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Charles Darwin (1809-1882)



Les aportacions de Charles Darwin:

• Unes espècies provenen d’altres. Totes les espècies tenen 
ancestres comuns.

• El mon viu no és constant sinó que està en canvi permanent. 
Evoluciona gradualment.

• El principal mecanisme de canvi és la Selecció Natural.
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La selecció natural no és l’únic procés evolutiu:

• Mutació (aparició de diversitat)

• Migració (canvis geogràfics, distribució)

•Deriva genètica (canvis aleatoris)

• Selecció Sexual (canvis no adaptatius, sinó 

orientats a trobar parella)

• ...
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La selecció natural és la conseqüència de la variació 
heretable en èxit reproductiu
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La selecció natural és l’únic procés evolutiu que 
produeix (aparença de) disseny i estratègia
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Quina nota vau treure a les PAU (selectivitat)?
Quin Quocient Intel·lectual teniu?

Alta!! Alt!!

Això vol dir que sou intel·ligents, oi?
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Pensem-hi: què és ser intel·ligent?
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Pensem-hi: què és ser intel·ligent?

És l’habilitat d’usar la raó i la lògica?
És l’habilitat d’escriure i parlar amb claredat?

Es reflecteix en les notes?
És la capacitat de tocar molts instruments musicals?

Té a veure amb el nostre comportament social?
És la capacitat de crear narratives?

És saber quan ens equivoquem i corregir-nos?
...

(Tenim problemes, oi? No som pas els únics!)
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Hi ha moltes definicions de la intel·ligència
(cop d’ull a la Vikipèdia...)

• Francis Galton (1822-1911): considerava que la intel·ligència era una aptitud cognitiva general que determina l'èxit o el 
fracàs d'una persona en qualsevol tasca en aquest àmbit. Afirmava que les diferències entre la intel·ligència de les 
persones venien determinades per factors genètics, és a dir, considerava que era una qualitat biològica.

• Carolus Slovinec: "La intel·ligència és l'habilitat de reconèixer connexions.“
• Lewis Madison Terman (1877-1856):  “La capacitat de dur a terme pensament abstracte”
• Alfred Binet: "… judici, altrament anomenat bon sentit, sentit pràctic, iniciativa, facultat d'adaptar-se un mateix a les 

circumstàncies."
• David Wechsler: "… la capacitat afegida o global de l'individu d'actuar amb resolució, pensar racionalment, i relacionar-se 

de manera eficaç amb el seu entorn."
• Cyril Burt (1883-1971): "…l'habilitat cognitiva general i innata."
• Howard Gardner: “Una competència intel·lectual humana ha de suposar un conjunt d'habilitats per a resoldre problemes 

a l'individu, resoldre problemes genuïns o dificultats que ell o ella trobi i, quan se n'apropia, pugui crear un producte 
eficaç —i també ha de suposar el potencial per a trobar o crear problemes— i així, fer possible el treball preliminar per a 
l'adquisició de nous coneixements."

• Linda Gottfredson (1947-): "… l'habilitat de tractar amb la complexitat cognitiva."
• Robert Sternberg (1948-) i Salter: "…conducta adaptativa dirigida a un objectiu."
• John Kotter en Leadership Intelligence: una "ment delerosa" per exemple, una habilitat analítica forta, un bon judici, i la 

capacitat de pensar estratègicament i multidimensional."
• D. Samuel Nuessle: "Una habilitat de la ment en què s'aplica el coneixement per resoldre situacions problemàtiques."
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De fet, hi ha moltes teories de la intel·ligència

• Començant per les clàssiques, psicomètriques, que són força 
quantitatives

• Passant per les més consensuades i generalistes 

• Fins a les més actuals, de gran impacte mediàtic, que són 
força extensives



20/59

Una teoria clàssica, el factor g, o intel·ligència general

g

Lògica

Mecànica

Aritmètica

Espacial



21/59

El factor g no genera consens i es sofistica...

