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Fixisme 

El fixisme diu que les espècies vives són una realitat definitiva i acabada (pensament 
fins al s. XIX). 

 Carl von Linné (1707-1778) classificà tots els éssers vius en gèneres i espècies •

Paleontologia i l'anatomia comparada: ciències nascudes als inicis del s. XIX 

 George Cuvier (1769-1832) •
deia que la Terra havia havia 
sofert freqüents cataclismes o 
catàstrofes 

 Lamarck (1744-1829) proposà •
la primera teoria coherent de 
l'evolució (transformació dels 
éssers vius) 

Per manca de proves va guanyar 
altre cop el fixisme (amb Cuvier) 

 Charles Darwin (1809-•
1882) 

 

Teoria de levolucio de Darwin 

 Charles Lyell (1797-1875) autor de Principis de Geologia explicava els •
canvis del passat en la superfície de la terra per l'acció gradual de les 
mateixes causes observables que en el present actuen 

 Thomas Malthus (1776-1834) autor de Assaig sobre el principi de població •
inevitable lluita per la vida (selecció natural) 

 Alfred Wallace (1823/1913) arribà a les mateixes conclusions que Darwin •

L'origen de les espècies per medi de la selecció natural (1859) 

DARWINISME: 

 Les • no són estàtiques sinó que ; les espècies formes de vida evolucionen
canvien contínuament, unes s'originen i altres s'extingeixen. 

 El procés de l'evolució és • , lent i continu sense salts discontinus o gradual , 
canvis sobtats. 
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 Els organismes semblants estan •  i descendeixen d'un emparentats
Tots els organismes vivents poden remuntar-se a un avantpassat comú. 

origen únic de la vida. 
 La • és la clau, en dues fases, que explica tot el sistema. selecció natural 

La primera fase és la producció de variabilitat: la generació de 
modificacions espontànies en els individus. 
La segona, la selecció a través de la supervivència en la lluita per la vida: 
els individus més ben dotats, els que han nascut amb modificacions 
espontànies favorables per fer front al medi ambient tindran més 
possibilitats de sobreviure, de reproduir-se i de deixar descendents amb les 
seves avantatges. 
 
 

 L'origen de l'home i sobre la selecció en relació amb el sexe (insult •
intolerable a la raça humana) 

Teoria sintetica de levolucio 

1930 i 1940 

 Auguste Weismann Demostrà la impossibilitat de transmetre els canvis •
adquirits 

 Gregor Mendel, Thomas Hunt Morgan etc (principi de constància i •
regularitat) 

 Hugo de Vries (1848-1935) aparició sobtada de variants en el procés de •
reproducció de certs tipus de plantes. mutacions o variacions brusques 

 Dobzhanski, Ernst Mayr i G.G. Simpson teoria sintètica de l'evolució •

NEODARWINISME: 

 •  de l'herència dels  Rebuig caràcters adquirits
 La ratificació dels •  en l'evolució  gradualisme
 El reconeixement del mecanisme de la • amb les seves dues selecció natural 

fases actualitzades. 
Primera, la producció de mutacions cromosòmiques o variabilitat genètica. 
Segona, la selecció dels portadors de dotació genètica més favorable per fer 
front a les pressions ecològiques; aquests, estadísticament parlant, tenen una 
probabilitat de supervivència i de procreació més alta que la resta de la 
població. 

IMPLICACIONS  

(suficient amb llegir-ho) 

 

 


