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COM ÉS L’ARBRE DE LA VIDA?     
 
Com dibuixaríeu l’arbre de la vida?, amb una arrel o amb moltes o amb cap arrel?, amb 
la capçada en forma de copa o en forma de vano? Moltes o poques branques?, totes 
igualment gruixudes?... 
Atreviu‐vos i dibuixeu l’arbre de la vida tal i com us el imagineu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch. Darwin  (12  de  febrer  de  1809  ‐  19  d'abril  de  1882)  se’l  va  imaginar  com  diu  fragment 
següent de l’Origen de les Espècies (1859) 
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• Quina forma tindria l’arbre de Ch. Darwin, segons aquest escrit?  
• Coincideix molt amb el vostre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí teniu una pàgina de quaderns de Darwin 
al  voltant  de  juliol  1837  que mostra  el  seu 
primer esbós d'un arbre evolutiu. 
 
L’esquema  que  apareix  a  L’origen  de  les 
Espècies és aquest:  
 

 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwin%27s_tree_of_life.jpg?
uselang=es 
 

Arbre  de  la  vida  segons  Ernst  Haeckel  (1834,
1919),  fervent  evolucionista,  en  la  seva
Morfologia General dels Organismes(1866). 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_arbol_bn.png?uselan
g=es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre de  la vida de Lamarck (1744‐1829), de  l’obra  
"Filosofía Zoológica"(1809) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(biology)
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• Tenen  algun  aspecte  en  comú  tots  aquests  arbres?  Quin/s?  I  diferències? 
Quines? 

 
 
 
 
 
 

Llegiu. Un article de ElPaís.com (2009) diu el següent: 

Dicen  que  "el  árbol  de  la  vida"  de  Darwin  es 
erróneo Jueves 22 de Enero de 2009 

Elpais.com.co‐EFE  
  

El  "árbol de  la vida" del naturalista británico Charles Darwin, que muestra cómo  las especies 
están  interrelacionadas  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  evolución,  es  erróneo  y  debería  ser 
reemplazado  por  un  símbolo  mejor,  según  un  biólogo  del  principal  complejo  científico  de 
Francia.  
No tenemos pruebas de que el árbol de la vida sea una realidad" , afirma Eric Bapteste, biólogo 
de  la evolución de  la Universidad Pierre y Marie Curie, de París, en declaraciones a  la  revista 
New Scientist.  
Darwin ‐el 200 aniversario de su nacimiento se cumple el próximo 12 de febrero‐ ideó en 1837 
un árbol imaginario para mostrar cómo las especies podían haber evolucionado, árbol que vino 
rápidamente a simbolizar la teoría de la evolución mediante la selección natural.  
La genética moderna, sin embargo, ha demostrado que representar  la historia de  la evolución 
en  forma de árbol puede  confundir,  y muchos  científicos argumentan que  sería más  realista 
utilizar una especie de seto impenetrable para representar las interrelaciones entre las especies.  
Los  test  genéticos  practicados  a  bacterias,  plantas  y  animales  revelan  que  las  especies  se 
interrelacionan entre ellas mucho más de lo que se pensaba, con lo que los genes no pasan sólo 
a  la descendencia por  las ramas del árbol de  la vida, sino que se transfieren también de unas 
especies a otras.  
Los  microbios  intercambian  material  genético  de  forma  tan  promiscua  que  resulta  difícil 
distinguir unos  tipos de otros, pero  también  las plantas  y  los animales  se  cruzan  con mucha 
regularidad, y los híbridos resultantes pueden ser fértiles.  
Según  algunos  cálculos,  un  diez  por  ciento  de  los  animales  crean  regularmente  híbridos 
mediante el cruce con otras especies. 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(biology)

 
L’arbre  de  la  vida  actual  (2010)  mostra  la 
transferència  horitzontal  de  gens.  Els  biòlegs 
reconeixen ara que els procariotes, els bacteris 
i  les  arqueobacteris  tenen  la  capacitat  de 
transferir informació genètica entre organismes 
no  relacionats,  a  través  de  la  transferència 
horitzontal de gens  (HGT).  La  recombinació,  la 
pèrdua  de  gens  o  la  duplicació  de  gens  són 
alguns  dels  processos mitjançant  els  quals  els 
gens poden ser transferits dins i entre espècies 
de bacteris i arqueobacteris, causant variacions 
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que  no  es  deuen  a  la  transferència  vertical. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica

 
• Enteneu el que proposen els científics? Per què diuen que l’arbre de Darwin “es 

erróneo”?  En  quins  aspectes  “es  erróneo”?  Fixeu‐vos  en  les  arrels. Hi  veieu 
algun aspecte diferent? Quin significat pot tenir? 