e.g. John Carroll, els tres estrats de la intel·ligència
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Les visions de més consens

American Psychological Association:

Els individus difereixen els uns dels altres en habilitat de comprendre idees complexes, d'adaptar-se 
eficaçment a l'entorn, d'aprendre de l'experiència, de trobar-se diverses formes de raonar, de superar 
obstacles mitjançant la reflexió. Malgrat que aquestes diferències individuals poden ser substancials, mai no 
són completament conscients: les característiques intel·lectuals d'una persona varien en diferents ocasions, 
en diferents dominis i jutjaran en diferents criteris. El concepte d'intel·ligència és una temptativa d'aclarir i 
organitzar aquest conjunt complex de fenòmens.

“Mainstream Science on Intelligence”, un article d’opinió signat per més de 50 
investigadors al Wall Street Journal el 1994 :

Una capacitat mental molt general que, entre altres coses, implica l'habilitat de raonar, planejar, resoldre 
problemes, pensar de manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre ràpidament i aprendre de 
l'experiència. No és un mer aprenentatge dels llibres, ni una habilitat estrictament acadèmica ni un talent per 
a superar proves. Més bé, el concepte es refereix a la capacitat de comprendre el nostre entorn.
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Una teoria moderna d’impacte mediàtic: les intel·ligències 
múltiples de Howard Gardener
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Pensem-hi: què tenen en comú totes aquestes idees?

La intel·ligència és complexa i modular, implica tot d’habilitats 
relacionades, però també diferents les unes de les altres
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Pensem-hi: tota aquesta diversitat és exclusiva de la 
nostra espècie, els humans?

Hi ha quelcom que ens faci veritablement únics?
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Els ximpanzés (3/4)
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Les mones caputxines
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Els pops
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Els còrvids de Nova Caledònia
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Alguns conceptes clau:

Modularitat, complexitat, flexibilitat, reciclatge 
d’òrgans i capacitats, oportunisme, contingència, 

plasticitat, evolució paral·lela, processos de 
retroalimentació positiva... 

...i no exclusivitat
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Com ha evolucionat tot plegat en els humans?
En els Grans Simis (hominoides):  molts trets de la intel·ligència humana, com ara la capacitat de 
resoldre problemes, l’empatia, la teoria de la ment, el dol, els rituals, i l'ús d’eines i símbols són obvis en 
els Grans Simis, tot i que en nivells menys sofisticats que en els humans.
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Quins factors han contribuït a l’evolució de la intel·ligència?
Homínids (els nostres ancestres)

• Alliberament de les extremitats anteriors i reciclatge de les mans per us d’eines (comença fa aprox. 4-5 Ma)
• Bipedisme total (Glaciació quaternària, reducció del bosc tropical, visualització a la sabana, fa aprox. 2-3 Ma)
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Quins factors han contribuït a l’evolució de la intel·ligència?
Gènere Homo
• Domini del foc i ús d’eines de pedra (2-3 Ma), procés de retroalimentació positiva amb adaptació creixent.
• Creixement de capacitat cranial (dels 600 cm3 del Homo habilis fins als 1500 cm3 del Homo neanderthalensis i els 

1250 cm3 dels humans actuals)
• Parts problemàtics, de manera que es fan més d’hora, nadons més immadurs, cosa que genera:

- Necessitat d’intenses cures parentals. Oportunitat d’educació i aprenentatge. Plasticitat!
- Necessitat d’estabilitat geogràfica. Selecció de grup i establiment de normes de convivència.

• Episodis selectius brutals... Com el que proposa la teoria de l’explosió del volcà del llac Toba fa uns 70k anys, que 
hauria reduït la població humana fins a 10k individus.
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Una línia temporal incerta, però integrada
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Quins factors han contribuït a l’evolució de la intel·ligència?

Resumint molt, 2 factors:

• Cervell causal, tecnològic o ecològic (David Premack). Capacitat de percebre i planificar relacions 
causa-efecte físiques en interacció amb l’entorn (mans, eines...)

