniperatura ambient, han estat aplicades a 1'homc

i, amb les naturals cxCcpcions, rester plenalnent con(irnlades.

Afegiln encara que cis feni iiicns adaptatius tencli lloc, de fet, de

ties luaneres. La prilncra, quc podricnl titular d'a(laptacio sclectiva, es la

produida per la repetida SClcccio natural dels genotips d'tnla poblacio

quc nlostren urea luillor adcquacio biologist respects al Incdi ambient en

quc cis toca viers. La segoua cs coustituida per la capacitat (1'aclintatacio

a variations alnbientals de curta duracio; es de naturalesa reversible.

La tercera correspon a les adaptacious sobrevingudes durant cl creixeulent;

cons qtic cl proses cs esseuciabnellt irreversible despres del creixeulent,

rep el nom tic plasticitat.

1)c l'actuacio conjullta 0, 111cs ben flit, transgressiva d'aquestes ties

possibilitals adaptativcs, juntanlent and) 1'actuacio dcls factors no adap-

tatius 0 indeternliuistiCS (nlutacio i deriva gencti(a priucipalnlent), resulta

factual tie 1'espccic Iiuniaua.

LA BIOI.OGIA MOLECULAR

L'Antropologia, cool it disciplina biologica, no podia escapar a les

vicissituds cvolutivcs de la Biologia cn general. No cs cap novetat d'as-

scnyalar aqui quc Cl progres dels ulitjans o pr(xedinlcnts d invcstigacio de

quc ha disposal cl bioleg han gnat nlillorant en el transcurs del temps.

Aixo ha deterntinat una scrie de riivells o plans en la investigacio dels

cssers vies. Prilncrautent, el nivcll macroscopic, en Cl gual 110111 investiga

lcs formes per obscrvacio directa. L'Os del Inicroscopi peruletc (lc portal

1'cstudi a nivcll cellular; i actualiilcnt les nlcs Iuoderucs tccniques pcrule-

tell de dur a terms l'estudi a Ilivell molecular.
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Naturahnent scinprc que dins el progres cientific s'obren nous Ga-
mins, surten enfrontanicnts cntrc lcs diferents tendencies. D'un canto,
cis dcfcnsors do la rnetodologia quc podricin dir-ne classica i que es resis-
teixen a acceptar cis noun metodes; d'altra Banda, alguns pioners de
les modernes tccniqucs prescindeixen de les trobalics preterites i sense
dir-ho obertament consideren que ponies a partir dells comcnca la cien-
cia scriosa. Corn ja hem (lit, 1'Antropologia no s'ha vist lliurc d'aqucsta
problematica, i en cis congressos d'aquesta especialitat no son infrcqucnts
les discussions cn aquest scntit. La meva opinid, almenys en el camp
aniropologic, es que aqucstcs positions extremes no son pas les mes
encertades. Crec que cada nivell o etapa cientffica ha fornit i forneix
inforinacio util, i que nomcs amb la integracio dels trcs nivells ens podrem
anar acostant cada vegada mes al concixcment de 1'6sser viu.

En efecte, podeun alrnrar quc en la base do la variabilitat genetica

hi ha una variacio cn 1'estructura primaria de les proteines, corn son

Ics difcrencies cn les segiiercies dell aminoacids. Aixo vol dir que en cl

proccs fenogenetic quc va des del geu (aunb una se(1iicncia deterniinada

de nucleotids) fins al fenotip (IC I'individu (caracteritzat per una writ de

propictats hnorfologiques, fisiol6gi(Iuc5 i de coniportanient), I'estructura

priniaria de lcs proteines constitucix la prinicra etapa, ja que resulta de

I'atcio gcnica priniiIria. Podricm dir quc l'estructura primuria d'una pro-

teina cs e1 caracter fenotipic que mes exactanient rcflecteix les caracteris-

tiqucs del gcnotip, o tambc que la variabilitat cn lcs proteines cs la

unillor expressio fenotipica que hom pot obtenir do la variabilitat gene-

tica. L'interes del scu estudi cs (1011(5 clarissim. Per contra, conve tenir

prescnt quc l'adcquacio biolbgica do l'individu, tom un tot, resulta do la

integracio dcls difcrents caracters en cis nivells superiors del fenotip, lluny

de 1'accio gcuica primaria i despres d'una complicada gamma d'interaccions

geuctiques i ambicntals de les quals ens resta molt per aclarir. Per tant,

cl scu estudi dirccte cs tambc necessari.