 
 
 
 
 
 
 
També hi ha en l’actualitat arbres com els que segueixen: 
 
Arbre  evolutiu  que  mostra  la 
divergència de  les espècies modernes 
del  seu  ancestre  comú  al  centre.  Els 
tres  dominis  són  de  color,  amb  els 
bacteris  de  color  blau,  verd, 
arqueobacteris i eucariotes vermells. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%
B3gica

 
 
Un altre:  

 
 
Arbre  filogenètic  computacional: 
L'objectiu  és  armar  un  arbre 
filogenètic  que  representa  una 
hipòtesi  sobre  l'ascendència 
evolutiva  d'un  conjunt  de  gens,  les 
espècies o altres tàxons 
http://translate.google.es/translate?hl=es&langp
air=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tre
e_of_life_(biology)

 
 

• Què  creieu  que  tenen  en 
comú  aquests  arbres  de  la 
vida més actuals:  
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Dels 5 regnes als 3 dominis 
 
Carlos G. Osorio A. 
A la dècada dels 80, va sorgir una nova visió sobre la classificació dels éssers vius i les 
seves possibles  relacions evolutives, provocant una veritable  revolució en  la biologia 
moderna.  Per  entendre  aquesta  revolució  hem  de  conèixer  primer  quin  era  el 
coneixement que havia entrat en crisi.  
L'anomenat paradigma clàssic considerava que  la classificació natural dels éssers vius 
comprenia només dos grans classes d'organismes: procariotes  (cèl∙lules sense nucli)  i 
eucariotes  (cèl∙lules  amb  nucli)  .  Aquestes  dues  grans  classes  diferenciaven 
profundament a nivell de la seva estructura i organització subcel∙lular, de manera que 
es va considerar sempre com a grups excloents. A més, aquestes classes d'organismes 
eren agrupades en 5 regnes (Whittaker, 1969), conformant els procariotes per si sols 
l'anomenat regne Monera o Prokaryota (considerat primitiu o ancestral). Els 4 regnes 
eucariotes 
restants Protozoa, Fong, Plantae i Animalia serien regnes derivats del regne Monera.  
 
L'any 1978 es descobreix un nou tipus d'éssers vius, tan distants evolutivament 
dels bacteris com dels eucariotes, que s’anomenaren primerament arquibactèris. Si bé 
estructuralment els arquibacteris  són  semblants als bacteris, els  seus gens  i algunes 
rutes  metabòliques 
s’assemblen  més  als 
eucariotes. 
L’any  1990  s'incorporen 
aquests  descobriments  a 
un  nou  esquema  sobre 
l'evolució  i  classificació 
dels  éssers  vius, 
plantejant  que  l'evolució 
hauria  ocorregut  en  tres 
línies  o  llinatges 
filogenètics  principals,  i 
no en dos com postulava 
el  paradigma  clàssic 
(Wheelis et al., 1992; Woese et al., 1990).  
Aquesta  nova  visió  es  caracteritza  per  considerar  els  arquibactèris,  actualment 
denominades simplement arquea, com una  tercera  forma de vida, molt diferents als 
eucariotes i procariotes clàssics.  
Tots  aquests  canvis  i  noves  propostes  han  estat  possibles  gràcies  a  l'estudi  i 
comparació  de  seqüències  de macromolècules  conservades  en  tots  els  éssers  vius 
(denominades rellotges moleculars), com  l'ARN ribosomal (especialment  l'ARNr 16S)  i 
algunes proteïnes conservades tals com els factors traduccionals EF‐G i EF‐Tu. 
Per poder comprendre el gir paradigmàtic ocorregut en les dues últimes dècades, hem 
de començar  llavors per presentar el nou arbre filogenètic proposat per a  la evolució 
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dels  éssers  vius.  Aquesta  nova  classificació  es  basa  en  una  visió  tricotòmica  (tres 
llinatges  principals)  i  incorpora  un  nou  nivell  o  rang  taxonòmic  denominat  Domini 
(superior  a  Regne).  Aquests  tres  nous  llinatges  evolutius  reben  llavors  les  següents 
denominacions: domini Eucaria, domini arqueja i domini Bacteri.  
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