• Cervell social (Robin Dunbar). Capacitat de relacionar-se socialment els uns amb els altres, 
sobreviure i reproduir-se en un grup (jerarquia, sexe, altruisme recíproc, cooperació, mentides, 
autodomesticació...)

Amb un tercer d’interessant:

• Selecció Sexual (Geoffrey Miller). Sabem fer massa coses. L’art, el llenguatge, la música serien 
com les cues els paons reals, indicadors de fitness

I tot en el context d’un col·lectiu massiu d’idees 
compartides
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Quins factors han contribuït a l’evolució de la intel·ligència?
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Potser el factor més únic i destacat (i no del tot) és...
La intel·ligència humana com a producte col·lectiu

Ningú no sap com fer un llapis

Cap ésser humà concret sap com fer un objecte tan simple com el llapis comú

Leonard Read ho menciona en seu assaig econòmic, ”I, Pencil”, on descriu el coneixement especialitzat 
necessari per produir aquest objecte enganyosament simple (però és una idea que es remunta a 
Friedrich von Hayek i recentment ha estat clarament exposada per Matt Ridley)

Com a mínim, el que cal saber per fer un llapis és:
• Plantar i cuidar cedres
• Recollir la fusta de cedre
• Transportar-la (camions, gas-oli, carreteres...)
• Fresar la Fusta
• Fabricar tints per la fusta (que pot implicar plantes, però també altres processos artificials)
• Mineria i refinat de grafit
• Fabricació de gomes d’enganxar
• Fabricació de laca o vernís
• Mineria, refinat i producció de zinc i coure en làmines metàl·liques per al collaret
• Cultiu i refinat d’olis (entre ells ricí) per la goma d’esborrar
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La intel·ligència humana com a producte col·lectiu

Una retroalimentació positiva accelerada, exponencial!
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S’hereta, avui la intel·ligència?

La resposta intuïtiva és que sí, que és clar sí. Hi ha una pila d’exemples, des de 
correlacions entre parents fins a estudis genòmics molt grans
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S’hereta, avui la intel·ligència?

Estudis d’associació d’amplitud genòmica (GWAS, Genome-Wide Association Studies)
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S’hereta, avui la intel·ligència?

Hi ha variació genètic fins i tot pel rendiment acadèmic!

SSGAC (2013) Science 340:1467

SSGAC (2016) Nature
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Diversitat genètica pel rendiment acadèmic...
... que tot i que cada variant només explica el 0.035% de la 
variació (9 setmanes de classe de diferència entre els dos homozigots)

SSGAC (2013) Science 340:1467
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És important, avui, la intel·ligència?



És seleccionada a favor, la intel·ligència?



És seleccionada a favor, la intel·ligència?



És seleccionada a favor, la intel·ligència?
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La intel·ligència, en qualsevol de les seves accepcions, 
presenta variabilitat heretable en la població humana i 
encara és, si més no en alguns casos, una estratègia útil
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Algunes prediccions de ciència (ficció?)
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Intel·ligències Artificials i la Singularitat
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Però aquestes prediccions... Ja se sap...
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La Evolució no és predictible

I nosaltres mateixos tampoc no ho som
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• La intel·ligència és multiforme, complexa, diversa...

• Són estratègies adaptatives (o resultats reciclats de tals estratègies) que 
són també presents en la resta del regne animal... Potser (només 
potser) amb alguna excepció

• Totes aquestes estratègies les hem adoptat, en major o menor mesura, 
perquè en algun moment de la nostra evolució van condicionar l’èxit 
reproductiu dels nostres ancestres

• Qualsevol aspecte de la nostra intel·ligència és, doncs, de manera 
directa o indirecta, una estratègia reproductiva... Fins ara!!!!

• Ens agrada pensar que som amos de la nostra evolució. Podria ser, però 
això no vol pas dir que siguem capaços de predir-la 

En conclusió
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INTEL·LIGÈNCIA COM A 

ESTRATÈGIA EVOLUTIVA