Encara voldria fcr alguns coinentaris mes sobre aquest particular, jut-

jant les dues positions extremes esnicntades abans. Als qui creuen que

l'evolucio d'un organisms nonics ha (I'csscr estudiada a nivell niorfoliigic,

cis dire quc 1'cvoluci6 a cscala molecular csta 111olt lluny d'csser un despro-

posit. Lcs proteines son maquines moleculars adaptades a una gran varie-

tat de fuucions especifiqucs, i cs molt probable quc algunes parts de la

seva cstructura s'hagin luantingut constants a travcs de llargs periodcs de
temps i sota l'efecte de fortes actions selectives. Per tal coin es tracta de
molecules grans i complexes, ofcrcixen possibilitats do variacio, i per

tant boon pot analitzar la magnitud i cl tipus d'aqucsta variabilitat.

Ara be, aixo que acabcin do dir, Zno cs molt seniblant AS arguments
dcls inorfolegs de fa dues generations quail aualitzaven cis details de

7
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les diferentes parts del crani, proportions esquelctiques, color de la pell,

etcetera? L'estudi de l'estructura i funcio de les protelnes entre els dife-

rents prirnats, no ve a csser una especie d'anatoinia comparada pero en

versio diferent de la que horn feia fa unes decades, quan nornes preo-

cupava la morfologia dentaria, el torus supraorbitari i la volta cranial,

per exemple? Admetem doncs l'irnportant paper que to i que pot tenir

la biologic molecular en l'estudi de la variabilitat hunrana.

Anent ara a l'altre extrem. Les possibilitats que ofereixen en molts

aspectes les modernes tecniques bioquimiques, han cstat sobrevalorades

per alguns en els estudis filogenetics sense tenir en compte la complexitat

general del fenomen i ignorant les lades obtingudes per altres fonts.

Poseur un exemple referent als tipus d'hemoglobines entre els prirnats

i atenent les segiicncies lineals dell aminoacids. Hour ha dit que en

alguns casos les substitucions d'aminoacids es produeixen a un ritme

constant en el curs de l'evolucio i poden servir per a mesurar el temps

evolutiu (i, per tant, la distancia evolutiva) entre dues espccies. Pel que fa

als prirnats i sense entrar en detalls, diguern que avui dia coneixent les

difercncies rues iniportants entre les hemoglobines de llurs grups rues

represcntatius. BUE7TNER-JANuscn,' que s'ha dedicat intensament a aqucst

terra pero arnb sentit molt critic, aporta l'estudi segiient.

Parteix de la base que els prirnats forneixen una colleccio fossil, no

tan conipleta corn voldrieni, pero si suficientment nombrosa i datada per

a podcr-ne analitzar les divergencies frletiques. Considcra cn cl seu estudi

les hemoglobines de Lemur fulvus i Homo sapiens. Segons cls paleonto-

legs, han passat no nrenys de 55 milions d'anys des de la diverge'ncia

filetica dels lemurs. Si comparem les cadenes a i (3 de 1'hemoglobina

hunrana amb les cadenes a i (3 del lemur, trobarent que s'han prodult

6 substitucions o difercncies d'aininoacids en la cadena 2 i 2'i en la ca-

dcna D. Si calculent el temps necessari per a fixar una niutacio efectiva

en Ia cadena a de lemur, trobcut que s'hauran necessitat per terine mitj<t

9,1 milions d'anys. Si prenent, pero, la cadena 3 antb 23 substitucions, obte-

nini un valor mitja de nomes 2,4 milions d'anys per a fixar una mutacio

efectiva. De manera similar, si compareut la cadena D de lemur amb la

cadena .. de l'hemoglobina fetal, resulten per terine mitjh 1,5 milions

d'anys. Aquest exemple suggereix, doncs, que la taxa evolutiva d'un

locus pot correspondre a 4 o 6 vegades la d'un altrc; per tant, resulten

distancies evolutives diferents...

