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metres d’amplada, va ser identifica-
da per l’antropòleg alemany Ralph 
von Koenigswald el 1935 en una bo-
tiga de medicina tradicional xinesa. 
Des de llavors, l’estudi d’altres res-
tes de l’espècie havia servit per de-
duir que aquest simi era herbívor, fe-
ia fins a tres metres d’altura, pesava 
mitja tona i havia viscut als boscos 
de l’actual sud-est asiàtic fins fa uns 
300.000 anys. El que no estava gens 
clar, però, era si es tractava d’un 
avantpassat dels humans, d’una 
branca d’hominí extingida, ni si es 
podia ubicar en els llinatges de xim-
panzés, goril·les o orangutans. Fins 
i tot hi havia qui el qualificava com el 
mític home de les neus, el ieti. 

La tècnica que han utilitzat els ci-
entífics s’anomena anàlisi paleo-
proteòmica i consisteix en analitzar 
proteïnes que són més resistents al 
pas del temps que l’ADN. D’una 
dent de Gigantopithecus trobada a 
la cova xinesa de Chuifeng se’n van 
extreure sis proteïnes i es van com-
parar amb les proteïnes de l’esmalt 
dental presents a les bases de dades. 
Les conclusions del treball, impul-
sat per la Fundació La Caixa i el Ho-
ward Hughes International Career 
entre d’altres, estableixen que el Gi-
gantopithecus és una espècie que es 
va separar dels orangutans fa més 
de deu milions d’anys, poc després 
del naixement d’aquest llinatge. “El 

fet que se separés tan aviat expli-
ca perquè hi ha hagut tanta 
controvèrsia amb aquesta 
espècie”, sosté Mar-
quès, que també col·la-
bora amb el Centre 
Nacional d’Anàlisi 
Genòmica del Cen-
tre de Regulació 
Genòmica (CNAG-
CRG) i amb l’Insti-
tut Català de Pale-
ontologia Miquel 
Crusafont (ICP). 
“És un orangutan, 
però n’està tan sepa-
rat que té moltes carac-
terístiques que s’assem-
blen a les dels humans i al-
tres grans simis”, assegura. 

Paleoproteòmica, la nova tècnica 

“Gràcies a aquesta tècnica es po-
dran analitzar restes d’hominins
com l’Homo ergaster, l’Homo erec-
tus o l’Homo antecessor, i construir 
un arbre del llinatge humà basat en 
l’anàlisi molecular d’aquí cinc 
anys”, afegeix Marquès, que aques-
ta mateixa setmana viatja a Copen-
haguen, on participarà en una reu-
nió per planificar com s’analitzaran 
les pròximes mostres i posar en
marxa un projecte de formació per-
què paleoantropòlegs de tot Europa 
adquireixin experiència en l’anàli-

Comença la cursa per construir  
l’arbre evolutiu del llinatge humà

L’anàlisi de les proteïnes permet estudiar amb detall per primera vegada fòssils de fa 400.000 anys
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L’anàlisi de l’ADN de fòssils ha pro-
piciat els últims anys una revolució 
en el coneixement del passat, espe-
cialment en l’estudi dels ancestres 
de la nostra espècie. Ha permès es-
brinar, per exemple, que els humans 
moderns ens vam creuar amb altres 
espècies com els neandertals o els 
denisovans. Malauradament, l’ADN 
es degrada amb el pas del temps i al 
cap de 400.000 anys és irreconei-
xible, cosa que impossibilita l’estu-
di de mostres més antigues. Ara, pe-
rò, un equip d’investigadors liderats 
per Tomàs Marquès, investigador 
de la Icrea i director de l’Institut de 
Biologia Evolutiva (IBE), i Enrico 
Cappellini, de la Universitat de Co-
penhaguen, han utilitzat una nova 
tècnica per estudiar un fòssil de fa 
dos milions d’anys que pertany a un
simi gegant extingit, el Giganto-
pithecus blacki, que sempre ha estat 
envoltat per una aura de misteri. El 
treball, publicat a la revista Nature, 
l’ha situat en el llinatge dels orangu-
tans i confirma les possibilitats 
d’aquesta tècnica per estudiar amb 
més precisió que mai els fòssils dels 
antics hominins. 

La primera resta de Gigantopithe-
cus, un queixal de més de 2,5 centí-
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si paleoproteòmica. Perquè, fins 
ara, els científics que estudi-

aven fòssils d’hominins 
més enllà dels 400.000 

anys d’antiguitat s’ha-
vien de limitar a com-

parar mides i for-
mes, i a inferir les 
característiques de 
cada espècie amb 
extrapolacions i es-
tudis biomecànics. 
Ara, en canvi, dis-

posaran d’una eina 
que els permetrà fer 

un salt qualitatiu en la 
seva recerca. 

“Es tracta d’un gran 
avenç que permetrà obtenir 

informació molt valuosa d’es-
pècies del nostre gènere anteriors 

als 400.000 anys, el límit tècnic fins 
ara”, explica Marina Lozano, paleo-
antropòloga investigadora de l’Ins-
titut Català de Paleoecologia Hu-
mana i Evolució Social (IPHES) i 
professora associada de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV), que no ha 
participat en l’estudi. “Fins ara, el 
que sabem d’aquestes restes es ba-
saba en hipòtesis més que en certe-
ses”, afegeix. “En el cas del Giganto-
pithecus, tot i tenir-ne poques res-
tes, gràcies a aquesta tècnica s’ha 
pogut situar en l’arbre evolutiu dels 
primats extingits”, celebra.e
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01. La vall 
xinesa de 
Chuifeng on 
s’ha fet la 
troballa dels 
fòssils. 
02. Un tros de 
mandíbula. 
TOMÀS MARQUÈS-BONET
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