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Charles Darwin 
• Estudià teologia, història natural, botànica i geologia 

a Cambridge. 

• Acabats els estudis, es va embarcar com naturalista 
al Beagle, que va fer la volta al món (1831-1836). 



El viatge del Beagle (1831-1836) 



Durant el viatge del Beagle, Darwin... 

• Va fer moltes observacions zoològiques, 
botàniques i geològiques. 

• Va recollir moltes mostres. 

• Va observar fòssils d’animals extingits. 



• Darwin observà que a llocs semblants i 
separats per una barrera sovint vivien 
espècies diferents, però semblants. 



Durant el viatge del Beagle, Darwin... 

• Va ser testimoni d’un gran terratrèmol a Xile. 

• Es va convèncer que l’evolució era un fet. 



Les illes Galápagos 



Les illes Galápagos 
• Presenten espècies úniques. 

– Tortugues (galápagos). 

– Iguanes. 

– Aus (pinçans, certioles i 
mascarells). 

– Foques (llops marins). 



Les tortugues de les Galápagos 



Mascarell de les Galápagos (dreta) 



Els pinçans de les Galápagos 





• Pinçans de les Galápagos dibuixats per Darwin 



Acabat el viatge del Beagle, Darwin... 

• Era un naturalista prestigiós. 

• Es va casar i va rebre una 
herència. 

• Es va mantenir en contacte, a 
través de cartes, amb els 
millors naturalistes del món. 

• Es va dedicar a intentar 
descobrir per quin mecanisme 
es produïa l’evolució. 



Com es produeix l’evolució? 



Les investigacions de Darwin 

• El 1838 Darwin va concebre el mecanisme que 
impulsa l’evolució: la selecció natural. 

• Espantat per les conseqüències del que 
acabava de descobrir, Darwin només 
n’informà els seus millors amics. 

• Durant els següents 20 anys es va dedicar a 
acumular evidències i arguments que 
recolzessin la seva teoria. 



Alfred Russell Wallace 
• Naturalista anglès (1823-1913) 

especialitzat en coleòpters. 

• Realitzà importants treballs de 
camp a l'Amazònia i a 
Indonèsia. 

• Fundador de la Biogeografia. 

• El 1858 concebí la selecció 
natural com a motor de 
l’evolució. 

• Abans de publicar-ho, decidí 
consultar Darwin. 



El dilema de Darwin 
• Darwin va llegir la carta de Wallace 

i, estupefacte, s’adonà que descrivia 
bàsicament la seva mateixa teoria 
de l’evolució. 

• Darwin es plantejà què fer. 

• Aconsellat pels seus amics, decidí 
fer públic un breu resum de la seva 
teoria i, el mateix dia, la carta de 
Wallace. 

• L’any següent, el 1859, publicà 
“L’origen de les espècies”. 





L’origen de l’home 

• El 1871, Darwin publicà The 
descent of man, and selection 
in relation of sex. 

• Darwin proposà que els 
humans estem evolutivament 
emparentats amb els grans 
primats. 

• Les reaccions socials i 
religioses van ser 
demolidores. 





La teoria evolutiva de Darwin 

• Però les reaccions científiques van ser molt 
més favorables. 

• Les evidències presentades per Darwin eren 
tan abrumadores que va convéncer gairebé 
tots els científics que l’evolució era un fet. 

• Des de llavors, aquestes evidències no han 
parat d’augmentar i enfortir-se. 

 



Selecció artificial 



Evidències anatòmiques 



Evidències embriològiques 



• “No puc creure que 
un Déu benevolent 
hagués creat 
expressament els 
icneumònids (vespes 
paràsites) amb la 
intenció que es 
mengessin les 
erugues vives” 

• (Charles Darwin 
1860) 



Darwinisme 

• Les espècies 
presenten una 
enorme diversitat 
heretable. 



• Els organismes vius tenen una gran capacitat 
reproductora. 



• Però els recursos són limitats. No tots els 
descendents poden sobreviure. 



• Això provoca una lluita per l’existència. Per 
poder sobreviure i reproduir-se els individus 
han de lluitar contra les limitacions del medi. 



• Selecció natural: Els 
que sobreviuen i es 
reprodueixen més són 
els que estan més ben 
adaptats a l’ambient. 

• La següent generació 
és filla dels individus 
més ben adaptats i ha 
heretat els seus gens. 

• Això, passades moltes 
generacions, fa que 
l’espècie evolucioni. 



• Comunitat de descendència: Les espècies 
similars tenen un origen evolutiu comú. 



• A la llarga, això afecta totes les espècies del 
planeta. 



La teoria evolutiva de Darwin 









El llegat de Darwin 



El que NO és el darwinisme 

• La teoria evolutiva de Darwin intenta explicar 
com funciona la natura. 

• Però això NO vol dir que la societat humana 
hagi de funcionar de la mateixa manera. 