El present exemple ens demostra que horn no pot treballar sobre sim-

ples suposicions. La primera suposicio es que la poblacio ancestral de

Thorne i del lemur tenia una hernoglobina d'cstructura idcntica a l'henro-

globina hunrana A. La segona suposicio cs que la taxa mutational en

les cadenes a i (3 s'ha mantingut uniforme o alnrenys a I'atzar des de la

8
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divergencia filetica de les dues limes evolutives. Per si aixo fos pot, hem
de tenir en compte cls fenbmens selectius que, si han actuat de manera
parallela, poden haver determinat semblances entre lcs hemoglobines del
lemur i do Thorne mcs que no pas per Ilur origen comu (nosaltres no
podem distingir aquells aini!noacids en dues cadenes que son identics per
descendcncia comuna d'aquells que ho son per seleccio parallela). Crec
que la cosa que resta clara cs clue la taxa evolutiva no ha d'csser forco-
sament lineal i que cs funcio de moltes variables inespecifiques encara.

BUETTNER-JANUSCII aporta encara tin altre exemple, que aqui no po-

dem detallar, basat en la tecnica immunologica i en cl qual horn arriba

a un resultat tan absurd corn cs ara que hominids i pongids formaven

part d'una mateixa poblacio fa tan sols 5 milions d'anys quan totes les

dades palcontologiques ens permeten d'afirmar clue fa ja uns 14 milions

d'anys que els hominids s'havien diferenciat dels primers pongids.

Tot aixo no vol pas dir que les proves bioquimiques no siguin utils
en la problematica filogenetica; el que no podem fer cs demanar la total
intcrpretacio del fenomen sense integrar el sous resultats als que for-
neixen les altres vies d'investigacio (que naturalment tambe tenen les
seves limitations), i, sobretot, cl quc no podem fer en qualscvol esfera
bioligica quan toqueni problemcs quantitatius cs llcnSar-nos alegretnent
pel cami do les extrapolations niatematiques.

L'EVOLUclU h UMAN:1

L'evolucio en el /iassal.

No pretenem, naturaluient, ui cs possible dc fer agui un resum general
de les troballes fossils qne condueixen it l'home actual. Per contra, pot
esser interessant de dollar unit idea (le coin queda plantejada avui dia
la filetica humana it la Hunt dcls darters descobrimcnts. Al llarg d'aquests
ultims dccennis i especialinent en la segona tneitat del segle, s'han pro-
duft unc scric d'estudis, resultat de noves descobcrtes fossils, que ens han
pernlcs d'assenyalar amb un xic mcs dc probabilitat la linia evolutiva de
la humanitat. Naturalment, hi ha molts buits per omplir, pet-6 no ens
trobem, corn no fa pas molts anys, quc amb poques dades fossils jugavem
a construir arbres filogenetics i naturalinent Ics probabilitats d'equivo-
car-nos ercn moltcs. El simil del professor VALLOIS rclatiu a aquests in-
tents, en comparar-los amb un hipotetic experiment d'intentar dibuixar
el pla d'un Paris inundat i sobresortint-ne nomes uns quints edificis,
resulta molt adcquat. Avui continucm tenint dubtes, puix quc encara
manta molta informacio quc cs d'esperar clue futures excavations aniran

9
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Peru sobretot hear apres a tcnir tires cautcla , potser diria tambc

tin xis mes ti ' humilitat , en dclinitiva, a esscr rocs cicnti(ics.

Conrenccui pcr assenyalar guc, ara, quan hom estudia una troballa

fossil pcnsa ja anih criteri genetic . Es a (lit', 11oni no Acrd dC vista quc

aquell exemplar formava part d'una collectivitat amb tin complex genoti-

pie, i, per tant , amb una variabilitat core la que trobern avui dia en les

espccics vivents.

Aquest criteri tan cncertat ha pernres de descinbolicar tin xic la nra-

deixa de noms que oferia el m6n fossil . Pcl fet de no considerar la

variabilitat genetica , i tambc potser per la satisfaccid de poder posar

tin nom a una troballa propia , hom havia arribat a una proliferacio de

gcncres i espccics totalnrent absurda. L'any rg(i,; SIMPSON 6 parla d'un ve-

ritable caos en la palcoantropologica , i Cnnrt'l EI. r.,-' aquell

nratcix any , ens rc corda que hom havia arribat a crcar 11o espccics cor-

responcilts a difcrcnts gcncres.

D'acord amb cl criteri abatis esnrentat , hoar ha inteutat una sinrplili-

caciu dins una nonrcnclatura tan diversa . No podcm entrar en details,

naturalnreut , peso scmbla que predonrina la idea (I aceptar per a la fanri-

lia Houtiuidae dos gcncres: Auslralojnthecus i Homo.

El geuere A11slr(110/)illrecus constitueix tin estadi evolutiu dins cl goal

hoar inclou principalnrcnt cl antics generes Australo/xthecus , Plesiauthro-

/nts, Parautltropus i . En aquest periods evolutiu, que s'estcn

principalnrcnt pcl Plistocc inferior i part del nritjir, havia cstat aconsc-

guida la postura erecta (aixo qucda fora de tot dubtc) quan cncara la

ccfalitzacio era incipient.

Scgons lcs opinions nres nrodcrnes , senrbla quc podenr distingir

(Ices espccics d'Auslralo/rilhecus : robuslus i africauus . La prirnera, d'as-

pecte tosc i robust , i, la segona , ures gracil cn general . Tot fa pensar que

A. robustus podria csscr una linia aberrant destinada a extingir - se, nrentre

quc A. africauus podria estar en la veritable linia huniana.

Les troballes efcctuades a Olduvai (" I'anz:rnia ) per 1 .I.:Akira' i batejades

anrb cl nom ('Homo lrabilis conrpliquen on xic cl panorama. Scgons

aquest autor i coldaboradors, I10111o habilis (contenrpoiani dell australopi-

tecins ) es deu troba • err la veritable lima hunraua . Per contra, altres autors.,

creucr ► quc cis ejcurplar dcsiguats Homo habilis no device cssci

sing tines formes tin xic tires evolucionades d'A. africanus . La conclusio

arcs prudent cs quc CS tracta d'un conjunt de formes quc d'uua rnanera

o altra assenyalcrl la morfologia dell nostres avantpassats , peru cos calen

rocs troballes per it poder puntualitzar -ho alnb mss garautics.

Dins el genere Homo es fan dues espccics : erect us i sal ieus. Homo

erectus comprcn principalnrcnt cis antics generes Pilhecanthrop us , Siuau-

thro/zus i Allanthropus i constitucix l'cstadi del Plistocc que des

10
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dcls au^u^alopitccius ens pcn^ta a Honi^^ so^^iei^s. llius Ho^^iu sn^^ic^i^, avui

dia ja ^ollunu iuclou Nea^t^lcrlltal i sraj^ie^is pi^<^piamcut dit, afc^int aqucsls

dos norus subspou(icament, cs a dir: Ito^^ao sa(^ie^rs neu^<<lc^^l/ualeusis i
Ho^^io sctf^ie^ts sa^^icns.

No podem discutir aci el problema de les formes primitives de 1'lfo^ito

sn^^ic^ts. I:m refcrciso naluralnicut als disculiCS (n^r^sn^^iens i hr^iu•raxdcr-

l/^r^le^^sis. liu lloc, pcrquc aqucs^es res^es principalmcn^ prcwur-

niicuscs son po^^ucs cncara, i mat couscrvadcs. 1)'allra bauda, adnictcnt,

.unh la majoria d'auCors, cl polilipisme do 1'cspccic lnnnana, cs do mo-

uicnL molt avenlurat d'assen}alar si Humo salrie^is passe primer per un

estadi de formes generalitrules o be si les limes cap a ^'^'eaarlerlltal i cap a

srrfiic^rs cs marcarcn molt aviat.

soy

i.oo^

soo

^nmo ,a,^^^^^,

^,,m^ e^

Miliuiir J-u ^iy^

repcwmmi" de 11mraynt dc la tVadmt cmnhl dumnt
I,C%olli(i(,) (Ick pl-illiats.

llins aqucs^a rapidissiuui visio del aniciscu^cut actu^il do 1'cvoluci6

huuiaua, voldricni cncara dos aspcctcs do natura quanti^ali^'a.

1?1 prinicr dcniostr,i quc cl 1'cnonicii do la ccfalitzacio des dels avan^passats

d'Llui^eo fins a 1'homc ae^ual ha tin^ut lloc molt rcccuuucul. Si scguiui

1'au^nieut de la capacieat cranial des de 1'inici del 'herciari, podrem com-

provar quc durauC a^^ucs^a era beol^^g•ica ell augmcn^s sou mole luaus,

pcri^ mo1C riipids, per contra, cn cl darrcr milio cPan^^s. YarCine dell

printers pro-siuiis lcuuu^iforn^cs ^juc aparciYCn al annencamcnt del '1'er-

ciari, sebuei^eii despres cls primers siiuis all vol^^uits de 1'Oligocc i amb

ii
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un xic mcs de capacitat els driopitecins del Miocc que van marcar un

pendent poc pronunciat, fins arribar als australopitecins i especialment

a Houao, en el goal la cefalitzacio es manifesta clarament (fig. i). IJsmen-

tem incidentalment que del grup complex dels driopitecins sort el genere

R^^na^^ithecus, que sembla el primat fossil del Miocc que ens Aorta cap

a la linia dels Hominidae. Pcr contra, Oreopitheciis, quc tanta tinta va fer

correr inicialment, sembla clar despres dels darrers estudis sobre les tro-

balles de Grossetto (Italia) que es tracta d'una Branca collateral dell

hominids que s'extingi al final del Pliocc.

3
capacitat

cm

^_1 1

12

11

10

9

8

7

120

^•
^v

etec.

I I I 1

140 160 180 200 220 mm long. Irani

Diagraina reprcsentaliti fle I'al-lonletria (apa(itat/longitild
del (iani (simplifi(at de 11. ficninici).

F.1 segos aspecte quantitatiu fa refercncia a les regressions entre di-
verses parts del Irani durant 1'evolucio humana. l^atudis molt recents de
HAMMER 3 has indit: at quc es tracta de regressions al•lomctriques, o sigui
regressions de opus potcncial, ja quc la variable independent x figura
com a base d'una potencia. Per taut, com ja es sabot, present logaritmes

es transformen en regressions lineals.
Primcrament , HEMnn^: R estudia la rcgressio entrc la longitud dci Irani

(glabclla-opistocrani ) i 1'arrel cubica do la capacitat cranial (fig. z). Hom

iz
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comprova que el pas dels australopitecins aHomo ereclus representa un
increment de la longitud del cap i tambc de la capacitat cranial, o sigui,
un augment general de la grandaria del neurocrani. Per contra, el pas
d'Horno erectus a les diverses formes de sapiens es presenta sense se-
parations Glares ^en forma de transpositions allometriques de la capa-
citat cranial. Aixi^ vol dir que, sense grans variations en la longitud
del Irani, hom observa un augment de la capacitat fins arribar a 1'houie
actual.

long. Irani

mm

200

180

160

140

^- i

.'I
i

i

r
iT

i^^^

^ ' O

"1
^y

L'

^^

r

J'

,..,s
^^

,''

120

I I I I

80 100 120 140 160 mm long. taro

F^c. 3. - Diagrama rel^resenlaliu de 1'aldunuu^ia lon^iuul dcl Irani'
lon};^iuid de la cara (sim}^lificat ^^Ie H. lienuuer).

L'altre estudi de regressici (lig. ^) compara la longitud del Irani (gla-
bella-opistocrani) amb la lougitud de la cara (prostion-basion). Hom com-
prova aqui que en el pas clels australopitecins a Hornn s'ha produit
una transposiciG allom^:^trica. en la longitud del Irani, es a dir, que 1'es-
quelet facial ja no ha augmentat ((ins i tot s'ha produit alguna reduccio)
en contraposiciG a 1'increment del neurocrani.

13
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F.ls mecanismes de l'evolucio.

Els factors determinants de l cvolucio humana son els nutteixos que

actuen en 1'evolucio (]cis altres animals, be que la forma d'actuar en

Phonic presenta particularitats de lcs quals farc11n un brcu ream aqui.

Aquests factors son: Les mulacions, (pie en produir canvis en l estruc-

tura genctica de la poblacio, n'augmenten la variabilitat: la selrcrio na-

1n1a1, quc de ntancra oportunista afavorcix la pcrpetuacio (]cis genotips

mes convenients i, coin a contrapartida, 1'elimina66 dels menys aptes.

(Convc tenir present quc avui dia ]tote no to el tnateix concepte do la

seleccio que ant's enrera. Les expressions alluita per l'existencia» , <<super-

vivc11cia del mes apte», ban deixat de tenir la significacio d'abans. El Ices

apte no es solament el vencedor en la lluita per l'existcncia, sin(') espe-

cialntent aqucll que en un determinat ambient troba una major adcqua-

cio biologica i, per taut, una major probabilitat de pcrpetuacio i trans-

nrissio dels sous gees a la descendencia. El concepte modern destaca sobretot

1'cxit reproductiu de 1'individu. La seleccio, en (elinitiva, cs una repro-

duccio diferencial.) Tambc hi ha la deriva genelica, quc pot esser deli-

nida corn la variacio a l'atzar de les frequencies gcniques d'una generacici

a l'altra. Aixit cs mes probable corn mes petita cs la collectivitat, i hont

comprcn la iniportancia que degue tenir en els primers moments de la

huunanitat quan les agrupacions humanes cren molt reduides.

Altres factors, pero menys transcendentals per a l'evolucio humana,

son les migracions, el flux genic, els enereuaulents selectius i CIS matri-

ntonis consanguinis. D'aquests dos idtinns digueuo nounes quc no varicn

les fregiicncies gcniques, perm quc col•laboren a la tasca de la seleccio

negativa d'elinninacio d'honrozigots recessius patolilgics gue, ('0111 cs ben

sabot, augniCnten ell cis Inatrllrtonts cousangtllnrs.

Aquests son, en sintesi, els factors Ines import ants responsables de

l'cvolucio humana. 1'estudi detallat (]cis quals necessitaria naturalnlent

molt nli•S espai del 11ue aqui disposenl. Per contra, ens intere.ssa d'assellyalar

les difercneies de 111u- actuacio al llarg del temps. La Ilajoria d'autors

estan d'acord que 1'accio d'aquests factors ha degut esser hastant conl-

plexa, and) abundants fenimtens d'interaccio entre ells. Les discrepancies

apareixen quau bout tracta d'asseny:dar quill es cl lllcs important. Mien-

tre els tins s'inclinen per la seleccio, d'altres opium que la deriva gernctica

ha degut actuar intensaluent en les petites col-lcctisitats primitives. Potser

es ntcs prudent de considerar que cis dos factors ban pogut actuar inten-

sanlent: per tin ('ante, la deriva genctica i, natnralment. Ies mutations

a l'atz:nr coin a factors indeternlinistics, i per un alive la seleccio explorant

noses vies esolutives en scntit adaptatiu.

14
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La r'ariacio genetica en l'actualitat.

Si considerem ara el fcnomen en cls nostres dies, conve tenir present
que l'estructura, la grandAria i la din;unica de la majoria de les pobla-
cions actuals difcrcixen notablement do les dels temps preterits. Per
aixu cal esperar tambe resultats diferents. I)'altra banda no podem deixar
de considcrar quc en I'honie sc superposen 1'evolucib biolugica i 1'evolm-16
cultural. L'evoluci6 biolugica ha conduit al desenvolupaiuent del cervell
fins al gran de coutplexitat necessari per a servir de base a I'activitat
cultural. Peru la cultura no es transmet sobre una base genctica, sin()
per initjA del llenguatge i l'es(riptura. Aixi, (ones, 1'honte to dues hercncies,
la biologica i la cultural.

Antb 1'hercncia cultural, 1'espccie humana s'ha pogut independitzar,
en grail part, del medi ambient, la qual cosa la diferencia dels altres
essers vius. En efecte, aquests darrcrs s'adapten a les variacions arnbien-
tals canviant Ilur constituci() genetica d'acord amb les possibilitats
que forneixen les mutacions, la selecci() i la reconlbinaci() ge'nica en la
reproducci() sexual. L'home disposa tanibc d'aquestes possibilitats, pero
a Hies pot adequar el medi a les seves caracteristiques gcnetiqucs, ja que
mitjanpnt l'agricultura i la ramaderia assegura la seva alimentaci6, cons-
trueix cases amb calefacci() i refrigeracio que, juntament amb els vestits,
disminueixen els rigors climAtics. Al mateix temps, amb el progres do
la ntedicina s'escapa mes fAcilment de les consegUncies de ntoltes 111a-
1alties.

De tot el que acabem de dir no es dedueix que I'evoluci() biolugica
s'hagi parat en desenvolupar-se la cultura i quc Homo sapiens ja no estigui
sotntcs a] pr<xces de selecci(), com alguns prccipitadantent flan assenyalat.
1?s cert, conn hens dit, que el medi cs nten)s sever quc en attics cpoques,
pero aixu no vol (lit, que la selecci() hagi deixat (lad tzar colt a element
dif'erenciador. La seleccici es producix en qualsevol medi on els porta-
dors de diferents genotips Iransntcten ]lugs Bens a la descendcrncia antb
diferent intensitat. Per a dcsaparcixer la seleccici en ]'home, gents de tots
els tipus haurien de tenir el mateix noutbre de fills quc sobrevisquessin,
i no es pas aqucst el cas avui dia.

Els noes antbicnts quc ]'home ha assolit gracies a la seva cultura,
son els que deterntincn la forma d'actuar de ]a seleccici, i per aixu els feno-
mens selectius han d'csscr diferents dels ('altres &poques; per exeutple,
]a sclccci() natural podrit actuar sobrc la velocitat de reflexos, puix que
aquests intervenen en ]a probabilitat ('accidents en un medi tan tneca-
nittat (,out Factual. Al matt-ix temps, es obvi quc ]a utedicina salvia la
vida de molts que en temps no molt llunyans haurien snort joves i potser
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sense descendencia. Aixo determina la supervivencia de gcnotips que

sericn eliminats no ja pels ambients prehistorics sing tatnbe per altres ines

civilitzats. Per tant, s'efcctua una contraseleccio en sobreviure individus

biologicament menys aptes. Pero l'eficiencia biologica d'un individu cal

que sigui considerada en relacio amb els ambients actuals i no respecte

als preterits. Mentre subsisteixin les condicions actuals o fins i tot millo-

rin, especialment en sentit medic i higicnic, les deficiencies genetiques,

o llast genetic, que s'acumulin en aquesta contraseleccio podran esser

en una gran part compensades per un tractament adequat. Ara be, es logic

de pensar que hi pot haver un limit en aquesta contraseleccio, peru es

molt aventurat de dir quan i coin, especialment si tenim en compte que

al uiateix temps hi ha en perspectiva el que ha estat qualificat d'enginyeria

genetica, que pot desbaratar totes les previsions.

Sobre aquest particular, i ja per a acabar, assenyalem que gracies al

progres de la bioqulmica i al coneixement mes detallat de 1'estructura del

material hereditari, es possible que l'home controli directament la varia-

bilitat genica dell essers vius en general, i en particular orienti la pro-

pia evolucio. Son clars cls aspectes positius d'aquesta enginyeria, peru

tambe ho son els sous perills. Tractar d'evitar-los parant aqucstcs invcs-

tigacions, no crec pas quc sigui possible; la solucio rau en el seu us intel-

ligent. Si es conserven els nostres principis etics i morals, cal esperar

resultats positius. Aquest cs potser un dels punts mcs transcendentals de

1'evoluci6 humana.
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